EULA (SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ)
LÜTFEN BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son
Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) (a) sizinle (kişi olarak veya temsil ettiğiniz kuruluş
olarak) (b) Ergear Teknoloji İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ergear”)
şirketi arasında, yazılım ürününü (“Yazılım”) nasıl kullanacağınızı düzenleyen bir
sözleşmedir. Yazılım ile ilgili olarak Ergear veya tedarikçileriyle sizin aranızda çevrimiçi belge
biçimindeki bir lisans sözleşmesi dahil olmak üzere ayrı bir sözleşme olması durumunda bu
EULA geçerli değildir. “Yazılım” terimi (i) ilişkili ortamları, (ii) kullanıcı kılavuzu ve diğer basılı
belgeleri ve (iii) “çevrimiçi” veya elektronik belgeleri (topluca “Kullanıcı Belgelerini”)
kapsayabilir.
YAZILIMLA İLGİLİ HAKLAR YALNIZCA İŞBU EULA SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINI VE
HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ KAYDIYLA VERİLMEKTEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ
KURMAK, KOPYALAMAK, İNDİRMEK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK
İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU
HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN,
İNDİRMEYİN, KOPYALAMAYIN VE KULLANMAYIN.
"1. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI. Yazılım, Ergear’a ait yazılımlara (“Ergear Yazılımı”) ek
olarak, üçüncü taraflardan lisans alınarak kullanılmış yazılımları da (“Üçüncü Taraf Yazılımı”
ve “Üçüncü Taraf Lisansı”) içerebilir. Lisansı tarafınıza verilen Üçüncü Taraf Yazılımları, ilgili
Üçüncü Taraf Lisansı hüküm ve koşullarına tabidir. Genel olarak Üçüncü Taraf Lisansları
lisans.txt dosyasında bulunur ve herhangi bir Üçüncü Taraf Lisansı'nı bulamamanız
durumunda Ergear desteğine başvurmanız gerekir. Üçüncü Taraf Lisansları’nda kaynak
kodlarının kullanılmasını sağlayan lisanslar (örneğin, GNU Genel Kullanım Lisansı) varsa ve
ilgili kaynak kodu Yazılım’a dahil edilmemişse, kaynak kodun nasıl alınacağını öğrenmek için
Ergear web sitesinin (www.ergear.tech) destek sayfalarına bakın.
2. LİSANS HAKLARI. Lisans alan olarak siz, Yazılım'ın orijinal ya da sonradan üstüne
kaydedilmiş ya da tespit edilmiş olduğu manyetik yada diğer fiziksel ortamın mülkiyetine
sahip olmakla birlikte ERGEAR (ya da lisans verenleri) orijinal disk(ler) üzerine kayıtlı olan
yazılım ve sonraki tüm kopyaları üstünde mülkiyet ve tasarruf haklarını, bu orijinal ya da
sonraki kopyaların biçimi yada üzerinde kayıtlı bulunduğu ortam her ne olursa olsun, saklı
tutmaktadır. Bu lisans, orijinal Yazılım ya da herhangi bir kopyasının satışı değildir. İşbu
EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız kaydıyla aşağıdaki haklar tarafınıza
verilmektedir:
a. Kullanım. Ergear, tarafınıza Ergear Yazılımı'nın bir kopyasını kullanmanız için bir lisans
vermektedir. “Kullanım”, Ergear Yazılımı’nın yüklenmesi, kopyalanması, depolanması,
yürütülmesi, çalıştırılması, görüntülenmesi veya başka herhangi bir biçimde kullanılması
anlamını taşır. Ergear Yazılımı'nda değişiklik yapamaz ve Ergear Yazılımı'nın lisans ve
kontrol özelliklerini devre dışı bırakamazsınız. Kullanım için Ergear Yazılımı'nın bileşenlerini
ayıramazsınız. Ergear Yazılımı'nı dağıtım hakkınız yoktur.
b. Kopyalama. Kopyalama hakkınız, her kopyada orijinal Ergear Yazılımı'nın marka
bildirimlerinin korunması ve yalnızca bireysel kullanım için yedekleme için kullanılması
kaydıyla, Ergear Yazılımı'nı arşivleme veya yedekleme amacıyla kopyalamanız anlamını
taşır. Yazılım'ın aynı anda tek bir bilgisayarda kullanılması şartıyla, Yazılım'ı bir bilgisayardan
diğerine, fiziksel olarak nakledebilirsiniz. Yazılım'ın ya da beraberindeki yazılı materyalin
kopyalarını başkalarına dağıtamazsınız.
3. YÜKSELTMELER. Ergear tarafından sağlanan Ergear Yazılımı’nı yükseltme,
güncelleştirme veya ek (topluca “Yükseltme”) olarak Kullanmak için Ergear tarafından
Yükseltme’ye uygun görülen orijinal Ergear Yazılımı’nın lisansına sahip olmanız gerekir.
Yükseltmenin orijinal Ergear Yazılımı'nı geçersiz kılması durumunda artık söz konusu Ergear

Yazılımı'nı kullanamazsınız. Ergear Yükseltme ile başka koşullar öne sürmediği sürece tüm
Yükseltmeler için bu EULA geçerlidir. EULA ile bu tür koşullar arasında çelişki olması
durumunda söz konusu diğer koşullar geçerli olur.
4. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım ve Kullanıcı Belgeleri üzerindeki fikri mülkiyet hakları
Ergear’a aittir ve ilgili telif hakkı, ticari sır, patent ve ticari marka yasaları da dahil olmak üzere
yasalar ile korunmaktadır. Yazılım'dan hiçbir ürün numarasını, telif hakkı bildirimini veya
mülkiyet hakkı sınırlamasını kaldıramazsınız.
6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR. İlgili yasa hükümlerince izin verilen
durumlar dışında Ergear Yazılımı üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımı kaynak
koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramazsınız. ERGEAR’ın özel yazılı izni olmadıkça
Yazılım'ı değişikliğe uğratamaz, uyarlayamaz, başka bir dile çeviremez, üretim sürecini
sondan başa doğru çözümleyerek (reverse engineering) yeniden üretemez, derlenmiş kodu
çözemez ve Yazılım'ın türevlerini üretemezsiniz.
7. VERİ KULLANIMINA ONAY VERME. Ergear ve anlaşmalı kuruluşları (i) Yazılım veya
Ergear Ürünü’nü Kullanmanızla veya (ii) Yazılım’la ya da Ergear Ürünü ile ilgili destek
hizmetleriyle ilgili olarak sağladığınız teknik bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgilerin
tümü Ergear’ın gizlilik ilkelerine tabi olacaktır. Ergear bu teknik bilgileri, Kullanımınızı
geliştirmek ve destek hizmetleri sağlamak için gereken durumlar dışında, kimliğinizin ortaya
çıkmasına neden olacak biçimde kullanmaz. İşbu sözleşme konusu yazılımın kullanımı ile
ERGEAR bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler,
hizmetler ve diğer konular hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Yazılımı
kullanan bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir,
sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya
da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
8. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI. Uğrayabileceğiniz zararın miktarı ne olursa
olsun, Ergear ve tedarikçilerinin bu EULA kapsamındaki Tazminat ödeme miktarı sınırlı olup
buna göre ne ERGEAR ne de bu ürünün yaratılması, üretimi ya da teslimine katılmış
herhangi bir kurum / kimse, bu ürünün son kullanıcı tarafından kullanılması ya da
kullanılmamasından doğacak hiçbir doğrudan, yansımalı, dolaylı ya da rastlantısal zarardan
(ticari kar kaybı, iş kaybı, ticari bilgilerin kaybı ve benzeri zararlar da dahil olmak üzere),
böyle bir olasılığa ERGEAR tarafından işaret edilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. ERGEAR'ın tüm sözleşme kapsamı tazmin sorumluluğu, ERGEAR’ın tercihine
göre ya a) hizmet bedelinin geri ödenmesi ya da b) ERGEAR'ın Sınırlı Tekeffülü kapsamına
giren ve yazılımın son kullanıcı tarafından kullanımının sağlandığı şarj ünitesi kapsamında
kullanıcıdan alınan şarj bedeli olan 5,00 TL ( YalnızbeşTürkLİrasıdır) ile sınırlıdır. ERGEAR
VE TEDARİKÇİLERİ, OLUŞAN ZARARIN OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR
EDİLMİŞ OLSALAR VE SAĞLANAN TAZMİNAT ESAS AMACI KARŞILAMAKTAN UZAK
OLSA
DAHİ,
YAZILIM
ÜRÜNÜ’NÜN
KULLANIMINDAN
YA
DA
KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ
NİTELİĞİNDEKİ HER TÜR ZARARLA (KAR KAYBI, İŞİN DURMASI, İŞLE İLGİLİ
BİLGİLERİN KAYBI, GİZLİLİĞİN YOK OLMASI VEYA YARALANMALAR DAHİL OLMAK
ÜZERE) İLGİLİ SORUMLULUKTAN, YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ
ÖLÇÜDE VARESTE OLUP İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASI HALİNDE NİHAİ TÜKETİCİ
OLARAK SÖZ KONUSU TAZMİN SORUMLULUĞU AÇIKÇA KABUL EDİLMEKTEDİR.

10. İHRACAT YASALARINA UYUM. (i) Yazılım'ın ihracını ve ithalini düzenleyen veya (ii)
Yazılım'ın kullanımını sınırlayan (nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılmasıyla ilgili
kısıtlamalar dahil olmak üzere) tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt
etmiş sayılırsınız.
11. HAKLARIN SAKLI TUTULMASI. İşbu EULA'da açıklıkla verilmeyen tüm haklar Ergear
ve tedarikçilerince saklıdır. İşbu lisans son bulana kadar yürürlüktedir. Bu Lisans
hükümlerinin herhangi birine uymamanız halinde, Lisans, ERGEAR tarafından herhangi bir
ihbara hacet kalmaksızın kendiliğinden son bulmuş olacaktır, Lisans'ın son bulmasından
itibaren, varsa değiştirilmiş kopyaları da dahil olmak üzere tüm Yazılım kopyalarını ve yazılı
materyali imha etme borcunuz bulunmaktadır.
12.UYUŞMAZLIK HALLERİ: İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlık hallerinde
İSTANBUL Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve taahhüt
ederler.

