MCAFEE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SON
KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ,
ŞİRKET VEYA BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİ ADINA KABUL EDİYORSANIZ, BU KOŞULLARIN SÖZ KONUSU KİŞİ, ŞİRKET
VEYA TÜZEL KİŞİ İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI SAĞLAMA KONUSUNDA TAM YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU
BEYAN VE GARANTİ ETMİŞ OLURSUNUZ.
BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ:


YAZILIMI İNDİRMEYİN, YÜKLEMEYİN, KOPYALAMAYIN, KULLANMAYIN VEYA YAZILIMA ERİŞMEYİN VE



YAZILIMI VE YETKİ BELGENİZİ DERHAL ALDIĞINIZ TARAFA İADE EDİN

1)

Tanımlar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

“Yetkili İş Ortağı” işbu Sözleşme altında elde edilen Destek veya Yazılım lisans haklarını satmaya McAfee
tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş McAfee distribütörleri, aracıları veya diğer iş ortaklarının tamamı
anlamına gelir.
"Bulut Hizmetleri", bir ya da birden fazla Lisans Mektubu'nda belirtilen şekilde McAfee'nin Müşteri'ye sağladığı
bulut hizmetleri anlamına gelir. Bulut Hizmetleri'ne erişim için özel teklifte gerektirdiği şekilde etkin bir destek
sözleşmesi ya da etkin bir abonelik gerekir.
“Belgeler" İngilizce dilinde ve varsa diğer dillerde basılı, elektronik veya çevrimiçi biçimde olan Yazılımın
beraberindeki açıklayıcı materyaller anlamına gelir.
“DAT'lar” tespit tanımlama dosyaları anlamına gelir, ayrıca korsan-yazılım karşıtı (anti-malware) yazılım
tarafından kullanılan ve virüsleri, Trojan (Truva) atları ve muhtemel arzu edilmeyen programları tespit ederek
onaran kod(ları) içeren imza dosyaları olarak da anılırlar.
“Lisans Mektubu” (aşağıda Bölüm 3(a)’da daha ayrıntılı açıklanan) Ürün Yetki Tanımlarında tanımlanan şekliyle
ilgili ürün yetkisi dahil olmak üzere tarafınızdan satın alınan Yazılım ve Desteği teyit etmek üzere McAfee
tarafından size gönderilen bir teyit bildirim mektubu 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 hatatoleransı 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. Hataya karşı tolerans özelliklerine 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 veya iletişim sistemleri,
hava trafik kontrolü, silah sistemleri, nükleer tesisler, enerji santralleri, tıbbi sistemler ve tesisleri ve ulaşım
tesislerinde kullanımı gerekebilir.
“McAfee”, (i) Yazılımın 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) Yazılımın Avrupa, Orta
Doğu veya Afrika'da satın alınması halinde merkezi Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, İrlanda adresinde
bulunan McAfee Ireland Limited, (iii) Yazılımın Asya (Çin dışında (Yazılımın RMB para biriminde satın alınması
halinde) veya Japonya hariç) 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) Yazılımın 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)
Yazılımın 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) Yazılımın ABD Hükümeti, ABD'deki bir Eyalet veya Yerel Yönetim, Sağlık kuruluşu veya Eğitim
kurumu tarafnıdan satın alınması halinde merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054,
ABD adresinde bulunan McAfee Public Sector LLC şirketlerini ifade eder.
"Yazılım" (i) McAfee ya da Yetkili İş Ortakları'ndan satın alınmış ve McAfee tarafından lisans verilmiş veya (ii)
McAfee ya da Yetkili İş Ortakları'ndan satın alınmış McAfee markalı donanım ekipmanları içinde gömülü veya
önceden yüklenmiş, nesne kodu biçimindeki bir McAfee yazılım programı anlamına gelir, her iki durumda da
geçerli Destek dönemi süresi içinde kurulumunu yaptığınız Yükseltmeler ve Güncellemeleri içerir. Ayrıca
Yazılım geçerli bir abonelik ya da özel bir teklif gereğince ve Bulut Hizmet Sözleşmesi'ne tabi olarak belirli
Bulut Hizmetler'e ilişkin etkin destek sözleşmesi ile erişilebilen ek özellikler veya işlevsellik de içerebilir.
“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, WiFi, CDMA, MPEG ve HTML verilebilir. Standartları oluşturan gruplara örnek olarak IEEE, ITU, 3GPP ve ETSI
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j)
k)
l)

m)

2)

Lisans Verilmesi; Mülkiyet Hakları.
a)

b)

c)

3)

verilebilir.
“Bağlı Kuruluş” oy hakkı olan menkul kıymetlerinin yüzde elliden (%50) fazlasının mülkiyeti yoluyla tarafınızdan
kontrol edilen herhangi bir varlık anlamına gelir.
“Destek” veya “Teknik Destek”, McAfee Teknik Destek ve Bakım Koşullarında daha ayrıntılı tanımlanan şekliyle,
Yazılım ve McAfee markalı donanımın ekipmanları destek ve bakımı için McAfee tarafından sunulan destek
hizmetleri anlamına gelir.
"Güncellemeler" Yazılımın içeriğiyle ilgilidir ve genellikle satın alınan Desteğin bir parçası olarak McAfee’nin
müşteri tabanına sunulan ve McAfee tarafından ayrıca ücretlendirilmeyen veya pazarlanmayan Yazılıma
yönelik tüm DAT’lar, imza setleri, ilke güncellemeleri ve veritabanı güncellemelerini içerir ancak bunlarla sınırlı
değildir.
“Yükseltme” genellikle satın alınan Desteğin bir parçası olarak McAfee’nin müşteri tabanına sunulan ve McAfee
tarafından ayrıca ücretlendirilmeyen veya pazarlanmayan her türlü Yazılım iyileştirmesi anlamına gelir.
Bu Sözleşme hüküm ve koşullarına tabi olarak, McAfee Lisans Mektubunda belirtilen Yazılımı yalnızca kendi iç
ticari işlemleriniz için kullanmak üzere size münhasır olmayan ve devredilemez bir hak vermektedir (bu
Sözleşme amaçları çerçevesinde, Yazılım kullanımı Yazılımı indirme, yükleme ve Yazılıma erişim anlamına
gelir). Destek (veya Güncelleme ve Yükseltme hakkı veren bir hizmet aboneliği) satın almamışsanız, size
Güncelleme ve Yükseltme hakları verilmez.
Yazılım ve içerdiği nesne kodları ve kaynak kodları, size sağlanmış olsun ve olmasın, sınırlama olmaksızın
McAfee'ye aittir ve çok gizlidir. McAfee (veya lisans sağlayıcıları), işbu Sözleşme ile size sunulan sınırlı Yazılım
kullanım lisansı hariç, Yazılım dahilinde veya Yazılıma ilişkin tüm - hiçbirini kullanamamanız durumu dahil - hak,
ünvan ve çıkarların; Yazılım dahilinde veya Yazılıma ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dahil ancak bununla sınırlı
olmaksızın, münhasıran sahibidir ve bunları saklı tutar. İşbu Sözleşme, bir satış ve işbu Sözleşme uyarınca size
devredilen Yazılıma ilişkin bir ünvan, fikri mülkiyet hakkı veya sahiplik hakkı sözleşmesi değildir. Yazılım,
Yazılımın geliştirilmesi için kullanılmış veya yazılım ile ilişkili tüm fikirler, yöntemler, algoritmalar, formüller,
süreçler ve kavramlar, gelecekteki tüm Güncellemeler ve Yükseltmeler ve diğer tüm iyileştirmeler, revizyonlar,
düzeltmeler, hata düzeltmeleri (bug-fixler), hızlı-düzeltmeler (hot-fixler), yamalar, modifikasyonlar,
genişletmeler, sürümler, DAT'lar, imza setleri, yükseltmeler ve ilke ve veritabanı güncellemeleri ve Yazılım
dahilinde veya Yazılıma ilişkin diğer güncellemeler, yukarıda sayılanların herhangi birine dayanan tüm türev
çalışmaları ve yukarıda sayılanların tüm kopyaları McAfee için önemli bir ticari değere sahip ticari sırları ve
McAfee'nin tescilli malları olduğunu kabul eder ve onaylarsınız.
Tüm Bulut Hizmetleri ve Bulut Hizmetlerini içeren Yazılımlar http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-termsof-service-agreement.aspx adresinde yayınlanan McAfee Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.

Kopyalama ve Kullanım Koşulları.
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Ürün Yetkisi: Yazılım kullanımı, satın alınan lisanslara (ör. düğümler) bağlıdır ve size gönderilen Lisans
Mektubu
tarihinde
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf
adresinde yer alan Ürün Yetki Tanımlarına tabidir.
Çoklu Platformlar/Paketler: Yazılım çok sayıda platformu destekliyorsa veya Yazılımı başka yazılımlarla birlikte
paket halinde alırsanız, Yazılımın tüm sürümlerinin kurulduğu toplam aygıt sayısı ürün yetkinizi aşamaz. Paket
tabanlı McAfee ürününün parçası olarak lisansı verilen belirli Yazılım'lar ayrıca Yazılım'ı bazı sunucu türlerinde
kullanmak için ayrı bir McAfee sunucu lisansı satın almayı gerektirebilir (her iki durumda Belgeler'de belirtildiği
şekliyle).
Geçerlilik Süresi: Lisans Mektubunda bir Süre belirtiliyorsa lisans, sınırlı bir süre (“Geçerlilik Süresi”) için
geçerlidir; aksi takdirde lisans kalıcı olacaktır.
Kopyalar: Yazılımı yedekleme, arşivleme veya felaket kurtarma amaçları doğrultusunda makul olarak gerekli
olduğu ölçüde kopyalayabilirsiniz.
Bağlı Kuruluşlar; Yöneten Taraflar: Yalnızca söz konusu kuruluş Bağlı Kuruluşunuz olarak kaldığı sürece
Yazılımın bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak bir Bağlı Kuruluş tarafından kullanılmasına izin verebilirsiniz.
Ayrıca üçüncü bir tarafla, üçüncü tarafın bilgi teknolojisi kaynaklarınızı yönettiği ("Yöneten Taraf") bir sözleşme
yapmanız halinde, (i) Yöneten Tarafın Yazılımı yalnızca iç işlemleriniz için kullanması ve başka bir üçüncü
tarafın veya Yöneten Tarafın menfaati için kullanmaması; (ii) Yöneten Tarafın bu Sözleşme hüküm ve
koşullarına uymayı kabul etmesi ve (iii) bir Yöneten Tarafın Yazılımı sizin adınıza kullanacağına dair McAfee'ye
yazılı bildirimde bulunmanız kaydıyla, Yöneten Tarafa Yazılımı kullanma izni verebilirsiniz. Her Bağlı Kuruluşun
ve Yöneten Tarafın bu Sözleşme hükümlerine ilişkin uygunluk veya ihlalinden sorumlu ve tamamen yükümlü
olacaksınız.
Genel Kısıtlamalar: Sizin tarafınızdan veya sizin verdiğiniz izin veya olanaklarla üçüncü bir taraf tarafından: (i)
Yazılımın kaynak koduna dönüştürülmesi, parçalara ayırılması, ters mühendislik uygulanması; veya Yazılımın
kaynak kodunun oluşturulması veya yeniden yaratılması; (ii) herhangi bir Yazılım veya Dokümantasyon içine
veya üzerine basılmış, mühürlenmiş, yapıştırılmış veya kodlanmış veya kaydedilmiş herhangi bir telif hakkı
veya diğer ürün tanımlama veya mülkiyet hakkı bildirimleri, mühür veya bilgilendirici etiketleri çıkarmak, silmek,
gizlemek veya belirsizleştirmek; veya Yazılım ve Dokümantasyonun tüm kopyalarında sizin tarafınızdan yapılan
tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumamak; (iii) Yazılımı zaman paylaşımı veya hizmet bürosu
amaçlı kiralamak, ödünç vermek veya kullanmak; işbu Sözleşmede açıkça izin verilen durumlar haricinde
Yazılım kullanma hakkını başka herhangi biri kişi veya kuruma satmak pazarlamak, lisanslamak, lisans altında
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dağıtmak veya başka şekillerde vermek; veya ücret karşılığında veya başka türlü herhangi bir kişi veya kuruma
herhangi bir ürün veya servisi, başka herhangi bir ürün veya servisle birlikte veya tek başına kullanıma sunmak;
(iv) Yazılım veya Dokümantasyonun türev çalışmalarını değiştirmek, uyarlamak, kurcalamak, tercüme etmek
veya oluşturmak; Yazılım veya Dokümantasyonun herhangi bir bölümünü başka herhangi bir yazılım veya
dokümantasyon içine yerleştirme veya birleştirme; veya Yazılımın McAfee'ye rakip olacak şekilde veya
Yazılımın bu veya benzer herhangi bir işlevsel özelliklerini, görsel ifadelerini, ya da başka özelliklerini taşıyan bir
yazılım geliştirmek (herhangi bir yordam, makro, kod veya program dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) için
sarf edilecek çabaların herhangi bir kısmında kullanılması veya atıfta bulunulması; (v) McAfee'nin önceden
yazılı izin verdiği durumlar hariç, Yazılımla ilgili herhangi bir performans veya donanımsal karşılaştırma testi
veya analizi yayımlamak; veya (vi) yukarıda sayılanlardan herhangi birini yapmaya teşebbüs etmek. Ürün Yetki
Tanımları özellikle öngörmediği takdirde, Yazılımı bir bulut, internet tabanlı bilgi işlem ya da benzeri isteğe bağlı
bilgi işlem ortamlarında çalıştıramayabilir veya işletemeyebilirsiniz.

4)

Teknik Destek ve Bakım.
Destek satın almışsanız, McAfee Teknik Destek ve Bakım Süreleri ve Koşulları geçerlidir. McAfee Teknik Destek ve
Bakım Süreleri ve Koşulları, atıfta bulunulmak suretiyle buraya dahil edilmekte olup söz konusu Koşullara
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf adresinden
erişilebilmektedir. Bir Lisans Mektubunda belirtilen destek veya hizmet aboneliği süresi bittikten sonra, Yükseltmeler,
Güncellemeler ve telefon desteği dahil olmak üzere herhangi bir Destek alma hakkınız olmaz. McAfee'nin Destek
performansı ile ilişkili veya işbu Sözleşme altında başka şekillerde, kişisel tanımlanabilir bilgi, veri ve materyaller için
geçerli yönetmelik, tüzük veya diğer kanunlar veya dahili ilkeleriniz veya yönergelerinizin gerektirmesi durumunda
bireysel kişilerden elde edilecek her türlü gizlilik ortamına ilişkin hak ve izinleri McAfee'ye açıklamak üzere
güvenliklerini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

5)

Sınırlı Garantisi ve Sorumluluğun Reddi.
a)
b)

c)

d)

e)

6)

Sınırlı Garanti: McAfee, Dokümantasyona uygun olarak kullanılması kaydıyla burada lisansı sunulmuş olan
Yazılım için satın alma tarihinden itibaren atmış (60) gün ("garanti Süresi") garanti sunmaktadır ("Sınırlı
Garanti").
Münhasır Çözüm Yolu: Yukarıda belirtilen Sınırlı Garanti'nin ihlal edilmesi durumunda, münhasır çözüm
yollarınız ve McAfee'nin tüm yükümlülük ve sorumluluğu şu şekilde olacaktır; McAfee (i) yazılımı onaracak veya
değiştirecektir, veya (ii) söz konusu onarım veya değiştirme McAfee tarafından ticari olarak makul
bulunmamışsa Yazılım bileşenlerini kaldırdığınız ve yazılımı bir daha kullanmayacağınıza dair yazılı beyan ve
taahhüdünüzün McAfee'ye ulaşması itibariyle, söz konusu Yazılımın tarafınızdan ödenen ücreti iade edilecektir.
GARANTİ DIŞI DURUMLAR: YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ ŞU DURUMLARDA GEÇERLİ
OLMAYACAKTIR: (i) YAZILIM BU SÖZLEŞMEYE VEYA BELGELERE UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMAZSA;
(ii) YAZILIM VEYA HERHANGİ BİR KISMI MCAFEE DIŞINDAKİ BİR TARAFÇA DEĞİŞTİRİLİRSE VEYA (iii)
MCAFEE TARAFINDAN TEMİN EDİLMEMİŞ HERHANGİ BİR DONANIM VEYA YAZILIM YAZILIMIN
BOZULMASINA NEDEN OLURSA.
Sorumluluğun Reddi: YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLI SORUMLULUK HARİÇ OLMAK ÜZERE, YAZILIM
"OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE MCAFEE, BELİRLİ BİR AMAÇ, ÜNVAN, HAK İHLAL ETMEME VEYA
SİSTEM ENTEGRASYONU İÇİN UYGULANAN TİCARİLİK, KALİTE, UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HUSUSLAR ÜZERİNDE ANLAŞMA, PERFORMANS
AKIŞI VEYA TİCARİ KULLANIMI VEYA BAŞKA TÜRLÜ NEDENLERDEN DOĞAN YAZILI VEYA SÖZLÜ,
AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA YAPILAN HİÇBİR BEYAN, GARANTİ VEYA KOŞULU KABUL ETMEZ.
YUKARIDAKİLER İLE SINIRLI OLMAKSIZIN MCAFEE, YAZILIMLARIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI
İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ, BEYAN VEYA TAAHHÜT SUNMAZ VE YAZILIMIN ÇALIŞMASININ ARIZASIZ,
KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ VE KUSURSUZ OLMASI VEYA MUHTEMEL TEHDİTLERE KARŞIN KORUMALI
OLMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ, BEYAN VEYA TAAHHÜT SUNMAZ.
Yüksek Riskli Sistem Hükümleri: YAZILIM, YÜKSEK RİSKLİ SİSTEMLER BAĞLAMINDA BOZULABİLİR VE BU
BAĞLAMDA GÜVENİLİR OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMAMIŞTIR, GELİŞTİRİLMEMİŞTİR, TEST
EDİLMEMİŞTİR VEYA AMAÇLANMAMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN, (i) YÜKSEK
RİSKLİ SİSTEMİN ARIZA-EMNİYETLİ VEYA HATA-TOLERANSLI ÖZELLİKLERİ İLE ÖNLENEBİLİR OLMASI,
(ii) YÜKSEK RİSK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN YAZILIMIN İŞLEYİŞİNE BAĞLI OLMASI VEYA YAZILIM
ARIZASININ, YÜKSEK RİSKLİ SİSTEM ARIZASINA NEDEN OLDUĞU İLE İLGİLİ İDDİA, TALEP VEYA HAK
İDDİALARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLAMAMAK KAYDIYLA MCAFEE, YAZILIMI YÜKSEK RİSKLİ
BİR SİSTEM İÇİNDE VEYA BİRLİKTE KULLANIMINIZDAN DOĞAN VEYAN BUNUNLA İLİŞKİLİ HERHANGİ
BİR SORUMLULUK, KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK, RİSKİ MALİYET, HASAR, ÖDÜL, CEZA, ÖDEME, YARGILAMA
GİDERİ VEYA MASRAF (AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL) İDDİASI, TALEBİ ARAYIŞI VEYA HAK
İDDİASINDA BULUNAN HERHANGİ BİR HUKUKİ TALEP, DAVA, İSTEK VE HUKUKİ SÜREÇ İÇİN
HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE SORUMLU TUTULAMAZ.

Başvuru Yolları ve Tazminatların Sınırlandırılması.
a)

ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSUN VEYA OLMASIN, BU SÖZLEŞME TARAFINDAN SAĞLANAN MÜNHASIR ÇÖZÜM
YOLLARI ESAS AMAÇLARINI YERİNE GETİRMESE DAHİ VE TÜM TARAFLAR SÖZ KONUSU ZARAR
OLASILIĞI VE OLABİLİRLİĞİNDEN HABERDAR OLSA DAHİ HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR YASAL TEORİ
ALTINDA, HAKSIZ FİİL, İHMAL, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN VEYA OLMASIN,
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b)

c)
d)

7)

Fikri Mülkiyet Tazminatı.
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

8)

TARAFLARDAN HİÇBİRİ, DİĞER TARAFA KARŞI İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YA DA ANA KONUSUNA
İLİŞKİN OLARAK, İŞ DURMASI VE/VEYA BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA BOZULMASI VE/VEYA YAZILIM VE
HİZMET İKAMESİ İÇİN YAPILAN SATIN ALMALARIN MALİYETLERİ NEDENİYLE OLUŞAN HERHANGİ BİR
DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, RİSKLİ VEYA İLAVE-SÖZLEŞMESEL İTİBAR KAYBI,
PERSONEL MAAŞLARI KAYBI, KÂR VEYA GELİR KAYBI NEDENİYLE SORUMLU TUTULAMAZ.
SÖZ KONUSU ZARARLAR SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VE/VEYA BAŞKA BİR YASAL TEORİSİNE DAYALI
OLSA DAHİ, HİÇBİR DURUMDA TARAFLARIN DİĞER TARAFA KARŞI İŞBU SÖZLEŞME ALTINDA VEYA
ONUN ANA KONUSUNA İLİŞKİN DOĞRUDAN HASARLARLA İLGİLİ TOPLAM SORUMLULUĞU SÖZ
KONUSU HAK TALEBİNE NEDEN OLAN YAZILIM İÇİN, SÖZ KONUSU TALEBİN ÖNCESİNDEKİ 12 AY
İÇİNDE TARAFINIZDAN ÖDENEN VEYA ÖDENEBİLİR ÜCRET TUTARINI AŞAMAZ.
Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm (i) taraflardan herhangi birinin ihmalinin neden olduğu ölüm veya fiziksel
yaralanmaya ilişkin yükümlülüğünü ya da (ii) Yazılımı fazla kullanma ve/veya McAfee’nin Yazılımdaki fikri
mülkiyet haklarını ihlale yönelik yükümlülüğünüzü herhangi bir şekilde hariç tutmayacak veya sınırlamayacaktır.
BU BÖLÜMDEKİ YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI SON KULLANICILARIN BİLGİSAYARLARINI FARKLI
AMAÇLARLA KULLANMASINA DAYANIR. DOLAYISIYLA, YAZILIMDAKİ BİR HATANIN BİLGİSAYAR
SORUNLARINA VE İLGİLİ VERİ KAYIPLARINA NEDEN OLMASI HALİNDE, YALNIZCA SİZ
İHTİYAÇLARINIZA UYGUN YEDEKLEME PLANLARI VE KORUMA ÖNLEMLERİ UYGULAYABİLİRSİNİZ. BU
İŞ GEREKÇELERİYLE BU BÖLÜMDEKİ SORUMLULUK SINIRLAMALARINI KABUL ETMEKTE VE BU
HÜKMÜ KABUL ETMEMENİZ HALİNDE BU YAZILIM İÇİN ALINACAK ÜCRETİN DAHA YÜKSEK OLACAĞINI
ONAYLAMAKTASINIZ.
Tazminat: McAfee, (i) iddianın doğrudan patent veya telif hakkı ihlali veya McAfee’nin ticari sırrının suiistimali ile
ilgili olması ve (ii) iddianın (A) herhangi bir şeyle birleştirilmeksizin yalnızca Yazılımla veya (B) Yazılımın bir
kombinasyonu ile ilgili olması halinde size karşı açılan herhangi bir davada veya işlemde tarafınıza yönelik öne
sürülen iddialara karşı sizi tazmin edecek ve kendi takdirine göre savunacaktır.
İstisnalar: Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, McAfee aşağıdakilere karşı bütün olarak veya
kısmen ortaya atılan iddialara karşı sizi tazmin etmek veya savunmakla yükümlü değildir:
(i)
McAfee'ye verdiğiniz teknoloji veya tasarımlar;
(ii)
McAfee dışındaki bir tarafça yapılmış Yazılım modifikasyonlar veya programlama veya
(iii)
Yazılımın bir Standardın bir kısmını veya tümünü ihlal edecek şekilde kullanıldığı iddiası.
Koşullar: McAfee’nin bu Bölüm 7 kapsamındaki yükümlülüklerin bir koşulu olarak, McAfee'ye (i) derhal iddia
hakkında ve iddiaya karşı savunma yapılması ve iddianın çözümlenmesi üzerinde McAfee'ye münhasır kontrol
hakkı verdiğinizi kabul ettiğinizi belirten yazılı bir bildirim göndermeniz ve (ii) zamanında ve tam olarak işbirliği
yapmanız gerekmektedir.
McAfee'nin İzni: McAfee, tarafınızca McAfee’nin önceden yazılı izni olmadan üstlenilen veya yapılan masraflar,
harcamalar veya uzlaşmalardan sorumlu olmayacaktır.
Başvuru Yolları: McAfee, kendi takdirine göre ve masrafları üstlenmek kaydıyla: (i) size Yazılımı kullanmaya
devam etme hakkını tanıyabilir; (ii) Yazılımı, patent veya telif hakkı ihlalinde bulunmayan bir Yazılımla
değiştirebilir; (iii) Yazılımı, patent veya telif hakkı ihlalinde bulunmayacak şekilde değiştirebilir veya (iv) Yazılımı
McAfee’ye iade etmeniz ve/veya Yazılımı sistemlerinizden kaldırmanız durumunda, tarafınızca ihlalde bulunan
Yazılım için ödenen satın alma bedelinden Yazılımın size teslim edilme tarihinden itibaren üç (3) yıllık bir
dönem üzerinden doğrusal bir amortisman yöntemi kullanılarak amortisman değerinin çıkarılmasının ardından
kalan değeri geri ödeyebilir.
Kişisel Tazminat: Yukarıdaki tazminat tarafınıza özeldir. Müşterileriniz de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye
devredemezsiniz.
Münhasır Çözüm Yolu: Tazminat bölümünde McAfee’nin tüm yükümlülüğü ve sizin Yazılıma karşı tamamen
veya kısmen yöneltilen patent veya telif hakkı ihlali veya ticari sırrın suiistimali iddialarına karşı münhasır çözüm
yolunuz açıklanmıştır.

Fesih.
Ödeme yükümlülükleriniz saklı kalmak kaydıyla, Yazılımı kaldırarak istediğiniz zaman lisansınızı feshedebilirsiniz. Bu
Sözleşme hükümlerini esasa ilişkin olarak ihlal etmeniz ve söz konusu ihlale ilişkin bildirimin alınmasından sonraki
otuz (30) gün içinde bu ihlali çözmemeniz halinde, McAfee lisansınızı feshedebilir. Böyle bir fesih üzerine, Yazılım ve
Belgelerin tüm kopyalarını derhal iade veya imha etmelisiniz.

9)

Ek Hükümler.
a)

Değerlendirme Yazılımı: Yazılım McAfee tarafından “Değerlendirme Yazılımı” olarak tanımlanmışsa, bu
bölümdeki hükümler geçerli olacak ve bu Sözleşmenin çelişen diğer hükümlerinin yerine geçecektir. McAfee
tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmedikçe, yalnızca değerlendirme amaçlarıyla Değerlendirme Yazılımını
kullanmaya yönelik ücretsiz, devredilemez ve sınırlı lisansınız, otuz (30) günle sınırlıdır. Değerlendirme
Yazılımı, sistem arızalarına veya diğer arızalara ve veri kayıplarına neden olabilecek hatalar veya diğer sorunlar
içerebilir. Dolayısıyla, Değerlendirme Yazılımı size "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta ve McAfee size karşı olabilecek
her türlü garanti veya yükümlülüğü reddetmektedir. Değerlendirme Yazılımı için Destek mevcut değildir.
Değerlendirme Yazılımına ilişkin olarak kullanımından toplanan bilgiler, yalnızca değerlendirme amaçlarıyla
kullanılacak ve üçüncü taraflara sunulmayacaktır. Bölüm 3 (g)’de açıklanan kısıtlamalar geçerlidir.
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b)

c)

10)

Değerlendirme süresinin sona ermesinden sonra Yazılımı imha etmemeniz halinde, McAfee, kendi takdirinde
olmak kaydıyla, Değerlendirme Yazılımı için McAfee Liste Fiyatına eşit tutarda bir fatura düzenleyebilir ve
aldıktan sonra söz konusu faturayı ödemekle yükümlü olursunuz. YASAL SORUMLULUĞUN HARİÇ
TUTULAMAYACAĞI ANCAK SINIRLANABİLECEĞİ DURUMLARDA DEĞERLENDİRME YAZILIMI İLE İLGİLİ
VEYA DEĞERLENDİRME YAZILIMINA İLİŞKİN OLARAK İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA MCAFEE'NİN VE
TEDARİKÇİLERİNİN VE YETKİLİ İŞ ORTAKLARININ SORUMLULUĞU TOPLAMDA ELLİ (50) ABD DOLARI
VEYA BAŞKA BİR YEREL PARA BİRİMİNDEKİ KARŞILIĞI TUTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR .
Beta Yazılımı: Aldığınız Yazılım McAfee tarafından “Beta” Yazılım olarak tanımlanmışsa, yukarıdaki Bölüm 9
(a)’nın hükümleri benzer şekilde geçerli olacaktır. McAfee’nin Beta Yazılımı daha da geliştirme veya piyasaya
sürme konusunda size karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Beta Yazılım için Destek mevcut değildir. McAfee
tarafından talep edilmesi halinde, hata veya arıza raporları dahil olmak üzere Beta Yazılımın test edilmesi ve
kullanımı hakkında McAfee’ye geri bildirim sunmalısınız. McAfee'ye tamamen kendi takdirine bağlı olarak geri
bildirimi kullanma, kopyalama, dağıtma, türev çalışmalar yapma ve herhangi bir McAfee ürününe dahil etme
konusunda kalıcı, münhasır olmayan, telif ücretsiz, dünya genelinde geçerli bir lisans vermeyi kabul edersiniz.
Beta Yazılımın piyasaya sürülmemiş daha sonraki bir sürümünün alınması veya Beta Yazılımın ticari bir
sürümünün McAfee tarafından piyasaya sürülmesi üzerine, McAfee'den alınan Beta Yazılımın önceki
sürümlerinin tamamını iade veya imha etmeyi kabul edersiniz.
“Ücretsiz” veya “Açık Kaynak” Yazılım: Yazılım, ücretsiz ya da açık bir kaynak yazılım lisanslama modeli
("FOSS Kodu") kapsamında üçüncü taraflarca kullanıma sunulan bileşenleri (sınırlama olmadan programlar,
uygulamalar, araçlar, olanaklar, kitaplar ve diğer programlama kodu dahil) içerebilir. Yazılım'a dahil olan FOSS
Kodu bileşenleri, McAfee tarafından söz konusu bileşen için yürürlükteki FOSS Kodu lisansının hükümleri
kapsamında yeniden dağıtılır ve işbu Sözleşme kapsamında McAfee'den FOSS Kodu bileşenlerini almanız,
FOSS Kodu bileşeni için kullanılabilir FOSS Kodu lisansı tarafından tanımlanan haklarınızı ya da
yükümlülüklerinizi genişletmez veya daraltmaz. Yazılım dahilindeki FOSS Kodu bileşenleri için FOSS Kodu
lisanslarının kopyaları, Yazılım'ın Belgelerinde yer alır ya da referans alınır.

ABD Hükümeti Son Kullanıcılarına Uyarı.
Yazılım ve Yazılıma eşlik eden Belgeler sırasıyla, DFAR Bölüm 227.7202 ve FAR Bölüm 12.212 gereği (hangisi
geçerliyse) "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri" olarak değerlendirilmektedir. Yazılım’ın ve
beraberindeki Belgeler’in ABD Hükümeti tarafından kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması,
çalıştırılması, görüntülenmesi veya açıklanması sadece bu Sözleşme’nin hükümlerine tabidir ve bu Sözleşme
hükümleri tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında yasaktır.

11)

Sistem Bilgilerinin ve Kişisel Bilgilerin Toplanması.
a)

b)

c)

12)

Yazılım, Destek veya hizmet aboneliği şunlar hakkında kişisel olarak tanımlanabilir, hassas veya diğer türden
bilgileri toplamak için uygulamalar ve araçlar kullanabilir: siz ve kullanıcılar (örn. sizin ve kullanıcılarınızın adı,
adresi, e-posta adresi ve ödeme ayrıntıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), bilgisayarları,
bilgisayarlarında depolanan dosyalar veya bilgisayarlarının diğer bilgisayarlarla etkileşimleri (örn. ağ, kullanılan
lisanslar, donanım türü, modeli, sabit disk boyutu, CPU türü, disk türü, RAM boyutu, 32 veya 64 bit mimari,
işletim sistemi türleri, sürümler, yerel, BIOS sürümü, BIOS modeli, dağıtılan toplam tarayıcılar, veritabanı
boyutu, sistem telemetrisi, aygıt kimliği, IP adresi, konum, içerik, yüklenmiş McAfee ürünleri, McAfee bileşenleri,
süreçleri ve hizmet bilgileri, McAfee bileşenlerinin güncellenme sıklığı ve ayrıntıları, kurulmuş üçüncü taraf
ürünleriyle ilgili bilgiler, McAfee tarafından oluşturulan günlüklerin özetleri, McAfee ürünlerinin kullanım modeli
ve belirli özellikleri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (birlikte “Veriler”).
Bu Verilerin toplanması size ve kullanıcılarınıza ilgili Yazılım, Destek veya hizmet aboneliği işlevselliklerini (ör.
sizin ve kullanıcılarınızın bilgisayar ağına yönelik tehdit ve zayıflıkların tespit edilmesi ve raporlanması dâhil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sipariş edildiği şekilde sağlamak, McAfee’nin Yazılım, Destek veya
hizmet aboneliğini iyileştirmesini mümkün kılmak (ör. içerik senkronizasyonu, aygıt izleme, sorun giderme vb.
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve siz ve kullanıcılarınız için genel güvenliğin artırılması veya
iyileştirilmesi için gerekli olabilir. Bu işlevleri destekleyen daha fazla Veri toplanmasını durdurmak için Yazılımı
kaldırmanız, Destek veya hizmet aboneliklerinin devre dışı bırakmanız istenebilir.
Bu Sözleşmeyi akdederek yahut Yazılım, Destek veya hizmet aboneliğini kullanarak, siz ve kullanıcılarınız
McAfee web sitesindeki (www.mcafee.com) McAfee Gizlilik Politikasını ve bu Verilerin McAfee ve hizmet
sağlayıcıları tarafından Yazılım, Destek veya hizmet aboneliğinin bir parçası olarak Birleşik Devletler, Avrupa
veya sizin yahut kullanıcınızınkinden farklı olması muhtemel diğer ülke veya yetki bölgelerine/bu ülke ve yetki
bölgelerinden/bu ülke yetki bölgelerinde toplanmasını, işlenmesini, kopyalanmasını, yedeklenmesini,
depolanmasını, aktarılmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. McAfee, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri
yalnızca McAfee web sitesinde (www.mcafee.com) bulunan McAfee gizlilik politikasına uygun olarak
toplayacak, işleyecek, kopyalayacak, yedekleyecek, depolayacak, aktaracak ve kullanacaktır.

Denetim.
McAfee, otuz (30) gün önceden haber vermek kaydıyla Yazılım dağıtımınızı doğrulayan sistem tarafından oluşturulan
bir yazılımla-kolaylaştırılmış rapor isteyebilir ("Sistem Raporu") ve sizin de bunu sağlama sorumluluğunuz
bulunmaktadır. Sistem Raporunun; Yazılımın, Yazılım dağıtım doğrulaması sunan teknolojik özelliklerine dayalı
olduğunu kabul edersiniz. Eğer Yazılım, Yazılım dağıtım doğrulaması sunan teknolojik özellikleri içermiyorsa, otuz (30)
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günlük süre içinde doğru bir Yazılım dağıtım doğrulama raporunu hazırlayıp, McAfee'ye sunmalısınız. McAfee, Sistem
Raporunu (veya hazırladığınız Yazılım dağıtım doğrulama raporunu) yalnızca yılda bir defa ve iş akışınızı makul
olmayacak şekilde kesintiye uğratmaksızın talep edecektir. Ancak, Sistem Raporu veya hazırladığınız Yazılım dağıtım
doğrulama raporu ile işbu Sözleşmenin lisans koşullarına uymadığınız tespit edilirse, ek lisans satın almanız ve lisans
ve/veya destek ile ilgili tüm hakları yenileme ücretlerini ödemeniz istenir ve bir uygunluk dışı kullanım ücretine de tabi
olabilirsiniz.

13)

İhracat Denetimleri.
Yazılımın ABD ve ilgili durumlarda Avrupa Birliği ihracat düzenlemelerine tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz.
Yazılımın ithal ve/veya ihraç edileceği yetki alanlarında yürürlükte olan ihracat ve ithalat yasa ve düzenlemelerine
uyacaksınız. Yazılımı ilgili yasa veya düzenlemeyle yasaklanan bir kişi, kuruluş veya ülkeye ihraç etmemelisiniz.
Yazılımı ithal ve/veya ihraç etmek için gereken yerel hükümet izinleri, lisansları veya onaylarından ve bunlara ilişkin
masraflardan siz sorumlusunuz. Yazılımının ihraç ve ithal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. "İhracat Uygunluğu"
http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee kendi takdirinde olmak kaydıyla zaman zaman bu web sitesini
güncelleme hakkını saklı tutar. McAfee, sizin geçerli yasalar uyarınca bir yaptırım veya kısıtlanmış taraf olduğunuz ile
ilgili olarak bir bildirim aldığı takdirde, McAfee, eğer söz konusu yerine getirme eylemi yaptırım veya kısıtlamaların
ihlali sonucunu doğuracaksa, işbu lisans kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekle yükümlü
olmayacaktır.

14)

Tabi Olunan Hukuk.
İşbu Sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar, kanunlar arasındaki uyumsuzlukların, kuralların yürürlüğünü etkilemeksizin: (a)
eğer Yazılım lisansını Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Orta Amerika, Kanada, Güney Amerika veya Karayipler'de
satın aldıysanız New York Eyaleti, (b) eğer Yazılım lisansını, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya (Japonya hariç) veya genel
olarak Okyanusya denilen bölge içinde satın aldıysanız İngiltere ve Galler, (c) eğer Yazılım lisansını Japonya'da satın
aldıysanız Japonya yasalarına tabi olacaktır. Yazılım lisansını bunlardan başka bir ülkede satın aldıysanız, başka bir yerel
yasanın uygulanması gerekmiyorsa İrlanda Cumhuriyeti’nin maddi hukuk yasaları uygulanacaktır. Bu Sözleşme,
uygulanması açıkça kapsam dışı bırakılmış olan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş
Milletler Antlaşması'na tabi olmayacaktır. Yürürlüğe koyulan şekliyle Standart Bilgisayar Bilgisi İşlemleri Yasası geçerli
olmayacaktır. New York yasaları geçerli olduğunda New York'un Güney Bölgesi için Birleşik Devletler Bölge
Mahkemeleri, İngiltere ve Galler yasaları geçerli olduğunda İngiltere Mahkemeleri, İrlanda yasaları geçerli olduğunda
İrlanda Mahkemeleri, Japonya yasaları geçerli olduğunda Japonya mahkemelerinin her biri, işbu Sözleşme ile ilgili veya
ana konusuna ilişkin anlaşmazlıklar üzerinde kendi münhasır yargı yetkilerini kullanma hakkına sahiptir.

15)

Gizlilik
Her iki taraf bu belge kapsamında karşı tarafla olan ilişkisi nedeniyle, karşı tarafın mülkiyetinde ancak diğer taraf için
gizli iş, teknoloji ve/veya ürünler ile ilgili gizli bilgi ve materyallere erişebileceğini bu belgeyle kabul eder ("Gizli
Bilgiler"). Taraflardan her birinin Gizli Bilgileri kendi tarafı için önemli bir değer taşımaktadır ve bu bilgilerin üçüncü
şahıslara açıklanması veya bu Sözleşme'ye aykırı olarak kullanılması durumunda zarar görebilir. Yazılı veya diğer
somut Gizli Bilgiler ifşa sırasında ifşa eden tarafa ait Gizli Bilgi olarak tanımlanmalı ve etiketlenmelidir. Gizli Bilgiler
sözlü veya görsel olarak ifşa edildiğinde, ifşa sırasında gizli olarak tanımlanmalı ve ifşadan sonra on beş (15) gün
içinde yazılı bir şekilde onaylanmalıdır. Her iki taraf bu Sözleşme kapsamında yetkili olduğu haller dışında, bu tür Gizli
Bilgileri kendi adına veya herhangi bir üçüncü taraf adına hiçbir şekilde kullanmamayı ve Gizli Bilgileri en az kendi Gizli
Bilgilerini koruduğu ve makul bir kişinin bu tür Gizli Bilgileri koruyacağı ölçüde koruyacağını kabul eder. Hiçbir taraf bu
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gerçekleştirme veya haklarını uygulama amacı dışında karşı tarafın Gizli
Bilgilerini kullanamaz. Gizli Bilgi kısıtlamaları (i) burada belirtilen erişim zamanında,alan tarafça zaten bilinen, (ii) alan
tarafın kusurlu olmayan hareketi aracılığıyla kamuya açıklanan, (iii) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerinden herhangi bir
çıkarı olmadan alan tarafça bağımsız olarak geliştirilen, (iv) gizlilik yükümlülüğüne tabi olmadan herhangi bir üçüncü
taraftan yasal şekilde alınan veya (v) Gizli Bilgileri ifşa etmesi gereken tarafın Gizli Bilgilere sahip olan tarafa makul
ölçüde mümkün olduğu durumlarda önceden yazılı olarak ve bu tür bir ifşayı önlemek amacıyla makul önlem alması
için yeterli bir bildirim sunması koşuluyla yasalar tarafından ifşa edilmesi gerekli Gizli Bilgiler için geçerli olmayacaktır.
Her iki tarafça aksi üzerinde mutabakata varılmadıkça, bu Sözleşmenin veya ilgili herhangi bir Ekin feshi üzerine, her
iki taraf karşı tarafın Gizli Bilgilerini iade edecektir.

16)

Diğer Hükümler.
a)
b)
c)
d)

Ödeme yapmama veya McAfee'nin Yazılım ve Belgelerdeki mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle açılan davalar
hariç olmak kaydıyla, işbu Sözleşme ile ilgili olarak bir tarafın ilgili iddiayı bildiği veya bilmesi gereken tarihi iki
(2) yıl geçtikten sonra, hiçbir taraf, şekline bakılmaksızın hiçbir dava açamaz.
Niteliği gereği bu Sözleşmenin feshinin ardından yürürlükte kalması gereken Sözleşme hükümleri, bu tür bir
feshin ardından yürürlükte kalacaktır.
McAfee, tarafınızdan verilmiş önceden yazılı onaya tabi olmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her zaman için bütün
olarak devredebilir; ancak, bir birleşme, konsolidasyon, McAfee varlıklarının tamamının veya hemen hemen
tümünün satın alınması sonucu doğan bir devir söz konusu ise tarafınızın onayı gerekmez.
Atıfta bulunulmak suretiyle dahil edilen tüm belgeler dahil olmak üzere bu Sözleşme, taraflar arasındaki
anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusu ile ilgili sözlü veya yazılı diğer her türlü iletişim, beyan veya tanıtımı
geçersiz kılar ve bunların yerine geçer. Bir Yetkili İş Ortağı veya McAfee'ye sipariş gönderirseniz ve siparişin
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e)

hüküm ve koşulları a) bu Sözleşmenin veya b) Lisans Mektubunun hüküm ve koşullarıyla çelişirse bu Sözleşme
ve Lisans Mektubunda belirtilen hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme ile öngörülen hiçbir işlem,
sizin önceden basılmış veya matbu satın alma siparişleriniz veya herhangi diğer belgelerinizin hiçbir koşul ve
hükmüne tabi değildir. Bu Sözleşme, McAfee’nin usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından
düzenlenen yazılı bir ek olmadan değiştirilemez. McAfee tarafından yazılı ve imzalı olarak belirtilmediği sürece
buradaki hükümlerin herhangi birinden feragat edildiği varsayılamayacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir
hükmünün yasalar altında geçersiz, uygulanamaz veya yasaklanmış olması durumunda, söz konusu hükmün,
geçerli yasalara mümkün olduğunca uygun olarak tarafların asli maksadını yansıtacak şekilde yeniden ifade
edildiği varsayılacaktır ve işbu Sözleşmenin diğer kısımları yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.
McAfee tarafından bu Sözleşmeye istinaden yapılacak tüm bildirimler, talepler ve alınacak kararlar (diğer rutin
operasyonel iletişimler dışında) “Dikkat: Hukuk Departmanı” ibaresiyle işbu Sözleşmenin 1(f) Bölümünde
bulunan ilgili adrese gönderilecektir.

McAfee Kurumsal Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (Nisan 2017)

Corporate EULA

Page 7 of 7

04/2017

