
Kullanıcının ikamet ettiği yere bağlı olarak aşağıdaki anlaşmalardan biri uygulanacaktır. İlgili anlaşmaya bakın ve 
kabul edin. 
 
(1) SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI 
(2) “Avrupa'da İkamet Edenler için Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Anlaşması” dahilinde belirtilen ülkelerden 
başka ülkelerde yaşayan kullanıcılar için. 
 
(2) Avrupa'da İkamet Edenler için Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Anlaşması 
Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Birleşik Krallık, Türkiye veya İrlanda Cumhuriyeti. 
 

(1) SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI 
 
ÖNEMLİ - LÜTFEN OKUYUN: İşbu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (“Anlaşma”), mobil softphone yazılımının 
(“YAZILIM”) kullanımı konusunda Siz (gerçek veya tüzel kişi) ile Panasonic Connect Co., Ltd. (buradan itibaren 
“Şirket” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş yasal bir anlaşmadır. Bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarını kabul 
etmek ve YAZILIMI yüklemek veya YAZILIMIN kopyalarını çıkarma ve kullanma haklarınızı (aşağıda belirtildiği gibi 
verilmiş olabilir) kullanmak suretiyle Siz bu Anlaşmanın tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz. İşbu 
Anlaşmanın hükümlerini kabul etmezseniz bu hüküm ve koşulları kabul etmeyin ve YAZILIMI silin. Ülkenizde 
uygulanıyor olabilecek sınırlı garanti hakkında bilgi almak için SINIRLI GARANTİ bölümüne bakın. İşbu Anlaşmanın 
hüküm ve koşullarını kabul etme ve anlaşmayı akdetme izin, yetki ve salahiyetine sahip olduğunuzu kabul 
edersiniz. Bunu işvereniniz, şirketiniz veya başka bir kuruluş adına kabul ediyorsanız işvereninizi, şirketinizi veya 
ilgili kuruluşu temsil etme konusunda tam yetkili olduğunuzu veya bu tür yetkiye sahip bir kişinin YAZILIMI 
kullanmadan önce işbu Anlaşmanın hüküm ve koşullarını bu paragrafta açıklandığı gibi kabul ettiğini taahhüt ve 
beyan edersiniz.  
 
 
1. ŞİRKET YAZILIMI LİSANSI 
 
1.1. LİSANSIN VERİLMESİ. Şirket, işbu Anlaşmanın hüküm ve koşullarını kabul etmeniz koşuluyla, çevrimiçi veya 

elektronik dokümanlar dahil olmak üzere YAZILIMI aşağıda belirtildiği gibi kullanma konusunda size sınırlı, 
münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez ve telif hakkı gerektirmeyen bir lisans vermektedir. 
YAZILIMI kullanan tek kişinin siz olması şartıyla, YAZILIMIN kopyalarını sınırsız sayıda mobil aygıta 
yükleyebilirsiniz. Tüzel kişiyseniz, Şirket, kuruluşunuzda YAZILIMI yukarıda belirtilen şekilde kullanma 
hakkına sahip olacak bir kişi belirleme hakkını size vermektedir. 

 
1.2. GÜNCELLEMELER. Şirket YAZILIMIN bir güncellemesini sunarsa, güncellenmiş YAZILIMI sadece işbu 

Anlaşmaya uygun olarak kullanabilirsiniz.   
 

MÜLKİYET. Şirket (“Lisans Veren”), içerdiği tüm fikri mülkiyet hakları dahil, YAZILIMIN (görseller, küçük 
uygulamalar, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzikler ve metinler dahil) tüm haklarına, 
mülkiyetine ve bunlar üzerindeki menfaate sahiptir, bunlara sahip olmaya her zaman devam edecektir ve 
Sizin bunlar üzerinde işbu Anlaşmada açıkça belirtilenler dışında hiçbir hakkınız olmayacaktır. Orijinalini 
sadece yedekleme ve arşivleme amaçları için saklamak şartıyla, (a) yedekleme veya arşivleme amaçlarına 
yönelik olarak YAZILIMIN bir kopyasını alabilir, veya (b) YAZILIMI tek bir depolama ortamına aktarabilirsiniz. 
YAZILIMI veya YAZILIM ile birlikte verilen basılı materyalleri, yukarıda açıklanan yedekleme veya arşivleme 
amaçları hariç hiçbir amaç için kopyalayamazsınız. 
 

1.3. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARI. Bu YAZILIM, aşağıda verilen URL adresinde belirtilmiş üçüncü taraf 
yazılımları (“Üçüncü Taraf Yazılımları”) içeriyor olabilir. Üçüncü Taraf Yazılımlarını kullanıyorsanız, URL 
adresinde belirtilen ilgili hüküm ve koşullara da uymanız gerekir. İşbu Anlaşmanın hükümleri ile Üçüncü 
Taraf Yazılımlarının hükümleri arasında bir çakışma olması halinde, Üçüncü Taraf Yazılımlarının hükümleri, 
Üçüncü Taraf Yazılımını kullandığınız kapsamla sınırlı olmak üzere geçerli kabul edilecektir. Şirket bu tür 
Üçüncü Taraf Yazılımlarından sorumlu değildir. 
 
 https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html 
 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html


1.4. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHDARLAR. Şirketin lisans verenleri, YAZILIMIN bazı kısımlarıyla ilgili olarak işbu 
Anlaşmanın üçüncü taraf lehtarı konumundadırlar. YAZILIMIN bu tür kısımlarıyla ilgili olarak işbu Anlaşmada 
belirtilmiş olan garanti reddi, sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri ve dava yolları lisans verenlerin 
lehine hüküm ifade eder ve lisans verenler tarafından uygulanabilir. Bu lisans verenler, gerektiğinde 
kendilerinin veya lisans verenlerinin fikri mülkiyet hakları ile diğer haklarını korumak amacıyla işbu 
Anlaşmayı feshedebilirler. 
 

1.5. ABD HÜKÜMETİ KISITLANMIŞ HAKLAR MADDESİ. YAZILIM ve ilgili dokümanlar, FAR 12.212 ve DFARS 
227.7202'de terim olarak tanımlanan “ticari bilgisayar yazılımı” ile “ticari bilgisayar yazılımı dokümanları” 
ndan oluşan, FAR 2.101'de tanımlanmış haliyle “ticari öğeler” dir. FAR 12.212 veya DFARS 227.7202 
uyarınca, YAZILIM ve ilgili dokümanlar, sadece işbu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına göre diğer son 
kullanıcılara verilmiş haklarla olmak üzere ABD Hükümeti son kullanıcılarına lisanslanmıştır. 
 

1.6. DİĞER KISITLAMALAR. YAZILIMI kullanmaya başlamadan önce, mobil aygıtınıza bağlı mobil depolama 
ortamları veya diğer çıkarılabilir geçici bellekler gibi depolama araçlarındaki değerli dosyalarınızın 
yedeklerini almak sizin sorumluluğunuzdur. YAZILIMIN kullanılabilmesi için internet bağlantısı ve Şirketin 
kullanıcı kimlik doğrulaması ya da anlık bildirim gibi işlevleri kullanabilmeniz amacıyla muhtelif zamanlarda 
ücretsiz olarak sunduğu bir bulut sistemiyle iletişim kurulması gerekir.  YAZILIMI başkalarına 
kiralayamazsınız. Bu kısıtlama yürürlükteki kanun tarafından açıkça yasaklanmadıkça, YAZILIMDA değişiklik 
yapamaz, tersine mühendislik yapamaz ve yazılımı kaynak kodlarına ayıramazsınız. 

 
 
2. SINIRLI GARANTİ  
SINIRLI GARANTİ. YAZILIMI SİZE “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. ŞİRKET (ŞİRKETİN BAĞLI BULUNDUĞU ANA 
ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ VE/VEYA BAĞLI KURULUŞLARI DAHİL) VEYA ŞİRKETİN LİSANS VERENİ, YAZILIMLA İLGİLİ 
OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL 
EDİLMEDİĞİ KONUSUNDA SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ 
VERMEMEKTE VEYA BU YÖNDE BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. YUKARIDAKİ HÜKMÜN GENEL 
GEÇERLİLİĞİNE ETKİ ETMEKSİZİN, ŞİRKET VEYA LİSANS VERENİ, YAZILIMIN HİÇBİR HATA İÇERMEYECEĞİ VEYA 
İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI KONUSUNDA DA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN 
VERDİĞİ SINIRA KADAR OLMAK ÜZERE, ŞİRKET VEYA LİSANS VERENİ, ARIZİ, SONUCA BAĞLI, ÖZEL VEYA CEZAİ 
ZARAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, UĞRADIĞINIZ HİÇBİR ZARARDAN ÖTÜRÜ SİZE KARŞI 
SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLAMALAR, İLGİLİ TARAF BU TÜR ZARARLAR 
YAŞANABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, SÖZLEŞMEYE DAYALI, HAKSIZ FİİL (İHMAL 
DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA HANGİ ŞEKİLDE OLURSA OLSUN DAVA BİÇİMİNE BAKILMAKSIZIN 
UYGULANACAKTIR. HER KOŞULDA, ŞİRKETİN İŞBU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDAKİ TÜM 
SORUMLULUĞU, İŞBU ANLAŞMA KAPSAMINDA ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.  
 
 
3. Sınırlı Destek ve Sorun Giderme 
Şirket, mobil aygıtınıza uyumlu hale getirmek için veya işletim sisteminizi ya da sürümünü güncellemeniz gibi 
sistem ortamı değişiklikleri yaptığınız zaman YAZILIMDA buna uygun değişiklikler yapmak dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, işbu Anlaşma kapsamında hiçbir kullanma talimatı, yardım, destek, bakım veya değişiklik 
sağlama yükümlülüğü taşımaz. Şüpheye mahal bırakmamak amacıyla, Şirket dışındaki bir satış şirketi, bayi, servis 
sağlayıcı, sistem entegratörü veya tedarikçi gibi üçüncü bir tarafla ayrı bir destek veya bakım anlaşması 
imzaladığınız takdirde, söz konusu üçüncü taraf şirketten destek hizmetleri alabilmeniz onunla imzaladığınız 
anlaşmanın hüküm ve koşullarına bağlı olacaktır. 
 
 
4. Anlaşmanın Süresi 
İşbu Anlaşma, YAZILIMI kullanmaya başladığınız anda yürürlüğe girecek ve YAZILIMI kullanmaya son verdiğiniz 
ana kadar yürürlükte kalacaktır. YAZILIMI, ilgili dokümanları ve bunların tüm kopyalarını ortadan kaldırmak 
suretiyle işbu Anlaşmayı dilediğiniz anda feshedebilirsiniz. Ayrıca, işbu Anlaşmanın hüküm veya koşullarından 
herhangi birine aykırı hareket ettiğiniz takdirde Şirket de Anlaşmayı derhal feshedecektir.  Anlaşma bu şekilde 
feshedildikten sonra YAZILIMI kullanmaya son vereceğinizi, tüm aygıtlarınızdan kaldıracağınızı ve ilgili 
dokümanları tüm kopyalarıyla birlikte imha edeceğinizi işburada kabul ediyorsunuz. 
 



5. MUHTELİF HÜKÜMLER 
 

5.1 TEMLİK. İşbu Anlaşmayı ve Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerinizi, YAZILIMI ve YAZILIM ile birlikte 
verilen hak ve lisansları, ilgili dokümanları veya bunların kopyalarını Şirketin önceden yazılı iznini almaksızın 
kısmen veya tamamen hiçbir şekilde devredemez, temlik edemez veya alt lisans veremezsiniz. 
 

5.2 ANLAŞMANIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ. İşbu Anlaşmada yer alan hiçbir ifade veya hüküm, kanunların veya 
yönetmeliklerin öngördüğü hükümlerin aksine hareket etmeyi amaçlamaz.  Buna rağmen, yetkili makam 
işbu Anlaşmanın herhangi bir bölümünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna hükmederse bu 
hüküm geçerli olacak ve söz konusu bölüm sadece yasal gerekliliklere uygun hale getirilecek kadar 
kısaltılacak, ancak işbu Anlaşmanın diğer tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
 

5.3 KANUNLARA UYMA ZORUNLULUĞU. Bu Sınırlı Yazılımı kullanmanızı düzenleyebilecek olan yürürlükteki tüm 
kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı ve bunu yapmamanız halinde Şirketin karşılaşabileceği her tür 
sorumluluğa ve hak talebine veya uğrayabileceği her tür kayıp ve zarara karşı Şirketi ber'i kılıp gerektiğinde 
tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz. 

 
5.4 İHRACAT DENETİMİ. İkamet ettiğiniz ülkenin ya da başka bir ülkenin ihracat veya yeniden ihracat işlemleri 

için uyguladığı yönetmeliklerin zorunlu kıldığı ihracat ruhsatları olmaksızın YAZILIMI hiçbir şekilde ihraç 
etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi burada kabul ediyorsunuz. 
 

5.5 GEÇERLİ KANUN. İşbu Anlaşma, kanunlar çatışması hükümlerine bakılmaksızın Japonya kanunlarına göre 
düzenlenecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. 
 

5.6 İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ. Şirket ve Siz, işbu Anlaşma nedeniyle veya Anlaşmayla bağlantılı olarak ortaya 
çıkabilecek her tür ihtilafın sadece Tokyo Bölge Mahkemesinde görüşülüp çözüme kavuşturulacağını kabul 
etmektesiniz. 

 
5.7 DİL. İşbu Anlaşmanın İngilizce versiyonundaki hükümler ile başka bir dile tercüme edilmiş versiyonundaki 

hükümler arasında tutarsızlık veya anlam bulanıklığı olması halinde Anlaşmanın İngilizce versiyonu diğer 
dile tercüme edilmiş versiyonun yerini alacaktır. 

 
5.8 ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ. İşbu Anlaşma, Anlaşmanın konusuyla ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış tek 

anlaşma olup bu konu hakkında Taraflar arasında daha önce yapılmış olabilecek her tür anlaşma veya 
iletişimi geçersiz kılarak bunların yerini alır.   

 
 
6. Gizlilik 
 

6.1. TEMSİLCİ. Fukuoka, Japonya’daki Business Communication Business Unit, Panasonic Connect Co., Ltd., 
Kişisel Verilerinizin işlenmesinden sorumludur (aşağıda belirtildiği gibi). 
   Mobile Softphone İşletmesinin Kişisel Verileri koruma yetkilisi. 

 
6.2. AMAÇ. Şirket toplanan Kişisel Verileri, Şirket tarafından sağlanan “Arama gerçekleştirmek için PBX’e bağlan" 

hizmetinin işletimi/iyileştirilmesi/bakımı/müşteri desteği için kullanacaktır. 
 

6.3. TOPLAMA. Şirket aşağıdaki Kişisel Verileri toplar; 
· PBX Kimliği, dâhilî hesap 
· Aygıtı tanımlamaya yönelik kimlik 
· İtme bildirimler için belirteç 

 
6.4. AÇIĞA ÇIKARMA. Şirket, Kişisel Verilerinizi belirlenmiş ortaklarımıza bildirebilir. Bu ortaklar Kişisel Verilerinizi 

gereksinim duyduğunuz Mobile Softphone Hizmetlerini veya diğer hizmetleri/yardımları sağlamak için 
kullanabilir. 

 
6.5. HAKLARINIZI KULLANMA. Yukarıdaki hakların herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adres 

aracılığıyla bizimle iletişime geçin. Bunu gerçekleştirirken lütfen tanımlama amaçları için bize kimliğinizin 
kanıtını sağlayın. https://www.panasonic.com/global/support.html 

https://www.panasonic.com/global/support.html


 
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki adreste bulunan Gizlilik Bildirimi belgemize başvurun. 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/privacynotice.html 
 

  

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/privacynotice.html


 

(2) Avrupa'da İkamet Edenler için Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Anlaşması 

 
BU LİSANS HÜKÜMLERİNİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN 
İŞBU ANLAŞMA SADECE AVRUPA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GEÇERLİDİR. BU HÜKÜMLERİ KABUL EDEBİLMEK VE 
UYGULAMAYI KULLANABİLMEK İÇİN 18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMANIZ GEREKİR. 
UYGULAMAYI YÜKLEMEK SURETİYLE İŞBU HÜKÜMLERİ KABUL EDERSİNİZ. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ 
UYGULAMAYI SİLİN. 
 
İşbu Avrupa'da İkamet Edenler için Mobil Uygulama Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nı (“Anlaşma”) kabul etmek 
için gereken tüm izin ve yetkiye sahip olduğunuzu burada beyan etmektesiniz. Anlaşmayı işvereniniz, şirketiniz 
veya başka bir kuruluş adına kabul ediyorsanız, söz konusu işvereni, şirketi veya kuruluşu bu Anlaşmada temsil 
etme izin ve yetkisine sahip olduğunuzu burada beyan etmektesiniz. Bunları temsil etme izin ve yetkisine sahip 
değilseniz lütfen ilgili kuruluştan yetkili bir kişinin bu Anlaşmayı kabul etmesini sağlayın. 
 
BİZ KİMİZ VE BU ANLAŞMA NE ANLAMA GELİYOR? 
4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-8531, Japonya adresinde mukim Panasonic Connect 
Co., Ltd (“Lisans Veren”) şirketi olarak, aşağıdakileri işbu Anlaşmanın hükümlerine tabi olmak koşuluyla kullanma 
lisansını size veriyoruz: 
 

· Panasonic Mobile Softphone (“Uygulama”) ve bunun üzerinde yapılabilecek her tür güncelleme ve 

değişiklik. 

· Uygulama aracılığıyla bağlandığınız, kullanıcı kimlik doğrulaması veya anlık bildirim gibi hizmetler ve 

muhtelif zamanlarda bunlar aracılığıyla sunabileceğimiz içerik (“Hizmet”). 
 
tıpkı bu terimlerde izin verildiği gibi. 

1. Uygulamanın Amacı 

Uygulama, temel sesli ve görüntülü arama işlevlerini destekleyen bir PBX uzantısı olarak çalışabilen, Panasonic 
PBX'e özel SIP tabanlı bir softphone uygulamasıdır. 

2. Anlaşmanın Sonucu 

2.1. İşbu Anlaşma, Uygulamanın ticari veya kurumsal bir son kullanıcı tarafından kullanılmasıyla ilgilidir. Bir 

tüketiciyseniz, bu Anlaşma kapsamında herhangi bir hakka sahip olmayacaksınız. 

2.2. İşbu Anlaşma, Uygulamanın Bölüm 4'te belirtildiği gibi kullanılması konusunda Siz ile Lisans Veren 

arasında yapılmış yasal bir anlaşmadır. Uygulamayı yüklemek veya Uygulamayı kullanma haklarınızı 

kullanmak suretiyle işbu Anlaşmanın hükümlerine tabi olacaksınız. İşbu Anlaşmanın hükümlerini kabul 

etmiyorsanız Uygulamayı hemen silin. 

2.3. APP STORE VE GOOGLE PLAY GİBİ MOBİL UYGULAMA MAĞAZALARININ KENDİ HÜKÜMLERİ DE 

GEÇERLİDİR 

Uygulamayı kullanma yöntemleriniz App Store ile Google Play'in kendi kural ve politikalarıyla da 

denetlenebilir ve bu mağazaların kural ve politikaları ile işbu Anlaşmanın hükümleri arasında farklılık 

olması halinde o mağazaların kural ve politikaları geçerli kabul edilir. 

2.4. Muhtelif zamanlarda Uygulamayı otomatik olarak güncelleyebilir, performansını ve işlevselliğini 

artırmak için Hizmet değişiklikleri yapabilir, işletim sisteminde değişiklikler yapabilir veya güvenlik 

sorunlarını giderebiliriz. Bazen de, bu tür nedenlerden ötürü Uygulamayı sizin güncellemenizi 

isteyebiliriz.  

Bu tür güncellemeleri yüklemek istemezseniz veya otomatik güncellemeleri devre dışı bırakırsanız 

Uygulamayı ve Hizmetleri kullanmaya devam edemeyebilirsiniz.  

Uygulama, işletim sistemlerinin muhtelif zamanlarda güncellenmiş olabilecek güncel veya önceki tüm 

sürümleriyle çalışacak ve size sunulduğu andaki kullanım amacına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 



2.5. Uygulamayı ilk yüklediğiniz günden itibaren 30 gün boyunca deneyebilmeniz için tasarlanmış, ayrı 

olarak satılan, etkinleştirme anahtarı bulunmayan ve deneme modunda çalışan bir uygulama da vardır. 

Bu 30 günlük deneme süresi dolunca Uygulama artık deneme modunda kullanılamaz hale gelir ve 

Uygulamayı ticari modda herhangi bir süre kısıtlaması olmadan etkinleştirebilmek için bir etkinleştirme 

anahtarı satın alıp yüklemeniz gerekir. 

Etkinleştirme anahtarları iki kategoriye ayrılabilir. 

(1) Kullanıcı Etkinleştirme Anahtarı: Uygulamanın çalışma modunu deneme modundan ticari moda 

getirir ve adı girilmiş kullanıcıların sayısını belirler.  

(2) Genişletme Etkinleştirme Anahtarı: Sistem kaynaklarının miktarını artırır ve/veya Uygulamaya bazı 

işlevler ekler. Bu tür Genişletme Etkinleştirme Anahtarları genellikle opsiyoneldir ve sadece Kullanıcı 

Etkinleştirme Anahtarı yüklenmişse kullanılabilir. 

2.6. Etkinleştirme Anahtarı Sipariş Etme 

Bayiniz, satın alma siparişinize bağlı olarak size Uygulama Etkinleştirme Anahtarları verecektir. 

3. Teslimat Konusu ve Teslimat 

3.1. Uygulamayı App Store veya Google Play gibi mobil uygulama mağazalarından nesne kodu biçiminde 

alacaksınız. Kaynak kod işbu Anlaşmanın konusu değildir. Ayrıca, aşağıdaki adresten Uygulamayla ilgili 

bazı tamamlayıcı dokümanlar da edinebilirsiniz.  
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3.2. Uygulama, kullanıcı tarafından indirme yoluyla teslim edilecektir.  

3.3. Yapılabilecek güncellemeler de orijinal Uygulama ile aynı şekilde teslim edilecektir.  

3.4. Bayiniz, satın alma siparişinize bağlı olarak size Uygulama Etkinleştirme Anahtarları verecektir. 

3.5. Uygulamanın sunucu ortamının kurulması teslimat kapsamına dahil değildir ve sertifikalı bir satıcıdan 

ayrı olarak sipariş edilebilir. 

4. Kullanım Hakları 

4.1. Uygulama (Uygulamaya entegre edilmiş görseller, küçük uygulamalar, fotoğraflar, animasyonlar, 
videolar, sesler, müzikler ve metinler dahil) Lisans Veren un mülkiyetindedir ve Lisans Veren Uygulama 
için lisans verme hakkına sahiptir veya bu hak kendisine verilmiştir. 

4.2. Uygulamanın Deneme Modunda Kullanılması 

Lisans Veren, Uygulamayı, ilk yüklediğiniz günden itibaren 30 (otuz) gün boyunca özel olmayan amaçlara 

yönelik kullanmanız konusunda münhasır olmayan bir hakkı size vermektedir. UYGULAMAYI kullanan tek 

kişinin siz olması şartıyla, YAZILIMIN kopyalarını, PBX sistem kaynaklarınızın izin verdiği kullanıcı sayısı 

kadar sınırsız sayıda mobil aygıta yükleyebilirsiniz. 

4.3. Uygulamanın Ticari Modda Kullanılması 

Lisans Veren, Uygulamayı sınırsız bir süre boyunca kullanma konusunda size münhasır olmayan bir hak 

vermektedir. UYGULAMAYI kullanan tek kişinin siz olması şartıyla, UYGULAMANIN kopyalarını, 

yüklediğiniz Kullanıcı Etkinleştirme Anahtarının izin verdiği isimli kullanıcı sayısı kadar sınırsız sayıda 

mobil aygıta yükleyebilirsiniz.  

4.4. Ayrıca, Uygulamayı, (1) yatırım yaptığınız ve kontrolünü elinde bulundurduğunuz sınırlı sorumlu 

ortaklığın bünyesindeki işletmeler, veya (2) bağlı iştirakleriniz (“Grup Şirketleri”) için de kullanabilirsiniz. 

Uygulamanın Grup Şirketleri dışındaki kuruluşlarca kullanılması yasaktır. 

4.5. Uygulama sadece işbu Anlaşma kapsamında izin verilen kullanım için gerektiği ölçüde kopyalanabilir. Bu 

tür bir ihtiyaçla sınırlı olmak şartıyla, Uygulamanın genel kabul görmüş teknik kurallara ve standartlara 

uygun yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz. Taşınabilir veri taşıyıcılarda saklanan yedek kopyalar buna 

uygun bir şekilde işaretlenmeli ve orijinal Uygulamada gösterilen ile aynı telif hakkı bildirimini 

taşımalıdır.  
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4.6. Uygulamayı ticari modda kullanmak için bir Kullanıcı Etkinleştirme Anahtarı satın aldıysanız, Uygulamayı 

aktarmak amacıyla bir veri taşıyıcıya kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, Alıcının çevrimiçi kopya hakkı da, Alıcı 

Uygulamayı bir veri taşıyıcıda teslim almış gibi kısıtlanacaktır. 

4.7. Uygulamayı, sadece ilgili telif hakkı kanunlarında izin verilen sınırlar içinde kalmak şartıyla1 ve sadece 

verilerin sunulması için makul bir süre ortaya koyan yazılı talebe rağmen Lisans Verenin gerekli veri 

ve/veya bilgileri sunmamış olması şartıyla Uygulamayı kaynak kodlarına dönüştürebilirsiniz. Kanun buna 

izin verdiğinden bu tür bir kaynak koda dönüştürme işlemi için Lisans Verenden veya telif hakkı 

sahiplerinden izin alınması gerekmez, bu nedenle Kullanıcı Etkinleştirme Anahtarı için yapılan ödemede 

bu tür bir hak dikkate alınmamıştır. 

4.8. İlgili telif hakkı yönetmeliklerine2 uymak şartıyla, Uygulamayı değiştirebilir, üzerinde değişiklik yapabilir 

veya başka bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Kanun buna izin verdiğinden yazılım hatalarını gidermek için 

Lisans Verenden veya telif hakkı sahiplerinden izin alınması gerekmez, bu nedenle Kullanıcı 

Etkinleştirme Anahtarı için yapılan ödemede bu tür bir hak dikkate alınmamıştır. 

4.9. Yazılım hatalarının giderilmesine yönelik olarak Lisans Veren size yama veya yazılım belgelerinde 

yapılmış değişiklikler gibi yeni yamalar veya materyaller ya da Uygulamanın önceki sürümünün yerini 

alacak güncelleme veya yükseltmeler sunarsa, bu tür yeni materyaller, güncellemeler veya 

yükseltmeler de işbu Anlaşmanın hükümlerine tabi olacaktır.  

4.10. Uygulama dokümanları, 4.5 ve 4.9 maddelerinde izin verilen durumlar hariç kopyalanamaz veya 

değiştirilemez (bu tür dokümanların Uygulamaya entegre edilmiş olması şartıyla). 

------------------------------------------------------------------ 
1 İlgili Bölümler: Avusturya Telif Hakları Kanunu Bölüm 40e; Belçika Yazılım Koruma Kanunu Bölüm 7. 

Bulgaristan Telif Hakları Kanunu Bölüm 71; Hırvatistan Telif Hakları ve İlgili Haklar Kanunu Bölüm 111; Çek 

Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu Bölüm 66d); Danimarka Birleştirilmiş Telif Hakları Kanunu Bölüm 37; 

Finlandiya Telif Hakları Kanunu Bölüm 25.k; Almanya Telif Hakları Kanunu Bölüm 69e; Fransa Fikri Mülkiyet 

Hakları Kanunu Madde. 122-6-1 IV; İtalya 633/1941 sayılı Telif Hakları Kanunu Bölüm 64; Macaristan Telif 

Hakları Kanunu Bölüm 60; Hollanda Telif Hakları Kanunu Madde 45m; Norveç Telif Hakları Kanunu Madde 

39i; Polonya Telif Hakları ve İlgili Haklar Kanunu Madde 75, Fıkra 2, Alt Fıkra 3), Fıkra 3, Portekiz 252/94 

Sayılı KHK Madde 7; Romanya Telif Hakları Kanunu Madde 78; Slovakya Telif Hakları Kanunu Madde 36; 

İspanya Fikri Mülkiyet Hakkı Kanunu Madde 100; İsveç Edebi ve Sanat Eserleri Telif Hakkı Kanunu Bölüm 2, 

Madde 26g; İsviçre Telif Hakları Kanunu Madde 21; İsviçre Telif Hakları Yönetmeliği Bölüm 2, Madde 17; 

Türkiye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 38; Birleşik Krallık ve İrlanda Tasarım ve Patent Telif 

Hakları Kanunu Madde 50B, 1998 

2 İlgili Bölümler: Avusturya Telif Hakları Kanunu Madde 40d (2), (3); Belçika Yazılım Koruma Kanunu Madde 
6; Bulgaristan Telif Hakları Kanunu Madde 70; Hırvatistan Telif Hakları ve İlgili Haklar Kanunu Bölüm 110; 
Çek Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu Bölüm 66; Danimarka Birleştirilmiş Telif Hakları Kanunu Bölüm 36; 
Finlandiya Telif Hakları Kanunu Madde 25j; Almanya Telif Hakları Kanunu Madde 69d; Fransa Fikri Mülkiyet 
Hakkı Kanunu Madde 122-6-2; İtalya 633/1941 sayılı Telif Hakları Kanunu Madde 64, 1-b; Macaristan Telif 
Hakları Kanunu Bölüm 59; Hollanda Telif Hakları Kanunu Madde 45j; Norveç Telif Hakları Kanunu Madde 
39h; Polonya Telif Hakları Kanunu Madde 74, 4, 2 ve 75, 1, Portekiz 252/94 Sayılı KHK Madde 6 (3); 
Romanya Telif Hakları Kanunu Madde 76; Slovakya Telif Hakları Kanunu Madde 35; İspanya Fikri Mülkiyet 
Hakkı Kanunu Madde 100; İsveç Edebi ve Sanat Eserleri Telif Hakkı Kanunu Bölüm 1, Madde 11, Bölüm 2 
Madde 26g; İsviçre Telif Hakları Kanunu Madde 12, İsviçre Telif Hakları Yönetmeliği Bölüm 1, Madde 12 ve 
17; Türkiye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 38; Birleşik Krallık ve İrlanda Tasarım ve Patent Telif 
Hakları Kanunu Madde 50C, 1998 
 



5. Üçüncü Tarafların Hakları 

5.1. Bu Uygulama, aşağıda verilen URL adresinde belirtilmiş üçüncü taraf yazılımları (“Üçüncü Taraf 
Yazılımları”) içeriyor olabilir. Üçüncü Taraf Yazılımlarını kullanıyorsanız, URL adresinde belirtilen ilgili 
hüküm ve koşullara da uymanız gerekir. İşbu Anlaşmanın hükümleri ile Üçüncü Taraf Yazılımlarının 
hükümleri arasında bir çakışma olması halinde, Üçüncü Taraf Yazılımlarının hükümleri, Üçüncü Taraf 
Yazılımını kullandığınız kapsamla sınırlı olmak üzere geçerli kabul edilecektir. Şirket bu tür Üçüncü Taraf 
Yazılımlarından sorumlu değildir. 
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5.2. Lisans Verenin lisans verenleri, Uygulamanın bazı kısımlarıyla ilgili olarak işbu Anlaşmanın üçüncü taraf 

lehtarı konumundadırlar. Uygulamanın bu tür kısımlarıyla ilgili olarak işbu Anlaşmada belirtilmiş olan 

garanti reddi, sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri ve dava yolları lisans verenlerin lehine hüküm 

ifade eder ve lisans verenler tarafından uygulanabilir. Bu lisans verenler, gerektiğinde kendilerinin veya 

lisans verenlerinin fikri mülkiyet hakları ile diğer haklarını korumak amacıyla işbu Anlaşmayı 

feshedebilirler. 

6. Muhtelif Hükümler 

6.1. GARANTİ. Uygulama için verilmiş tüm garantiler bir Kullanıcı Etkinleştirme Anahtarı satın alınmasına 

bağlı olduğundan, garanti konusunda, Siz ile satıcı arasında imzalanmış satış sözleşmesinin ilgili 

yükümlülük maddesi uygulanır. Deneme moduyla ilgili olarak, Uygulama olduğu sunulmaktadır ve 

Lisans Veren kasti davranış veya ağır ihmal durumları ve fiziksel yaralanmaya neden olan durumlar ile 

ürün sorumluluğu kanununun bağlayıcı hükümleri dışında her tür sorumluluğu burada reddeder. 

6.2. İHRACAT DENETİMİ. İkamet ettiğiniz ülkenin ya da başka bir ülkenin ihracat veya yeniden ihracat 

işlemleri için uyguladığı yönetmeliklerin zorunlu kıldığı ihracat ruhsatları olmaksızın Uygulamayı hiçbir 

şekilde ihraç etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi burada kabul ediyorsunuz. 

6.3. KİŞİSEL VERİLER. Lisans Veren, Uygulamayı kullanmanızla ilgili olarak hiçbir kişisel veri toplamayacak, 

depolamayacak veya herhangi bir şekilde işlemeyecektir. 

6.4. GEÇERLİ KANUN.  

BM Uluslararası Satış Anlaşması hükümleri hariç tutularak, 

6.4.1. Avusturya'da, münhasıran Avusturya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Avusturya, 

Viyana mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.2. Bulgaristan'da, münhasıran Bulgaristan kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Bulgaristan, 

Sofya mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.3. Belçika'da, münhasıran Belçika kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Belçika 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.4. Hırvatistan'da, münhasıran Hırvatistan kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Hırvatistan, 

Zagreb mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.5. Çek Cumhuriyeti'nde, münhasıran Çek Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi 

Prag mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.6. Danimarka'da, münhasıran Danimarka kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Danimarka, 

Kopenhag mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.7. Finlandiya'da, münhasıran Finlandiya kanunları uygulanacak ve asliye hukuk mahkemesi olarak 

Helsinki Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır. 

6.4.8. Fransa'da, münhasıran Fransa kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Fransa, Paris 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.9. Almanya'da, münhasıran Almanya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Almanya, Hamburg 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.10. Yunanistan'da, münhasıran Yunanistan kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Yunanistan, 

Atina mahkemelerinde olacaktır. 
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6.4.11. Macaristan'da, münhasıran Macaristan kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Macaristan, 

Budapeşte mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.12. İtalya'da, münhasıran İtalya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi İtalya, Milano 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.13. Hollanda'da, münhasıran Hollanda kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Hollanda, 

Hertogenbosch mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.14. Norveç'te, münhasıran Norveç kanunları uygulanacak ve asliye hukuk mahkemesi olarak Oslo 

Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır. 

6.4.15. Polonya'da, münhasıran Polonya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Polonya, Varşova 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.16. Portekiz'de, münhasıran Portekiz kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Portekiz, Lizbon 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.17. Romanya'da, münhasıran Romanya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Romanya, 

Bükreş mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.18. Slovakya'da, münhasıran Slovakya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi Slovakya, 

Bratislava mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.19. İspanya'da: Münhasıran İspanya kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi İspanya, Barselona 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.20. İsveç'te, münhasıran İsveç kanunları uygulanacak ve asliye hukuk mahkemesi olarak Stockholm 

Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır. 

6.4.21. İsviçre'de, münhasıran İsviçre kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi İsviçre, Rothkreuz 

mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.22. Birleşik Krallık ve İrlanda'da münhasıran Birleşik Krallık ve Galler kanunları uygulanacak ve nihai 

yargı yetkisi İngiltere mahkemelerinde olacaktır. 

6.4.23. Türkiye'de, münhasıran Türkiye kanunları uygulanacak ve nihai yargı yetkisi İstanbul 

mahkemelerinde olacaktır. 

 

6.5. ANLAŞMANIN GEÇERSİZ HALE GELMESİ. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü veya hükümlerinde 

geçen bir ifadesi geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz hale gelirse söz konusu hüküm veya ifade geçerli, 

yasal ve uygulanabilir hale getirileceği asgari noktaya kadar değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu tür bir 

değişiklik yapılamıyorsa, ilgili hüküm veya ifade silinecektir. Bir hüküm veya ifadenin işbu madde 

kapsamında silinmesi işbu Anlaşmanın geri kalan kısmının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini 

etkilemeyecektir. 

 

6.6. DİL. İşbu Anlaşmanın İngilizce versiyonundaki hükümler ile başka bir dile tercüme edilmiş 

versiyonundaki hükümler arasında tutarsızlık veya anlam bulanıklığı olması halinde Anlaşmanın İngilizce 

versiyonu diğer dile tercüme edilmiş versiyonun yerini alacaktır. 

 

6.7. HİZMETİ SONLANDIRMA. Lisans Veren, en az 3 ay öncesinden haber vermek koşuluyla Uygulamayı, 

etkinleştirme anahtarını ve/veya Hizmeti sonlandırma, sunmayı ya da dağıtmayı durdurma ve/veya 

satma hakkına sahiptir. 

 

İtalyan Medeni Kanunu Madde 1341 ve 1342 uyarınca, yukarıda tanımlanan Anlaşmanın şu maddeleri açıkça 
onaylanmıştır: 5.2 ve 6.4.   
 
 



7. Gizlilik 

Aşağıdaki Kişisel Veriler, Hizmetlerimizi veya sizinle yaptığımız herhangi bir anlaşma altındaki zorunluluklarımızı 
yerine getirmemizi sağlamayı da içeren, gereksinim duyabileceğiniz herhangi bir belirli özelliği sağlamak için 
sunucumuza iletilir ve toplanır.  
 

· PBX Kimliği, dâhilî hesap 
· Aygıtı tanımlamaya yönelik kimlik 
· İtme bildirimler için belirteç 

 
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki adreste bulunan Gizlilik Bildirimi belgemize başvurun. 
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