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KNX Araçları Yazılım Lisans Sözleşmesi 
 
 

KNX Tools için Yazılım-Lisans Sözleşmesi/Ocak 2023, Sürüm 6.14 

Genel Açıklama 
DİKKAT! AŞAĞIDAKİ EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE 
OKUYUNUZ: 

A. KNX Birliği tarafından sağlanan herhangi bir KNX Aracını KNX veya başka bir web sitesi veya başka bir depolama ortamı 
aracılığıyla yükleme. 

B. KNX Birliğin'den alınan kalıcı veya sınırlı süreli bir lisan ile YAZILIM PAKETİ'nin kilidini açma. 

YUKARIDA AÇIKLANMIŞ OLAN A MADDESİNDEKİ VEYA B MADDESİNDEKİ EYLEMLERİN HERHANGİ BİRİSİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK SURETİYLE, İŞBU YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI’NIN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ 
VE BUNDAN BÖYLE TARAFINIZCA KABUL EDİLMİŞ SAYILACAĞINI ONAYLAMAKTASINIZ. 

BU YAZILIM LİSANS ANLAŞMASI’NIN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, A NOKTASINDA BELİRTİLEN 
YAZILIMIN KURULUMUNU YAPMANIZA YA DA B NOKTASINDA AÇIKLANAN YAZILIM PAKETLERİNİN KİLİTLERİNİ 
AÇMANIZA HİÇ BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. 

Ayrıntılar 
Tanımlar:  

"Yazılım Lisans Sözleşmesi"  geçerli belgeyi ifade etmektedir. 

“KNX Birliği”  Diegem / Brüksel’de bulunan KNX Birliğini ifade etmektedir, 

“KNX Üyesi” KNX Birliği tüzüğünde tanımlandığı şekliyle KNX Birliği'nin normal Üyesi anlamına gelir 

“Lisans Sahibi”  Yazılım’ın kurulumunu yapmış ve/veya kilidini açmış olan hak sahibi kullanıcıyı ifade etmektedir. 

“KNX Aracı” herhangi tekbir KNX Yazılım Lisansını ifade eden global bir terimdir. 

“Lisans” Aşağıda belirtilen şart ve koşullar uyarınca ve Yazılım dokümantasyonundabelirtilen amaçlar ve 
uygulamalar doğrultusunda,KNX Birliğitarafından bir Lisans Sahibine aşağıdaki yazılımların 
kullanımı için verilen münhasır olmayan ve devredilemez hak anlamına gelir: ETS, ETS Inside, 
ETS Appveya Manufacturer Tool. Bir metin anahtarı şeklindedir ve kalıcı veya zaman sınırlı 
olabilir, MyKNX platformunda uygulanan mekanizmalar aracılığıyla üretilir. 

"Yazılım"  tüm destekleyici bileşenleriyle birlikte genel olarak operasyonel yazılım anlamına gelir; alttaki 
öneklerden biriyle, terim belirli bir KNX Aracını ifade eder. Ön ek olmadan, terim herhangi bir 
KNX Aracını ifade eder. 

• “ETS” 
• “ETS Home” 
• “ETS Uygulaması” 
• “Falcon” 
• “Manuacturer Tool” 

“Yazılım dokümantasyonu” Yazılım’la bağlantılı olarakKNX Birliği tarafından Lisans Sahibi’ne sağlanan ve Yazılım’ınbir 
bölümü veya web'de barındırılan herkese açık bir deponun bir bölümünü teşkil eden yardım 
dosyası ve her türlü diğer el kitapları, kullanıcı dokümantasyonu ve Yazılım’la ilgili diğer ilişkili 
malzemeleri ifade etmektedir. 

"YAZILIM PAKETİ" Yazılım dokümantasyonu dahil Yazılım anlamına gelir; alttaki öneklerden biriyle, terim belirli bir 
KNX Aracını ifade eder. Ön ek olmadığı hallerde ise herhangi bir KNX Aracı’nı belirtmektedir, 

• “ETS” 
• “ETS Uygulaması” 
• “Falcon” 
• “Manuacturer Tool” 

KNX ETS App ETS için KNX Birliği tarafından geliştirilmiş olan fonksiyonel uzantıyı ifade etmektedir, 

Üçüncü Taraf ETS App ETS için bir KNX Üyesi tarafından geliştirilmiş olan fonksiyonel uzantıyı ifade etmektedir 

Lisans Verilmesi: 

ETS YAZILIM PAKETİ, MANUFACTURER TOOL YAZILIM PAKETİ ve KNX ETS App: 

(0) Lisans Sahibi’nin ilişkili Lisans ücretini ödemesi koşuluyla, KNX Birliği, Lisans Sahibi’ne bir Lisans verir. 
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• İlgili bilgisayarda etkinleştirildikten sonra tek bir bilgisayarda kullanılabilen, 'Bulut(Cloud)' adlı satın alınan tek bir Lisans 
türü için veya daha fazla bilgisayarla bağlantılı olarak " dongle" adı verilen tek bir satın alınan Lisans türü için, bu Lisansın, 
dongle'ı ilgili bilgisayara takılarak ayrı ayrı kullanılabilecektir.  

• ETS Home ile bağlantılı olarak, Lisans Sahibi, edindiği Lisans ile tek bir proje oluşturma hakkına sahiptir. KNX Birliği, 
Lisans Sahibinin Yazılım Lisans Sözleşmesinin bu şartını ihlal ettiğini tespit ederse, ETS Home Lisansı ile oluşturulmuş ek 
projeler için Lisans Sahibine verdiği her türlü desteği reddedebilir.  

• Süre sınırlı Lisansın süresi dolduktan sonra Lisans Sahibi, bu Yazılım Lisans Anlaşması’nda ifade edilen tüm haklardan 
vazgeçmiş olur. Lisans Sahibi  zaman sınırlı Lisansın yenilenmesini yazılı olarak talep edebilir, talebin onaylanması KNX 
Birliğinin takdirine bağlıdır.  

(1) Lisans Sahibi’nin ilişkili Lisans ücretini ödemesi koşuluyla, ilgili KNX Üyesi, kendi lisans anlaşması uyarınca, aşağıda açıklanmış 
olan şart ve koşullar ile Yazılım dokümantasyonunda tanımlanmış olan amaçlar ve uygulamalar dahilinde, Lisans Sahibi’ne bir 
adet münhasır olmayan ve başkasına devredilemez Üçüncü Taraf ETS App kullanım hakkı verir. 

• İlgili bilgisayarda etkinleştirildikten sonra tek bir bilgisayarda kullanılabilen, 'Bulut(Cloud)' adlı satın alınan tek bir Lisans 
türü için veya daha fazla bilgisayarla bağlantılı olarak " dongle" adı verilen tek bir satın alınan Lisans türü için, bu Lisansın, 
dongle'ı ilgili bilgisayara takılarak ayrı ayrı kullanılabilecektir. 

(2) Yazılım çalışmak üzere tasarlanmıştır: 

• yazılımı çalıştıran yalnızca bir bilgisayara ayrılmış bir bulut lisansı ile.  

• Dongle, Yazılımı çalıştıran yerel donanımdaki yerel bir USB bağlantı noktasına doğrudan takılıyken. Ne dongle aygıt yazılımı 
ne de Yazılım, bir uzak ağ USB dongle sunucusuna bağlı bir dongle ile çalışacak şekilde tasarlanmamış ve test edilmemiştir. 
Pratikte Yazılım, yerel bir ağ ortamında (yalnızca LAN, internet yoluyla değil) bir USB dongle lisans sunucusuyla çalışabilse 
de KNX Kuruluşu bunu tavsiye etmez ve ilgili dongle sunucularına dair lisans sorunları açısından destek sunmaz. 

• KNX Association "bulut(cloud)" Lisans türü mevcut olduğu sürece belirli Yazılım türleri için dongle satışlarını önceden haber 
vermeksizin kısıtlama hakkını saklı tutar. 

FALCON YAZILIM PAKETİ: 

(3) Falcon Yazılımı, Lisans ücretlerinden bağımsızdır ve KNX’ten edinilebilir. KNX Kuruluşu, Lisans Sahibi’ne sadece Lisans 
Sahibi'ninFalcon Yazılımı’nı kullanarak oluşturduğu yazılım ürününü satın almış ya da edinmiş olan son-kullanıcılara Falcon 
Yazılımı’nın kopyalarını çoğaltma ve dağıtma konusunda kişisel, münhasır olmayan ve başkasına devredilemez bir hak verir. 

(4) Bununla birlikte Lisans Sahibi Falcon Yazılım’ı, Lisans Sahibi’nin kendi son-kullanıcıları için geliştirdiği bu yazılım ürününün 
kopyalarını dağıtma niyetine sahip üçüncü bir şahıs adına Falcon Yazılımı’na dayalı yazılım ürünleri üretmek amacıyla kullanma 
hakkına sahiptir. 

• Lisans Alan, Lisans Alan tarafından oluşturulan yazılımın bir parçası olarak Falcon Yazılımı gibi kopyaları veya örnek 
uygulamaları alan herhangi biri tarafından istenen veya talep edilen destek, hizmet, yükseltmeler ve teknik veya diğer 
yardımlardan yalnızca Lisans Alana aittir. 

• Lisans Sahibi, KNX Birliği'nin veya Falcon Yazılımı'nın adını, logosunu veya ticari markasını KNX Birliği'nin yazılı izni olmadan 
kullanamaz. 

• Lisans Sahibi, Falcon Yazılımı’nın kullanımından, çoğaltılmasından ya da dağıtımından ortaya çıkan her türlü hak talepleri 
veya yükümlülükler karşısında, KNX Birliği’ni savunur, tazmin eder ve zararsız tutar. 

Fesih 
Lisans Alan, MyKNX platformunda bir Lisans türü "bulut" veya "dongle" etkinleştirilir etkinleştirilmez, Yazılımın satın alınmasından 
cayma hakkının kaybedildiğini ve bu şekilde Lisans Alan tarafından daha fazla kullanım için yüklü Yazılımın kilidinin açıldığını kabul 
eder.  

MyKNX platformunda Lisans etkinleştirilmemişse ve Lisans Sahibi Lisans satın alımından çekilmeyi tercih ederse >, Lisansın satın 
alınmasından sonraki on dört (14) gün içinde KNX Birliği'ne bir talepte bulunabilir. Bir "dongle" lisansı olması durumunda, bu talebin 
KNX Association tarafından kabul edilmesinden sonra, Lisans Sahibi "dongle"ı KNX Association'a iade edecektir. “Dongle”ın 
alınmasından sonra, KNX Kuruluşu, ödenen Lisans ücretlerinin iadesine devam edecektir. 
Kullanım sınırlaması: 

Lisans Sahibi, Yazılımın veya herhangi bir bölümünün kaynak kodunu tersine mühendislik veya başka bir şekilde yeniden 
yapılandırma veya  Yazılım ve/veya Yazılım belgeleri'nin veya bunların parçalarının farklı kopyalarını oluşturma hakkına sahip 
değildir. 

Lisans Sahibi, Yazılımı üçüncü taraflara kiralama, alt lisans verme, satma, dağıtma, ödünç verme veya başka bir şekilde aktarma 
hakkına sahip değildir; ek olarak - KNX Birliği tarafından yazılı onay alınmadıkça, Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü 
temel alan kopyalama, değiştirme, uyarlama, birleştirme, tercüme etme veya türetilmiş çalışmalar oluşturma hakkına da sahip 
değildir. 

Lisansı geçerli bir Lisans Sahibinden (özel kullanıcı) bir üçüncü tarafa (özel kullanıcı) transfer etmek mümkün değildir. Bir Lisans, 
kişisel bir hesaptan bir şirket/kuruluş hesabına aktarılabilir. Lisanslar, aynı kuruluş içerisinde devredilebilirler. KNX Birliği, geçerli 
bir nedeni olduğu düşünülürse bir lisans devrini kabul etme hakkını saklı tutar. 

Lisans ve yazılım aşağıdaki şartlar altında zaman kısıtlaması olmadan kullanılabilir: 
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• Kurulum, Lisans sahibi tarafından lisanslı ETS yazılım sürümünün sistem gereksinimleri ile uyumlu makineler üzerine 
yapılmıştır.  

• Lisans sahibi, yazılımın daha yeni bir sürümüne bir yükseltme satın almamıştır. 

• Yazılım KNX Association tarafından resmi olarak üretimden kaldırılmamıştır, yani aynı zamanda bu sürüm ile ilgili destek 
sonlandırılmamıştır. 

Kopyalama, dağıtma ve türetişmiş çalışmalar oluşturma sınırlaması, ETS Yazılımı ile oluşturulan veya dışa aktarılan KNX projeleri 
için geçerli değildir, ör. ETS aracılığıyla yürütülen bir KNX proje dışa aktarımı, bir proje çıktısı veya KNX projelerinin yedeği. 

Kopyalama, dağıtma ve türetilmiş çalışmalar oluşturma sınırlaması Falcon Yazılımı için geçerli değildir. Bu durumda, kendi 
oluşturduğunuz YAZILIM PAKET'lerinde kopyalama, dağıtım veya kullanıma, 'Lisans verme' bölümünde belirtilen koşullara göre izin 
verilir, bölüm ( 1). Bununla birlikte yukarıda açıklanmış olan sınırlamalar aynen geçerli kalır. 

Lisans Sahibi, Yazılımı kısmen veya tamamen başka bir ortama yalnızca yedekleme ve/veya kurtarma amacıyla kopyalayabilir. 
Lisans Sahibi ayrıca Yazılım ile gerçekleştirilen projelerde sadece KNX/EIB tescilli ve/veya sertifikalı ürünleri kullanmayı kabul eder. 
Kayıtlı ve sertifikalı ürünlerle ilgili sınırlama, ETS Yazılımında henüz kayıtlı olmayan ve sertifikasız ürünlerin oluşturulması ve test 
edilmesi için Manufacturer Tool Yazılımında bulunan işlev için geçerli değildir. 

Lisans Sahibi, edindiği Lisansı KNX sisteminin zararına kullanmamayı kabul eder. Bu, özellikle Lisans Sahibinin kendisi veya başkaları 
adına bir geliştirme amacıyla kendisi veya üçüncü şahıslar adına edindiği Falcon Yazılımı için geçerlidir. 

Mülkiyet, Gizlilik: 

Hem Yazılım hem de Yazılım belgeleri, KNX Birliğinin ve/veya lisans verenlerinin şirket sırlarıdır ve/veya KNX Birliği ve/veya lisans 
verenlerinin sahip olduğu telif hakkı ve diğer haklar tarafından korunmaktadır. KNX Birliği ve/veya lisans verenleri, her bir YAZILIM 
PAKETİ'ndeki mülkiyet, telif hakkı ve diğer tüm mülkiyet haklarının sahibidir ve bunların tüm parçaları ve kopyaları KNX Birliğine 
ve/veya lisans verenlerine aittir. 

Lisans Sahibi, burada verilen Lisans dışında YAZILIM PAKETİ üzerinde hiçbir hak, hak veya menfaat sahibi değildir. 

Lisans sahibi, YAZILIM PAKETİ'nden veya bu Yazılım Lisans Sözleşmesi kapsamında alınan kopyalarından ve herhangi bir yedek 
kopyasından ve/veya başka programlarla birleştirilmiş herhangi bir kısmından hiçbir ticari markayı, ticari adı veya telif hakkı 
bildirimini çıkarmayacaktır. 

Gizlilik: 

YAZILIM PAKETİ, Lisans Sahibi'ne gizli bir şekilde teslim edilir ve Lisans Sahibi, bu her iki paketin de sürekli özel ve gizli yapısını 
sağlamak için gerekli tüm adımları atmakla sorumludur. Özellikle, Lisans Sahibi, YAZILIM PAKETİ'ni herhangi bir üçüncü tarafa ifşa 
etmeyecek, alt lisansını vermeyecek, kiralamayacak, atamayacak veya devretmeyecektir. 

Değişiklikler, güncellemeler: 

YAZILIM PAKETİ, KNX Birliğive/veya  KNX üyesi tarafından değiştirilebilir. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Lisans sahibine Yazılım 
veya Yazılım belgelerine veya diğer destek hizmetlerine yönelik herhangi bir iyileştirme, değişiklik veya güncelleme için herhangi 
bir hak veya Lisans vermez. Lisans Sahibi bu tür destek hizmetlerini KNX Birliği'den veyaKNX Üyesi'nden ödeme karşılığında satın 
alabilir. 

Garanti:  

ETS Yazılımı'nın dongle üzerinden lisanslanması durumunda, satın alınan dongle için fatura tarihinden itibaren 2 yıllık bir garanti 
süresi geçerlidir. Lisans Sahibi, MyKNX hesabı aracılığıyla 'Ürünler' alt menüsünde arızalı bir dongle'ın değiştirilmesini başlatabilir. 
Dongle'ın yanlış kullanım nedeniyle hasar gördüğü tespit edilirse garanti geçerli değildir. Bu durumda ve/veya garanti süresi 
dolmuşsa, ödeme karşılığında yeni bir dongle satın alınması gerekir. 

Yazılım ve Yazılım belgeleri, belirtilen sürümde Lisans Sahibine teslim edilir. Yazılım için kalıcı bir Lisans verilmesi durumunda, 
Yazılımın garanti süresi, kalıcı Lisansın kendisinin gönderildiği tarihten başlamak üzere altı (6) aydır. 

Lisans ile lisanslanmayacak Yazılımlar için KNX Birliği herhangi bir garanti vermez. 

Üçüncü taraf ETS App'ler için garanti, KNX Üyesinin lisans sözleşmesinde verilmektedir ve bu maddenin 'Garanti' maddesinin sonraki 
paragrafları geçerli değildir. 

Lisans Sahibi olası kusurları derhal KNX Birliği'ne yazılı olarak, yani tüm anında tespit edilebilen kusurları teslimattan sonraki on 
(10) gün içinde bildirecektir. Belirtilen gecikme süresi içinde herhangi bir yazılı şikayet sunulmazsa, bu tür kusurlar için artık KNX 
Birliği 'aleyhine talepte bulunulamaz. 

Bu altı (6) ay boyunca, KNX Birliği aşağıdakileri garanti eder: garanti kapsamındaki kusurların olması durumunda Yazılımın uygun 
şekilde değiştirilmesini; Yazılımın ilgili sürümünün dahil edilen Yazılım belgelerine göre çalıştığını ve KNX Birliğin tarafından verilen 
sistem gereksinimlerine uygun bilgisayarlarda çalıştırılabileceğini. Garanti, Lisans Sahibinin yegane ve münhasır çaresi olarak 
Yazılımın ikame teslimatıyla sağlanır. 

İkame teslimatın Lisans Sahibi’ne ulaşmaması ya da teslimatın otuz (30) gün içinde gerçekleştirilememesi durumundaLisans Sahibi 
işbu Yazılım Lisans Sözleşmesi'nin feshini ya da ödenmiş olan Lisans ücretleri üzerinden bir indirim yapılmasını talep etme hakkına 
sahiptir. Yazılımın veya veri yapılarının hatasız olduğuna dair hiçbir garanti verilmemektedir. Garanti, KNX Birliğinin yazılı izni 
olmaksızın uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hatalar veKNX Birliğinin etkisi dışındaki nedenlerden ortaya çıkan kusurlar için 



 20.01.2023 

2014-2023 KNX Kuruluşu. Bütün hakları saklıdır. Sayfa 4/5 

geçerli değildir. Diğer her türlü garantiler hariç tutulmuştur. Yazılım Lisans Sözleşmesinin bağlayıcı bir şekilde sonuçlanmasından 
sonra, Lisans ücretinin herhangi bir nedenle iadesi ve/veya geri ödemesi kapsam dışıdır. 

Lisans Sahibi, KNX Araçları ile oluşturulan tüm proje verilerinin işlenmesinden sorumludur. Bu verilerin hasar veya kayba karşı 
korunması, standart proje dışa aktarımı yoluyla veya harici bir sürücüye bir proje arşivi gerçekleştirilerek sağlanabilir. Lisans Sahibi, 
bu verilere erişimin kendisi ile sınırlı olmasını sağlayacaktır. Lisans Sahibinin bu verileri kurtarma veya onarma talebi, kendisi için 
KNX Birliği tarafından herhangi bir veri işleminden önce bildirilen ve Lisans Sahibi tarafından yazılı olarak açıkça onaylanan ek 
maliyetlere neden olabilir. Bununla birlikte, veri kurtarma veya onarımı için alınan herhangi bir ücretli hizmet, başarılı bir çözümü 
garanti etmez. Çözümün başarısız olması veya verilerin kısmen kurtarılması/tamir edilmesi durumunda, Lisans Sahibinin ödenen 
tutar için herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı yoktur.  

Doğrudan ve dolaylı zararlar için sorumluluk sınırlaması: 

KNX BİRLİĞİ, BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN DIŞINDA HİÇBİR ZAMAN GARANTİ İHLALİ, SÖZLEŞME İHLALİ, İHMAL YA DA 
BAŞKA HİÇBİR EYLEM HALİNDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN VE DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇ BİR DURUMDA, 
KNX BİRLİĞİ'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, LİSANS SAHİBİ TARAFINDAN ÖDENEN LİSANS ÜCRETLERİNİ AŞMAYACAKTIR. 

Üçüncü taraf ETS Apps'ler için, sorumluluğun sınırlandırılması KNX Üyesinin lisans sözleşmesinde belirtilmiştir. 

Fiyat şartı ve ödeme koşulları: 

Bütün fiyatlar, ilişkili geçerli K. D. V. Ödemeleri’ne tabidir. Ödemeler, Lisans Sahibi tarafından fatura tarihinden itibaren otuz (30) 
gün içinde herhangi bir indirim yapılmaksızın ve nakit olarak ödenir. Vadesinde ödenmeyen bir fatura bedeli, yasal olarak merkez 
bankasının iskonto oranının % 2 fazlası ile günlük olarak hesaplanan ve vadesi gelmiş tüm ödemelerin tamamen tahsil edilmesine 
kadar geçen süre için olmak üzere artırılır. Diğer herhangi bir hak talebi için yapılacak işlemler saklıdır.  

Geçerli Yasa ve anlaşmazlıklar: 

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi, mevcut yasaların hükümlerinin herhangi bir şekilde uyuşmazlığına bakılmaksızın Belçika yasalarına 
tabidir ve buna uygun olarak yorumlanır. KNX Birliği ile Lisans Sahibi arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların ve ihtilafların 
çözümü için Brüksel (Belçika) mahkemeleri, münhasır yargı yetkisine sahiptir. 

Anlaşma Süresi ve Fesih: 

İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, aşağıda açıklanan şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. 
Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi ve burada verilen Lisans, Lisans Sahibinin bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal 
etmesi durumunda, Lisans Sahibine 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak KNX Birliği tarafından feshedilebilir. 
Lisans Sahibi, Yazılım Lisans Sözleşmesini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle feshetme hakkına sahiptir. 
Bu Yazılım Lisans sözleşmesinin feshi halinde Lisans Sahibi, herhangi bir tazmin ya da telafi veya zarar ödemesi talep etme hakkına 
sahip değildir. 
Fesih, Lisans Sahibi'ni geçerli fesih tarihine kadar tahakkuk eden Lisans ücretlerini ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin herhangi bir nedenden dolayı feshi durumunda, Lisans Sahibi, YAZILIM PAKETİ’nin ve Yazılım’ın ve 
Yazılım dokümantasyonunun her türlü kullanımını durdurur ve ayrıca verilmiş olan Lisans, önceden talep edilmesine gerek 
kalmaksızın derhal ve eksiksiz olarak KNX Birliğine taahhütlü mektupla iade edilir. Verilmiş olan Lisansın ve/veya YAZILIM PAKETİ’nin 
yukarıda açıklanmış olan tüm kopyaları imha edilir. İşbu hüküm, Falcon Çalışma Süresi Lisansları için geçerli değildir. Her durumda 
mahremiyet hükmü, işbu Yazılım Lisansı Anlaması’nın feshi halinde de geçerliliğini sürdürür. 

Çeşitli Hükümler: 

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin diğer herhangi bir bölümünü 
etkilemeyecektir. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi, taraflar arasındaki bu Yazılım Lisans Sözleşmesine ilişkin eksiksiz ve münhasır 
beyanı oluşturur. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi, yazılı onay verilmediği sürece değiştirilemez, tadil edilemez ya da farklı hale 
getirilemez. 

Gizlilikle ilgili olarak, KNX Birliğinin web sitesinde incelenebilen KNX Association'ın genel gizlilik bildirimine atıfta bulunulur. Lisans 
sahibi, KNX Birliğinden bir Lisans alarak ve bir MyKNX hesabının zorunlu olarak oluşturulmasıyla KNX Birliğinin kendisiyle daha fazla 
iletişim kurma hakkına sahip olduğunun farkında olduğunu işbu belgeyle onaylar, bu sayede Lisans sahibi herhangi bir zamanda 
daha fazla iletişimden vazgeçme seçeneğine sahiptir. Ayrıca, Lisans sahibi, dışa aktarılan herhangi bir projenin, Lisansın geçerliliğini 
doğrulamak için KNX Birliğinin proje verilerini dışa aktaran Lisans Sahibini tanımlayabileceği bir proje sertifikası içerdiği konusunda 
bilgilendirilir. Proje sertifikası diğerlerinin yanı sıra;Yazılımı açmak ve verileri dışa aktarmak için kullanılan YAZILIM PAKETİNİ ve 
Lisans bilgilerini (başka bir deyişle Lisans numarası, Lisans Sahibinin adı ve soyadı ve bu Lisansla ilişkili şirket isimleri) içerir. “Bulut” 
Lisans türünü kullanırken, 'Yazılımın' kurulu olduğu bilgisayar adı ve kullanıcının IP adresi, lisanslama sürecinin bir parçası olarak 
lisans sunucusuna iletilir. IP adresi, altyapı güvenliği nedeniyle lisans sunucusunda bir yıl süreyle şifrelenmiş olarak saklanır ve 
ardından kaldırılır. 

Lisans sahibi, üçüncü taraf ETS Appleri olması durumunda, KNX Birliğinin bu kişisel verileri yalnızca KNX Üyesi ile Lisans sahibi 
arasındaki sözleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili KNX Üyesine aktarma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 

Yazılım, Microsoft tarafından sağlanan ve son kullanıcının yazılımı kullanımı hakkında bilgi toplayabilen ve bu bilgileri Microsoft'un 
adresindeki Gizlilik Bildiriminde açıklanan hizmetleri sağlaması için Microsoft'a gönderebilen yazılımları içerebilir. 
>https://aka.ms/privacy. Yazılım, son kullanıcının yazılımı kullanımı hakkında anonimleştirilmiş bilgiler toplar ve bu bilgileri Yazılımın 
kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için KNX Birliğine gönderir. Ancak bu bilgilerin toplanmasını Yazılım'daki ilgili ayardan devre 
dışı bırakmak mümkündür. 

https://aka.ms/privacy
https://aka.ms/privacy
https://aka.ms/privacy
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İstisnalar: 

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinde açıkça ifade edilmeyen tüm haklar saklıdır. 
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