Doka Planlama Yazılımlarının (B2B) Kullanımıyla İlgili Hüküm ve Koşullar

1.
Genel
1.1. Buradaki hüküm ve koşullar (bundan sonra "GTC" olarak anılacaktır) Tipos-

Doka, DokaCAD gibi Doka'nın teknik yazılım ürünlerinin ve birlikte veya tek
başına BIM-Article-Libraries gibi verilerin (bundan sonra "Yazılım" olarak
anılacaktır) lisanslanması ve kullanımıyla ilgili olarak Doka GmbH (bundan
sonra "Doka" olarak anılacaktır) ile Lisans Alan (bundan sonra "Lisans Alan"
olarak anılacaktır) arasındaki ticari ilişkiyi düzenleyecektir.
1.2. Lisans Alan, Yazılımın her türlü kullanımı ve yönetimiyle ilgili olarak bu
buradaki Hüküm ve Şartlarını bağlayıcı olduğunu anladığını ve kabul ettiğini
teyit eder.
2.
Lisansın Kapsamı
2.1. Doka, Yazılımlarını kendi www.doka.com web sitesinde online olarak

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

sunmaktadır. Doka ile Lisans Alan arasındaki Lisans Sözleşmesi
(“Sözleşme”), Lisans Alan Tarafın, bu GTC'de belirtilen Koşulları, Yazılımı
Doka web sitesinden indirerek kabul etmesi ile imzalanış olur.
Lisans Alan Taraf Yazılımın kullanımı için münhasır olmayan bir hak edinir.
Lisans Alan, Yazılımın bir kopyasını kullanabilir, erişebilir, görüntüleyebilir,
çalıştırabilir veya başka bir şekilde etkileşime girebilir. Doka Yazılımının
kullanımı, aksi kararlaştırılmadıkça ücretsizdir.
Yazılımın kullanımı, Lisans Alanın işletmesi dahilinde ve Doka kalıp ve /
veya iskele ürünleri için dahili kullanımla sınırlı olup, Yazılımın yalnızca
Lisans başına bir kullanıcı veya bilgisayar için kurulmasıyla
sınırlandırılmıştır.
Güvenlik nedenleriyle alınan yedekler hariç olmak üzere, Lisans Alan Tarafa
Yazılımın kopyalarını alma yetkisi yoktur.
Lisans Alan Taraf Yazılımın bir kopyasını, yalnızca Lisans Alan Tarafın diğer
bilgisayarlarında dahili ağ üzerinden çalıştırmak için kullanılan ağ sunucusu
gibi bir depolama aygıtında saklayabilir veya kurabilir; ancak Lisans Alan,
Yazılıma depolama aygıtından erişebilecek her bir müstakil kullanıcı veya
bilgisayar için bir Lisans alarak tahsis etmelidir.
Lisans Alan, Yazılıma erişebilecek bilgisayar sayısının Lisans Alan'a verilen
Lisans sayısını aşmamasını sağlamak için rutin ve kontrol fonksiyonları
getirecektir.

Telif Hakkı
3.1. Lisans Alan, Yazılımın telif haklarıyla korunmakta olduğunu onaylamaktadır.
Doka, Yazılımın telif hakkı dahil olmak üzere Yazılımın sahibidir.
3.2. Lisans, Doka'nın Yazılımla ilgili olarak sahip olduğu telif hakkı veya
uygulandığı yerlerde patent hakları gibi mülkiyetin herhangi bir şekilde
Lisans Alana aktarımını içermemektedir.
3.3. Lisans alanın özellikle Yazılımla ilgili değişiklik, işleme, tercüme, ters
mühendislik, ters derleme veya kaynak koduna dönüştürme işlemlerini
yapma veya türev eserler ortaya çıkarma veya geçici veya kalıcı olmasından
bağımsız olarak Yazılımı madde 2.5 ve 2.6'yı ihlal edecek şekilde tamamen
veya kısmen çoğaltma, Yazılımı yayınlama, dağıtma, kiralama veya yeniden
satma veya üçüncü şahısların erişimine, örneğin internet üzerinden açma
yetkisi olmayacaktır.
3.

4. Teslimat
4.1. Yazılım, çalışan bir belleğe yüklenir ve bilgisayarın kalıcı bir belleğinde

saklanırsa kurulmuş ve kullanılmış sayılır. Doka Yazılımın kurulumundan
sorumlu değildir.
4.2. Yazılımın kurulumu ve kullanımı amacıyla Doka, çevrimiçi bilgiler
sağlamaktadır ve online yardım kısmı Yazılımda mevcuttur. Lisans Alanın
daha fazla destek ve eğitim alma hakkı yoktur. Doka tarafından gönüllü
olarak sağlanan her türlü destekle ilgili olarak Lisans Sahibine ücretlendirme
yapılacak olup, bu husus duruma göre kararlaştırılmalıdır.
5.
Mahsuplaşma veya Devir Yapamama
5.1. Lisans Alan, Alt Lisans verme, Doka ile ilgili herhangi bir hak talebini

Doka'nın haklarına karşı mahsup etme veya Lisansı üçüncü taraflara
devretme hakkına sahip değildir.

6.
Hasar ve Kayıp Riski
6.1. Lisans Alan, Doka'nın Yazılımını ücretsiz sağladığı için Doka'nın herhangi

bir risk almadığını ve Lisans Alanın Yazılımın tüm kullanım süresi boyunca
Yazılımın zarar görme veya kaybolma riskini üstleneceğini kabul eder.

7.
Garanti ve Sorumluluk
7.1. Lisans Alan Tarafın Yazılımı yasal olarak kullanmasını sağlayacak gerekli

ön koşul olan işletim sistemini, lisansları ve yazılımı edinmek Lisans Alanın
sorumluluğundadır.

7.2. Lisans Sahibi keşfettiği bariz kusurları derhal Doka'ya bildirecektir.
7.3. Kusurlarla ilgili şikayette bulunurken Lisans Alan, Doka'ya şikayetin türü ve

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

oluşumu hakkında doğrulanabilir belgeler sunmak ve herhangi bir hatanın
izole edilmesinde işbirliği yapmak zorundadır. Kişisel verilerinin
korunmasından Lisans Sahibinin kendisi sorumludur.
Doka, Yazılımı en yüksek derecede titizlik ve uzmanlık bilgisi ile ortaya
çıkarmış olsa da, Lisans Alan tamamen hatasız yazılım programları
üretmenin mümkün olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle Doka,
Yazılımın kesintisiz çalışacağını veya hatasız olacağını veya hataların
tamamen ortadan kaldırılabileceğini garanti etmemektedir. Doka - zorunlu
yasaya göre izin verildiği sürece - sağlanan Yazılım ile bağlantılı olarak
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yazılımın güncellenmiş bir sürümünün mevcut olup olmadığını sürekli olarak
kontrol etmek Lisans Alanın sorumluluğundadır. Lisans Alan Tarafın,
Yazılımın güncellenmiş bir sürümünü talep etme hakkına sahip olmadığı
açıkça belirtilmekle birlikte, güncellenmiş bir sürümün herhangi bir zamanda
kullanılabilir olması durumunda bu sürümün ücretsiz olacağına dair bir
beyan yoktur.
Lisans Alan Doka'nın Yazılım hizmetlerini ücretsiz sağladığının bilincindedir
ve bu nedenle Doka'nın kasıtlı eyleminden ve ağır ihmalinden kaynaklanan
zararlar hariç olmak üzere Yazılım ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararlar
için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul eder.
Lisans Alan, kendisinin yeterli mühendislik bilgisine sahip olmasının,
Yazılımın kullanımı için vazgeçilmez bir ön koşul olduğunu bilmektedir.

7.8. Lisans Alan Tarafın Yazılım ile oluşturduğu çıktı ve belgeler için yegane

sorumluluk Lisans Alana ait olup, Yazılım ile oluşturulan çıktı ve belgeler istisnasız olarak - ilgili Doka kalıpları ve / veya iskele ürünü açısından Doka
Kullanıcı Bilgilerini ve yasal olarak gerekli olan diğer teknik bilgileri dikkate
almaktadır. Doka bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
7.9. Lisans Alan, Yazılım ile oluşturulan çıktıların ve belgelerin Doka tarafından
üretilmediğini açıkça kanıtlamalıdır. Lisans Alan, Yazılımla veya başka
şekilde Doka'nın antetli kağıdında hazırlanan çıktıları ve belgeleri ekleme
veya gösterme hakkına sahip değildir.
7.10. Lisans Alanın, Yazılımın Doka kalıp ve / veya iskele ürünlerinden başka kalıp
ve / veya iskele ürünlerinin tasarımlar için kullanma izni yoktur.
7.11. Doka'nın haberdar olduğu, Yazılımın Lisans Alan tarafından kullanılmasına
karşı çıkan üçüncü taraflar hakları mevcut değildir. Doka, lisanslı Yazılımın
üçüncü tarafların haklarından ari olması konusunda sorumluluk kabul
etmemektedir.
8. İptal
8.1. Yazılımın kaldırılması durumunda lisans otomatik olarak sona erer.
8.2. Doka, Yazılımın belirli bir modülünü artık sağlamamaya karar vermesi

halinde, söz konusu durumu makul bir süre içinde www.doka.com web
sitesinde ilan edecektir ve Lisans Alanın bu durumda tazminat talep etme
hakkı olmayacaktır. Doka'nın özellikle aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı
olmayan durumla
8.3. da Sözleşmeye veya dolayısıyla kullanım hakkını derhal ve Lisans Alana
karşı herhangi tazminat ödemesi söz konusu olmadan feshetme hakkı
olacaktır:

-

Lisans Alanın Doka'nın fikri mülkiyet haklarından herhangi birisini
ihlal etmesi veya
Yazılımın kaynak kodunu çıkarması veya Yazılımı değiştirmesi veya
madde 10'da belirtilen gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi veya
işbu Sözleşmenin 5.1. maddesini ihlal etmesi veya
Lisans Alan, Doka'nın ticari çıkarlarına, itibarına ve saygısına zarar
verebilecek herhangi bir faaliyette bulunması.

8.4. İşbu GTC'nin herhangi başka bir maddesinin Lisans Alan tarafından ihlal

edilmesi durumunda Doka, ihlali gidermek için 14 gün mühlet tanıdıktan
sonra Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

9. Yazılımın İadesi
9.1. Sözleşmenin feshedilmesi

durumunda, söz konusu fesih sebebine
bakılmaksızın Lisans Alan, Yazılımın kullanımına derhal son verecektir ve
bilgisayarlardan kaldıracaktır (yürürlükteki herhangi yasa uyarınca Lisans
Alan tarafından arşivlenmiş kopyalar hariç). Bununla bağlantılı olarak Lisans
Alan bu yükümlülüğe tamamen uyduğunu yazılı olarak teyit edecektir.

10. Gizlilik
10.1. Lisans Alan, Yazılım ve Doka tarafından sağlanan verilerle ilgili olarak gizlilik

sağlamakla yükümlüdür.

10.2. Lisans Alan, özellikle izinsiz kopyaların çıkarılarak ve üçüncü kişilere teslim

edilmesini önlemek için gerekli tüm adımları atacaktır.

10.3. Gizlilik yükümlülüğü, Lisansın ve buradaki Hüküm ve Şartların sona

ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

11. Muhtelif hükümler
11.1. Doka, Yazılımın belirli modüllerini veya belirli ürünlerle ilgili uygulamaları

kendi takdirine bağlı olarak işbu sözleşmenin dışında tutma hakkını saklı
tutar.
11.2. Lisans Alan tarafından bildirilen hiçbir GTC geçerli değildir.
12. Ayrılabilirlik Maddesi

12.1. Herhangi bir nedenle, buradaki Hüküm ve Şartlardan veya Lisans Alan ile

Doka arasındaki herhangi bir anlaşmanın hükümlerinden biri veya birkaçının
geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, geri kalan hükümlerin geçerliliği
bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm yerine, arzu
edilen amaca en yakın hüküm kabul edilecektir.

13. İfa Yeri ve Yargı Bölgesi
13.1. Doka ile Lisans Alan arasında yapılan Sözleşmeden kaynaklanan veya

bununla bağlantılı tüm yükümlülüklerin ifa yeri İstanbul / Türkiye olacaktır.
Alan ile Doka arasındaki, Anlaşmanın geçerli şekilde
gerçekleştirilmesi konusu ile öncül ve müteakip sözleşme etkileri de dahil
olmak üzere tüm ihtilaflar, seçim hakkı Doka'ya ait olmak üzere İstanbul
bölgesindeki yetkili bir mahkeme veya madde 13.3 uyarınca bir tahkim
mahkemesi tarafından çözümlenecektir. Sadece Doka'nın talepleriyle ilgili
olarak konuyu başka mahkemelere taşıma hakkı olacaktır.
13.3. Doka'nın konuyu tahkim mahkemesine taşımayı tercih etmesi halinde ICC
Tahkim ve Uzlaşma kuralları geçerli olacaktır. Karar tek bir hakem tarafından
verilecektir. Tahkim mahkemesi Almanca yapılacak ve tahkim yeri Viyana,
Avusturya olacaktır. Sözleşmenin tarafları, yasal olarak böyle bir haktan
feragat edilmesine izin verildiği sürece tahkim kararına itiraz etme
haklarından feragat eder. Hakem, taraflara yorum yapmaları için bir tahkim
kararının bir taslağını sunacaktır.
13.2. Lisans

14. Uygulanabilir Yasa ve Yorumlama
14.1. Lisans Alan ile Doka arasındaki, Sözleşmenin geçerli şekilde imzalanması

ile ön ve sonraki sözleşme etkileri de dahil olmak üzere yasal anlaşmazlıklar
sadece Türkiye kanunlarına tabidir.

15. Feragat
15.1. Zorunlu yasalar uyarınca mümkün olduğu sürece, Lisans Alan ve Doka,

buradaki Hüküm ve Koşullara ve ayrıca aralarında yapılan anlaşmalara itiraz
etme ve / veya bunların iptal veya tadilini talep etme hakkından feragat
edecektir. Özellikle hata veya laesio enormis temelli itirazlar hariç
tutulmaktadır.

