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SNRTech Ltd. Yazılımları Ürün Grubu & Pixmeo Sarl. Yazılımları Ürün GrubuSon 
Kullanıcı Lisans ve Hizmet Sözleşmesi 

 
 
Bu doküman, lisans sahibi ve SNRTech TBS. Yazılım ve Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. – Pixmeo 

SARL. arasındaki yasal bir sözleşmedir.Yazılımlarımızı yüklemeden önce lütfen bu Sözleşmeyi 

dikkatlice okuyun. Yazılımlarımızı yükleyerek bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz. Bu 

sözleşmenin koşullarını kabul etmiyorsanız, kurulum prosedürünü bırakınız ve ilgili 

dosyaları derhal siliniz... 

 

1. TELİF HAKKI 

OsiriX MD yazılımı, Pixmeo SARL ve SNRTech ürünleri (yazılımları); Pixmeo SARL ve SNRTech 

Tıbbi Bilgi Sistemleri Yazılım, Danışmanlıkİç ve Dış Tic. Ltd. Şti.firmalarına aittir ve 

uluslararası telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. 

 
2. LİSANS 

Yazılımları çalıştırabilmek için geçerli bir lisansa sahip olmanız gerekir. Pixmeo SARL. ve 

SNRTech yazılımları tek bir cihazda kullanılması için haklar verir. MAC adresi ve işlem 

kimliği kayıt işlemi sırasında sunucularımıza (server) aktarılır. 

 

3. KOPYALAMA KISITLAMALARI 

Tüm yazılımlarımızın telif hakkı saklıdır. Pixmeo SARL. ve SNRTech tescilli ürünleridir. 

Hiçbir lisansın ikinci bir kopyası oluşturulamazve farklı cihazlara sistem kopyalanamaz. 

Yazılımlarımızı işbu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece derleyemez, ters mühendislik 

yapamaz, kopyalayamaz, aktaramaz veya başka bir şekilde kullanamazsınız.Yazılımların 

lisanslarını birden fazla cihazda kullanılamaz, kopyalayamaz, aktaramazsınız.Bunların 

ihlalleri durumunda, var olan lisansınız iptal olacak ve yazılım çalışmayacaktır. Bu 

konuyla ilgili yaptığınız ihlalden dolayı hiçbir hak talep edemeyeceksiniz. 

 

4. SONLANDIRMA 

Bu lisans fesih edilene kadar geçerlidir. Bu lisansı, Yazılımlarımızı imha ederek 

istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.Bu lisans, işbu sözleşmeye uymadığınız ve ihlal 

ettiğiniz taktirde; Pixmeo SARL. ve SNRTech tarafından bildirimde bulunmaksızın otomatik 

olarak feshedilecektir. Yazılımlarımız hiçbir şekilde faaliyet göstermeyecektir. 

 

5. SINIRLI GARANTİ 

Yazılımlarımız olduğu gibi sağlanmaktadır. Pixmeo SARL. ve SNRTech, pazarlanabilirlik ve 

herhangi bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık yada imalı olan 

tüm garantileri reddeder. Kullanıcı yazılımı kullanma riskini üstlenmelidir.Pixmeo SARL. ve 

SNRTech; hasarların olasılığı konusunda önceden bilgilendirmiş olsa bile, yazılımların 

kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. 

 

6. YAZILIM –DONANIM YAŞAM DÖNGÜSÜ 

SNRTech Ltd. ve Pixmeo Sarl. Ürün gruplarının sürüm –versiyonları; Donanım ve MacOS işletim 

sistemi sürümlerinin ömrü ile sınırlıdır.Sistemin yetersiz kalması -eski kalması 

durumlarında, donanımların yetersiz kalması durumunda, desteklenmeyen işletim sistemi 

versiyonunda çalıştırılmasında tüm yazılımlar durur ve çalışmaz. Güncelleme vb. durumlarda 

bu tür olasılıklar olabilmesi durumunda kullanıcıya yetersiz donanım, desteklenmeyen 

işletim sistemi, desteklenmeyen sistem vb. uyarılar verilir. 

 

7. TIBBİ CİHAZ 

OsiriX MD yazılımı, ilgili profesyonel donanımlar ile ikinci sınıf tıbbi bir cihazdır. 

Sadece bir tıp doktorunun kontrolü ve sorumluluğu altında yetkili bir tıp doktoru 

tarafından veya eğitimli bir profesyonel tarafından işletilebilir. Tıbbi doktor, bu 

yazılımı bir tanı aracı olarak kullanmak için tıbbi görüntüleme konusunda tam eğitim almış 

olmalıdır. 

 

8. DESTEK 

Her müşterilerimize ücretsiz olarak genel destek verilmektedir. Tüm destek talepleriiçin 

info@snrteknoloji.com adresine destek talebinde bulunabilir veya 0544 669 66 01 numarası 

ile WhatsApp üzerinden destek talebinde bulunabilirsiniz. Her destek talebi için maksimum 

iki iş günü içerisinde cevap verilir.Genel destek dışı konularda ise bakım –onarım, 

danışmanlık vb. anlaşmaların olması durumunda detaylı destek, eğitim, entegrasyon, uzaktan 

destek vb. işlemlerde destek sağlanmaktadır.Tüm hizmetlerimizin kötü amaçla, ihlallerle, 

illegale yönelik kullanılması, çıkarcılık vb. amaçlarla kullanılması durumunda herhangi bir 

savunma gözetmeksizin anlaşmalar, destek vb. tüm diğer hizmetler iptal edilir ve CRM 

sistemimizde ve destek sisteminde süresiz mimlenir. 
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9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

Yazılım ve Ürünlerimizin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, 

yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, 

SNRTech, Pixmeo Sarl ve OsiriX markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve 

diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları SNRTech 

Ltd. – Pixmeo Sarl.’a aittir ve/veya SNRTech Ltd. - Pixmeo Sarl. tarafından üçüncü bir 

kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında 

korunan tarafımıza ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden 

değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden 

yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı 

Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya 

hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Şirketimizin uğradığı 

zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı 

Simplex’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de 

dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. 

 

10. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Şirketimizin kendi veri tabanında, 

sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter 

kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve 

münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi 

niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

11. TEBLİGAT ADRESLERİ  

Kullanıcıların, Firmamıza bildirdiği cep telefonu numaraları, bu sözleşme ile ilgili olarak 

yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği iletişim yolu olarak kabul 

edilir. Kullanıcı, mevcut telefon numarasını değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 

(üç) gün içinde bildirmedikçe, eski telefon numaralarına yapılacak isteklerin geçerli 

olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

 

12. YOLSUZLUK VE RÜŞVET YASAĞI 

Müşterilerimizin yazılım ve hizmetlerimizden beklentileri doğrultusunda; yolsuzluk ve 

rüşvetin hiçbir şekline müsamaha edilmeyeceğini ve yolsuzluğun ve rüşvetin hiçbir şekline 

doğrudan veya dolaylı olarak bulaşılmayacağını, bu tür kişiler CRM sistemimizde ve destek 

sisteminde süresiz olarak mimlenecektir. Tarafımıza baskı durumunda ise ilgili mercilere 

deliller ile iletilecektir.CRM ve destek sistemimizde bu kategoride yer alan müşteri ve 

kişiler ile sonraki süreçlerde kesinlikle iş yapılmayacaktır. SNRTech ve Pixmeo SARL. 

ticari ilişkileri olumsuz etkileyebilecek olan tüm çıkar çatışmalarından kaçınmaktadır. 

 

13. TEMEL İNSAN HAKLARINA SAYGI 

SNRTech ve Pixmeo SARL. iş hayatı süresince; ten rengi, ırk, uyruk, sosyal geçmiş, 

engellilik durumu, cinsel yönelim, siyasi ve dini inanç, cinsiyet, yaş ne olursa olsun eşit 

muamele edeceğini,Her bir bireyin insanlık onuruna, mahremiyetine ve haklarına saygı 

göstereceğini, 20 yaşaltı işçi çalıştırmayacağını, çalışanlarının sağlık ve emniyetine 

ilişkin sorumluluk alacağını garanti eder. 

 

 

 

 

 

Yazılımlarımız ve Çözümlerimizi kullanarak; tüm bu şartları kabul etmiş sayılacaksınız. 

Geçerlilik fatura tarihinden itibaren başlar; yazılım ve çözümlerimizin sonlandırılması, 

silinmesi, iptal edilmesi sürelerine kadar devam eder. 

 

 

 

Tüm belirtilen maddeler ve açıklamalar dahilinde ek olarak sonradan da eklenebilecek 

anlaşma maddeleri, şartlar, telif ihlalleri, ticari zarara uğratmak vb. tüm konularda; 

SNRTech TBS. Yazılım Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti – Pixmeo Sarl. şirketinin tüm yasal ve 

hukuki işlemleri FOKUS Hukuk Bürosu Av. Samet UYSAL, Av. Harun AK ve ekibi tarafından tam 

yetkili olarak sağlanmaktadır. 
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