
 

– 1 – 

D
oc

.-N
o.

 9
46

62
8.

00
5 

· T
R

 · 
L2

0 

BALLUFF TURKEY OTOMASYON TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, STANDART YAZILIM 
LİSANSININ ÜCRETSİZ VERİLMESİNE İLİŞKİN 
HÜKÜM VE KOŞULLAR  
Tarih: 12/2020 
 
1. Genel Bilgiler - Kapsam 
1.1 İşbu yazılım koşulları, Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle "Balluff" olarak anılacaktır) 

tarafından müşteriye (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) standart yazılım lisansının ücretsiz verilmesine ilişkin 
düzenlemeleri içermektedir . Farklı türde yazılım lisansları ve yasal işlemler, ayrı hüküm ve şartlara tabi olacaktır. 

1.2 Standart yazılım lisansının ücretsiz verilmesine ilişkin işbu yazılım koşullarının konusuna (bundan böyle "yazılım 
koşulları" olarak anılacaktır) aşağıdakiler dahil değildir: (a) Standart yazılım lisansının ücret karşılığında verilmesi, (b) 
yazılımın müşteri tesislerinde kurulması, (c) değişken yazılım parametrelerinin müşteri gereksinimlerine göre münferiden 
ayarlanması (ısmarlama); (d) müşteri için münferiden programın uzatılması; (e) müşteri ihtiyaçlarına göre yazılım 
arayüzlerinin adaptasyonu, (f) müşteri kullanıcılarının eğitimi, ve (g) yazılım güncellemeleri Bu liste, tam kapsamlı bir 
liste değildir. 

1.3 İşbu yazılım koşulları, münhasıran uygulanacaktır. Balluff, geçerli olduklarını yazılı olarak açıkça kabul ettiği durumlar 
hariç olmak üzere, birbiriyle çelişen koşulları, bu yazılım koşullarına aykırılık içeren koşulları ve bu yazılım koşullarında 
düzenleme altına alınmamış müşteri koşullarını kabul etmemektedir. 

1.4 Standart yazılımın lisansına ilişkin olarak Balluff ve müşteri arasında yapılan tüm anlaşmalar, işbu yazılım koşullarında 
ve ilgili münferit sözleşmede kayıt altına alınmaktadır.  

1.5 Bu yazılım koşulları, sadece Türk Ticaret Kanununun 12. ila 17. Maddeleri arasındaki hükümlerde yer alan anlamdaki 
tacirler için uygulanacaktır.  

 
2. Sözleşmenin konusu - Açık Kaynak yazılımı 
2.1 İşbu yazılım koşullarının konusu, Balluff'un lisanslama dokümantasyonunda açıklanan standart yazılımının (bundan 

böyle "sözleşme yazılımı" olarak anılacaktı) kullanım haklarının ücretsiz olarak verilmesidir.  
Sözleşme yazılımının detaylı tanımı sözleşmenin akdedilmesinden önce, talep etmesi beklenmeksizin müşterinin 
dikkatine sunulmuş olan lisanslama belgelerinde yer almaktadır. 

2.2 "Lisanslama dokümantasyonu", parça numara kodu veya malzeme numarası, ürün veri formu ve montaj 
kılavuzundan/ kullanma talimatlarından oluşmaktadır. 

2.3 Sözleşme yazılımı, yürütülebilir program kodundan oluşmaktadır. Kaynak kodu, sözleşmenin konusunu teşkil 
etmemektedir. 

2.4 Sözleşme yazılımı Açık Kaynak yazılımı ve telif hakkı ücreti olmaksızın lisanslanmış üçüncü şahıs yazılımını içerebilir 
(bundan böyle "OS Yazılımı" olarak anılacaktır). OS Yazılımının ve geçerli OS Yazılımı lisanslama koşullarının bir 
listesi, sözleşmenin akdinden önce veya en azından sözleşme yazılımının tesliminde talep halinde müşterinin dikkatine 
sunulacaktır.  

2.5 Sözleşme yazılımıyla birlikte üçüncü kişi tedarikçilerin OS Yazılımı olmayan yazılım ürünlerinin de sunulması halinde 
bunlar sadece sözleşme yazılımıyla birlikte kullanılabilir. Bu durumda; müşteriye uygun şekilde belirtilecek olan özel 
kullanım şartları uygulanabilir.  

2.6 Balluff, sözleşme yazılımını izinsiz kullanıma karşı koruma hakkına sahiptir. Müşteri, sözleşme yazılımının koruyucu 
önlemlerini bertaraf edemez veya bunların etrafından dolanamaz.  

  
3. Sözleşme yazılımının teslimi- Versiyon 
3.1 Aksi mutabakata varılmadıkça, Balluff, sözleşme yazılımının teslim zamanında güncel olan versiyonunu müşteriye temin 

edecektir.  
3.2 Aksi şart koşulan durumlar hariç olmak üzere, sözleşme yazılımı, Balluff'un takdirine bağlı olarak bir veri taşıyıcısında 

veya sözleşme yazılımının cihaza indirilerek yüklenmesi ve yükleme için gereken bilgilerin gönderilmesi suretiyle teslim 
edilecektir.  

  
4. Kullanım hakları- yedek kopya 
4.1 Balluff, sözleşme yazılımı ve lisanslama dokümantasyonunun kullanımı için müşteriye münhasır olmayan ve (a)  sınırlı 

süreli veya (b) daimi lisans verebilir. Aradaki fark lisanslama dokümantasyonunda bulunabilir. Lisanslama 
dokümantasyonunda buna ilişkin detaylar mevcut değilse, lisanslama, sınırsız süreli tanınmıştır; ancak feshedilebilir 
(Madde 9.1 ve 9.2 hükümlerine bakınız).  

4.2 Lisans, sözleşme yazılımının teslim edilmesi ile yürürlüğe girecektir. 
4.3 Lisansın başlangıcında müşteri, sözleşme yazılımı ve lisanslama dokümantasyonu üzerinde, söz konusu 

dokümantasyona ve işbu yazılım koşullarının hükümlerine uygun olarak, münhasır olmayan bir kullanım hakkı elde 
etmektedir.  Bu kullanım hakkı alt-lisans olarak verilemez.  
Sözleşme yazılımının ve lisanslama dokümantasyonunun izin verilen kullanımı kapsamına, sözleşme yazılımının 
kurulumu, çalışma belleğine yüklenmesi, gösterimi ve çalıştırılmasının yanı sıra yazılımın müşteri tarafından kendi ticari 
faaliyetleri için kullanımı girmektedir.  

4.4 Sözleşme yazılımının ve lisanslama dokümantasyonunun kullanımına sadece mutabık kalınan varış ülkelerinde izin 
verilmektedir. Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, varış ülkesi, müşterinin kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkedir.  

4.5 Müşterinin sözleşme yazılımının ve lisanslama dokümantasyonun kopyasını çıkarmasına sadece sözleşme yazılımını 
sözleşmeye uygun şekilde kullanmak için gerekli olması halinde izin verilmektedir.  

  



 

– 2 – 

D
oc

.-N
o.

 9
46

62
8.

00
5 

· T
R

 · 
L2

0 

4.6 "Yedek Kopyalar", işbu yazılım koşulları çerçevesinde, yazılımın orijinal kopyasının hasara uğraması veya kazara 
silinmesi halinde yapılan sözleşme yazılımı kopyalarını ifade etmektedir.   
Müşteri, genel mühendislik kuralları uyarınca gerekli olması halinde sözleşme yazılımından yedek kopyalar çıkarabilir. 
Yedek kopyalar üzerinde yedek kopya olduklarına dair bir ibare ve orijinal yazılımın telif hakkı bildirimi etiket olarak yer 
almalıdır.  
Yedek kopyanın kullanımına sadece Balluff'un orijinal olarak verdiği sözleşme yazılımı kopyasının bozulması veya 
kaybedilmesi halinde izin verilmektedir.  
Müşteri, yedek kopya kullanımıyla ilgili olarak bu yazılım koşullarına uymakla mükelleftir.  

4.7 Balluff'un önceden verdiği yazılı izin olmaksızın, müşterinin sözleşme yazılımını ve lisanslama belgelerini satması veya 
farklı şekillerde üçüncü şahıslara devretmesi veya üçüncü şahısların kullanımına sunması (kiralama, kiraya verme, 
ödünç verme veya alt-lisans olarak verme dahil olmak üzere) genel olarak yasakanmıştır. 

4.8 Müşteri, sözleşme yazılımı veya herhangi bir kısmı üzerinde oynama yapamaz, bunları değiştiremez, tersine 
mühendislik işlemine tabi tutamaz, veya makine kodundan kaynak koduna dönüştüremez veya yazılımı bir başka 
şekilde düzeltemez veya sözleşme yazılımından türev eserler oluşturamaz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun katı ve 
tartışmaya açık olmayan düzenlemeleri bu hükümlerden etkilenmeyecektir.  

4.9 Yazılımın veya dosyaların güvenlik açıklarını kapatan, hataları düzelten veya yeni fonksiyonlar ekleyen güncellenmiş 
versiyonları, bu yazılım koşullarının anlamı çerçevesinde "yamalar" olarak kabul edilecektir. Sözleşme yazılımının 
programlardaki küçük çaplı iyileştirmelerini veya yeni ve/ veya değiştirilmiş temel işlevleri içeren yeni versiyonlar, işbu 
yazılım koşulları uyarınca "güncellemeler" olarak kabul edilecektir. İşbu yazılım koşullarında tanımlandığı haliyle 
"yükseltmeler", sözleşme yazılımının fonksiyonlarda önemli bir artış ve genişlemeyle beraber gelen daha yüksek bir 
versiyona geçişi sağlayan konfigürasyonlardır. 
Balluff'un, yamaları, hata düzeltmelerini, güncellemeleri veya yükseltmeleri müşteriye kendi rızasıyla  vermesi halinde, 
aksi üzerinde mutabakata varılmadıkça bunlar da işbu yazılım koşullarına tabi olacaktır. 
Balluff, müşteriye yama, hata düzeltmeleri, güncellemeler veya yükseltmeler vermekle yükümlü değildir. 

4.10 Sözleşme yazılımında ve lisanslama dokümanında yer alan fakat açıkça verilmeyen diğer tüm haklar, özellikle ticari 
markalar, ticari sırlar, know-howveya sözleşme yazılımındaki diğer tüm fikri mülkiyet hakları Balluff'a ait olarak 
kalacaktır.  
Sözleşme yazılımındaki ve lisanslama dokümantasyonundaki tüm işaretleme ve ibareler, özellikle telif hakkı bildirimleri, 
markalar, seri numaraları veya benzeri unsurlar çıkarılamaz, silinemez veya üzerleri kapatılamaz.  

  
5. Lisans ücreti  

Balluff, sözleşme yazılımını müşterinin kullanımına ücretsiz sunmaktadır.  
 

6. Müşterinin işbirliği yükümlülüğü  
6.1 Müşteri, sözleşme yazılımını kullanmaya başlamadan önce, Balluff'un ilgili spesifikasyonları uyarınca kayıt olacaktır. 
6.2 Müşteri, sözleşme yazılımının amaçlarına uygun olup olmadığını tespit etmekten münferiden sorumludur; herhangi bir 

tereddüt yaşaması halinde, sözleşmenin akdedilmesinden önce üçüncü şahıs uzmanlardan görüş alacaktır.  
6.3 Müşteri, donanım ve yazılım ortamlarının sözleşme yazılımının sistem gereksinimlerini karşıladığına emin olmaktan 

münferiden sorumludur; herhangi bir şekilde tereddüt yaşaması halinde, müşteri, sözleşmenin akdedilmesinden önce 
üçüncü şahıs uzmanlardan görüş alacaktır.  

6.4 Müşteri, sözleşme yazılımının kurulumundan sorumludur. Müşterinin talebi üzerine, Balluff, gerekli olması halinde, 
mutabık kalınacak bir ücret karşılığında kurulum işlemini gerçekleştirebilir. 

6.5 Yazılımı kullanırken müşteri, gereken özeni ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür. 
6.6 Müşteri, sözleşme yazılımının kullanımında Balluff tarafından verilen talimatlara uyacaktır. 
6.7 Müşteri, uygun tedbirleri almak suretiyle, sözleşme yazılımını yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korumakla ve 

özellikle sözleşme yazılımının tüm kopyalarını korumalı bir yerde saklamakla yükümlüdür.  
6.8 Sözleşme yazılımının tamamen veya kısmen çalışmaması halinde müşteri uygun önlemleri almakla yükümlüdür 

(örneğin günlük veri yedekleme).  
6.9 Müşteri, sözleşme yazılımındaki herhangi bir kusuru ve hatayı yazılı olarak (metin formatında) derhal Balluff'a 

bildirecektir. 
6.10 Balluff'un sözleşme yazılımına ilişkin yamaları, hata düzeltmelerini, güncellemeleri veya yükseltmeleri kendi rızasıyla 

müşteriye vermesi halinde, müşteri bunların kurulumunu yapıp kullanımını gerçekleştirecektir.  
 
7. Ayıplardan sorumluluk 
7.1 Balluff'un yükümlülüklerini kasten veya ağır kusurlu davranarak ihlal ettiği veya hileli işlem ve davranışlarda bulunduğu 

haller hariç olmak üzere, sözleşme yazılımının müşterinin kullanımına ücretsiz olarak sunulmasından sonra Balluff'un 
esas ayıplar ve mülkiyet hakkına ilişkin kusurlardan muaf tutulacaktır. 

7.2 Sözleşme yazılımının özellikleri lisanslama dokümantasyonunda münhasıran ve kesin olarak belirtilmektedir.  
Lisanslama dokümantasyonundaki bilgiler, garanti ve taahhüt mahiyetinde değil sadece performans spesifikasyonları 
olarak görülmelidir.  

 
8.  Sorumluluk 
8.1 Sözleşme yazılımının müşterinin kullanımına ücretsiz olarak sunulması sonrasında, Balluff, sadece, sözleşme 

yazılımındaki ayıplardan veya sözleşmeye dayalı olan ya da olmayan ihlalleri tazminle yalnızca kasten veya ağır kusurlu 
olarak hareket ettiği hallerde sorumlu olacaktır. Burada belirtilen sorumluluk sınırı, kasten hileli davranışlar, cana, 
bedene veya sağlığa zarar gelmesi, bir garanti veya teminatın üstlenilmesi halinde geçerli olmayacaktır. 

8.2 İşbu yazılım koşullarında farklı nitelikte bir düzenlemenin açıkça yer aldığı haller haricinde Balluff'un ayrıca bir 
sorumluluğu olmayacaktır. 

8.3 Müşterinin müterafık (birlikte) kusuru da dikkate alınacaktır.  
8.4 Yukarıdaki sınırlamalar, Balluff çalışanları, temsilcileri ve/ veya organları ile tüm Balluff mümessilleri için de geçerli olup 

uygulanacaktır.  
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9. Süre - İptal- Fesih- Kullanım Hakkının Sona Ermesi-İade 
9.1 Lisanslama dokümantasyonunda aksi belirtilmedikçe, sözleşme yazılımının kullanımına ilişkin lisans daimi olarak 

verilmektedir.  
9.2 Lisanslama dokümantasyonunda aksi belirtilmedikçe, sözleşme, herhangi bir tarafça ayın sona ermesinden bir (1) ay 

öncesine kadar verilecek bir bildirimle feshedilebilir. 
9.3  Balluff, herhangi bir zamanda ve önel süresine uymak zorunda olmaksızın kullanım haklarını haklı gerekçeye dayanarak 

iptal veya feshetme hakkına sahiptir. Müşterinin sözleşme yazılımını işbu yazılım koşullarına göre izin verilen kapsamın 
dışında kullanması fesih için zorunlu bir sebep teşkil etmektedir. Balluff, tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar. 
Kanuni haklar ve talepler, etkilenmeksizin aynen kalacaktır. 

9.4 Fesih ve iptal işlemleri, yazılı olarak yapılmalıdır. 
9.5 Müşterinin lisanslı sözleşme yazılımını ve lisanslama dokümantasyonunu kullanma hakkı (a) sözleşmenin herhangi 

nedenle feshi veya (b) eski ürünün yerine yenisinin teslim edilmesi, güncelleme veya yükseltme işlemlerinin yapılması 
halinde sona erecektir. b bendi söz konusu olduğunda işbu yazılım koşulları, eski ürünün yerine teslim edilen, 
güncellenen veya yükseltilen yazılım için de geçerli olacaktır. 

9.6 Müşterinin kullanım hakkının sona ermesi üzerine, müşteri, tüm veri taşıyıcılarını, yedekleme kopyaları ve lisanslama 
dokümantasyonu da dahil olmak üzere sözleşme yazılımının kopyalarını silecek veya imha edecektir. Müşteri, bu işlemi 
talep edilmese dahi Balluff'a yazılı olarak teyit edecektir.  

 
10. Gizlilik 
10.1 Kaynak Kodu (herhangi bir Açık Kaynak yazılımı bileşenleri de dahildir), lisanslama dokümantasyonu ve Balluff'un "gizli" 

olarak ibare koyduğu veya bir başka şekilde gizli olarak kabul edilen diğer materyaller de dahil sözleşme yazılımı, işbu 
yazılım koşullarına uygun olarak "gizli bilgi" kabul edilecektir. 

10.2 Müşteri, gizli bilgilere kesinlikle gizli bilgi muamelesinde bulunmayı ve işbu yazılım koşullarına uygun olarak haklarını 
kullanılması için zorunlu olan haller haricinde üçüncü şahıslarca erişilebilir hale getirmemeyi taahhüt eder.  

10.3 Gizli bilgileri korumak için, müşteri, kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ve dikkatin aynısını (fakat her halükarda makul 
seviyeden daha düşük olmayacak bir seviyede özen ve dikkati) gösterecektir.  

10.4 İşbu Madde 10 çerçevesindeki gizlilik yükümlülükleri aşağıdaki bilgiler için geçerli olmayacaktır:  
a) Kamuoyuna mal olmuş veya müşteriye bildirildiği sırada genel olarak kamuoyuna mal olmuş veya tekniğin bilinen 

halini almış bilgiler; 
b) İfşa edildiği sırada müşterinin halihazırda bilgisi dahilinde olan bilgiler; 
c) Müşterinin kusuru olmaksızın bilahare kamuoyuna mal olan, genel halk tarafından öğrenilen veya tekniğin bilinen 

halini alan bilgiler; 
d) Yetkili üçüncü şahısların müşteriye ifşa ettiği veya erişimine sunduğu bilgiler; 
e) Balluff'un müşteriye üçüncü şahıslara aktarması, ifşa etmesi veya erişime açması için önceden yazılı izin verdiği 

bilgiler. 
Yukarıdaki manada bir istisnanın var olduğuna dair ispat yükü müşteriye aittir.  

 
11. İhracat kısıtları 
11.1 Taraflar, sözleşme yazılımının ithalat ve ihracat kısıtlamalarına tabi olabileceğinin farkındadır. Özellikle, lisanslama 

zorunlulukları olabilir veya sözleşme yazılımının veya ilişkili teknolojilerin yurtdışındaki kullanımı kısıtlamalara tabi 
olabilir. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletlerinde yürürlükte olan ithalat ve ihracat 
kontrol düzenlemelerine ve ilgili diğer yönetmeliklere riayet edecektir. Sözleşmenin Balluff tarafından ifası, ithalat ve 
ihracat kanunlarının ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle sözleşmenin ifasında 
herhangi bir engelin bulunmaması kaydına bağlıdır. 

11.2 Müşteri, Balluff'un önceden yazılı izni olmaksızın, sözleşe yazılımını kullanım haklarının verilmesine dair bir inceleme 
yapılması veya başka bir resmi iznin alınması için herhangi bir resmi makama devretmemeyi ve yazılımı ilgili ihracat 
kanunları nedeniyle ihracat yasaklarına tabi olan ülkelere veya gerçek veya tüzel kişilere ihraç etmemeyi taahhüt eder. 
Buna ilaveten, müşteri, kayıtlı ofisinin bulunduğu ülkenin kanuni düzenlemeleri ile sözleşme yazılımını kullanımına ilişkin 
olarak kendisinin ve ilişkili şirketlerinin diğer ülkelerde yürürlükte olan her türlü kanuni düzenlemelerine uymakla 
sorumludur. 
 

12. İfa yeri - yetkili mahkeme- geçerli hukuk  
12.1 Balluff'un kayıtlı ofisinin bulunduğu yer, işbu sözleşme koşulları çerçevesindeki hakların ve edimlerin tümü bakımından 

her iki taraf için ifa yeri olarak kabul edilecektir. 
12.2 İşbu Hüküm ve Koşullardan doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
12.3 İşbu sözleşme ilişkisi, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyetinin kanunları uyarınca 

yorumlanıp uygulanacaktır. Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümleri 
uygulanmayacaktır. 
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