KURUMSAL SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
McAfee (aşağıda tanımlanan şekilde) ve Şirket (Lisans Mektubunda tanımlanan şekilde) işbu Sözleşmede (aşağıda tanımlanan şekilde) belirtilen hükümleri
kabul eder.
Bu yazılımı indirerek, kurarak, kopyalayarak, kullanarak veya bu yazılıma erişim sağlayarak Şirket işbu Sözleşmeyi kabul etmiş olur. Şirket, işbu Sözleşmeyi
başka bir kişi veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsa Şirket, işbu Sözleşmenin söz konusu kişi veya tüzel kişi için bağlayıcı olmasını sağlama
konusunda tam yetkiye sahip olduğunu beyan ve garanti etmiş olur. Şirket, Son Kullanıcıların (aşağıda belirtildiği şekilde) işbu Sözleşmeye uymasını
sağlamalıdır ve Son Kullanıcıların işbu Sözleşmeye uymasından veya işbu Sözleşmeyi ihlal etmesinden sorumludur.
Şirket işbu Sözleşmeye uymaz ise Şirket:
•

bu Yazılımı indirmemeli, kurmamalı, kopyalamamalı, kullanmamalı veya bu Yazılıma erişim sağlamamalıdır ve

•
Yazılımı ve yetki belgesini derhal Şirketin Yazılımı edindiği tarafa iade etmelidir.
İşbu Sözleşmede kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, Bölüm 15'te veya işbu Sözleşmenin başka bir bölümünde kendilerine atanan anlamlara sahiptir.
Bölüm 15'teki tefsir maddesi, işbu Sözleşmenin tefsir kurallarını belirtir.
1.

2.

3.

4.

LİSANSIN VERİLMESİ; MÜLKİYET HAKLARI
1.1
Yazılımı kullanma hakkı: İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına istinaden McAfee, yalnızca Şirketin kendi iç ticari faaliyetlerinde
kullanılmak üzere Şirkete münhasır olmayan ve devredilemeyen Lisans Mektubunda listelenmiş Yazılımı kullanma hakkını verir. İşbu
Sözleşmede Yazılımı kullanma, indirme, kurma ve Yazılıma Erişim sağlama işlemlerini içermektedir. Şirket, Destek (veya Güncelleme ve
Yükseltme haklarını veren bir hizmet aboneliği) satın almamış ise Şirkete Güncelleme ve Yükseltme hakları verilmez.
KOPYALAMA VE KULLANIM KOŞULLARI
2.1
Ürünün Hak Sahipliği: Yazılımın kullanımı satın alınan lisanslara (örn. düğümler) bağlıdır ve Ürünün Hak Sahipliği açıklamalarına tabidir.
2.2
Çoklu platformlar/paketler: Yazılım çoklu platformları destekliyor veya Şirket diğer bir yazılımla aynı pakette yer alan bir Yazılım alıyorsa
Yazılımın tüm sürümlerinin kurulu olduğu cihazların sayısı Şirketin Ürün Hak Sahipliğini aşamaz. Paket tabanlı McAfee Ürününün bir parçası
olarak lisanslanmış belirli bir Yazılımın belirli sunucu türlerinde, Belgelerde belirtilen her durumda, kullanımı için ayrı bir McAfee sunucu
lisansının satın alınması gerekebilir.
2.3
Süre: Lisans, Lisans Mektubunda belirtilen sınırlı süre içinde geçerlidir. Süre belirtilmemişse lisans kalıcı olacaktır.
2.4
Kopyalar: Yedekleme, arşiv veya olağanüstü durum kurtarma amaçlarının gerektirdiği makul ölçülerde Şirket, Yazılımı kopyalayabilir.
2.5
Bağlı Kuruluşlar, Yöneten Taraflar: Bu sözleşme ile uyumlu olarak Şirket, Yazılımın şu taraflarca kullanımına izin verebilir:
(a)
Bağlı bir Kuruluş tarafından;
(b)
Şirketin bilgi teknolojileri kaynaklarının yönetimi için anlaşma yapılan üçüncü taraf bir Şirket (Yöneten Taraf) tarafından.
(i)
Ancak Yöneten Taraf Yazılımı yalnızca Şirketin iç faaliyetleri için kullanabilir, başka bir üçüncü tarafın veya kendi çıkarları
için kullanamaz;
(ii)
Yöneten Taraf bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymayı kabul eder ve
(iii)
Şirket, Yöneten Tarafın Şirket adına Yazılımı kullanacağına dair McAfee'yi yazılı olarak bilgilendirir.
Şirket, Bağlı Kuruluşlar ve Yöneten Tarafın işbu Sözleşme hükümlerine ilişkin uygunluk veya ihlalinden sorumlu ve tamamen yükümlüdür.
2.6
Genel kısıtlamalar: Şirket aşağıdaki işlemleri gerçekleştiremez ve üçüncü bir tarafın gerçekleştirmesine yol açamaz veya izin veremez:
(a)
Yazılımın derlemesini açmak, parçalara ayırmak veya tersine mühendislik yapmak ya da Yazılımın kaynak kodunu oluşturmak veya
yeniden oluşturmak;
(b)
Yazılıma veya Belgelere kodlanmış ya da kayıtlı veya yazılı ya da damgalı telif hakkı veya diğer ürün kimliği ya da mülkiyet hakları
bildirilerini, mühürlerini veya bilgilendirici etiketleri kaldırmak, silmek, karartmak ya da karıştırmak veya Şirketin Yazılım ve Belgelere
yaptığı tüm kopyalardaki tüm telif ve diğer mülkiyet bildirimlerini koruyamamak;
(c)
Devre mülk veya hizmet büro amaçları için Yazılımı kiralamak, ödünç vermek veya kullanmak; işbu Sözleşmede açıkça belirtilenlerin
haricinde bir kişi ya da kuruma Yazılımı kullanım hakkını satmak, pazarlamak, alt lisans vermek, dağıtmak veya başka bir biçimde
vermek ya da Yazılımı, tek başına veya başka herhangi bir ürün ya da hizmetle, herhangi bir ürün veya hizmeti herhangi bir kişi ya
da tüzel kişiye, ücret esasına göre veya başka bir şekilde sağlamak üzere kullanmak;
(d)
Yazılım veya Belgeleri Türev Eserlerini değiştirmek, uyarlamak, kurcalamak, çevirmek veya oluşturmak; Yazılım ya da Belgelerin
herhangi bir bölümünü herhangi bir başka yazılım veya belgeyle birleştirmek ya da birleştirmek veya Yazılımı, herhangi bir işlevsel
özniteliği, görsel ifadeleri ya da McAfee ile rekabet edebilecek yazılımlara benzer diğer özellikleri olan yazılımları (herhangi bir
yordam, betik, kod veya program dahil) geliştirmek için herhangi bir çabanın bir parçası olarak veya başka bir şekilde kullanmak;
(e)
McAfee’nin önceden yazılı izni dışında, Yazılım ile ilgili herhangi bir performans veya karşılaştırma testi ya da analizi yayınlamak;
(f)
(a) ila (e) arasındaki Alt bölümlerde yer alan etkinliklerden birini yapmaya teşebbüs etmek veya
(g)
Şirketin Lisans Mektubu veya geçerli Ürün Hakkı Tanımları özel olarak kullanıma izin vermedikçe Yazılımı bir bulut, İnternet tabanlı
bilgi işlem veya benzeri isteğe bağlı bilgi işlem ortamlarında çalıştırmak veya işletmek.
TEKNİK DESTEK VE BAKIM
Şirket, Desteği satın alırsa Referans ile birlikte sunulan Teknik Destek ve Bakım Hüküm ve Koşulları geçerlidir. Lisans Mektubunda belirtilen Destek
Süresi veya hizmet abonelik süresinin sona ermesinden sonra Şirketin Yükseltmeler, Güncellemeler ve telefon Desteği dahil olmak üzere herhangi bir
Destek alma hakkı yoktur. McAfee, herhangi bir zamanda, Destek yenileme döneminin başlangıcından itibaren geçerli olacak şekilde Desteği
değiştirebilir.
FESİH
4.1
Şirketin ödeme yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla Şirket, Yazılımı kaldırarak istediği zaman Şirket lisansını feshedebilir.
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4.2

5.

6.

Şirketin işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi ve söz konusu ihlale dair bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde bu ihlali çözmemesi halinde
McAfee Şirketin lisansını feshedebilir. Fesih üzerine Şirket, Yazılım ve Belgelerin tüm kopyalarını derhal iade veya imha etmelidir.
4.3
Kullanım Ömrü Sonu: Şirketin Yazılımı ve herhangi bir özelliğini kullanma hakkı, şu adreste yer alan McAfee Kullanım Ömrü Sonu
Politikasına tabidir:https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Yazılımın veya herhangi bir özelliğinin
Kullanım Ömrü Sonu tarihinden (Kullanım Ömrü Sonu Politikasında açıklandığı gibi) sonra Şirketin, Yazılımı veya özelliğini kullanma hakkı
sona erecektir.
ÖDEMELER; VERGİLER; DENETİM
5.1
Ödemeler: Şirket, McAfee Ürünlerini 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.
5.2
İşlem Vergileri Şirket, kullanım veya yeniden satış için McAfee Ürünlerini 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 (ve ilgili tüm haklar ya da cezalar) işlem ücretleri dâhil olmak üzere geçerli tüm işlem vergilerini ödeyecektir
İşlem Vergileri). 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.
5.3
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.
5.4
Şirket, McAfee Ürünlerini bir Yetkili İş Ortağı aracılığıyla satın aldıysa İşlem Vergileri veya Stopaj Vergileri ile ilgili yükümlülükler, Yetkili İş
Ortağı veya Şirketin sorumluluğunda olacaktır ve Bölüm 5.2 ve 5.3'teki kurallar McAfee ve Şirket arasında geçerli değildir.
5.5
Gelir Vergileri: Her bir taraf, kendi gelirlerinden ve brüt gelirler ya da brüt alacaklara dayalı vergilerden sorumludur.
5.6
Denetim: McAfee, Şirket’in Yazılım dağıtımını doğrulayan Yazılım tarafından kolaylaştırılan ve sistem tarafından oluşturulan bir rapor (Sistem
Raporu) talep edebilir ve Şirket bu raporu talep edilen tarihi takip eden otuz (30) gün içerisinde McAfee'ye iletmelidir. Şirket, Sistem
Raporunun; Yazılımın, Yazılım dağıtım doğrulaması sunan teknolojik özelliklerine dayalı olduğunu kabul eder. Yazılım, Yazılım dağıtımı
doğrulaması sağlayan teknolojik özellikler içermiyorsa McAfee’nin talebini takip eden otuz (30) gün içerisinde Yazılım için doğru bir Yazılım
dağıtım doğrulama raporu hazırlayacak ve McAfee'ye iletecektir. McAfee, Sistem Raporunu (veya Şirketin hazırlanmış Yazılım dağıtım
doğrulama raporunu) yalnızca yılda bir defa ve Şirketin iş akışını makul olmayacak şekilde kesintiye uğratmaksızın talep edecektir. Sistem
Raporu veya Şirketin hazırladığı Yazılım dağıtım doğrulama raporu ile Şirketin işbu Sözleşmenin lisans koşullarına uymadığı tespit edilirse
ek lisans satın almanız, lisans ve Destek ile ilgili tüm hakları yenileme ücretlerini ödemeniz istenir. Ayrıca McAfee bir uyumsuzluk ücreti de
alabilir.
GİZLİLİK
6.1
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 Sözleşmeye aykırı olarak kullanılması durumunda zarar
görebileceğini kabul eder.
6.2
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 temeldedir ve
(ii) Gizli Bilgilerin alınmasında Alıcının çalışanları, yüklenicileri veya aracıları, bu bölümde belirtilenlerden daha az katı olmayan bir
gizlilik yükümlülüğü altındadır.
6.3
Bölüm 6.2'deki kısıtlamalara bakılmaksızın, Alıcının herhangi bir düzenleyici organ, 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 ile uygun ve gerekli adımları atma.
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6.4

McAfee'nin Gizli Bilgileri işbu Sözleşmenin ihlali durumunda kullanıldığı veya ifşa edildiği takdirde Şirket derhal ve azami yetmiş iki (72) saat
içerisinde, McAfee'ye bildirimde bulunacaktır. Bu 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.
6.5
İfşa Eden Tarafın talebi ve işbu Sözleşmenin 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.
6.6
İşbu Sözleşmenin feshi üzerine Alıcı, bu bölüm uyarınca beş (5) yıl boyunca İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini gizli tutmaya devam etmelidir.
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
7.1 Yazılım ve içerdiği nesne kodları ve kaynak kodları, Şirkete sağlanmış olsun veya olmasın, McAfee'nin Gizli Bilgileridir. McAfee (veya
lisansörleri), tüm ilgili Fikri Mülkiyet Hakları ve Türev Çalışmaları dahil olmak üzere tüm hak, unvan ve çıkarların; McAfee Ürünlerinin ve
Belgelerinin tüm Fikri Mülkiyet Haklarına münhasıran sahiptir ve bunları saklı tutar. Şirket, işbu Sözleşmede Şirkete verilen sınırlı kullanım
haklarının kapsamı dışında McAfee Ürünleri, Belgeleri veya ilgili herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkına ilişkin hiçbir hak, unvan ve kâr işlemi
yapamaz. Şirket, kendisi ve Bağlı Kuruluşları adına McAfee’nin Fikri Mülkiyet Haklarına aykırı bir icraatta bulunmayacağını kabul eder.
7.2 İşbu Sözleşme bir satış sözleşmesi değildir ve Şirkete verilen herhangi bir unvanı, Fikri Mülkiyet Haklarını ve McAfee Ürünlerine veya
Belgelerine sahiplik haklarını devretmez. Şirket, McAfee Ürünleri, Belgeler ve McAfee Ürünleri ve Belgelerinin geliştirilmesi için kullanılmış
veya bunlarla 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 politika ve veritabanı güncellemeleri ve McAfee Ürünleri ve Belgeleri dahilinde
veya bunlara 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 onaylar.
8. SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK REDDİ
8.1
Sınırlı garanti: McAfee, Belgelere uygun olarak kullanılması kaydıyla işbu Sözleşmede lisansı sunulmuş olan Yazılım için satın alma
tarihinden itibaren atmış (60) gün (Garanti Süresi) garanti sunmaktadır (Sınırlı Garanti). Sınırlı Garantinin ihlali için Şirket'in münhasır
başvuru yolu ve McAfee'nin tüm yükümlülüğü ve sorumluluğu, Yazılımın onarımı veya değişimi ya da McAfee'nin görüşüne göre Yazılımın
onarımı veya değişiminin makul olmadığı durumda Yazılım için ödenen bedelin Şirkete iade edilmesidir. Sınırlı Garanti, Şirketin Belgelere
uygun olarak Yazılımın büyük ölçüde gerçekleştirememesiyle ilgili McAfee'ye yazılı bildirim sağlayan Şirket üzerinde koşullandırılmıştır.
8.2
Garantinin hariç tutulması: Sınırlı Garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
(a)
Yazılım işbu Sözleşme veya Belgelere uygun şekilde kullanılmazsa;
(b)
Yazılım veya Yazılımın bir parçası McAfee haricinde bir tüzel kişi tarafından değiştirilirse veya
(c)
Yazılımdaki hata McAfee tarafından sağlanmayan bir ekipman veya yazılımdan kaynaklanmışsa.
8.3
Garantilerin reddi: SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE
MCAFEE, YAZILIM VE DESTEĞE İLİŞKİN HERHANGİ BİR TEMSİLİYET VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR VE MCAFEE, BELİRLİ BİR
AMAÇ, UNVAN, İHLAL ETMEME VEYA SİSTEM ENTEGRASYONU İÇİN TİCARETE ELVERİŞLİLİK, KALİTE, UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ
GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, YAZILIMLARLA İLGİLİ TÜM DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLARI VEYA AÇIK
YA DA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. MCAFEE YAZILIMIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSIYLA İLGİLİ OLARAK YA DA YAZILIMIN
HATASIZ, KESİLMEDEN ÇALIŞACAĞININ VEYA HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLDUĞUNUN VEYA YAZILIMIN TÜM MUHTEMEL
TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLADIĞININ GARANTİSİNİ, TEMSİLİYETİNİ VEYA TEMİNATINI VERMEZ.
8.4
Yüksek Riskli Sistem hükümleri: YAZILIM, YÜKSEK RİSKLİ SİSTEMLER BAĞLAMINDA BOZULABİLİR VE BU BAĞLAMDA GÜVENİLİR
OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMAMIŞTIR, GELİŞTİRİLMEMİŞTİR, TEST EDİLMEMİŞTİR VEYA AMAÇLANMAMIŞTIR. YÜKSEK RİSKLİ
SİSTEMİN ARIZA-EMNİYETLİ VEYA HATA TOLERANSLI ÖZELLİKLERİ İLE ÖNLENEBİLİR OLMASI, YÜKSEK RİSK SİSTEMİNİN
İŞLEYİŞİNİN YAZILIMIN İŞLEYİŞİNE BAĞLI OLMASI YA DA 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 YA DA BİRLİKTE KULLANIMINIZDAN DOĞAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR
SORUMLULUK, KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK, RİSKİ MALİYET, HASAR, ÖDÜL, CEZA, ÖDEME, YARGILAMA GİDERİ YA DA 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 BUNLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
8.5
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.
9. SORUMLULUK SINIRLAMASI: HER BİR TARAFIN, İŞBU SÖZLEŞMENİN 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 ÖDEME, TALEPTEN SONRAKİ ALTI (6) AYI AŞMAYACAKTIR. HER İKİ TARAF DA İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR
DOLAYLI HASARDAN, HASARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASINA VEYA BU HASARLARIN 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
SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR KAPSAMINDA SINIRLANDIRILAMAZ VEYA HARİÇ TUTULAMAZ HERHANGİ BİR
YÜKÜMLÜLÜĞÜ SINIRLAMAZ YA DA HARİÇ TUTMAZ.
10. TAZMİNAT
10.1 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:
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(a)

şunlardan kaynaklanan üçüncü taraf iddiaları:
(i)
Şirketin, McAfee’nin işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından sağlanan veri, yazılım, materyal, sistem, ağ veya diğer
teknolojilerini kullanması için gerekli olan herhangi bir onay, yetki veya lisansı alamaması;
(ii)
Şirketin, Yazılımı 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 yasaları ihlali ve
(b)
Şirketin Yazılımı 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.
10.2 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 Yazılım ile veya McAfee Ürünlerinin 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)
İstisnalar: İşbu Sözleşmede aksini belirten herhangi bir hususa bakılmaksızın McAfee, tamamen veya kısmen, aşağıdakilere karşı
ileri sürülen iddialar için Şirketi tazmin etmeyecek veya savunmayacaktır:
(i)
Teknoloji. Şirketin McAfee'ye verdiği tasarımlar veya gereksinimler;
(ii)
McAfee dışındaki bir tarafça yapılmış Yazılım modifikasyonlar ya da programlama veya
(iii)
Yazılımın bir Standardın bir kısmını veya tümünü ihlal edecek şekilde kullanıldığı iddiası.
(c)
Çözümler: Yalnızca kendi takdirine bağlı olarak ve masraflarını kendi karşılamak üzere McAfee bir iddiaya tabi olan herhangi bir
yazılıma ilişkin:
(i)
Şirkete Yazılımı kullanmaya devam etme hakkını verebilir;
(ii)
Yazılımı ihlalde bulunmayan bir Yazılımla değiştirebilir;
(iii)
Yazılımı ihlalde bulunmayacak şekilde değiştirebilir veya
(iv)
Şirketin, Yazılımı McAfee'ye iadesi ve Yazılımın Şirketin sistemlerinden kaldırılması üzerine, Şirketin ihlalde bulunan Yazılım
için ödediği satın alma fiyatının, Yazılımın Şirkete teslim tarihinden sonra geçen üç (3) yıllık dönem üzerinden doğrusal
amortisman hesaplama yöntemi kullanılarak amortismanı yapılan kalan değerini iade edebilir.
10.3 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 Tazmin Edilene tazminat yükümlülüğünü
ortadan kaldıracağı hususunda zamanında uyarı sağlanamaması kaydıyla bildiriminden önceki avukat ücretleri için) bulunulan tarafa (Tazmin
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 Tazmin Edilen tarafından sorumluluk kabulünü
içermemesi koşuluyla Tazmin Edene yegane kontrolü verme.
10.4 Kişisel ve özel tazminat: Yukarıda belirtilen tazminatlar taraflar için kişisel olup herhangi birine devredilemez. Bu Bölüm, tarafların tüm
tazminat yükümlülüklerini ve Fikri Mülkiyet Hakları dahil Şirketin münhasır haklarını belirtir.
11. EK HÜKÜMLER
11.1 Değerlendirme Yazılımı: McAfee, Şirkete lisanslı Yazılımın "Değerlendirme" Yazılımı olduğunu tespit ederse bu bölüm ve Bölüm 11.3 geçerli
olur ve işbu Sözleşmenin çatışmalı hükümlerinin yerine geçer. McAfee tarafından yazılı olarak aksi kabul edilmedikçe yalnızca değerlendirme
amaçlarıyla Değerlendirme Yazılımını kullanmaya yönelik Şirketinizin ücretsiz, devredilemez ve sınırlı lisansı, otuz (30) günle sınırlıdır.
Değerlendirme Yazılımı, sistem arızalarına veya diğer arızalara ve veri kayıplarına neden olabilecek hatalar veya diğer sorunlar içerebilir.
Değerlendirme Yazılımına ilişkin olarak kullanımından toplanan tüm bilgileri Şirket, yalnızca değerlendirme amaçlarıyla kullanacak ve bu
bilgileri üçüncü taraflara sunmayacaktır. Bölüm 2.6'da açıklanan kısıtlamalar geçerlidir. Değerlendirme süresinin sona ermesinden sonra
Şirketin Yazılımı imha etmemesi halinde, McAfee, kendi takdirinde olmak kaydıyla, Değerlendirme Yazılımı için McAfee defter değeri fiyatına
eşit tutarda bir fatura düzenleyebilir ve Şirket bunu aldıktan sonra söz konusu faturayı ödemekle yükümlü olur.
11.2 Beta Yazılım: McAfee, Şirkete lisanslı Yazılımın "Beta" Yazılım olduğunu tespit ederse bu bölüm, Bölüm 11.1 ("Değerlendirme Yazılımı"
ifadesine yapılan tüm atıflar "Beta Yazılım" ifadesiyle değiştirilerek) ve 11.3 geçerli olur. McAfee’nin Beta Yazılımı daha da geliştirme veya
piyasaya sürme konusunda Şirkete karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Beta Yazılım için Destek mevcut değildir. McAfee tarafından talep
edilmesi halinde, hata veya arıza raporları dahil olmak üzere Şirket, Beta Yazılımın test edilmesi ve kullanımı hakkında McAfee’ye geri bildirim
sunmalıdır. Şirket, McAfee'ye tamamen kendi takdirine bağlı olarak geri bildirimi kullanma, kopyalama, dağıtma, Türev Çalışmaları yapma ve
herhangi bir McAfee Ürününe dahil etme konusunda kalıcı, münhasır olmayan, telif ücretsiz, dünya genelinde geçerli bir lisans vermeyi kabul
eder. Beta Yazılımın piyasaya sürülmemiş daha sonraki bir sürümünün alınması veya Beta Yazılımın ticari bir sürümünün McAfee tarafından
piyasaya sürülmesi üzerine Şirket, McAfee'den alınan Beta Yazılımın önceki sürümlerinin tamamını iade etmeli, imha etmeli veya silmelidir.
11.3 Garantilerin reddi: McAfee'nin Bölüm 10 altındaki tazminat yükümlülükleri Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılım için geçerli değildir.
Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılım Şirkete yalnızca "OLDUĞU GİBİ" temelinde teslim edilir. Yasaların izin verdiği ölçüde
McAfee,Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılım ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir şekilde başka taahhüt vermez ve diğer tüm
yükümlülükleri reddeder ya da Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılım ile ilgili açık ve zımni taahhütleri reddeder ve kalite, herhangi bir
temsile veya açıklamaya uygunluk, performans, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme ya da Değerlendirme Yazılımı ve
Beta Yazılımın hata veya kusurlardan arınmış olacağını taahhüt etmez. Şirket, Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılımın kullanımından
doğacak risklerin tümünü kabul eder. 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.
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11.4

“Ücretsiz” veya Açık Kaynak Yazılım: Yazılım, ücretsiz ya da açık bir kaynak yazılım lisanslama modeli (FOSS Kodu) kapsamında üçüncü
taraflarca kullanıma sunulan bileşenleri (programlar, uygulamalar, araçlar, olanaklar, kitaplar ve diğer programlama kodu dahil) içerebilir.
Yazılıma dahil olan FOSS Kodu bileşenleri, McAfee tarafından söz konusu bileşen için yürürlükteki FOSS Kodu lisansının hükümleri
kapsamında yeniden dağıtılır ve işbu Sözleşme kapsamında Şirketin McAfee'den FOSS Kodu bileşenlerini alması, Şirketin FOSS Kodu
bileşeni için kullanılabilir FOSS Kodu lisansı tarafından tanımlanan haklarını ya da yükümlülüklerini genişletmez veya daraltmaz. Yazılım
dahilindeki FOSS Kodu bileşenleri için FOSS Kodu lisanslarının kopyaları, Yazılımın Belgelerinde yer alır ya da referans alınır.
12. KİŞİSEL VERİLERİN VEYA SİSTEM BİLGİLERİNİN TOPLANMASI
12.1 Yazılım veya Destek şunlar hakkında Kişisel Veriler, hassas veriler veya diğer türden bilgileri toplamak için uygulamalar ve araçlar kullanabilir:
Şirket ve Son Kullanıcılar (Son Kullanıcıların adı, adresi, e-posta adresi ve ödeme ayrıntıları dahil olmak üzere), bilgisayarları,
bilgisayarlarında depolanan dosyalar veya bilgisayarlarının diğer bilgisayarlarla etkileşimleri (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 olmak üzere) (toplu olarak
Veriler).
12.2 McAfee'nin Yazılım veya Desteği (içerik senkronizasyonu, cihaz izleme, sorun giderme vb. dahil) geliştirmesini ve Yazılım veya Destek
lisanslarını yönetmesini sağlamak, Şirket ve Son Kullanıcıların genel güvenliğini ilerletmek veya geliştirmek adına Verilerin toplanması, sipariş
edilen Yazılım veya Desteğe ilişkin işlevlerin (Şirket ve Son Kullanıcıların bilgisayar ağındaki tehditleri ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi
ve raporlanması dahil) Şirkete ve Son Kullanıcılara sunulması için gerekli olabilir. Bu işlevleri destekleyen Verilerin toplanmasını önlemek için
Şirketin Yazılımı kaldırması veya Desteği devre dışı bırakması gerekebilir.
12.3 İşbu Sözleşmeyi akdederek yahut Yazılım, Destek veya hizmet aboneliğini kullanarak Şirket ve Son Kullanıcılar
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx adresinde yer alan McAfee Gizlilik Politikası’nı ve Verilerin McAfee ve hizmet
sağlayıcıları tarafından Yazılım, Destek veya hizmet aboneliğinin bir parçası olarak Birleşik Devletler, Avrupa veya Şirketin yahut Son
Kullanıcıların dışında 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 eder. McAfee, Kişisel Verileri yalnızca,
geçerli oldukları ve taraflarca uygulandıkları takdirde, McAfee’nin bu sayfada bulunan Veri İşleme Sözleşmesi de dahil McAfee Gizlilik
Politikası uyarınca toplar, işler, kopyalar, yedekler, depolar, aktarır ve kullanır.
12.4 Şirketin Kişisel Verilerini açıklamak ve Yazılımı kullanmak amacıyla ve/veya McAfee'nin Destek ya da işbu Sözleşme kapsamındaki diğer
hizmetleriyle bağlantılı olarak Şirket, yönetmelik, tüzük veya diğer yasalar ya da Şirketin iç politikaları veya yönergelerinin gerektirdiği şekilde
her bir şahsın gizlilikle ilgili hak ve izinlerini koruyacaktır.
13. 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 yasalara uyacaktır.
13.2 Doğrudan veya dolaylı olarak Şirket, herhangi bir McAfee Ürününü veya teknik veriyi (ya da McAfee Ürünlerinin veya teknik verinin herhangi bir
parçasını) ya da herhangi bir McAfee Ürününü içeren sistem veya hizmeti, gerekmesi durumunda ABD Endüstri ve Güvenlik Bürosu, Ticaret
Bakanlığı veya diğer bir yetkili hükümet kuruluşunun yetkilendirmesi olmadan yürürlükteki yasalarca ihracatın ya da aktarımın kısıtlanmış olduğu
herhangi bir ülkeye ihraç edemez veya 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 McAfee Ürününü
kullanmayacak, aktarmayacak ve buna erişmeyecektir.
13.3 Şirket, şifreleme içeren belirli McAfee Ürünlerinin, ihracattan önce Avrupa Birliği dahil olmak üzere ABD ve diğer yetkili makamlardan
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.
14. 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 Sözleşmeyi oluşturma niyetinde değildir. İşbu 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.
14.2 Bölünebilirlik: Taraflar, bir mahkemenin işbu Sözleşmenin 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 Sözleşmenin hükmünü ayırmayı ve silmeyi amaçlar. Değişiklik, değiştirilen hükmün geçerliliğini veya işbu
Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, tam olarak yürürlükte devam edecek şekilde etkilemeyecektir.
14.3 Feragat edilemez: Bir tarafın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü yerine getirmemesi ya da bunda gecikmesi, herhangi bir zamanda işbu
Sözleşmenin söz konusu hükmünü ya da başka bir hükmünü uygulama hakkından feragat olarak işlemeyecektir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir
hükmünün feragati; hükümden feragat edileceğinin yazılmadığı, belirtilmediği ve feragati kabul eden tarafça imzalanmalıdır.
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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)
14.4(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)
Şirketten talimatları, yetkilendirmeleri, onayları ya da diğer bilgileri esas alması veya
(iv)
üçüncü tarafların eylemleri veya ihmalleri (McAfee tarafından belirtilmediği sürece).
14.5 Geçerli yasa: İşbu Sözleşmeden 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 veya genellikle Okyanusya olarak adlandırılan bölgenin (Avustralya ve Yeni
Zelanda hariç) yanı sıra bu bölümde yer almayan diğer bir ülkede satın aldıysa diğer yerel kanunların geçerli olmasının gerekmediği
durumlarda İrlanda Cumhuriyeti yasaları;
(c)
Şirketin McAfee Ürünlerini Japonya'da satın alması halinde Japonya yasaları veya
(d)
Şirketin McAfee Ürünlerini Asya-Pasifik Bölgesi'nde (Avustralya ve Yeni Zelanda dahil) satın alması halinde Singapur 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 Sözleşmeden 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 Sözleşmenin konu başlığı ile ilgili olarak McAfee ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve işbu
Sözleşmenin konu başlığı ile ilgili sözlü veya yazılı diğer her türlü teklif ve iletişimi geçersiz kılar. Lisans Mektubunun yanı sıra
referansla birlikte sunulan belgeler dahil İşbu Sözleşme, 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)
McAfee, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler güncel sürüm
www.mcafee.com/eula adresinde yayınlandığında geçerli olacaktır.
14.8 Bildirimler: İşbu Sözleşme kapsamında McAfee'ye yapılan tüm bildirimlerin yazılı, taraflarca imzalanmış ve ilgili McAfee organının, “Attention
Legal Department”, ilgili adresine veya McAfee Ürünlerini satın alırken ya da bunlara kaydolurken Şirkete 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 Sözleşmedeki 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 Sözleşmeye dahil olduğunu ve işbu Sözleşmede 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, iktisap veya el değiştirme yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak olsun veya olmasın, işbu Sözleşmedeki hak, görev veya
yükümlülüklerinin alt lisansını verme, bunları atama veya devretme girişimleri geçersiz ve hükümsüz olacaktır.
14.11 ABD Hükümeti Son Kullanıcılarına Bildirim: 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. Yazılımın ve
beraberindeki Belgelerin ABD Hükümeti tarafından kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması, çalıştırılması, görüntülenmesi veya
açıklanması sadece işbu Sözleşmenin hükümlerine tabi olacaktır ve işbu Sözleşme hükümleri tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında
yasaktır.
14.12 Geçerlilik: Aşağıdaki bölümler, işbu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması için gerekli diğer hükümlerle birlikte, işbu Sözleşmenin
feshedilmesinden sonra geçerli kalacaktır: 6 (Gizlilik), 7 (Fikri Mülkiyet Hakları), 8 (Sınırlı garanti ve sorumluluk reddi), 9 (Sorumluluk sınırlaması),
10 (Tazminat), 11.3 (Değerlendirme Yazılımı ve Beta Yazılıma ilişkin garantilerin reddi), 12 (Kişisel Verilerin veya sistem bilgilerinin gizliliği ve
toplanması), 14.5 (Geçerli kanun), 14.6 (Yargı yetkisi), 15 (Tanımlar ve tefsir) ve bu Bölüm 14.12 (Geçerlilik).
15. TANIMLAR VE TEFSİR
15.1 İşbu Sözleşmede:
(a)
Yetkili Ortak, McAfee’nin Distribütörleri, Satıcıları veya diğer iş ortaklarından herhangi biri anlamına gelir.
(b)
Bağlı Kuruluşlar, 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 tüzel kişi anlamına gelir.
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)
(i)
(j)

(k)
(l)
(m)

(n)
(o)

(p)

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.
İş Günü, McAfee Ürünlerinin sağlandığı yerde Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri dışında herhangi bir gün anlamına gelir.
Bulut Hizmetleri bir ya da birden fazla Lisans Mektubunda belirtilen şekilde McAfee'nin Şirkete sağladığı bulut hizmetleri anlamına
gelir.
Bulut Hizmetleri Sözleşmesi geçerli Bulut Hizmetlerini yöneten hüküm ve koşullar anlamına gelir ve
http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx adresinde yer alır.
Gizli Bilgi, ticari sırlar ve teknik, finansal veya ticari bilgiler, veriler, fikirler, kavramlar ya da teknik bilgiler de dahil olmak üzere, bir
tarafın (İfşa Eden Taraf) herhangi bir bilgisi (ifşa şekli veya saklama ya da temsil etme için kullanılan ortamdan bağımsız olarak)
anlamına gelir. Buna göre:
(i)
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
(ii)
alıcı tarafın (Alıcı) ifşayı çevreleyen koşullar kapsamında gizliliğini makul olarak kabul etmiş olması gerekir.
Bununla birlikte, Gizli Bilgiler şu bilgileri içermez:
(iii)
yasal olarak elde edilen veya daha önce İfşa Eden Taraftan bağımsız olarak Alıcıya tanınan yazılı kayıtlar;
(iv)
bir üçüncü şahıstan, kullanım veya ifşa etme konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın yanlışlıkla bilgi alındığında;
(v)
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
(vi)
İşbu Sözleşme ihlal edilmeden, İfşa Eden Tarafa herhangi bir gizlilik yükümlülüğü de dahil olmak üzere Alıcı tarafından
bağımsız olarak oluşturulur.
Dolaylı Hasarlar 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 ilave nitelikteki hasarlar
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 kodları içeren imza dosyaları olarak da
anılırlar.
Dağıtıcı McAfee Ürünlerini Satıcılara veya Son Kullanıcılara dağıtmak amacıyla McAfee tarafından yetkilendirilen bağımsız kişi
anlamına gelir.
Türev Çalışması, önceden var olan bir veya daha fazla çalışmaya dayanan bir çalışma (revizyon, çeviri, oyunlaştırma, 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.
Belgeler McAfee tarafından McAfee Ürünleriyle birlikte sağlanan, McAfee Ürünlerinin uygulaması ve kullanımına ilişkin kullanım
kılavuzu, eğitim materyali, ürün tanımı gibi açıklayıcı materyaller anlamına gelir. Belgeler basılı, elektronik veya çevrimiçi olarak
sağlanır.
Son Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında Yazılımı kullanmak üzere lisans verilen veya yetkilendirilen şahıs ya da tüzel kişilik
anlamına gelir.
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.
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, diğer erişim ve kullanım ayrıntılarını tanımlar.
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, 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)
(i) bendinde atıfta bulunulan haklardan herhangi birine başvurma veya başvuru hakkı ve
(iii)
(i) ve (ii) bendinde belirtilen hakların veya başvuruların tüm yenilemeleri, uzatmaları, süreklilikleri, bölümleri, restorasyonları
veya yeniden gönderimleri.
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(q)

McAfee:
(i)
Yazılımın Amerika Birleşik Devletleri (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)
Yazılım Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da satın alınması halinde Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, İrlanda adresinde
kayıtlı ofisleri bulunan McAfee Ireland Limited;
(iii)
Yazılımın Asya (Çin dışında (Yazılımın 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)
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 tarafından satın
alınması halinde merkezi 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, ABD adresinde bulunan, McAfee Public
Sector LLC şirketlerini ifade eder.
(r)
McAfee Ürünleri McAfee'nin Yazılımı veya Desteklerinin tümünü ifade eder.
(s)
Açık Kaynak Yazılım kullanım koşulu olarak yazılım veya dahilinde bulunan diğer yazılımların kullanımının, değiştirilmesinin veya
dağıtımının gerektiği, yazılımdan türetilen veya yazılımla birlikte dağıtılan aşağıda belirtilen ücretsiz yazılımları (Türev Yazılım)
ifade eder:
(i)
Yazılımın kaynak kodu veya Türev Yazılım piyasaya sürülmeli, aksi takdirde üçüncü tarafların kullanımına sunulmalıdır;
(ii)
Yazılımın veya Türev Yazılımlarının türev çalışmalarını oluşturma izni üçüncü taraflara verilmelidir ve
(iii)
Yazılım veya Türev Yazılımlar dağıtılırken yazılımda yapılan değişiklikler belgelendirilmeli ve açıklanmalıdır.
Açık Kaynak Yazılım şu lisanslara tabi olan yazılımları içerir: GNU Genel Kamu Lisansı, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, Sanatsal
Lisans, BSD Lisansı, Mozilla Kamu Lisansı, Affero GNU Genel Kamu Lisansı veya www.opensource.org/licenses adresinde
listelenen diğer lisanslar.
(t)
Kişisel Veri veya Kişisel Bilgi tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir ya da geçerli veri
koruma kanunları altındaki 'Kişisel Veri' tanımının önceki tanımlara kıyasla daha geniş olduğu ölçüde, Genel Veri Koruma Tüzüğü
veya diğer geçerli veri koruma yasaları uyarınca 'Kişisel Veri' olarak tanımlanır.
(u)
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.
(v)
Temsilciler, bir tarafın Bağlı Kuruluşları, izin verilen satıcılar, alt yükleniciler veya yetkili aracılar anlamına gelir.
(w)
Satıcı, McAfee tarafından yetkilendirilmiş ve McAfee Ürünlerini pazarlamayı ve satmayı kabul etmiş şirket anlamına gelir.
(x)
Yazılım, McAfee'den lisanlı ve McAfee veya Yetkili Ortaklarından satın alınmış veya
(i)
McAfee veya Yetkili Ortaklarından satın alınan McAfee markalı donanım ekipmanının içine gömülü veya ekipmana önceden
yüklenmiş,
(ii)
her iki durumda da geçerli Destek Dönemi boyunca Son Kullanıcının kurduğu Yükseltmeleri ve Güncellemeleri içeren,
bağlamın gerektirdiği şekilde McAfee'nin sahip olduğu veya lisans verdiği nesne kodu biçimindeki yazılım programı anlamına
gelir.
Ayrıca Yazılım, özel bir teklif gereğince ve Bulut Hizmetleri Sözleşmesine tabi olarak belirli Bulut Hizmetlerine ilişkin abonelik veya
Destek sözleşmesi ile erişilebilen ek özellikler veya işlevsellik de içerebilir.
(y)
Standart, başkaları tarafından kullanılmak üzere teknoloji spesifikasyonları oluşturan hükümet tarafından desteklenen bir grup,
sektör tarafından desteklenen bir grup ya da 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.
(z)
Destek veya Teknik Destek, Teknik Destek ve Bakım Hüküm ve Koşulları'nda belirtildiği şekilde McAfee'nin (veya Yetkili Ortağın),
McAfee Ürünlerinin desteği ve bakımına yönelik sunduğu hizmetleri ifade eder.
(aa)
Destek Dönemi, Lisans Mektubunda belirtildiği şekilde Son Kullanıcının Destek hakkına sahip olduğu süreyi ifade eder.
(bb)
Teknik Destek ve Bakım Hüküm ve Koşulları, http://support.mcafee.com/terms adresinde yer alan ve zaman zaman değiştirilen
veya güncellenen, ayrıntılı Destek sunan McAfee Donanım ve Yazılım için Teknik Destek ve Bakım hüküm ve koşullarını ifade eder.
(cc)
Güncellemeler, Yazılım veya Bulut Hizmetleri içeriğinde yapılan güncellemeler anlamına gelir ve DAT'lar, imza setleri, politika
güncellemeleri, Yazılım veya Bulut Hizmetleri için veri tabanı güncellemeleri ve satın alma Desteğinin bir parçası olarak Yazılımın
satın alındığı veya Bulut Hizmetlerine abone olunan tarihten sonra genellikle Son Kullanıcıların kullanımına sunulan Belgelere
ilişkin güncellemeleri içerir. Güncellemeler McAfee tarafından ayrı olarak fiyatlandırılmaz veya pazarlanmaz.
(dd)
Yükseltme, satın alma Desteğinin bir parçası olarak genellikle Son Kullanıcıların kullanımına sunulan, Yazılım veya Bulut
Hizmetlerindeki tüm iyileştirmelerdir. Yükseltmeler McAfee tarafından ayrı olarak fiyatlandırılmaz veya pazarlanmaz.
15.2 İşbu Sözleşmede, 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 Sözleşmenin 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.
KURUMSAL SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) (v NİSAN 2018)
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