
MOBİL ve WEB UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ   

Sürüm, 01.06.2022 

    

Tüm Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullanıcısı 

olarak Hizmetimizi kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) Kişisel Verilerinizi 

işleriz. Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme 

koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice okumanızı öneririz.  Sözleşme ve gizlilik bildirimi  

dinibilgin web sitesi ve mobil uygulamaları için geçerlidir. 

1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir?  

   

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:  

   

• İşlenen Kişisel Verilerin türleri,  

• Kişisel Verilerin işlenme amaçları,  

• Kişisel Verilerin işlendiği yerler,  

• Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,  

• Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,  

• Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,  

• Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler;  

• Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?  

   

2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri  
   

A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler  

Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla 

kamuya açıklanmayacaktır.  

   

B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler  

Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamayı nasıl kullandığınızla 

ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Toplanan bilgiler, ip 

adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.  

   



Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her 

durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından 

engelleyebilirsiniz.  

Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih 

ederseniz, sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta 

adresiniz gibi) ve ayrıca sosyal ağ kullanıcı kimliği ( şifreniz değil ) ve Uygulama 

aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili parametreler. Erişilebilen ve alınabilecek 

bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik tercihlerini nasıl ayarlayabileceğiniz 

hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına bakın.  

   

Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak 

oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulamanın nasıl 

kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet 

üretmemize yardımcı olur.  

   

Uygulama içindeki kullanıcı yetkilendirme özelliklerini etkinleştirirseniz, aşağıdaki ek 

bilgiler saklanır:  

   

• İsim,  

• E-posta,  

• Telefon numarası (isteğe bağlı);  

• Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sağlayıcı tarafından 

gönderilen ek profil bilgileri.  

   

Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için aşağıdaki 

(bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:  

   

• Uygulamayı açtığınız an,  

• Uygulamanın içinde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre,  

• Uygulamadan ayrıldığınız an.  

   

Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda anonim 

bilgileri sizin bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz.  

   

• Bilgiler yalnızca Kullanıcı'nın izin verdiği ölçüde Uygulama üzerinden anlık 

bildirimler gönderme amacı kapsamında, güvenli şekilde ve sadece gereken 



süre boyunca kullanılmaktadır. Bilgiler yalnızca söz konusu amaçların 

gerçekleştirilmesi için üçüncü partiler ile paylaşılmakta olup bu kapsam 

dışında bilgilerin yayınlanması ve ifşa edilmesine izin verilmemektedir.  

   

   

C. Belirli Bilgiler  

Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle başvurmanız 

istenebilir; bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü 

şahıslar dahil) veritabanında saklanır ve bizimle paylaşılacaktır.  

   

Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere veri yüklediğinizde, bu paylaşılacak 

ve uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.  

3. Kişisel Verilerin işlenme amaçları  
   

A. Amaçlar  

   

Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:   

   

• Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,  

• Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,  

• Hizmetin iyileştirilmesi ve/veya özelleştirilmesi için,  

• Sizi tanımlamak ve/veya Hizmeti özelleştirmek için,  

• Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,  

• Destek sağlamak için,  

• Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak 

yükümlü olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.  

     

   

B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi   

Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara 

satmamaktayız, satmıyor veya kiralamıyoruz. Bununla birlikte, Ücretli Hizmetlerle 

ilgili ödeme sağlayıcıları aracılığıyla ödeme yapmak gibi Kişisel Verilerinizi size 

sağlama veya talimatları yerine getirmeniz açısından şart olduğu durumlarda, Kişisel 

Verilerinizi üçüncü taraflara sağlayabiliriz.  



   

Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde Hizmet'in bu tür amaçlar için üçüncü 

taraflara kullanımı hakkında "toplu anonim veriler" sağlayabiliriz. "Toplam anonim 

veriler", size geri gönderilemeyen ve bu nedenle Kişisel Veriler olarak sayılmayan 

verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların Hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu 

anonim verileri kullanabiliriz.  

Üçüncü bir tarafa geçtiğimiz veya bir üçüncü tarafla birleştiğimiz veya bir yeniden 

yapılandırmaya tabi olduğumuz durumda, Kişisel Verileriniz de üçüncü kişilere 

açıklanabilir ve / veya bu üçüncü kişiye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Kişisel Verileri 

ve bize sağladığınız diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkına sahip olacak.  

   

Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, 

cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen 

diğer yasal işlem veya taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa 

edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz Yasal hakları veya yasal iddialara karşı 

savunmak.  

4. Kişisel Verilerin işlendiği yerler  
Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri değişik bölgelerde 

bulunmaktadır., Türkiye, İrlanda, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde 

yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen 

Kişisel Veriler, bu ülkeler ve bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza 

sunucularına aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve 

bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde 

gerekli tüm adımları atacağız.  

5. Kişisel Verileri korumak için hangi 

güvenlik önlemleri uygulanmaktadır?  

Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel 

Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve 

organizasyonel önlemler aldık. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık: sunucularımızı 

güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma. 

Bu liste ayrıntılı değildir.  



6. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk 

sınırları  
Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya 

ortakların, reklamverenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya 

hizmetlerine köprüler içerebilir.  

     

Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi 

bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı 

için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar 

tarafından Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen 

Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, 

uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme  
Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilere e-posta yoluyla bizimle iletişime 

geçmek veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi 

sağlamanız istenebilir.  

8. Çocuk gizliliği  

Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.  

9. Güvenlik  
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve 

yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır. Bununla 

birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel 

bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve 

Uygulamanın ve ilgili veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz 

engeller veya erişim veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf 

olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.  

10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan 

Değişiklikler  
Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi'nin 

güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik 

Bildirimi'nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi 

nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman 

zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden 



geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve 

kabul ve taahhüt eder.  

   

Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. 

Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz,  

değiştirilen Bildirim'i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul 

etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız 

gerekir.  

11. Herhangi bir sorunuz ya da 

açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?  

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir 

e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.  

 

12 Yazılım Lisans Sözleşmesi  
LİSANS BELGESİ  

 

Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım Programları  

Yazılım Ürünleri Kullanma Lisansı ve Garanti Sözleşmesi  

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

Bu sözleşme satın alınan yazılım ürününün, uygun konfigürasyonlu bir bilgisayarda 

kullanımına ilişkin lisans şartlarını kapsar.  

2. KULLANIM LİSANSININ KAPSAMI  

2.1. GENEL HÜKÜMLER  

2.1.1. Kullanım lisansı, yazılımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, 

kullanılması görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması 

haklarını kapsar.  

2.1.2. MÜŞTERİ, yazılımı ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya 

bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, 

kullandıramaz.  

2.1.3. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif ve 

mülkiyet hakları Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım 

üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.  

2.1.4. Bu sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde 

üçüncü kişilere devredilemez.  



  

2.2. TEK BİLGİSAYARDA KULLANIM  

MÜŞTERİ (çok kullanıcı lisanslı paketler haricinde) yazılımı her ne şartta olursa 

olsun, aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarın sabit diskine kuramaz. Verilen lisans 

hakları sadece bilgisayarın değiştirilmesi bozulmasına karsıdır. Lisans hakkı son 

lisansladığı bilgisayar içindir.  

2.3. YILLIK KULLANIM  

Lisanslama yapan kişi aldığı program lisansladığı versiyonu için sınırsız kullanabilir. 

Örneğin Versiyon 2.0 için lisans aldığında bu sürüm için sınırlama koyulmaz fakat 3.0 

güncellemesi için ücretsiz indirip kurabilir. Lisans hakkını burada kullabilir Fakat 

dinibilgin ücretsiz kullandırma hakkını saklı tutar. Online web sitesi üzerinden lisansla 

ücretli üyelik alanlar yıllık abonelik aldıklarını ve yıl süresi bittiğinde sistemin otomatik 

kapattığını bilmelidirler.  

  

3. HATALI ÜRÜN VE KULLANICININ HAKLARI  

Program lisanslamadan önce kurulmuş ve denenmiş olması gerekir. Lisanslama 

işleminden sonra 1(bir) yıl ücretsiz destek hakkına sahiptir. Herhangi bir problem 

yaşaması durumunda sistem üzerinden destek talebinde bulunabilir.  

3.1. DESTEK SÜRESİ  

Destek süresi bir yıllık periyotlarla yenilenebilir. Zorunlu değildir. İsteyenler destek 

ücretini ödedikleri takdirde. Bir yıl destek süresini uzatabilirler. Destek süresi 

bitiminde programla ilgili sorunları alan kişi yada firma çözmek zorundadır. Herhangi 

bir talepte bulunamaz. Destek talebi sadece destek sistemi üzerinden yapılmalıdır. 

Telefon üzerinden destek verilmemektedir.  

  

4. SORUMLULUKLARIN SINIRLANMASI  

4.1. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım yazılım ürünlerinin 

dokümantasyonlarıyla ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan 

dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi 

için gerekli azami özeni göstermektedir. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  

(dinibilgin) Yazılım, yazılımlarının tümüyle kusursuz, hatasız, mükemmel 

olduğu ve kullanıcının genel ve/veya özel ihtiyaçlarını tamamen 

karşılayacağı şekilde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.  

4.2. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım, donanım veya işletim 

sistemi arızasından, telif hakları Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) 

Yazılım'a ait olmayan veri tabanı yazılımından, iletişim ağı (network) 

tasarım ve bağlantı hatalarından voltaj dalgalanması ve elektrik 

kesilmesinden virüs bulaşmasından ve benzer çevresel faktörler ve 

kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından 

sorumlu tutulamaz.  



4.3. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım, manyetik ortamda 

saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımların kullanılması ile oluşan 

bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından her zaman kullanıcı 

sorumludur.  

4.4. MÜŞTERİ, Kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım 

dokümantasyonlarında belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir 

donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin 

edeceğini, Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'ın yazılım-

donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun 

bulunmadığını, Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'ın 

sorumluluk sınırının Sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım 

lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.  

4.5. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım, yazılım ürünlerinin yanlış 

kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak 

kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi,hukuki ve mali 

sonuçlardan kazanç veya kayıplardan hiç bir biçimde sorumlu değildir.  

4.6. Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu Sözleşmeden kaynaklanacak 

kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her 

türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ' nin lisans bedeli 

olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu kabul etmişlerdir.  

4.7. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden eylemler saklı kalmak 

kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda Dini Bilgin 

Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım, MÜŞTERİ' den sadece bu 

Sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ 

açısından herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, 

yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında 

tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 

bu şekilde karşılıklı olarak sınırlanmışlardır..  

4.8. Taraflar, Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım 'un bu Sözleşme 

konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ' ye yalnızca "Kullanım Lisansı" 

verdiğini, MÜŞTERİ' nin üretkenlik, iş gelir ve/veya kar kaybı, yazılımın  

yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek 

herhangi bir kayıp veya zarar konularında Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) 

Yazılım ' un hiçbir sorumluluğunun olmadığını bunları tazmin etmekle yükümlü 

olmayacağını peşinen kabul etmişlerdir. Taraflar arasında yetkili kişileri imzasını 

taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiç bir şirket elemanının sözlü ve yazılı 

beyanı mektup, e-posta, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat, özel bir 

taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.  

  

5. YAZILIM TELİF HAKLARI  

5.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların 

Korunması Hakkında K.H.K. Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi 

Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı 



dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler eylemin nevine göre 

cezai yaptırıma sahiptir.  

5.2. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım tarafından temin edilen 

uygulama yazılımlarının üzerinde çalıştığı ve telif hakları Dini Bilgin 

Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım 'a ait olmayan veri tabanı ve iletişim 

ağı (network) yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip 

olunup olunmamasından kesinlikle MÜŞTERİ sorumludur.  

  

6. YAZILIM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR  

MÜŞTERİ bu Sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerinin adresine 

teslimini kabul etmiştir. Bu adrese yapılan teslimat geçerli teslimat sayılır. MÜŞTERİ 

bu adrese yapılan teslimlerde teslimatın kendisine yapılmadığı, firma elemanına 

yapılmadığı gibi itirazlarda bulunmayacağını ve bu hakkından peşinen feragat ettiğini 

kabul etmiştir.  

  

7. DİSKET, CD-ROM, YAZILI DOKÜMAN (DOKÜMANTASYON)  

Sözleşme konusu yazılım ürünlerinin içinde olduğu disket/CD-ROM ve birlikte verilen 

dokümanın telif hakları da Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'a aittir. 

Dokümanların değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi 

çoğaltılması telif haklarının ihlalidir.  Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında 

YAZILIM ve dökümantasyonu çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM'ı kaynak koda 

dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi yapmayacağını bilir ve kabul eder  

  

8. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ VE BAKIM  

Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım önceden haber vermeksizin 

yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni 

versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir, MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya 

sürümü ve yeni yazılı dokümanları ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni 

versiyona/sürüme geçiş (upgrade)" bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde 

edebilir. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım isterse upgrade'leri belli 

sürelerle ücretsizde yapabilir. Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım ayrıca 

yeni versiyon veya sürümlerin alınması halinde eski versiyon/sürümle girilen veya 

elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez, 

Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım , geleneksel olarak çıkardığı her yeni 

versiyon için eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmakta sorumlu 

değildir. Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya 

sürümü, yeni versiyon veya sürümün çıkış tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle 

desteklenir. Ancak mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla 

ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. Altı aylık süre 

sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılabilir veya kaldırma hakkını Dini 

Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım saklı tutar. Üretimden kalkan versiyon ve 

sürümlerin program ve disketleri, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek 

hizmeti Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'dan her zaman temin 

edilemeyebilir. Aksi bir hüküm, taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Dini 



Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım uygulama ürünlerinin üzerinde çalıştığı veri 

tabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan 

sorunlara çözüm getirmek, Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'ın görev ve 

sorumluluğuna girmez. MÜŞTERİ Sözleşme Özel Hükümlerinde belirtilen hizmetin 

dışında destek hizmeti isterse bu talebini ücreti karşılığında ayrı bir Bakım Anlaşması 

yaparak temin edebilir. 

  

9. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ  

Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek 

olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.  

9.1. MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde.  

9.2. MÜŞTERİ'nin Dini Bilgin Yazılım Gurubu  (dinibilgin) Yazılım'un telif 

haklarını ihlal etmesi halinde.  

MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonun 7 gün içinde 

başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın Dini Bilgin Yazılım Gurubu  

(dinibilgin) Yazılım'a teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm 

kopyalarını silmekle yükümlüdür. Lisans ücretini ödemeden kullanımı devam edilirse 

programın kendi kendini imha etmesi ve bilgisayarınızda değişiklik yapması gibi tüm 

sorumlulukları kabul eder.  

  

10. DİĞER HÜKÜMLER  

10.1. Bu sözleşmenin kabulü ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım 

lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş yazılı ve sözlü teklifler, icap ve 

kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü 

yitirir. Bu Sözleşmeyi tamamlatıcı nitelikte olan Özel Müşteri Sözleşmesi 

varsa, bu hükmün dışındadır.  

10.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek 

sözleşmelerle değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı 

sözleşmenin tadili anlamına gelmez.  

10.3. Bu sözleşme MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.  

  

 

  
Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 1 Haziran 2022 tarihinde güncellendi.  


