MCAFEE BULUT HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
McAfee (aşağıda tanımlanan şekilde) ve Şirket (Lisans Mektubu'nda tanımlanan şekilde) işbu Sözleşme'de (aşağıda tanımlanan şekilde) belirtilen
hükümleri kabul eder.
Bulut hizmetlerini kullanarak ya da bunlara erişerek Şirket, kendisi ve Kullanıcıları adına işbu Sözleşme'yi kabul etmiş ve kendisi ile Kullanıcılarını işbu
Sözleşme'ye bağlamada tam yetkisi olduğunu belirtmiş ve garanti etmiş olur. Şirketin işbu Sözleşme'yi kabul etmemesi durumunda Şirket, Bulut Hizmetlerini
kullanamayabilir ya da bunlara erişemeyebilir ve Şirketin Bulut Hizmetlerine erişmeden ya da bunları kullanmadan Lisans Mektubu'nda tanımlanan Bulut
Hizmetlerini iptal etmek üzere McAfee'yi hemen bilgilendirmesi gerekir.Şirket, işbu Sözleşme'yi başka bir kişi veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsa
Şirket, işbu Sözleşme'nin söz konusu kişi veya tüzel kişi için bağlayıcı olmasını sağlama konusunda tam yetkiye sahip olduğunu beyan ve garanti etmiş
olur.
İşbu Sözleşme'de kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, Bölüm 15'te veya işbu Sözleşme'nin başka bir bölümünde kendilerine atanan anlamlara
sahiptir. Bölüm 15'teki tefsir maddesi, işbu Sözleşme'nin tefsir kurallarını belirtir.
1.

KULLANIM HAKKI VE KISITLAMALAR
1.1
Erişim ve Kullanım Hakkı: İşbu Sözleşme'nin hükümlerine tabi olarak McAfee Şirkete yalnızca dâhili iş kullanımı için Lisans Mektubu’nda
belirtilen ürün yetkilendirmesi için yürürlükteki Abonelik Dönemi sırasında Lisans Mektubu'nda açıklanan Bulut Hizmetlerine erişimi ve kullanımı
için özel olmayan, aktarılamaz ve dünya genelinde geçerli bir hak verir. Bulut Hizmetlerinin kullanılması, satın alınan abonelik türlerine (örn.
Kullanıcılar) bağlıdır ve Şirketin Lisans Mektubunun uygulanabilir tarihindeki Ürün Destek Hakkı tanımlarına tabidir. Bulut Hizmetlerine erişim
sağlamaya devam etmek adına Şirketin Bulut Hizmetlerine ilişkin etkin aboneliği olması ya da geçerli olan şekilde Bulut Hizmetleri için aktif bir
Destek sözleşmesine sahip olması gerekir. Kullanıcı tabanlı abonelikler birden fazla Kullanıcı tarafından paylaşılamaz veya kullanılamaz,
ancak vadesi dolan ya da başka bir şekilde Bulut Hizmetlerini artık kullanmayan eski Kullanıcıların yerine geçen yeni Kullanıcılara yeniden
atanabilir.
1.2
Bağlı Kuruluşlar: Şirket, her bir Bağlı Kuruluşun işbu Sözleşme'nin bağlayıcı olması için yazılı olarak hemfikir olması şartıyla Bağlı
Kuruluşlarının işbu Sözleşme'ye uygun olarak Bulut Hizmetlerini kullanmasına izin verebilir ve Şirket, her bir Bağlı Kuruluşun işbu Sözleşme’ye
uyumundan ve işbu Sözleşme'yi ihlal etmesinden sorumludur.
1.3
Erişim Yazılımı: McAfee, Yazılımı Bulut Hizmetlerine erişmek için Şirkete sağlıyorsa Şirket, Bulut Hizmetlerine bu Yazılım ile erişmelidir. Bu
tür bir Yazılım, herhangi bir Yazılım ile ilgili olarak geçerli EULA'ya tabi Şirkete sağlanır. EULA ve işbu Sözleşme arasındaki herhangi bir
çatışma ya da tutarsızlık yazılım ile ilgiliyse, EULA lehine ve Bulut Hizmetleri veya diğer meseleler ile ilgiliyse, işbu Sözleşme lehine
çözümlenecektir.
1.4
Yönetici Taraflar: Şirketin, üçüncü bir tarafın Şirket bilgi teknoloji kaynaklarını yönettiği (Yönetici Taraf) bir sözleşme yapması durumunda
Şirket:
(a)
Yönetici Taraf, Bulut Hizmetlerini yalnızca Şirketin dâhili işlemleri için kullanırsa;
(b)
Yönetici Taraf, işbu Sözleşme'nin hükümlerine bağlı kalmayı kabul ederse;
(c)
Şirketin McAfee'ye Yönetici Tarafın Bulut Hizmetlerini Şirket adına kullanacağına ilişkin bir yazılı bildirim sağlarsa ve
(d)
Bulut Hizmetlerine ilişkin Yönetici Tarafın tüm kullanımından Şirket sorumlu kalırsa Yönetici Tarafın Şirket tarafından kendi adına Bulut
Hizmetlerini kullanması sağlanabilir.
1.5
Kısıtlamalar: Şirketin ve üçüncü tarafların şunları yapmasına izin verilmeyecektir:
(a)
Bulut Hizmetlerinin lisansını vermesi, alt lisansını vermesi, bunlara erişmesi, bunları kullanması, satması, yeniden satışını yapması,
aktarması, ataması, dağıtması ya da farklı şekilde ticari olarak kötüye kullanması veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına
sunması;
(b)
Bulut Hizmetlerini ya da herhangi bir bileşenini değiştirmesi, geri derlemesi, ters mühendislik uygulaması veya kopyalaması;
(c)
Bulut Hizmetlerine, Bulut Hizmetleri ile rekabet eden herhangi bir ürünü ya da hizmeti üretmek veya desteklemek adına erişmesi ya
da bunları kullanması;
(d)
Bulut Hizmetlerini, dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek için kullanması;
(e)
Bulut Hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmeye, herhangi bir hizmet saldırısı reddinde bulunmayı veya farklı şekilde McAfee'ye, Bulut
Hizmetleri hükmüne ya da diğerlerine anlık veya sürekli olarak maddi zarar vermeye çalışması;
(f)
taklit yapması ya da bir kişiyi, başka bir kişi ya da kuruluş ile temsil etmeye çalışması;
(g)
Bulut Hizmetlerine, McAfee'nin açık yazılı izni olmaksızın ulaşılabilirlik, güvenlik, performans, işlevsellik veya farklı bir kıyaslama ya
da rekabet amaçlarıyla erişmesi veya bunları kullanması;
(h)
McAfee Ürünlerine erişmek ve/veya kullanmak üzere kullanılacak herhangi bir hesabı kurmak için kendini yanlış bir şekilde
tanımlaması ya da yanlış bilgi vermesi;
(i)
Bulut Hizmetlerini Zararlı Yazılımı başlatmak ya da çoğaltmak için kullanması;
(j)
Bulut Hizmetlerini, web trafiğinin üçüncü taraf aktarmasına ya da proxy'sine izin veren bir HTTP sunucusu olarak kullanması veya
(k)
Bulut Hizmetlerini yürürlükteki yasa ya da yönetmeliği ihlal eden, herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal eden ya da işbu
Sözleşme'yi ihlal eden bir tavırla kullanması.
Aşağıdakilerden her biri: (a) -(k)Yasaklı Kullanım olarak değerlendirilir. Yasaklı Kullanım, yalnızca McAfee'nin takdiriyle işbu Sözleşme'nin
önemli bir ihlalidir.
1.6
Şirket Verilerinin Kullanım Hakkı
(a)
Şirket, Abonelik Dönemi süresince Şirket Verilerine erişmek ve kullanmak için McAfee'ye özel olmayan, telifsiz bir lisans verir:
(i)
McAfee'nin Abonelik Dönemi boyunca Şirkete Bulut Hizmetleri ve Destek sağlaması için ve
(ii)
doğru sayıda abonelik ve/veya kullanıcı hesabı verilmesini sağlamak da dahil olmak üzere işbu Sözleşme'yi yönetmek için.
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2.

3.

4.

5.

Şirket, McAfee'ye ürün, destek veya hizmetler ile ilgili bilgileri, Şirket Verilerini (Kişisel Veriler ve Şirket Gizli Bilgileri hariç) kullanmak,
çoğaltmak ve ifşa etmek için özel olmayan, sürekli bir hak ve lisans verir ve toplu, anonim hale getirilmiş, tanımlanmamış materyaller
ya da tanımlanabilir bir bireyle veya ürün iyileştirme (içerik senkronizasyonu, cihaz izleme, sorun giderme dahil), McAfee'nin Kötü
Amaçlı Yazılım, tehditler ve güvenlik açıkları konusundaki anlayışını (Şirket ve Kullanıcıların bilgisayar uç noktaları ve ağlarındaki
tehditleri ve güvenlik açıklarını algılama ve rapor etme dahil) https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx adresinde bulunan
McAfee'nin Gizlilik İlkesi uyarınca gerçekleştirir. Buna, Bulut Hizmetlerinin sağlanması ve işletilmesi ile ilgili istatistik ve performans
bilgilerinin derlenmesi ve bu bilgilerin kamuya açık hale getirilmesi dahildir. McAfee, söz konusu toplu ve anonim verilerdeki tüm
hakları saklı tutar.
ŞİRKET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1
Şirket Erişimi: Şirket, Bulut Hizmetleri ve Destek hesapları altında gerçekleşen tüm etkinliklerden sorumludur. Şirket, Bulut Hizmetlerinin
tedariki için gerekli tüm bilgi ve desteği McAfee’ye sağlayacak veya Şirketin Bulut Hizmetlerini kullanmasına olanak tanıyacaktır. Şirketin
yetkisiz hesap kullanımı veya diğer güvenlik ihlali şüphesini; Bulut Hizmetlerinin, Belgelerin ya da Şirket Verilerinin yetkisiz kullanımı,
kopyalanması veya dağıtımını fark etmesi halinde derhal McAfee’yi bilgilendirecektir.
2.2
Şirket Verileri
(a)
Şirket şunları beyan ve taahhüt eder:
(i)
Şirket, Şirket Verilerinin McAfee’ye sunulmasına ilişkin yasal haklara sahiptir ve ilgili izinleri almıştır;
(ii)
gerekli bildirimleri sağlamış ve McAfee Ürünleri kullanımına ve McAfee’nin Şirket Verilerini (Kişisel Veriler dahil olmak üzere)
işlemesiyle ilgili tüm onay ve/veya yetkileri (Kullanıcılardan gerekli olanlar dahil) almıştır ve
(iii)
Şirket, Şirket Verilerinin McAfee’ye gönderilmesi, işlenmesi ve toplanmasına ilişkin ilgili tüm yasalara uyacaktır.
(b)
Tüm Şirket Verilerinin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğundan sadece Şirket sorumludur. Bulut
Hizmetleri, Şirket tarafından sağlandığı şekliyle Şirket Verilerine istinat eder ve Şirket Verilerinin içeriğinden McAfee sorumlu değildir.
Geçerli yasaların gerektirdiği haller dışında McAfee, Şirket Verilerinin düzeltilmesi veya değiştirilmesine ilişkin herhangi bir görev ya
da yükümlülük üstlenmez. İşbu Sözleşme'de sağlananlar haricinde Şirket Verilerine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatin sahibi Şirkettir.
2.3
Sistem Yöneticisi: Şirket, McAfee’ye Şirketin Bulut Hizmetlerinin yapılandırılması ve yönetilmesi için gerekli bilgileri sağlamakla yetkili olan
Şirket sistem yöneticisinin (“Sistem Yöneticisi”) iletişim bilgilerini sağlayacaktır. Satın alınan Bulut Hizmetlerine bağlı olarak McAfee, Şirkete
yönetim aracı için yalnızca Sistem Yöneticisi tarafından erişilebilir olan gizli bir erişim kodu sağlayabilir.
2.4
Güncelleştirilmiş Bilgiler: Şirket, McAfee'nin Şirket hesabını yönetmesi için gerekli ve eksiksiz Kullanıcı bilgilerini sağlamalıdır.
TEKNİK DESTEK HİZMETİ
McAfee, geçerli Hizmet Çizelgesine uygun olarak Şirkete Destek sağlayacaktır. Destek hükümleri zaman zaman güncellenebilir, ancak McAfee, Abonelik
Dönemi süresince Destek performansı, işlevselliği ya da kullanılabilirliği seviyesini önemli ölçüde düşürmeyecektir.
VERİ GİZLİLİĞİ VE KORUMASI
4.1
Şirket Verileri çeşitli yargı yetkilerinden çıkabileceğinden ve McAfee, McAfee Ürünlerinin sağlanmasındaki yargı yetkisinden habersiz
olacağından Şirket, tarafların yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği gerekli ek anlaşmalara dahil olmasını sağlamakla sorumludur.
Şirket Verileri, Şirket tarafından talep edildiği ve taraflarca icra edildiği takdirde Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) sakinlerinin Kişisel Verilerini
içerdiği ölçüde McAfee'nin bu gibi verileri işleyişi, McAfee'nin web sitesinde bulunan McAfee Veri İşleme Sözleşmesi'nin (DPA) (5 Şubat 2010
tarihli AB Komisyonu Kararı ile onaylanan Üçüncü Ülkelerde Kurulan İşlemcilere Kişisel Verilerin Aktarılması için Standart Sözleşme
Maddelerinin talep edilmesi dahil) geçerli sürümüyle uyumlu olacaktır. Yürütme üzerine, DPA buraya referans olarak dahil edilmiştir. DPA ve
işbu Sözleşme'nin hükümleri, Belgeler veya McAfee’nin Gizlilik Politikası arasındaki herhangi bir çatışma durumunda, DPA’nın hükümleri, EEA
sakinlerinin Kişisel Verileri söz konusu olduğunda önce gelecektir.
4.2
McAfee, McAfee’nin Gizlilik Politikasına ve Belgeler ile DPA’da belirtilen uygulanabilir teknik ve organizasyonel tedbirlere uyacaktır.
4.3
Yukarıdaki Bölüm 4.1 ve 4.2 saklı kalmak koşuluyla Şirket, şunlardan sorumludur: (a) şirket Verilerinde bulunan Kötü Amaçlı Yazılımlar da
dahil olmak üzere, Şirket Verilerinden kaynaklanan tüm güvenlik açıkları ve söz konusu güvenlik açıklarının sonuçları, (b) Şirket ve
Kullanıcılarının McAfee Ürününü işbu Sözleşme ile tutarsız bir şekilde kullanması.
4.4
Şirketin, Şirket Verilerini üçüncü bir tarafa ifşa ettiği veya aktardığı ölçüde McAfee, McAfee’nin kontrolü dışındaki içeriklerin güvenliği, bütünlüğü
veya gizliliğinden artık sorumlu değildir.
SÜRE; FESİH; ABONELİK DÖNEMLERİ
5.1
Süre: İşbu Sözleşme'nin süresi, işbu Sözleşme gereğince feshedilene kadar devam edecektir.
5.2
Fesih Nedeni. İki taraftan biri İşbu Sözleşme'yi aşağıdaki nedenlerden dolayı feshedebilir:
(a)
herhangi bir tarafın işbu Sözleşme'ye ilişkin önemli bir ihlal gerçekleştirmesi ve birinci taraftan ihlali ve ihlalin giderilmesi gerektiğini
belirten yazılı bildirim alındıktan sonra ihlali otuz (30) gün içinde giderememesi veya ihlalin giderilememesi durumunda;
(b)
diğer taraf veya söz konusu tarafın mülkiyeti iflas veya alacak işlemlerine tabi olduğunda;
(c)
diğer taraf iflas eder ve dolayısıyla borçlarını ödeyemez olduğunda;
(d)
diğer taraf alacağın temlikini yaptığında veya
(e)
diğer taraf iflas, borcunu ödeyememe veya borçlunun yardım kanunu kapsamında başka herhangi bir işleme tabi olduğunda.
5.3
Kullanım Ömrü Sonu: Şirketin Bulut Hizmetlerine ve herhangi bir özelliğe erişim, ve bunu kullanma hakkı, şu adreste yer alan McAfee Kullanım
Ömrü Sonu İlkesi'ne tabidir: https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Bulut Hizmetinin veya Bulut
Hizmetinin herhangi bir özelliğinin (Kullanım Ömrü Sonu İlkesi'nde açıklanan şekilde) Kullanım Ömrü Sonu tarihinde Şirketin yürürlükteki Bulut
Hizmetine veya özelliğe erişim ve kullanma hakkı sona erecektir.
5.4
Bulut Hizmetinin McAfee tarafından Askıya Alınması veya Feshetmesi: McAfee,Bulut Hizmetlerini şu durumlarda askıya alabilir veya
feshedebilir:
(a)
McAfee’nin herhangi bir fiili ya da şüphe duyulan Yasaklı Kullanımı önlemek ya da sonlandırmak için gerekli kabul etmesi veya
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Şirkete bildirimin ardından:
(i)
Şirketin işbu Sözleşme'ye ilişkin önemli bir ihlalde bulunması;
(ii)
McAfee'nin Yetkili İş Ortağından Şirketin Sözleşme'ye ilişkin önemli bir ihlalde bulunduğuna dair bildirim alması (Şirketin
Yetkili İş Ortağı ile Sözleşmesi dâhil);
(iii)
McAfee'nin makul ölçüde Şirket hesabı kapsamında Bulut Hizmetleri aracılığıyla aktarılan veya işlenen veri hacminin büyük
ölçüde ortalama kullanımdan fazla olması ya da Şirket veya diğer müşteriler için Bulut Hizmetlerinin bozulmasına neden
olması ya da
(iv)
barındırılan ortamın veya Şirket Verilerinin güvenliğine ve bütünlüğüne tehdit olması.
Bulut Hizmetlerinin McAfee tarafından askıya alınması veya feshedilmesi, Şirketin ücretleri ödemesine ilişkin yükümlülükleri de dâhil olmak
üzere askıya alma öncesinde veya sırasında hâsıl olan hak ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir.
5.5
Fesih Yükümlülükleri. Belirli bir Bulut Hizmeti için Abonelik Döneminin sonlanmasının ardından Şirket, McAfee'nin kayıt ve bilgi yönetiminin
parçası olarak ve yürürlükteki yasalar gereğince kalıcı olarak silinebilecek Şirket Verilerini saklamada McAfee'nin hiçbir yükümlülüğü
olmadığını kabul eder. Şirket Verileri, Bulut Hizmeti tarafından depolanıyorsa Şirket Verilerini almaktan yalnızca Şirket sorumludur.
ÖDEMELER; VERGİLER; DENETİM
6.1
Ödemeler: Şirket, Bulut Hizmetlerini Yetkili İş Ortağı vasıtasıyla satın almıyorsa (bu durumda ödeme yükümlülükleri sadece Yetkili İş Ortağı
ve Şirket arasında paylaşılır) fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde McAfee Ürünü için ücretleri McAfee’ye ödeyecektir. Geciken
ödemeler, hangisi daha düşükse aylık yüzde bir buçuk (%1,5) veya yasaların izin verdiği en yüksek oranda faize tabidir. Hiçbir ödeme
yükümlülüğü iptal edilemez ve geri ödenemez. Şirket bir faturanın hatalı olduğunu düşünüyorsa faturanın düzeltilmesi veya kredi hakkı talep
etmek ya da hesabına geçirilmesi için fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde McAfee ile yazılı olarak iletişime geçmelidir.
6.2
İşlem Vergileri: Şirket, kullanım veya yeniden satış için Bulut Hizmetlerini doğrudan McAfee'den satın aldıysa satış ve kullanım vergileri,
katma değer vergileri, gümrük ücretleri, tarifeler ve hükümet tarafından uygulanan, ancak işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından alacaklı
hesaplarında belirlenen (İşlem Vergileri) (ve ilgili tüm haklar ya da cezalar) işlem ücretleri dâhil olmak üzere geçerli tüm işlem vergilerini
ödeyecektir. McAfee, faturaları üzerinde McAfee'nin yürürlükteki yasalar uyarınca Şirketten toplanması gereken İşlem Vergilerini ayrı ayrı
belirtecektir. Şirket, herhangi bir İşlem Vergisi muafiyetinin kanıtını, fatura ödeme tarihinden en az on beş (15) İş Günü öncesinde McAfee'ye
sağlayacaktır. McAfee'nin gerekli İşlem Vergilerini Şirketten toplamaması, ancak İşlem Vergilerini bir başka vergi yetkilisine sonrasında
ödemesi gerekmesi durumunda Şirket, ödemenin zamanında alınamaması McAfee'nin hatası değilse uygulanan para cezası ya da faiz ücretleri
de dâhil İşlem Vergilerini McAfee'ye hemen geri ödeyecektir.
6.3
Stopaj Vergileri: Şirkete ait tüm ödemeler, herhangi bir vergi yetkilisi tarafından uygulanan tüm mevcut ve gelecek vergiler için hiçbir kesinti
olmadan serbest ve açık şekilde yapılacaktır. Şirket, Şirketin işbu Sözleşme kapsamında McAfee'ye ait alacaklı hesaplarından olan gelir
vergilerini (Stopaj Vergileri) indirmesi ya da geri çekmesi adına yürürlükteki yasaların gerektirmesi durumunda Şirket, Stopaj Vergilerini uygun
vergi yetkilisine ve kalan net tutarı McAfee'ye ödeyecektir ve McAfee'ye Şirketin ödediğinin kanıtını sunacaktır. Şirket, işbu Sözleşme
kapsamında herhangi bir ödemenin vade sonu tarihinden en az on beş (15) İş Günü önce McAfee'ye geri çekme niyetini yazılı bildirimle
sunacaktır (Stopaj Vergilerinin tutar ayrıntıları ve yasal temeli dâhil) ve tüm Stopaj Vergilerini azaltmak adına McAfee ile iş birliği yapacaktır.
McAfee'nin Şirkete Stopaj Vergilerinin daha düşük bir oranı için ilgili vergi yetkilisi tarafından verilen geçerli ve resmi belgeleri sağlaması
durumunda Şirket, daha düşük bir oran uygulayacaktır.
6.4
Şirket, Bulut Hizmetlerini bir Yetkili İş Ortağı aracılığıyla satın aldıysa İşlem Vergileri veya Stopaj Vergileri ile ilgili yükümlülükler, Yetkili İş Ortağı
veya Şirketin sorumluluğunda olacaktır ve Bölüm 6.2 ve 6.3'teki kurallar McAfee ve Şirket arasında geçerli değildir.
6.5
Gelir Vergileri: Her bir taraf, kendi gelirlerinden ve brüt gelirler ya da brüt alacaklara dayalı vergilerden sorumludur.
6.6
Denetleme: McAfee, Şirketin talep ettiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Şirketin Bulut Hizmetlerine erişimini ve kullanımını doğrulayan,
sistem tarafından oluşturulan bir rapor (Sistem Raporu) sunmasını isteyebilir. Şirket, Sistem Raporunun erişim ve kullanımını (Kullanıcı sayısı
dahil) doğrulamak için Bulut Hizmetlerinde bulunan teknolojik özelliklere dayandığını kabul eder. Bulut Hizmetleri, kullanım doğrulaması
sağlayan teknolojik özellikler içermiyorsa McAfee'nin talep etmesinden itibaren otuz (30) gün içinde Şirket, Bulut Hizmetleri için McAfee'ye
kesin bir Bulut Hizmetleri erişim ve kullanım doğrulama raporu sağlayacaktır. McAfee, Sistem Raporunu (veya Şirketin hazırlanmış Bulut
Hizmetlerine erişim ve kullanma doğrulama raporunu) yalnızca yılda bir defa ve Şirketin iş akışını makul olmayacak şekilde kesintiye
uğratmaksızın talep edecektir. Sistem Raporu veya Şirketin hazırlanmış Bulut Hizmetleri erişim ve kullanım doğrulama raporu ile Şirketin işbu
Sözleşme'ye uymadığı tespit edilirse Şirketin, ek lisans satın alması ve lisans ve/veya Destek ile ilgili tüm ücretlerini ödemesi gerekecektir.
Ayrıca McAfee bir uyumsuzluk ücreti de alabilir.
GİZLİLİK
7.1
Her iki taraf işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak karşı tarafın Gizli Bilgilerine erişim sahibi olabileceğini, her iki tarafın da İfşa Eden Taraf için
önemli bir değere sahip Gizli Bilgilerin üçüncü taraflara açıklanması veya işbu Sözleşme'ye aykırı olarak kullanılması durumunda zarar
görebileceğini kabul eder.
7.2
İşbu Sözleşme kapsamındaki Gizli Bilgilerin her bir alıcısı şunları yapmalıdır:
(a)
İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini gizli tutacak ve en azından kendi Gizli Bilgilerini koruduğu ve makul bir kişinin söz konusu Gizli
Bilgilerini koruyacağı ölçüde koruyacaktır;
(b)
görevini yerine getirmek, haklarını kullanmak veya işbu Sözleşme kapsamında başka bir şekilde yetkilendirmek haricinde, İfşa eden
Tarafın Gizli Bilgilerini herhangi bir şekilde kendi hesabına veya üçüncü bir tarafın hesabına kullanamaz ve
(c)
görevlerini yerine getirmek veya işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmak ya da işbu Sözleşme uyarınca başka şekilde
yetkilendirilmesi haricinde, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa edemez:
(i)
Alıcının çalışanlarına, yüklenicilerine veya temsilcilerine yapılan her türlü ifşa, bilmesi gereken bir temelindedir ve
(ii)
Gizli Bilgilerin alınmasında Alıcının çalışanları, yüklenicileri veya aracıları, bu bölümde belirtilenlerden daha az katı olmayan
bir gizlilik yükümlülüğü altındadır.
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Bölüm 7.2'deki kısıtlamalara bakılmaksızın, Alıcının herhangi bir mahkeme, hakem, idari veya yasama organının bir mahkeme celbi ya da
gereksinimine yanıt olarak İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinden herhangi birini açıklamak zorunda olması durumunda Alıcı şunları yapmalıdır:
(a)
makul bir şekilde mümkün ve izin verilen hallerde, İfşa Eden Tarafa bir koruma emri için harekete geçmek veya ifşayı başka şekilde
önlemeye fırsat tanımak üzere gerekli açıklamayı İfşa Eden Tarafa yazılı olarak bildirmek;
(b)
yalnızca yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gereken asgari miktarda Gizli Bilgi ifşa etme ve
(c)
ifşa edilecek Gizli Bilgilerin gizliliğini korumak için ifşa edilmesini gerektiren kurum uygun ve gerekli adımları atma.
7.4
McAfee'nin Gizli Bilgileri işbu Sözleşme'nin ihlali durumunda kullanıldığı veya ifşa edildiği takdirde Şirket derhal McAfee'ye bildirimde
bulunacaktır. İşbu bölümün koşullarını ihlal veya tehdit eden herhangi bir kişi maddi hasara yol açmayacağı için McAfee, haklarını başka bir
hak veya çözüm yoluna ek olarak belirli bir performans ya da ihtiyati tedbirlerle derhal kullanmaya yetkilidir.
7.5
İfşa Eden Tarafın talebi ve işbu Sözleşme'nin sona ermesi üzerine (söz konusu tarihte taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça), her bir taraf diğer
tarafın Gizli Bilgilerini (İfşa Eden Tarafın seçiminde) kalıcı olarak geri getirecek, yok edecek veya silecektir.
7.6
İşbu Sözleşme'nin feshi üzerine Alıcı, bu bölüm uyarınca beş (5) yıl boyunca İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini gizli tutmaya devam etmelidir.
7.7
Geri Bildirim: Şirkete bildirim, ödeme ya da kendisinin onayı olmadan McAfee'nin ve Bağlı Şirketlerinin Bulut Hizmetleri ve diğer ürünleri ve
hizmetleri ile ilişkili Şirket tarafından sağlanan önerileri ve geri bildirimi kullanmada McAfee'nin sınırsız hakka sahip olduğunu kabul eder ve
söz konusu öneriler ve geri bildirim Şirketin değil, McAfee'nin Gizli Bilgileri olacaktır.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1
Sahiplik: McAfee Ürünleri, Belgeler ve Bulut Hizmetlerinin altında yatan yazılım McAfee tarafından kesinlikle gizli tutulur. McAfee (veya
lisansörleri), tüm ilgili Fikri Mülkiyet Hakları ve Türev Çalışmaları dahil olmak üzere tüm hak, unvan ve çıkarların; McAfee Ürünleri, Belgeler ve
Bulut Hizmetlerinin altında yatan yazılıma ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, münhasıran sahibidir ve
bunları saklı tutar. Şirket, kendisi ve Bağlı Kuruluşları adına McAfee’nin Fikri Mülkiyet Haklarına aykırı bir icraatta bulunmayacağını kabul eder.
8.2
Saklı Tutulan Haklar: Şirket, işbu Sözleşme'de Şirkete verilen sınırlı erişim ve kullanım haklarının kapsamı dışında McAfee Ürünleri, Belgeleri,
Bulut Hizmetleri altında yatan yazılım veya ilgili herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkına ilişkin hiçbir hak, unvan ve kâr işlemi yapamaz. İşbu
Sözleşme bir satış sözleşmesi değildir ve işbu Sözleşme, Şirkete verilen herhangi bir unvanı, Fikri Mülkiyet Haklarını ve McAfee Ürünlerine,
Belgelerine veya Bulut Hizmetlerinin altında yatan yazılımlara sahiplik haklarını devretmez. Şirket, Bulut Hizmetlerinin geliştirilmesi için
kullanılmış veya Bulut Hizmetleri ya da altında yatan yazılım ile ilişkili tüm fikirler, yöntemler, algoritmalar, formüller, süreçler ve kavramlar ve
diğer tüm iyileştirmeler, revizyonlar, modifikasyonlar, genişletmeler, sürümler, algılama tanımlama dosyaları (tespit tanımlama dosyaları
anlamına gelir, ayrıca kötü amaçlı yazılım karşıtı yazılım tarafından kullanılan ve virüsleri, Trojan (Truva) atlarını ve muhtemel arzu edilmeyen
programları tespit ederek onaran kod(ları) içeren imza dosyaları olarak da anılan DAT'ler), imza kümeleri, içerik ve diğer Bulut Hizmetleri
dâhilinde ya da Bulut Hizmetlerine ilişkin diğer güncellemeler, yukarıda sayılanların herhangi birine dayanan tüm Türev Çalışmaları ve yukarıda
sayılanların tüm kopyaları McAfee için saklı tutulan ve McAfee'nin mülkiyetinde olan ticari sırlarının tescilli malları olduğunu kabul eder ve
onaylar.
GARANTİLER; HARİÇ TUTMALAR; SORUMLULUK RETLERİ
9.1
Garanti. McAfee, Abonelik Dönemi boyunca Bulut Hizmetlerinin ilgili Belgelerine uygun olarak büyük ölçüde gerçekleştirileceğini taahhüt eder.
McAfee’nin yukarıda bahsedilen garantinin ihlaline karşı Şirketin tek ve yegane çözümü, McAfee’nin tercihine göre Bulut Hizmetinin onarılması
ya da değiştirilmesi veya Bulut Hizmetinin maddi olarak uymadığı dönem için bir McAfee'den kredi sağlamaktır. Bu garanti, Şirketin McAfee’yi
Bulut Hizmetlerinin uygunsuzluğu hakkında yazılı olarak bilgilendirilmesini ve Bulut Hizmetini işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde kullanmasını
şart koşar.
9.2
Garanti Retleri. İŞBU BÖLÜMDE AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE
MCAFEE, HERHANGİ BİR GARANTİ, KOŞUL VEYA SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLALDE BULUNMAMA
GİBİ DİĞER ZIMNİ HÜKÜMLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ
VE SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER. MCAFEE, BULUT HİZMETİNİN (A) KESİNTİSİZ, TAMAMEN GÜVENLİ, HATASIZ, ARIZA
GÜVENCELİ VEYA VİRÜSSÜZ OLACAĞINI; (B) ŞİRKETİN İŞ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINI VEYA ŞİRKETİN MEVCUT
SİSTEMLERİYLE ÇALIŞACAĞINI; (C) HERHANGİ BİR ÖZEL YASAYA UYACAĞINI VEYA (D) HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHDİDİ
AÇIĞINA KARŞI TAM KORUMA SAĞLAYACAĞINI TAAHHÜT VEYA BEYAN ETMEZ. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HİÇBİR VERİ
İLETİMİNİN GÜVENLİ OLACAĞI GARANTİ EDİLEMEZ. MCAFEE, İNTERNET YA DA MCAFEE’NİN KONTROLÜ DIŞINDAKİ AĞ VEYA
SİSTEMLER ÜZERİNDEN YAPILAN İLETİŞİMİN ENGELLENMESİ VEYA KESİNTİYE UĞRAMASINDAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK
VEYA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ. AĞLARI, SUNUCULARI, UYGULAMALARI VE ERİŞİM KODLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTAN
ŞİRKET SORUMLUDUR. BULUT HİZMETLERİNDE, İNTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİM KULLANIMINA ÖZGÜ KISITLAMALAR,
GECİKMELER VE DİĞER SORUNLARLA KARŞILAŞILABİLİR. BU TÜR SORUNLARDAN DOĞAN GECİKMELER, İLETİLERİN ALICIYA
ULAŞMAMASINDAN, ŞİRKET VERİLERİNİN KAYBINDAN VEYA HASARLARDAN MCAFEE SORUMLU DEĞİLDİR. MÜŞTERİ, İŞBU
BÖLÜM İLE TUTARLI OLARAK HERHANGİ BİR BEYANDA YA DA BAŞKA BİR AÇIKLAMADA BULUNMAYACAK VEYA HERHANGİ BİR
İŞLEM YA DA EKSİLTME GERÇEKLEŞTİRMEYECEKTİR.
9.3
Yüksek Riskli Sistem Hükümleri: MCAFEE ÜRÜNLERİ, YÜKSEK RİSKLİ SİSTEMLER BAĞLAMINDA BOZULABİLİR VE BU BAĞLAMDA
GÜVENİLİR OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMAMIŞ, GELİŞTİRİLMEMİŞ, TEST EDİLMEMİŞ VEYA AMAÇLANMAMIŞTIR. MCAFEE
ŞUNLAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE ŞİRKET, MCAFEE'Yİ, BAĞLI KURULUŞLARINI VE TEMSİLCİLERİNİ ŞUNLARA
İLİŞKİN KORUR, SAVUNUR VE ZARARDAN UZAK TUTAR: TÜM İDDİALAR, DAVALAR, TALEPLER VE İŞLEM İDDİALARI, İSTEKLER,
ARAYIŞLAR VEYA SAVLAR, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK, KAYIP, SORUMLULUK, RİSK, MALİYET, HASAR, ÖDÜL, CEZA, UZLAŞMA,
YARGI, PARA CEZASI YA DA MÜŞTERİNİN ÜRÜNLERİ KULLANMASI YA DA YÜKSEK RİSKLİ BİR SİSTEMDE KULLANMASI İLE
BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN MASRAFLAR (AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL), YÜKSEK RİSKLİ SİSTEM İÇİN ARIZAYA KARŞI
GÜVENLİ VEYA ARIZAYA TOLERANSLI OLAN ÖZELLİKLERİN KURULMASI İLE ÖNLENEBİLECEK YA DA YÜKSEK RİSKLİ SİSTEMİN
ÇALIŞMASININ BULUT HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASINA BAĞLI OLDUĞU VEYA HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN ARIZASININ YÜKSEK RİSKLİ
SİSTEMİN ARIZASINA NEDEN OLDUĞUNA İLİŞKİN BİR İDDİAYA, SUÇLAMAYA VEYA SAVA DAYALI OLANLAR DAHİLDİR.
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Üçüncü Taraflar: McAfee Ürünleri, bağımsız üçüncü taraf ürünleri içerebilir ve zararlı yazılım tanımları veya URL filtre ve algoritmaları da dahil
olmak üzere belirli işlevlerin uygulanmasında bunlara bağlı olabilir. McAfee, herhangi bir üçüncü taraf ürününün veya üçüncü taraf bilgisinin
doğruluğu konusunda hiçbir garanti vermez.
YÜKÜMLÜLÜK SINIRLANDIRMASI. HER BİR TARAFIN, İŞBU SÖZLEŞME'NİN KONUSU OLAN VEYA BU KONUYLA İLGİLİ HAK TALEPLERİ İÇİN
KARŞI TARAFA OLAN TOPLAM SORUMLULUĞU, İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA ÖDENEN YA DA ŞİRKET TARAFINDAN MCAFEE'YE
ÖDENECEK TOPLAM ÖDEMEYİ, TALEPTEN SONRAKİ ALTI (6) AYI AŞMAYACAKTIR. HER İKİ TARAF DA İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI
HERHANGİ BİR DOLAYLI HASARDAN, HASARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASINA VEYA BU ZARARLARIN OLASILIĞINA DAİR BİR TARAFIN
BİLGİLENDİRİLMESİNE RAĞMEN SORUMLU TUTULAMAZ. İŞBU SORUMLULUK SINIRLAMASI, SÖZ KONUSU İDDİALARIN SÖZLEŞME,
HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), HAKKANİYET, TÜZÜK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKIP ÇIKMADIĞI HUSUSUNDA GEÇERLİDİR. İŞBU
SÖZLEŞME'DEKİ HİÇBİR ŞEY, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR KAPSAMINDA SINIRLANDIRILAMAZ VEYA HARİÇ TUTULAMAZ HERHANGİ BİR
YÜKÜMLÜLÜĞÜ SINIRLAMAZ YA DA HARİÇ TUTMAZ.
TAZMİNAT
11.1 Şirket Tazminat Yükümlülükleri. Şirket, McAfee'yi, Bağlı Kuruluşlarını ve bunların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini ve
aracılarını (her biri bir McAfee Tazmin Edilen Taraf olmak üzere), Tazmin Edilen Taraf aşağıdakilerin sonucunda veya bunlarla bağlantılı
olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, yükümlülük ve masraflarına (mahkeme masrafları ve makul avukat ücretleri dahil) karşı kayıtsız şartsız
olarak tazmin eder ve savunur:
(a)
şunlardan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları:
(i)
Şirket Verileri, sınırlama olmaksızın Şirketin geçerli yasalara uymaması veya Şirket Verileri ile ilgili gerekli tüm onayları
almaması;
(ii)
Şirketin Bulut Hizmetlerini, işbu Sözleşme tarafından açıkça izin verilmeyen bir şekilde kullanması;
(iii)
McAfee'nin Şirket veya Şirket adına üçüncü bir tarafça sağlanan teknoloji, tasarım, talimat veya gereksinimlerle uyumluluğu;
(iv)
Herhangi bir Şirket Temsilcisi tarafından iddia edilen herhangi bir iddia, masraf, hasar ve yükümlülük veya
(v)
Şirketin yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri ihlali ve
(b)
Şirket Verileri veya Şirketin Bulut Hizmetlerini kullanmasına ilişkin olarak McAfee’nin cevap vermesi gereken bir mahkeme çağrısı,
mahkeme emri veya diğer resmi devlet soruşturması için gerekli olan makul masraflar ve avukat ücretleri.
11.2 McAfee Tazminat Yükümlülükleri.
(a)
McAfee, iddianın doğrudan patent veya telif hakkı ihlali ya da McAfee’nin ticari sırrının suistimali ile ilgili olması ve iddianın herhangi
bir şeyle birleştirilmeksizin yalnızca Bulut Hizmetleri ile veya Bulut Hizmetlerin bir kombinasyonu ile ilgili olması halinde üçüncü taraf
iddiası ile Şirkete karşı açılan herhangi bir davada veya işlemde Şirkete yönelik öne sürülen iddialara karşı Şirketi tazmin edecek ve
kendi takdirine göre savunacaktır.
(b)
Hariç Tutmalar. İşbu Sözleşme'de aksini belirten herhangi bir hususa bakılmaksızın McAfee, tamamen veya kısmen, aşağıdakilere
karşı ileri sürülen ya da sonuçlanan iddialar için Şirketi tazmin etmeyecek veya savunmayacaktır:
(i)
Şirketin işbu Sözleşme'yi ihlal etmesi;
(ii)
Şirket veya Şirket adına üçüncü bir tarafça sağlanan teknoloji, tasarım, talimat veya gereksinimler;
(iii)
Bulut Hizmetlerinde yapılan değişiklikler veya Bulut Hizmetlerinin yürürlükteki Belgelerin kapsamı dışında kullanması;
(iv)
Bulut Hizmetlerinin güncel olmayan veya desteklenmeyen sürümlerini kullanması;
(v)
Şirket Verileri;
(vi)
Şirketin Bulut Hizmetlerini kullanarak veya bunlara dayanarak sağladığı Hizmetler veya
(vii)
Bulut Hizmetlerinin, bir Standardın bir kısmının veya tamamının uygulanmasının öne sürülmesi.
(c)
Çözümler: Yalnızca kendi takdirine bağlı olarak ve masraflarını kendi karşılamak üzere McAfee:
(i)
Şirkete Bulut Hizmetleri kullanmaya devam etme hakkını verebilir;
(ii)
Bulut Hizmetinin ya da Bulut Hizmetinin altında yatan yazılımın yerini almaması ya da değiştirmemesi veya
(iii)
Şirketin Yazılımı ve Şirket’in sistemlerinden Bulut Hizmetlerine erişimini kaldırması sonrasında, ihlal eden Bulut Hizmetleri
için Şirketin ödediği satın alma fiyatı değerini geri ödeme.
11.3 Tazminat Prosedürü.Tazmin edilen taraf (Tazmin Edilen) şunları yapacaktır: (a) Hak talebinde (Tazmin Edene halel getiren bu bölümdeki
yükümlülüklerini tazminatını önleyeceği ve zamanında bildirimde bulunulmadığı hallerde Tazminatın diğer tarafa tazminat yükümlülüğünü
ortadan (kaldıracağı hususunda zamanında uyarı sağlanamaması kaydıyla bildiriminden önceki avukat ücretleri için) ) bulunulan tarafa
(Tanzim Eden) tazminat davası hakkında yazılı bildirimde bulunma, (b) hak talebinin savunması veya çözümü ile bağlantılı olarak makul şekilde
iş birliği yapma ve (c) bir hak talebinin çözüm yolunun özel bir performans yükümlülüğü veya Tanzim Edilen tarafından sorumluluk kabulünü
içermemesi koşuluyla Tazmin Edene yegane kontrolü verme.
11.4 Kişisel ve Özel Tazminat: Yukarıda belirtilen tazminatlar taraflar için kişisel olup herhangi birine devredilemez. İşbu Bölüm 11, tarafların tüm
tazminat yükümlülüklerini ve Fikri Mülkiyet Haklarının ihlaline ilişkin iddialar için Şirketin münhasır haklarını belirtir.
DEĞERLENDİRME ÜRÜNLERİ VE ÜCRETSİZ HİZMETLER
12.1 Genellikle: Şirketin, Bulut Hizmetleri (Değerlendirme Ürünü) ya da Ücretsiz Hizmetler için bir değerlendirme talep etmesi durumunda bu
bölümün hükümleri geçerli olur ve işbu Sözleşme'nin çatışan herhangi bir hükmü üzerinde geçerliliğe sahip olur. Şirketin bir Değerlendirme
Ürünü kullanımı, aksi McAfee tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe otuz (30) günle (Değerlendirme Dönemi) sınırlıdır. Değerlendirme
Dönemi süresince Şirket, Değerlendirme Ürünlerini kullanma hakkını satın alıp almayacağına karar vermek için Değerlendirme Ürünlerini
yalnızca Şirketin dahili değerlendirmesi için erişebilir ve kullanabilir.
12.2 Destek Yükümlülüğü Yok: McAfee, Değerlendirme Ürünleri veya Ücretsiz Hizmetler için herhangi bir Destek sağlama yükümlülüğüne sahip
değildir. Şirket, Değerlendirme Ürünlerinin ve Ücretsiz Hizmetlerin hatalar, kusurlar veya sistem arızalarına ya da diğer arızalara, güvenlik
ihlallerine, kesintilere ve veri kaybına neden olabilecek diğer sorunları içerebileceğini kabul eder.
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Garanti Retleri
(a)
McAfee’nin Bölüm 11’de bulunan tazminat yükümlülükleri Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetler için geçerli değildir.
Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetler, Şirkete yalnızca “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Yasaların izin verdiği ölçüde McAfee,
Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetler ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir şekilde başka taahhüt vermez ve diğer tüm
yükümlülükleri reddeder veya Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetler ile ilgili açık ve zımni taahhütleri reddeder ve kalite,
herhangi bir temsile veya açıklamaya uygunluk, performans, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya Değerlendirme
Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetlerin hata veya kusurlardan arınmış olacağını taahhüt etmez. Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz
Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm risklerden Şirket sorumludur. Şirketin yargı yetkisindeki yasalar, açık veya zımni garantilerin hariç
tutulmasına izin vermezse işbu bölümdeki sorumluluk reddi geçerli olmayabilir ve açık veya zımni garantiler, yürürlükteki yasaların
gerektirdiği asgari süreye kadar olan süre boyunca sınırlı olacaktır ve McAfee ve lisansörlerinin toplam yükümlülüğü elli (50) ABD
doları (veya ilgili yerel para biriminde o andaki geçerli değeri) ile sınırlı olacaktır.
(b)
Buna ek olarak Şirket, McAfee'nin:
(i)
Şirkete Ücretsiz Hizmetlerin gelecekte herhangi bir kişiye duyurulacağı ya da sunulacağı sözünü vermediğini veya bunu
garanti etmediğini;
(ii)
McAfee'nin Ücretsiz Hizmetleri duyurmak ya da sunmak adına Şirkete karşı hiçbir açık veya zımni yükümlülüğü olmadığını ve
(iii)
McAfee'nin Değerlendirme Ürünleri ve Ücretsiz Hizmetler ya da bunların tüm güncellemeleri ile benzer veya uyumlu bir ürünü
sunma sorumluluğu olmadığını kabul eder.
12.4 Ücretsiz Hizmetler
(a)
McAfee'nin Ücretsiz Hizmetlerin herhangi bir sürümünü nihai olarak piyasaya sürme yükümlülüğü yoktur. Şirket, Ücretsiz Hizmetlerde
gözlemlenen beklenmedik, plansız veya olağan dışı olayları McAfee’ye bildirecektir. Ücretsiz Hizmetlere erişim veya bunların
kullanımı, Şirketin Ücretsiz Hizmetlere ilişkin dâhili performans değerlendirmesi ile kısıtlıdır.
(b)
Ücretsiz Hizmetler, McAfee'nin artık ücretlendirmediği ya da hiçbir ücret alınmadan Şirkete sunduğu ücretli bir aboneliğe dâhil olan
tüm özellikler veya işlevlerdir. Ücretsiz Hizmetler için Abonelik Süresi, McAfee özellikleri veya işlevleri Şirkete sunduğu sürece devam
eder.
(c)
McAfee, kendi takdirine göre Ücretsiz Hizmetleri Şirketin ücretli Bulut Hizmetler aboneliği öncesinde, sırasında ya da sonrasında
Şirkete sunmayı seçebilir ve tüm kullanımlar Şirkete Ücretsiz Hizmetleri sunduğu sürece yürürlükte olan işbu Sözleşme'nin
hükümlerine tabidir.
(d)
Ücretsiz Hizmetler için sunulan tüm güncellemeler veya kullanım ömrü sonu yardımı yalnızca McAfee'nin kendi takdiri ile sağlanır ve
herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.
(e)
Yalnızca kendi takdiri ile McAfee, belirli Ücretsiz Hizmetleri ya da Ücretsiz Hizmetlerin belirli özelliklerini sonlandırmayı seçebilir
(Ücretsiz Hizmetleri Sonlandırma). Ücretsiz Hizmetler özellikle McAfee'nin Kullanım Ömrü Sonu İlkesi'nin dışındadır. Bunun yerine
McAfee, Şirkete Ücretsiz Hizmetlerin Sonlandırılmasının bildirimini otuz (30) gün öncesinde yapmak adına ticari olarak makul
çabalarda bulunacaktır.
(f)
McAfee'nin Şirket Verileri ya da Ücretsiz Hizmetler aracılığıyla gönderilen veya toplanan diğer Şirket bilgilerini saklama yükümlülüğü
yoktur. McAfee, kendi takdiri ile ve Şirkete öncesinde bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Şirket Verilerini ve diğer Şirket bilgisini
silebilir.
YASALARA UYGUNLUK
13.1 Her iki taraf da yürürlükteki gizlilik ve ihracat denetim yasaları ve yönetmelikleri, ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve yürürlükteki
diğer yolsuzlukla mücadele yasaları dâhil, işbu Sözleşme kapsamındaki hakları ve yükümlülükleri ile ilişkili olarak yürürlükteki ulusal, eyalete
ait ve yerel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır.
13.2 Doğrudan veya dolaylı olarak Şirket, herhangi bir Bulut Hizmetini veya teknik veriyi (ya da Bulut Hizmetlerinin veya teknik verinin herhangi bir
parçasını) ya da herhangi bir Bulut Hizmetini içeren sistem veya hizmeti, gerekmesi durumunda ABD Endüstri ve Güvenlik Bürosu, Ticaret
Bakanlığı veya diğer bir başka hükümet kuruluşunun yetkilendirmesi olmadan yürürlükteki yasalarca ihracatın veya aktarımın kısıtlanmış
olduğu herhangi bir ülkeye ihraç edemez ya da aktaramaz, ihracat ya da aktarım üzerinde yargı yetkisine sahip olabilir. Şirket, herhangi bir
nükleer, kimyasal veya biyolojik silah ya da ABD hükümeti tarafından yetkilendirilmediği sürece füze teknolojisi için herhangi bir Bulut Hizmetini
kullanmayacak, aktarmayacak Ve buna erişmeyecektir.
13.3 Şirket, şifreleme içeren belirli McAfee Ürünlerinin, ihracattan önce Avrupa Birliği dahil olmak üzere ABD ve diğer ilgili yetkililerden yetkilendirme
gerektirebileceğini kabul ve beyan eder. Şirket ayrıca şifreleme içeren belirli McAfee Ürünlerinin başka ülkelerdeki ithalat veya kullanım
kısıtlamalarına tabi olabileceğini de kabul ve beyan eder. McAfee Ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi, zaman zaman
güncellenen McAfee’nin “İhracat Uyumluluğu” web sayfasında (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx) bulunabilir.
13.4 McAfee, Şirketin geçerli yasalar uyarınca bir yaptırım veya kısıtlanmış taraf olduğu ile ilgili olarak bir bildirim aldığı takdirde McAfee, eğer söz
konusu yerine getirme eylemi yaptırım veya kısıtlamaların ihlali sonucunu doğuracaksa işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden
herhangi birini yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
14.1 İlişki: Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki bağımsız yüklenicilerdir ve herhangi bir ortaklığı, ortak girişimi, müşterek maliki, aracıyı,
işvereni/işçiyi, mutemet ya da diğer özel ilişkiyi açıkça reddeder. Taraflardan hiçbiri, taraflar ve listelenen Bağlı Kuruluşlar dışındaki herhangi
bir kişi veya kuruluş adına ya da kendi adına herhangi bir hak ya da eylem sebebi veya işbu Sözleşme'yi oluşturma niyetinde değildir. Sözleşme,
herhangi türden bir üçüncü taraf lehdar oluşturmayı amaçlamamaktadır. Şirket, McAfee'yi herhangi bir şekilde bağlama hakkına sahip olduğu
herhangi bir üçüncü tarafa beyan etmemelidir ve Şirket, McAfee adına herhangi bir beyan veya taahhüt vermeyecektir.
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Bölünebilirlik: Taraflar, bir mahkemenin işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü yürürlükteki yasa kapsamında geçersiz veya uygulanamaz
olduğunda mahkeme, bunu geçerli ve uygulanabilir hale getirmek adına hükmü minimum ölçüde değiştirmeyi ya da geçerli ve uygulanabilir
hale getiremezse mahkeme işbu Sözleşme'nin hükmünü ayırmayı ve silmeyi amaçlar. Değişiklik, değiştirilen hükmün geçerliliğini veya işbu
Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliğini, tam olarak yürürlükte devam edecek şekilde etkilemeyecektir.
14.3 Feragat Edilemez: Bir tarafın işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü yerine getirmemesi ya da bunda gecikmesi, herhangi bir zamanda işbu
Sözleşme'nin söz konusu hükmünü ya da başka bir hükmünü uygulama hakkından feragat olarak işlemeyecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi
bir hükmünün feragati; hükümden feragat edileceğinin yazılmadığı, belirtilmediği ve feragati kabul eden tarafça imzalanmalıdır.
14.4 Mücbir Sebepler; diğer mazur görülebilir arızalar veya performansta gecikmeler
(a)
Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini herhangi bir Mücbir Sebep Olayının neden olduğu ölçüde
yerine getirmek için gecikmelerden veya başarısızlıklardan sorumlu değildir.
(b)
McAfee’nin performansındaki başarısızlık ya da gecikmeler, kaynaklandıkları nedene göre mazeretlidir:
(i)
Şirketin veya Şirket çalışanları, aracıları, kullanıcıları, bağlı kuruluşları veya yüklenicilerinin eylemleri ya da ihmalleri;
(ii)
14.5(b)(i) Bölümünün geneline bakılmaksızın, Şirketin işbu Sözleşme veya bir Çizelge uyarınca belirli bir görevin,
yükümlülüğün veya sorumluluğun yerine getirilmesindeki başarısızlığı veya gecikmesi, ilgili görev, yükümlülük veya
sorumluluğun bir McAfee görevi, yükümlülüğü veya sorumluluğu için bir koşul veya gereksinim olması;
(iii)
Şirket Temsilcisinden talimatları, yetkilendirmeleri, onayları veya diğer bilgileri esas alması veya
(iv)
üçüncü tarafların eylemleri veya ihmalleri (McAfee tarafından belirtilmediği sürece).
14.5 Geçerli Kanun: İşbu Sözleşme'den veya konusundan kaynaklanan ya da ilgili tüm anlaşmazlıklar, yasaların çatışmasına ilişkin kurallar dışında
aşağıdaki esaslı yasalara tabi olacaktır:
(a)
Şirket, McAfee Ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Orta Amerika, Kanada, Güney Amerika veya Karayipler'de satın
aldıysa New York Eyaleti yasaları;
(b)
Şirket, McAfee Ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Afrika ya da genellikle Okyanusya (Avustralya ve Yeni Zelanda hariç) olarak
adlandırılan bölgede satın aldıysa İrlanda Cumhuriyeti yasaları;
(c)
Şirketin McAfee Ürünlerini Japonya'da satın alması halinde Japonya yasaları;
(d)
Şirketin McAfee Ürünlerini Asya-Pasifik Bölgesi'nde satın alması halinde Singapur Cumhuriyeti yasaları veya
(e)
Şirket McAfee Ürünlerini diğer herhangi bir ülkede satın aldıysa başka bir yerel yasanın uygulanması gerekmediği sürece İrlanda
Cumhuriyeti yasaları.
Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması ve Standart Bilgisayar Bilgisi İşlemleri Yasası, işbu
Sözleşme için geçerli değildir.
14.6 Yargı Yetkisi: Aşağıdaki mahkemeler, işbu Sözleşme'den kaynaklanan ya da bununla ilişkili herhangi bir anlaşmazlık üzerinde sıra dışı yargı
yetkisine sahip olacaktır:
(a)
New York yasası geçerli olduğunda, Güney New York Bölgesi’nde Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi ve New York’un
New York Bölgesi’ndeki Eyalet Mahkemeleri;
(b)
İrlanda yasası geçerli olduğunda İrlanda Cumhuriyeti mahkemeleri;
(c)
Japonya yasası geçerli olduğunda Japonya mahkemeleri veya
(d)
Singapur yasası geçerli olduğunda Singapur mahkemeleri.
14.7 Sözleşmenin Bütünü, Öncelik Sırası ve Değişiklikler
(a)
İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme'nin konu başlığı ile ilgili olarak McAfee ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve işbu
Sözleşme'nin konu başlığı ile ilgili sözlü veya yazılı diğer her türlü teklif ve iletişimi geçersiz kılar. İşbu Sözleşme'nin hükümleri,
McAfee tarafından açıkça reddedilmiş olsun veya olmasın, herhangi bir satın alma siparişi ya da Şirket tarafından verilen diğer
belgelerde görünebilecek herhangi bir farklı hükme rağmen geçerli olacaktır.
(b)
İşbu Sözleşme'yi oluşturan herhangi bir belgenin hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlık olması halinde,
herhangi bir alt belgede açıkça kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki herhangi bir öncelik sırasına göre açıkça kabul edilmedikçe
aşağıdaki öncelik sırası çatışma veya tutarsızlığın önemine göre uygulanacaktır:
(i)
Sözleşme, herhangi bir Hizmet Çizelgesi ve Lisans Mektubu karşısında amir nüsha olacaktır ve
(ii)
Hizmet Çizelgesi, Lisans Mektubu karşısında amir nüsha olacaktır.
(c)
McAfee, işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler, güncel sürümün
adresinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. https://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx
14.8 Bildirimler: İşbu Sözleşme kapsamında McAfee'ye yapılan tüm bildirimlerin yazılı, taraflarca imzalanmış ve McAfee, “Attention Legal
Department”, Bölüm 15.1(s)'de listelenen uygun adrese veya Bulut Hizmetlerini satın alırken ya da bunlara kaydolurken Şirket tarafından
sağlanan iletişim bilgileri kullanılarak Şirkete gönderilebilir. Bildirimler, makbuz ile elden teslim edilirse teslim alınmış olarak kabul edilir, bir
sonraki iş günü, peşin ödenmiş, ulusal olarak tanınan, takip yeteneklerine sahip bir gece hava kuryesi tarafından gönderildikten sonra ya da
tescilli veya sertifikalı hava yolu ile gönderildikten sonra beş (5) İş Günü içinde, iadeli taahhütlü ve posta ücreti ödenmişler, yukarıda belirtilen
adrese gönderilir.
14.9 Ek Dokümanlar ve Referanslar: İşbu Sözleşme'deki bağlantısı olan hükümlere yapılan atıflar, zaman zaman değiştirilen bağlantıya (veya
zaman zaman McAfee'nin tanımlayabileceği ikame bağlantı) bağlanan hükümlere veya içeriğe yapılan atıflardır. Şirket, köprünün içerdiği
hükümlerin veya içeriğin işbu Sözleşme'ye dahil olduğunu ve işbu Sözleşme'de atıfta bulunulan köprülerdeki hükümleri ya da içeriği gözden
geçirmenin Şirketin sorumluluğu olduğunu kabul eder.
14.10 Atama: Şirket, McAfee'nin yazılı izni olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki haklarının alt lisansını veremez, atayamaz veya aktaramaz.
Şirketin birleşme veya devralma yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak olsun veya olmasın, işbu Sözleşme'deki hak, görev veya
yükümlülüklerinin alt lisansını verme, bunları atama veya devretme girişimleri geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
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14.11 ABD Hükümeti Kullanıcılarına Bildirim: DFAR 227.7202 sayılı Bölüm ve FAR 12.212 sayılı Bölüm (hangisi geçerli ise) uyarınca Bulut
Hizmetleri “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari bilgisayar yazılımı belgeleri” olarak kabul edilir. Bulut Hizmetlerinin ABD Hükümeti tarafından
kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması, çalıştırılması, görüntülenmesi veya ifşa edilmesi sadece işbu Sözleşme'ye tabidir ve
bunlar, işbu Sözleşme tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında yasaktır.
14.12 Topluluk Forumu: Şirket ve diğer McAfee müşterileri, https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility adresinde
bulunan topluluk destek sayfasında McAfee Ürünleri ile ilgili fikir ve teknik bilgi alışverişi yapabilir. McAfee, bu sitede yayınlanan hiçbir bilgiyi
doğrulamaz, garanti etmez ya da bunların teminatını vermez ve bilgilerin tüm kullanımı yalnızca Şirketin kendi riski doğrultusunda
gerçekleştirilir.
14.13 Geçerlilik: Aşağıdaki bölümler, işbu Sözleşme'nin tefsiri veya uygulanması için gerekli diğer hükümlerle birlikte, işbu Sözleşme'nin
feshedilmesinden sonra geçerli kalacaktır: 5.5 (Fesih Yükümlülükleri), 7 (Gizlilik), 8 (Fikri Mülkiyet Hakları), 9 (Garantiler; Hariç Tutmalar:
Sorumluluk Retleri), 10 (Yükümlülük Sınırlandırması), 11 (Tazminat), 14.6 (Geçerli Kanun), 14.7 (Yargı), 15 (Tanımlar ve Tefsir) ve işbu Bölüm
14.14 (Geçerlilik).
TANIMLAR VE TEFSİR
15.1 İşbu Sözleşme'de:
(a)
Bağlı Kuruluş, Şirkete ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu varlık veya o varlığın bir veya daha fazla Bağlı Kuruluşunu
(ya da bunların bir birleşimi) doğrudan ya da dolaylı olarak ortak kontrol edilen herhangi bir varlık anlamına gelir.
Bu tanım amacıyla, birinci varlık:
(i)
diğer varlığın oy hakkı olan menkul kıymetlerinin yüzde elliden (%50) fazlasına sahip olduğu ve yararlandığı sürece;
(ii)
diğer varlığın direktörlerinin çoğunluğunu seçebildiği sürece veya
(iii)
sözleşmeye bağlı olarak ya da genel iş ortağı yönetiminde günlük yönetim sağladığı sürece bir varlık diğer varlığı kontrol
eder.
Bağlı Kuruluş, McAfee'ye ilişkin McAfee, LLC'nin doğrudan veya dolaylı tüm kuruluşlar anlamına gelir.
(b)
Sözleşme, işbu Bulut Hizmetleri Sözleşmesi, Hizmet Takvimleri ve McAfee web sitesinde özellikle referans olarak dahil edilen tüm
materyaller anlamına gelir.
(c)
Yetkili Ortak, McAfee’nin Distribütörleri, Satıcıları veya diğer iş ortaklarından herhangi biri anlamına gelir.
(d)
İş Günü, McAfee Ürünlerinin sağlandığı veya Profesyonel Hizmetlerin gerçekleştirildiği yerde Cumartesi, Pazar veya resmi tatil
günleri dışında herhangi bir gün anlamına gelir.
(e)
Bulut Hizmetleri, bir ya da birden fazla Lisans Mektubunda ve geçerli Hizmet Çizelgesine tabi olarak belirtilen şekilde McAfee'nin
Şirkete sağladığı bulut hizmetleri anlamına gelir.
(f)
Şirket Verileri, Şirket tarafından McAfee'ye Bulut Hizmetleri ve geçerli Destek aracılığıyla sağlanan tüm veriler anlamına gelir. Şirket
Verileri, Kişisel Veri içerebilir.
(g)
Dolaylı Hasar, herhangi bir türdeki kâr kaybından, iyi niyet kaybından, personel maaşlarının kaybından, bilgisayar veya sistem
arızasından ya da kusurundan, yedek Bulut Hizmetlerini edinme maliyetlerinden, çalışmanın durmasından, erişim veya arıza süresi
reddinden, sistem ya da hizmet kesintisinden veya aksamasından ya da herhangi bir kayıp, hasarlı veya çalınmış veri, bilgi ya da
sistemlerden kaynaklı dolaylı, özel, kazara, ceza gerektiren, örnek teşkil eden, dolaylı veya sözleşmeye ekstra nitelikteki hasarlar
anlamına gelir.
(h)
Gizli Bilgi, ticari sırlar ve teknik, finansal veya ticari bilgiler, veriler, fikirler, kavramlar veya teknik bilgiler de dahil olmak üzere, bir
tarafın (İfşa Eden Taraf) herhangi bir bilgisi (ifşa şekli veya saklama veya temsil etme için kullanılan ortamdan bağımsız olarak)
anlamına gelir. Buna göre:
(iv)
ifşa sırasında açıklama yapan tarafın “gizli” olarak veya benzer bir ifadeyle tayin edilmiş olup sözlü ya da görsel olarak ifşa
edilmesi durumunda, İfşa Eden Tarafça ifşası on beş (15) gün içerisinde yazılı olarak teyit edilir veya
(v)
alıcı tarafın (Alıcı) ifşayı çevreleyen koşullar kapsamında gizliliğini makul olarak kabul etmiş olması gerekir.
Bununla birlikte, Gizli Bilgiler şu bilgileri içermez:
(vi)
yasal olarak elde edilen veya daha önce İfşa Eden Taraftan bağımsız olarak Alıcıya tanınan yazılı kayıtlar;
(vii) bir üçüncü şahıstan, kullanım veya ifşa etme konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın yanlışlıkla bilgi alındığında;
(viii) Alıcının herhangi bir kusuru olmaksızın ve işbu Sözleşme'nin hükümlerini ihlal etmeden ya da gizliliği korumak için diğer
yükümlülükler olmaksızın kamuoyuna dağıtılır ya da yayılır veya
(ix)
İşbu Sözleşme ihlal edilmeden, İfşa Eden Tarafa herhangi bir gizlilik yükümlülüğü de dahil olmak üzere Alıcı tarafından
bağımsız olarak oluşturulur.
(i)
Türev Çalışması, önceden var olan bir veya daha fazla çalışmaya dayanan bir çalışma (revizyon, çeviri, dramatize etme, sinema
filmi versiyonu, kısaltma, yoğunlaşma, iyileştirme, modifikasyon ya da önceden var olan çalışmaların yeniden biçimlenebileceği,
dönüştürülebileceği veya uyarlanabileceği diğer herhangi bir şekil), önceden var olan çalışmanın telif hakkı sahibinin izni olmadan
oluşturulmuşsa telif hakkı ihlali teşkil eder.
(j)
Belgeler, McAfee tarafından sağlanan Bulut Hizmetlerinin uygulanması ve kullanımına ilişkin kullanım kılavuzları, eğitim materyalleri,
kullanıcı kılavuzları, ürün açıklamaları gibi açıklayıcı materyaller anlamına gelir. Belgeler basılı, elektronik veya çevrimiçi olarak
sağlanır.
(k)
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi veya EULA, Şirketin herhangi bir Yazılımın kullanımını yöneten,
https://www.mcafee.com/hk/about/legal/end-user-license-agreements.aspx adresinde bulunan standart McAfee Son Kullanıcı
Lisans Sözleşmesi anlamına gelir.
(l)
Ücretsiz Hizmetler, McAfee'nin artık ücretlendirmediği ya da McAfee'nin yalnızca kendi takdiri ile hiçbir ücret alınmadan Müşteriye
sunduğu ücretli bir aboneliğe dâhil olan tüm özellikler veya işlevler, McAfee'nin hiçbir ücret almadan Şirkete "Ön Sürüm", "Sınırlı
Sürüm", "Beta" veya farklı şekilde McAfee tarafından deneysel, test edilmemiş olarak etiketlenen ya da tam olarak çalışmayan olarak
tanımlanan ve Şirketin değerlendirme amaçlarıyla zaman açısından sınırlı ve deneme olmayan olarak sunduğu diğer özellikler veya
işlevler anlamına gelmektedir.
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(m)
(n)
(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

(t)
(u)
(v)
(w)
(x)

(y)
(z)

(aa)
(bb)
(cc)

Hükümet Yetkilisi, hükümete ait veya denetlenmiş şirketler ve kamuya açık uluslararası kuruluşların yanı sıra bir siyasi parti ya da
siyasi parti yetkilisi veya siyasi makam adayı da dahil olmak üzere, herhangi bir hükümet departmanı, kurumu ya da aracılığı için
resmi olarak görev yapan herhangi bir memur, çalışan ya da kişi anlamına gelir.
Lisans Mektubu, McAfee'nin Şirkete verdiği satın alınan McAfee Ürünleri ve uygulanabilir Destek hakkını doğrulayan herhangi bir
yazılı (elektronik ya da farklı) onay bildirimi anlamına gelir. Lisans Mektubu; SKU numarasını, miktarı, Abonelik veya Destek
Dönemini ve diğer erişim ve kullanım ayrıntılarını tanımlar.
Mücbir Sebep Olayı, bir tarafın makul kontrolünün ötesinde, kendi doğası gereği öngörülemeyen veya öngörülmesi durumunda
grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar (kendi iş gücünü ya da üçüncü bir tarafı da içeren), doğal afet, savaş, isyan,
ambargolar, medeni veya askeri otoritelerin eylemleri, terörizm ya da sabotaj eylemleri, McAfee'nin satıcıları tarafından tedarik
sıkıntısı ve gecikme, ateş, sel, deprem, kaza, radyasyon, güvenliğin ulaşımın sağlanamaması, iletişim veya enerji kaynaklarının
arızalanması, zararlı hasar, tesis veya makinelerin bozulması ya da tedarikçilerin veya alt yüklenicilerin temerrüde düşmesi gibi
herhangi bir olay anlamına gelir.
Yüksek Riskli Sistem, makul olarak bozulduğunda doğrudan ölüm, yaralanma ya da yıkıcı mülk hasarına yol açması öngörülebilen
cihaz ya da sistemlerin güvenli durumunu korumak için, bozulma-koruma ya da hata-toleransı performans özellikleri gibi ilave
güvenlik işlevlerine ihtiyaç duyan bir cihaz veya sistem anlamına gelir. Arıza durumunda arızaya karşı güvenli özelliğe sahip bir cihaz
ya da sistem, bozulmak yerine güvenli bir duruma geçiş yapabilir, bir arızayı önlemek adına çalışmaya başlayacak ikinci bir sistem
içerebilir ya da bir arıza durumunda yedek olarak çalışabilir. Hata toleransı özelliğine sahip bir cihaz veya sistem, arıza durumunda
tamamen arıza durumuna geçmek yerine muhtemelen daha düşük bir seviyede görevini yapmaya devam eder. Herhangi bir
sınırlama olmaksızın Yüksek Riskli Sistemlerin; kritik altyapı, sanayi tesisleri, üretim tesisleri, doğrudan yaşam destek cihazları, uçak,
tren, tekne veya araç navigasyon ya da iletişim sistemleri, hava trafik kontrolü, silah sistemleri, nükleer tesisler, enerji santralleri,
tıbbi sistemler ve tesisleri ve ulaşım tesislerinde kullanımı gerekebilir.
Fikri Mülkiyet Hakları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, şu anda mevcut veya gelecekte oluşturulacak, müşterek hukuk veya
eşitliğe tabi, tüzük kapsamında olsun veya olmasın dünyadaki tüm fikri mülkiyet ya da diğer mülkiyet hakları anlamına gelir:
(i)
telif hakları, ticari marka ve patent hakları, ticari sırlar, ahlaki haklar, tanıtım hakkı, yazar hakları;
(ii)
15.2 (q) (i) alt bölümünde atıfta bulunulan haklardan herhangi birine başvurma veya başvuru hakkı ve
(iii)
paragraf (i) ve (ii)'de belirtilen hakların veya başvuruların tüm yenilemeleri, uzatmaları, süreklilikleri, bölümleri,
restorasyonları veya yeniden gönderimleri.
Zararlı Yazılım, McAfee’nin zararlı kabul ettiği uygulamalar, çalıştırılabilir kod veya kötü amaçlı içerik anlamına gelir.
McAfee:
(i)
Bulut Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri (aşağıda alt madde (vi)'de belirtilen durumlar dışında), Kanada, Meksika, Orta
Amerika, Güney Amerika ve Karayipler'de satın alınması halinde merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California
95054, ABD adresinde bulunan McAfee, LLC;
(ii)
Eğer Bulut Hizmetleri Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da satın alındıysa Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, İrlanda
adresinde kayıtlı ofisleri bulunan McAfee Ireland Limited;
(iii)
Bulut Hizmetlerinin Asya (Çin dışında (Bulut Hizmetlerinin RMB para biriminde veya Japonya'da satın alınması halinde))
veya genel olarak Okyanusya olarak adlandırılan bölgede satın alınması halinde merkezi 101 Thomson Road 29-02/05
United Square, Singapore, 307591, Singapur adresinde bulunan McAfee (Signapore) Pte Ltd.;
(iv)
Bulut Hizmetlerinin Japonya'da satın alınması halinde merkezi Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, 150-0043, Japonya adresinde bulunan McAfee Co. Ltd.;
(v)
Bulut Hizmetlerinin Çin'de (RMB para biriminde) satın alınması halinde merkezi Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium
Road, Chaoyang District, Beijing, Çin adresinde bulunan McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd. veya
(vi)
Bulut Hizmetlerinin ABD Hükümeti, ABD'deki bir Eyalet veya Yerel Yönetim, Sağlık kuruluşu veya Eğitim kurumu tarafından
satın alınması halinde merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, ABD adresinde bulunan, McAfee
Public Sector LLC şirketlerini ifade eder.
McAfee Ürünleri, herhangi bir Bulut Hizmeti veya Desteği anlamına gelir.
Kişisel Veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir veya diğer geçerli veri koruma yasaları
uyarınca "Kişisel Veri" olarak tanımlanır.
Ürün Destek Hakkı, Lisans Mektubunda ifade edilen ve http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlementdefinitions.pdf adresinde belirtilen lisans veya abonelik türleri anlamına gelir.
Temsilciler, bir tarafın Bağlı Kuruluşları, izin verilen satıcılar, alt yükleniciler, çalışanlar veya yetkili aracılar anlamına gelir.
Hizmet Çizelgeleri, https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services.pdf adresinde yer alan McAfee Bulut Hizmetleri
için Hizmet Çizelgesi 1'de belirtilen geçerli Bulut Hizmetine özel hüküm ve koşulları, işbu belgede zaman zaman düzeltilen ve
burada atıfta bulunulan https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services-skyhigh.pdf adresinde bulunan McAfee
Skyhigh Bulut Hizmetleri için Hizmet Çizelgesi 2'yi ifade eder.
Yazılım, McAfee'nin Bulut Hizmetlerine erişmek için gerekli olabilecek, McAfee tarafından Şirkete sağlanan, nesne kodu biçiminde,
içerik gerektirdiği şekilde McAfee tarafından sahip olunan veya lisanslanan herhangi bir yazılım programı anlamına gelir.
Standart, başkaları tarafından kullanılmak üzere teknoloji spesifikasyonları oluşturan hükümet tarafından desteklenen bir grup,
sektör tarafından desteklenen bir grup veya herhangi bir benzer grup veya oluşum tarafından oluşturulan bir teknoloji
spesifikasyonunu ifade eder. Standartlara örnek olarak GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG ve HTML verilebilir. Standartları
oluşturan gruplara örnek olarak IEEE, ITU, 3GPP ve ETSI verilebilir.
Abonelik Dönemi, Şirketin Bulut Hizmetlerini alma hakkını veya uygun olduğu üzere Şirketin Destek alma hakkını satın aldığı süre
zarfı anlamına gelir.
Destek, McAfee'nin ilgili Servis Çizelgesinde belirtildiği gibi Bulut Hizmetlerinin desteklenmesi ve bakımı için sağladığı teknik destek
hizmetleri anlamına gelir.
Destek Dönemi, Lisans Mektubunda belirtildiği şekilde Şirketin Destek hakkına sahip olduğu süreyi ifade eder.
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(dd)

15.2

Kullanıcı, Şirket çalışanları, Şirket Bağlı Kuruluşları, alt yükleniciler, yetkili aracılar ve Yönetici Taraflar da dahil olmak üzere Şirketin
işbu Sözleşme kapsamındaki erişim haklarına uygun olarak Bulut Hizmetlerini kullanma yetkisi verdiği benzersiz bir kişi anlamına
gelir.
İşbu Sözleşme'de, aksi yönde bir niyet görünmedikçe:
(a)
bir tarafa yapılan bir referans, kendi icracılarını, yöneticilerini, mirasçılarını ve izin verilen atamaları içerir;
(b)
başlıklar yalnızca referans kolaylığı içindir ve işbu Sözleşme'nin tefsir veya anlamını etkilemez;
(c)
tekil kelimeler çoğulu ve tam tersini ve cinsiyet belirten sözcükler diğer cinsiyetleri içerir;
(d)
diğer dil bilgisi biçimleri veya tanımlanmış sözcük ya da ifadelerin konuşma bölümleri karşılık gelen anlamlara sahiptir;
(e)
bir fıkra, paragraf, çizelge veya diğer eklere yapılan atıflar, işbu Sözleşme'nin bir fıkrasına veya paragrafına atıfta bulunulmasına
veya sunulmasına;
(f)
“dahil”, “dahil olmak üzere”, “gibi” sözcükleri ve benzer ifadeler, sınırlama kelimesi olarak yorumlanamaz veya kullanılmaya yönelik
değildir ve
(g)
işbu Sözleşme'nin anlamı, yalnızca münferit bölümlere değil, bütününe göre yorumlanacaktır.
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