Hizmet Tanımı
Weather Company Operations Dashboard
Bu Hizmet Tanımında, IBM tarafından Müşteriye sağlanan Bulut Hizmeti açıklanır. Müşteri, sözleşmeyi imzalayan
taraf ile onun yetkili kullanıcılarını ve Bulut Hizmetinin alıcılarını ifade eder. İlgili Fiyat Teklifi ile Yetki Belgesi, ayrı
İşlem Belgeleri olarak sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti
IBM Cloud Service for Weather Company Operations Dashboard (Bulut Hizmeti), Müşterinin Veri almasını
sağlayan API'leri ve iOS tabanlı Uygulamaları kullanır. "Veri", bu Hizmet Tanımında açıklandığı şekilde,
Bulut Hizmeti aracılığıyla sağlanan hava durumu verilerini (tahminler, haritalar, uyarılar ve grafikler
dahildir, ancak tamamı bunlarla sınırlı değildir) ve trafik verilerini (hem gerçek zamanlı akışlar hem de
olaylar) ifade eder.

1.1

Weather Company Operations Dashboard
Weather Company Operations Dashboard, hava durumu, uyarılar ve haritalamayı birleştirir ve The
Weather Company tarafından sunulan iş odaklı iOS uygulamalarına yönelik sürekli büyüyen bir portföyün
parçasıdır. Bir uygulama olarak, hız, kullanıcı deneyimi ve bilgi derinliğiyle, doğrudan mobil bir aygıta
(telefon veya tablet) benzersiz içgörüler sağlayarak karar mercilerinin hareket halinde kalmaya devam
etmesini sağlar.

1.2

Ek Hizmetler

1.2.1

Weather Company Operations Dashboard for Ground Transportation
Bu paket aşağıdaki Verilere erişimi kapsar:

1.2.2

Bileşen

Açıklama

Weather Company Operations Dashboard
for Ground Transportation Add-on

Bu Hizmet, tabletler ve telefonlar için iOS tabanlı bir uygulamadır ve
Hava Durumu ve Trafik hizmetlerine yerelleştirilmiş, etkileşimli ve
duyarlı erişim sunar, böylece hareket halinde varlıkları olan
şirketlerin, iş açısından kritik kararları vermeleri ve operasyonel
verimliliklerini artırmaları için gerçek zamanlı içgörüleri tahmini
içgörülerle ve uyarılarla birleştirmelerini sağlar.

Weather Company Operations Dashboard for Retail
Bu paket aşağıdaki Verilere erişimi kapsar:
Bileşen

Açıklama

Weather Company Operations Dashboard
for Retail Add-on

Bu Hizmet, tabletler ve telefonlar için iOS tabanlı bir uygulamadır ve
Hava Durumu ve Trafik hizmetlerine yerelleştirilmiş, etkileşimli ve
duyarlı erişim sunar, böylece hareket halinde varlıkları olan
şirketlerin, iş açısından kritik kararları vermeleri ve operasyonel
verimliliklerini artırmaları için gerçek zamanlı içgörüleri tahmini
içgörülerle ve uyarılarla birleştirmelerini sağlar.
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1.2.3

Weather Company Operations Dashboard for Oil & Gas
Bu paket aşağıdaki Verilere erişimi kapsar:

1.3

Bileşen

Açıklama

Weather Company Operations Dashboard
for Oil & Gas Add-on

Bu Hizmet, tabletler ve telefonlar için iOS tabanlı bir uygulamadır ve
genel Hava Durumu ve ek uygun veri setlerine yerelleştirilmiş,
etkileşimli ve duyarlı erişim sunar, böylece dünyanın herhangi bir
yerinde varlıkları olan Petrol ve Gaz şirketlerinin, iş açısından kritik
kararları vermeleri ve operasyonel verimliliklerini artırmaları için
gerçek zamanlı içgörüleri tahmini içgörülerle ve uyarılarla
birleştirmelerini sağlar.

Weather Company Operations Dashboard
for Oil & Gas – Sites

Bu hizmet, iOS uygulaması dahilinde müşteri tarafından satın alınan
radarlardan gerçek zamanlı veri bütünleştirmesi sağlar. Müşteriler,
bir veya daha fazla radar satın alabilir ve kurulduktan sonra, veriler
The Weather Company'ye geri iletilir; burada, veriler işlenerek iOS
uygulaması dahilinde gerçek zamanlı olarak kullanıma sunulur.

Weather Company Operations Dashboard
for Oil & Gas with Radar

Bu Hizmet, tabletler ve telefonlar için iOS tabanlı bir uygulamadır ve
genel Hava Durumuna yerelleştirilmiş, etkileşimli ve duyarlı erişim ile
müşteri tarafından satın alınmış bir veya daha fazla radardan gerçek
zamanlı veriler sunar. Radarlar dünyanın herhangi bir yerinde
kurulabilir ve dünyanın uzak yerlerinde değerli gerçek zamanlı
veriler sağlanması için kullanılır. Buna ek olarak, diğer uygun veri
setleri görselleştirilmiştir, böylece dünyanın herhangi bir yerinde
varlıkları olan Petrol ve Gaz şirketlerinin, iş açısından kritik kararları
vermeleri ve operasyonel verimliliklerini artırmaları için gerçek
zamanlı içgörüleri tahmini içgörülerle ve uyarılarla birleştirmeleri
sağlanır.

Weather Company Operations Dashboard Solution Systems
Bu paket aşağıdakilere erişimi kapsar:
Bileşen
Weather Company Oil & Gas Radar –
z2G4 System (Weather Company Petrol
ve Gaz Radar - z2G4 Sistemi)

2.

Açıklama
Programları, Ayrı Olarak Lisanslanan Kodu ve IBM dışı bir Makine
olan bir Z2G4 HP sistemini içeren Radar Sistemi, Müşteri tarafından
satın alınan her bir radarla birlikte satılır. Radar Sistemi, radara
bağlıdır ve radar tarafından kaydedilen gerçek zamanlı verileri
okuyup The Weather Company'e geri iletir.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri İşleme ve Veri Koruma sayfasında (Veri Sayfası), işlenmesi mümkün olan İçeriğin türü, ilgili işlem
etkinlikleri, veri koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin Bulut Hizmetine özgü bilgiler
sağlanır. Bulut Hizmetinin ve varsa, veri koruma özelliklerinin kullanımına ilişkin herhangi bir ayrıntı ya da
açıklama ve koşullar, Müşterinin sorumlulukları da dahil olmak üzere bu maddede belirtilmiştir. Müşteri
tarafından seçilen seçeneklere bağlı olarak, Müşterinin Bulut Hizmetini kullanımı için geçerli olabilecek
birden fazla Veri Sayfası mevcut olabilir. Veri Sayfası, yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir ve yerel dilde
mevcut değildir. Taraflar, yerel kanunların ya da teamüllerin uygulamaları dikkate alınmaksızın, İngilizce
dilini anladıklarını ve bu dilin, Bulut Hizmetlerinin satın alınmasına ve kullanımına ilişkin uygun bir dil
olduğunu kabul ederler. Aşağıdaki Veri Sayfası/Sayfaları, Bulut Hizmeti ve bu kapsamda mevcut olan
hizmetler için geçerlidir.
Geçerli Veri Sayfasının/Sayfalarının Bağlantısı/Bağlantıları:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BFF1AB404A4311E79342EA59690D4322
Müşteri, bir Bulut Hizmeti için mevcut veri koruma özelliklerini sipariş etmek, etkinleştirmek ya da
kullanmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirmekten sorumludur ve İçeriğe ilişkin herhangi bir veri koruma
kanununun gereksinimlerinin ya da diğer hukuki gereksinimlerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere
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anılan işlemleri gerçekleştirmemesi durumunda Bulut Hizmetlerinin kullanımına ilişkin sorumluluğu kabul
eder.
İçeriğe dahil olan kişisel veriler için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679)
(GVKY/GDPR) geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer
alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur ve atıf yoluyla Sözleşmeye dahil edilir. Bu Bulut Hizmeti için
geçerli olan Veri Sayfası, Veri İşleme Ek Sözleşmesi Eki olarak geçerli olacaktır.

3.

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
IBM, Yetki Belgesinde belirtildiği şekilde Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen kullanılabilirlik hizmet
seviyesi sözleşmesini sağlar. Hizmet Seviyesi Sözleşmesi bir garanti değildir. Hizmet Seviyesi
Sözleşmesi yalnızca Müşteriye sağlanır ve yalnızca üretim ortamlarındaki kullanımlar için geçerli olur.

3.1

Kullanılabilirlik Alacakları
Müşteri, iş üzerinde kritik etkisi olan ve Bulut Hizmetini kullanılamaz hale getiren bir sorundan ilk kez
haberdar olmasını izleyen yirmi dört (24) saat içinde IBM teknik destek yardım masasına Önem Derecesi
1 olan bir destek bildirimi kaydı açtırmalıdır. Müşteri, her türlü sorun tanılama ve çözümleme sürecinde
makul sınırlar içinde IBM'e yardımcı olmalıdır.
Hizmet Seviyesi Sözleşmesinin koşulları karşılanamadığında, sözleşmenin yürürlükte olduğu ayın sona
ermesinden itibaren 3 iş günü içerisinde bir destek bildirimi talebinin gönderilmesi gerekir. Geçerli Hizmet
Seviyesi Sözleşmesi talebine ilişkin telafi ücreti, Bulut Hizmetinin sağlanmadığı üretim sistemi işlemleri
boyunca geçen süre ("Kapalı Kalma Süresi") esas alınarak Bulut Hizmeti için gelecekte Müşteri tarafından
düzenlenecek bir faturaya alacak olarak kaydedilecektir. Kapalı Kalma Süresi, Müşterinin kapalı kalma
olayını raporladığı zamandan itibaren Bulut Hizmetinin yeniden çalışmaya başladığı zamana kadar geçen
süre esas alınarak ölçülür ve bu süreye şunlar dahil değildir: planlı ya da önceden duyurulmuş bir bakım
için yapılan kesintiler, IBM'in kontrolü dışında ortaya çıkan nedenler, Müşteri ya da üçüncü kişi içeriğinin
veya teknolojisinin, tasarımlarının ya da yönergelerinin yarattığı sorunlar, desteklenmeyen sistem
yapılandırmaları ve platformları ya da diğer Müşteri hataları ya da Müşteriden kaynaklanan güvenlik
sorunları veya Müşterinin güvenlik testleri. IBM, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde, Sözleşmenin
yürürlükte olduğu her ay boyunca Bulut Hizmetinin kümülatif kullanılabilirliği doğrultusunda geçerli olan en
yüksek telafi ücretini uygulayacaktır. Sözleşmenin yürürlükte olduğu herhangi bir aya ilişkin toplam telafi
ücreti, Bulut Hizmetinin yıllık ücretinin on ikide birinin (1/12) yüzde onundan (%10) fazla olmayacaktır.

3.2

Hizmet Seviyeleri
Bir sözleşmenin yürürlükte olduğu ay boyunca Bulut Hizmetinin kullanılabilirliği
Bir sözleşmenin yürürlükte olduğu ay boyunca
kullanılabilirlik

Telafi ücreti
(Talebe konu olan sözleşmenin yürürlükte olduğu ay
için aylık abonelik ücretinin* yüzdesi)

%99,9'den daha az

%2

%99'dan daha az

%5

%95'ten az

%10

* Aylık abonelik ücreti, Bulut Hizmetinin bir IBM Çözüm Ortağından edinilmiş olması durumunda, talebe
konu olan sözleşmenin yürürlükte olduğu ayda geçerli olan Bulut Hizmeti güncel liste fiyatına %50
oranında indirim uygulanarak hesaplanır. IBM, geri ödemeyi doğrudan Müşteriye yapacaktır.
Kullanılabilirlik yüzdesel olarak ifade edilir ve aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır: sözleşmenin yürürlükte
olduğu ay içindeki toplam dakika sayısından sözleşmenin yürürlükte olduğu ay içindeki toplam Kapalı
Kalma Süresi dakikalarının sayısı çıkartılır ve sonuç sözleşmenin yürürlükte olduğu ay içindeki toplam
dakika sayısına bölünür.

4.

Teknik Destek
Bulut Hizmeti için teknik destek e-posta ve telefon aracılığıyla sağlanacaktır. IBM'in
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html adresinde bulunan hizmet olarak
sunulan yazılım destek kılavuzu, teknik destekle ilgili iletişim bilgilerinin yanı sıra diğer bilgi ve süreçleri
içerir. Teknik Destek, Bulut Hizmetine dahildir ve ayrı bir olanak olarak sağlanmaz.
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5.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

5.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti İşlem Belgesinde belirtilen ücret ölçüsünde sağlanır:

5.2

●

Yetkili Kullanıcı - Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Müşteri, herhangi bir yöntemle,
doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde (örneğin, bir multipleks programı, aygıtı ya da uygulama
sunucusu aracılığıyla) Bulut Hizmetine erişim yetkisi verilmiş her özgün Yetkili Kullanıcı için ayrı,
özel olarak tahsis edilmiş yetkiler edinmelidir. Müşterinin Yetki Belgesinde ya da İşlem Belgesinde
belirtilen ölçüm süresi boyunca Bulut Hizmetine erişim yetkisi verilmiş Yetkili Kullanıcı sayısının
karşılanması için yeterli sayıda yetki edinilmelidir.

●

İstemci Aygıt, Radar Sistemi donanımının edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir İstemci Aygıt, tipik
olarak sunucu adıyla anılan bir başka bilgisayar sisteminden bir dizi komutun, prosedürün veya
uygulamanın yürütülmesini talep eden veya bunları yürütmek üzere alan ya da sunucu tarafından
bir başka şekilde yönetilen, tek kullanıcısı bulunan bir bilgi işlem aygıtı, iletişim aygıtı, özel amaçlı
algılayıcı veya telemetre aygıtıdır. Bir İstemci Aygıt, belirli ölçüde işlem yeteneğine sahip olabilir
veya bir kullanıcının iş yapması için programlanabilir. Müşteri, Yetki Belgesinde ya da İşlem
Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca Bulut Hizmetini çalıştıran, buna veri sağlayan, bunun
sağladığı hizmetleri kullanan veya bir başka şekilde buna erişen her İstemci Aygıt için yetkiler
edinmelidir.

●

Kuruluş Kimliği, Bulut Hizmeti içerisinde temsil edilen herhangi bir kuruluşa verilen özgün bir
tanıtıcıdır. Müşterinin Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca Bulut
Hizmetinde tanımlanan Kuruluş Kimliklerinin karşılanması için yeterli sayıda yetki edinilmiş
olmalıdır.

●

Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir eşgörünüm, Bulut Hizmetinin belirli
bir yapılandırmasına erişimdir. Müşterinin Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm
süresi boyunca erişilmesine ve kullanılmasına izin verilen her Bulut Hizmeti Eşgörünümü için yeterli
sayıda yetki edinilmelidir.

●

Milyar ABD Doları Tutarında Toplam Gelir, Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Toplam
Gelir, Müşteri tarafından düzenlenen en yakın tarihli kamu raporunda belirtildiği şekilde veya
Müşterinin tahsil edilen primleri kamuya bildirmemesi durumunda ise Müşterinin en yakın tarihli,
denetlenmiş finansal raporunda belirtildiği şekilde, Müşterinin yıllık satışlarının ve diğer gelir
kaynaklarının toplam tutarıdır. Amerikan Doları dışındaki para birimleri cinsinden Toplam Gelir,
Birim dönüştürme tablosu web sitesinde bulunan tabloya göre Amerikan Dolarına dönüştürülmelidir.
Müşteri tarafından rapor edildiği şekilde, en yakın bir milyar ABDDolarına yuvarlanmış olarak ABD
Doları cinsinden Toplam Gelir tutarını kapsamaya yetecek sayıda yetki edinilmesi gerekir.

Kurulum Ücretleri
Bir kerelik kurulum ücreti, sipariş edilen her kurulum hizmeti için İşlem Belgesinde belirtilen tarifeye uygun
olarak fatura edilecektir.

5.3

Limit Aşımı Ücretleri
Ölçüm süresi boyunca Bulut Hizmetinin fiili kullanımı Yetki Belgesinde belirtilen yetkiyi aşarsa, limit aşımı
ücreti için, limit aşımını izleyen ayda İşlem Belgesinde belirtilen şekilde ücret üzerinden Müşteriye fatura
düzenlenecektir.

5.4

Doğrulama
Müşteri, i) Müşterinin Sözleşmeye uygunluğunun IBM ile IBM'in bağımsız denetçisi tarafından
doğrulanması için makul ölçüler dâhilinde gerekli olduğu şekilde kayıt ve sistem aracı çıktıları tutacak ve
talep edilmesi durumunda bunları sağlayacaktır ve ii) IBM'in ilgili tarihte geçerli olan tarifeleri uyarınca
gerekli yetkileri en kısa süre içinde sipariş edecek ve bunların ücretleri ile IBM tarafından bir faturada
belirtilen şekilde, söz konusu doğrulama sonucunda belirlenen diğer ücretleri ve yükümlülükleri
ödeyecektir. Bu uygunluk doğrulaması yükümlülükleri, bu Bulut Hizmetinin süresi ve bunu izleyen iki yıl
boyunca yürürlükte kalacaktır.
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5.5

Faturalama Sıklığı
IBM, vade bitiminde ödenecek olan limit aşım ücretleri ve kullanım tipi ücretleri dışında, seçili faturalama
sıklığına bağlı olarak, ödenmesi gereken ücretler için faturalama sıklığı süresinin başında Müşteriye
fatura düzenleyecektir.

6.

Süre ve Yenileme Seçenekleri
Bulut Hizmetinin süresi, Yetki Belgesinde belgelendiği şekilde, Bulut Hizmetine erişiminin
etkinleştirildiğinin IBM tarafından Müşteriye bildirildiği tarihte başlar. Yetki Belgesinde Bulut Hizmetinin,
otomatik olarak mı yenileneceği, sürekli kullanım esasına göre mi işleneceği yoksa kullanım süresinin
sonunda sona mı ereceği belirtilir.
Otomatik yenileme için: Müşteri, sürenin sona erme tarihinden en az doksan (90) gün önce yazılı olarak
olanağı kullanımını yenilemeyeceğini bildirmediği sürece, Bulut Hizmeti Yetki Belgesinde belirtilen süreye
uygun olarak kendiliğinden yenilenir. Yenilemeler, fiyat teklifinde belirtilen yıllık fiyat artışına tabidir.
Otomatik yenilemenin, IBM'in Bulut Hizmetinin geri çekileceğine dair bildiriminden sonra olması
durumunda, yenileme süresi, hangisi önce ise, mevcut yenileme süresinde veya duyurulan geri çekme
tarihinde sona erecektir.
Sürekli kullanım için: Müşteri, sürenin sona erme tarihinden doksan (90) gün önce yazılı olarak olanağı
kullanımını sona erdireceğine ilişkin bildirimi gönderinceye kadar, Bulut Hizmeti aylık kullanım esasına
göre kullanılmaya devam edecektir. Bulut Hizmeti, doksan (90) günlük bu bildirim süresinin sona ermesini
izleyen takvim ayının sonuna kadar kullanılmaya devam edilebilir.

7.

Ek Koşullar

7.1

Genel
Müşteri, IBM'in bir basın veya pazarlama iletişiminde Müşteriyi Bulut Hizmetlerinin bir abonesi olarak
kamuya açık bir şekilde referans verebileceğini kabul eder.
Müşteri, Bulut Hizmetlerini tek başına veya diğer ürünlerle veya hizmetlerle birlikte, aşağıda belirtilen
yüksek riskli faaliyetlerden herhangi birini desteklemek amacıyla kullanamaz: Nükleer tesisler, toplu
taşıma sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, otomotiv kontrol sistemleri, silah sistemleri, hava aracı
navigasyonu veya iletişimi veya Bulut Hizmeti hatasının ölüm veya ciddi bir bedensel yaralanma tehdidi
doğurabileceği diğer herhangi bir etkinliğin tasarlanması, inşası, denetimi veya bakımı.

7.2

Etkinleştirme Yazılımı
Bulut Hizmeti için, Bulut Hizmetinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Müşterinin kendi sistemlerine
karşıdan yüklediği etkinleştirme yazılımının kullanılması gerekir. Müşteri, etkinleştirme yazılımını yalnızca
Bulut Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak kullanabilir. Etkinleştirme yazılımı "OLDUĞU GİBİ" esasıyla
sağlanır.

7.3

Hizmetin Sona Erdirilmesi
Müşterinin aboneliğinin süresi sona erdikten ya da aboneliği sona erdirildikten sonra, Bulut Hizmetine
erişmek için kullanılan Müşterinin kimlik bilgileri silinecektir.

7.4

Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar
a.

Müşteri, Bulut Hizmetini ya da Verilerini reklamcılığı hedeflemek ya da tetiklemek için
kullanmayacak, tüketiciye yönelik bir teknolojinin herhangi bir kullanıcısının lokasyonu ile bağlantılı
Verileri esas alan reklamlar göstermeyecek (örneğin, trafikten tetiklenen reklamcılık) veya Bulut
Hizmetini ya da Verilerini herhangi bir pazarlama ya da içeriğe dayalı karar alma için
kullanmayacaktır.

b.

Müşteri, Verileri herhangi bir araç ya da ortam üzerinden, aracılığıyla ya da tarafından iletilen, bir
televizyon ya da radyo yayınından (örneğin, havadan, kablo, uydu) ya da aboneliğe dayalı İnternet
yayını hizmetinden (örneğin, Sling Television, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO GO ya da
bunların radyo eşdeğeri) türetilmiş herhangi bir olanak kapsamında kullanmayacaktır.

c.

Müşteri, i) Verilerin herhangi bir bölümünün Müşterinin bilgisayar sistemlerinden, ürünlerinden ya da
denetiminden ("Müşterinin Gözetimi") toplanmasını ya da ayıklanmasını önlemek için ticari açıdan
makul olan her tür çabayı gösterecektir ve ii) Verilerin Müşterinin Gözetiminden toplandığına ya da
ayıklandığına ilişkin herhangi bir bilinen ya da makul ölçüler dahilinde şüphe edilen durumu en kısa
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süre içinde IBM'e bildirecektir. Taraflar, gelecekte bu gibi faaliyetlerin engellenmesi için ticari açıdan
makul ölçüler dahilinde izlenecek bir eylem planını iyi niyet ölçüleri dahilinde müzakere edecek ve
belirlemeye çalışacaktır. IBM, tarafların ilk bildirimi takip eden beş (5) iş günü içerisinde bu gibi bir
ticari açıdan makul ölçüler dahilinde izlenecek bir eylem planını kararlaştıramaması ya da
uygulayamaması durumunda, Müşterinin Gözetimindeki Verilerin korunması için gerekli adımlar
atılıncaya kadar Verilerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahip olacaktır.
d.

Müşteri, Verileri kullanımı aracılığıyla ya da bununla bağlantılı olarak toplanmış olan bilgilere
Müşteri tarafından erişim, bu bilgilerin Müşteri tarafından kullanılması, paylaşılması ve depolanması
ile bağlantılı gizlilik ilkelerini yayınlayacak ve bu ilkelere uyacaktır.

e.

Müşteri, ilgili özellikler ile belgelerin IBM'in gizli bilgileri olduğunu ve bu Hizmet Tanımının
koşullarına uygun olmayan biçimde kullanılamayacağını ya da ifşa edilemeyeceğini kabul eder.

f.

Müşteri, IBM'in Verilerde yapılacak maddi değişikliklere ilişkin olarak benzer durumdaki müşterilerle
olan iletişimlerine Müşteriyi de dahil etmesi kaydıyla, muhtelif zamanlarda ve münhasır takdirinde
olmak üzere herhangi bir zamanda Verilerin stilini, biçimini ya da içeriğini değiştirebileceğini ve
Verilerin bölümlerini kaldırabileceğini ya da bunların kullanımına son verebileceğini kabul eder.

g.

Müşteri, Verileri bir üçüncü kişi (örneğin, Müşterinin müşterileri, iş ortakları veya ürününün son
kullanıcıları) tarafından erişilebilecek bir biçimde veya yöntemle görüntülemesi, aktarması, teşhir
etmesi, dağıtması, gösterimde kullanması veya diğer herhangi bir biçimde iletmesi ("Üçüncü Kişiye
Yönelik Uygulama") durumunda aşağıdakileri kabul eder:
(1)

Müşterinin, asli amacı güncel Verileri ya da bunların analizini sağlamak olan bir Üçüncü Kişi
Uygulamasının parçası olarak ya da böyle bir uygulamanın oluşturulması amacıyla Verileri
doğrudan veya dolaylı olarak kullanması yasaktır.

(2)

IBM, bir Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulama için trafiğin ve trafikle bağlantılı içeriğin ve bilgilerin
münhasır sağlayıcısı olacaktır. Buna uygun olarak (i) Müşteri, bir Üçüncü Kişiye Yönelik
Uygulamanın herhangi bir yerinde Veri dışında herhangi bir trafik içeriği ya da trafikle
bağlantılı içerik görüntülemeyecektir ve (ii) Müşteri, herhangi bir federal, eyalet ya da yerel
yönetim kurumundan veya ajansından ya da devlet denetimindeki herhangi bir kurumdan
doğrudan almış olduğu trafik içeriği ya da trafikle bağlantılı içerik hariç olmak üzere, birincil
faaliyet alanı trafik bilgilerinin ya da trafikle bağlantılı bilgilerin üretilmesi, dağıtımı ya da
görüntülenmesi olan herhangi bir tarafça sağlanmış olan herhangi bir içeriği bir Üçüncü Kişiye
Yönelik Uygulamanın herhangi bir yerine dahil etmeyecektir. Müşteri ayrıca, bir Üçüncü Kişiye
Yönelik Uygulamada görüntülenen Verilerin yakın çevresinde IBM ya da bağlı kuruluşlarına
(yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olması dikkate alınmaksızın) ait olanlar dışında
herhangi bir trafik hizmeti programlamasına ya da içeriğine ilişkin herhangi bir reklam
yayınlamayacaktır.

(3)

Müşteri, Veri kapsamında yer alan ya da Verilerin herhangi bir bölümünde tasvir edilen belirli
hava durumu bilgilerini, trafik bilgilerini, verilerini ya da tahminlerini değiştiremez ve Verileri
diğer herhangi bir şekilde düzenlemeyecek, değiştirmeyecek, tashih etmeyecek ya da
Verilerden işlenme eserler oluşturmayacaktır.

(4)

Müşteri, muhtelif zamanlarda Müşteriye sağlanan ve bir IBM İşletmesi olan The Weather
Company firmasına ait yerleşik metin bağlantıları, ticari markalar, hizmet markaları, logolar ve
diğer mülkiyet haklarına tabi işaretler içeren tıklatılabilir metin bağlantılarını/grafiksel
bağlantıları ve logoları ("İşaretler"), Müşteri tarafından kullanıldığı her şekilde ve yerde tüm
Verilerle birlikte görüntüleyecektir. IBM, Verilerle bağlantılı olarak hangi İşaretlerin
görüntüleneceğini saptama hakkına sahip olacaktır. Müşteri, IBM'in yazılı onayı olmaksızın
İşaretlerden herhangi birini ya da bunların bir Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulamada
görüntülenme biçimini kaldırmayacak, çeşitlendirmeyecek ya da diğer herhangi bir biçimde
değiştirmeyecektir (bunların boyutları, renkleri, konumları veya stilleri dahil, ancak tamamı
bunlarla sınırlı olmamak üzere).

(5)

Müşteri, bir Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulamanın içerdiği diğer herhangi bir Verinin veya Veri
yakınında reklamı yapılan herhangi bir ürünün veya hizmetin IBM tarafından sağlandığını,
desteklendiğini, sponsorluğunda olduğunu, tasdik edildiğini veya onaylandığını doğrudan ya
da dolaylı olarak ima etmeyecektir.

(6)

Müşteri, Verileri kesintisiz olarak ve muhtelif zamanlarda değişikliğe tabi olduğu şekilde
aşağıdaki teknik belirtimlere ve performans standartlarına uygun olarak aktaracak ve
görüntüleyecektir:

i128-0076-02 (10/2018)

Sayfa 6 / 24

(a)

IBM, Müşterinin belirli bir konum tanıtıcısı için bir veri seti talep etmek amacıyla veri
akışını çağırma azami sıklığını belirleme ve sınırlama hakkını saklı tutar. Yenileme
zaman aralıkları arasındaki süre içerisinde verilerin önbelleğe alınmasından Müşteri
sorumludur.

(b)

Verilerin Görüntülenmesi:
Müşteri, Verileri bir Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulama üzerinde veya aracılığıyla
kullanıma sunmadan önce, Veri kullanımının en az beş (5) iş günü boyunca incelenmesi
için IBM'e fırsat tanıyacaktır. IBM, bu incelemeyi yapmaktan ve onayı vermekten
gerekçesiz olarak imtina etmemesi ya da bunları geciktirmemesi kaydıyla, Verilerin bir
Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulama içerisinde görüntülenme biçimini onaylamama hakkına
sahip olacaktır. Müşteri, Üçüncü Kişiye Yönelik Uygulamalar için, herhangi bir sorunu
değerlendirmek, derhal bildirmek ve düzeltmek amacıyla, Verilerin işlevselliğini,
performansını ve görünümünü izlemelidir.

7.5

Ülkeye Özgü Kullanım Sınırlamaları
Müşteri, Verileri kullanımının izin verilebilir ölçüler dahilinde olup olmadığını belirlemekten ve gerekli
olduğu ölçüde, faaliyet gösterdiği ya da Verileri kullandığı ülkede veya bölgede bulunan herhangi bir
devlet kurumundan veya dairesinden tüm gerekli lisansları, izinleri, onayları veya yetkileri almaktan
sorumludur ve IBM'in bu Hizmet Tanımı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Müşterinin bu
yükümlülüğü yerine getirmesi koşuluna bağlıdır.

7.6

Olduğu Gibi Esasıyla Sağlanacak Malzemeler
Tüm veriler ve hava durumu ve hava durumu ile ilgili bilgiler, tahminler ve uyarılar "olduğu gibi"
sağlanır. IBM, söz konusu malzemelerin doğruluğundan, güvenilirliğinden, eksiksizliğinden veya
kullanılabilirliğinden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

8.

Yazılım Ek Koşulları
Radar Sistemi; Radar Sistemine önceden kurulmuş olan Programları içerir ve bunlar aşağıdaki
bölümlerde yer alan Program lisansı koşullarına tabidir. Radar Sisteminde kurulu Programlarla ilgili
bildirimler ve diğer bilgiler, Ek A'da bulunabilir.

8.1

Program Lisansı
Bir Program, ücretlerin ödenmesi kaydıyla lisansı verilen bir IBM markalı bilgisayar programını ve ilgili
malzemeleri ifade eder. Programlara, bir Ekte tanımlanmış olduğu şekilde Makine Kodu ya da Proje
Malzemeleri dahil değildir. Programlar telif hakları kapsamındadır ve lisanslanır (satılmaz). Bir Programa
ilişkin siparişin IBM tarafından kabul edilmesi durumunda, aşağıdakiler için Müşteriye münhasır olmayan
bir lisans verilir: a) Programın yalnızca verilen yetkiler dahilinde ve bu Hizmet Tanımına, Sözleşmeye ve
ilgili İşlem Belgelerine uygun olarak kullanılması; b) anılan yetkili kullanımın desteklenmesi amacıyla
kopyalarının oluşturulması ve kurulması; c) bir yedek kopyasının oluşturulması. Programlar Müşteri, yetkili
personeli ve yüklenicileri tarafından yalnızca Müşterinin Teşebbüsü içerisinde kullanılabilir ve herhangi bir
üçüncü kişiye barındırma ya da süre paylaşımı hizmetleri sağlanması amacıyla kullanılamaz. Müşteri,
herhangi bir Programın alt lisansını veremez ve lisansı temlik ya da devir edemez. Ek ücretler karşılığında
ya da farklı koşullar uyarınca sağlanan ek haklar söz konusu olabilir. Müşteriye Programın kullanımına
yönelik sınırsız haklar sağlanmaz ve Müşteri, Programın ekonomik değerinin tamamına karşılık ödeme
yapmamıştır. Belirli Programlar, aşağıda belirtilmiş olan ayrı sözleşmeler kapsamında lisanslanmış
üçüncü kişi kodunu içerebilir.
Bir Program için verilen lisans, Müşterinin aşağıdakileri yerine getirmesi kaydıyla geçerlidir:
a.

telif hakkı bildirimlerinin ve diğer işaretlerin kopyalara eklenmesi;

b.

Programı kullanan tüm kişilerin bunu yalnızca Müşterinin yetkili kullanım amaçlarına yönelik olarak
yapması ve lisansa uyması;

c.

Program üzerinde tersine derleme, tersine düzenleme, çeviri veya tersine mühendislik
gerçekleştirilmemesi; ve

d.

Program bileşenlerinin veya ilgili lisanslı malzemelerin Programdan ayrı olarak kullanılmaması.
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Müşterinin Sözleşmesinde aksi açıkça belirtilmediği sürece aşağıdakiler geçerli olacaktır:
e.

Ücretler, Vergiler, Ödeme ve Doğrulama
Müşteri, i) uygulanabilir olduğunda, Program lisansları ile alt kapasite kullanımı gibi ölçüler dahil
olmak üzere, Sözleşmeye uyumluluğunun IBM ile IBM'in bağımsız denetçisi tarafından
doğrulanması için makul ölçüler dahilinde gerekli olduğu şekilde kayıtları ve sistem aracı çıktılarını
tutacak ve talep edilmesi durumunda bunları ve Müşterinin iş yerlerine erişimi IBM'e veya IBM'in
bağımsız denetçisine sağlayacaktır ve ii) gerekli yetkiyi (ilişkili Abonelik ve Destek dahil olmak
üzere) derhal sipariş edecek ve bu yetki için IBM'in ilgili tarihte geçerli olan ücretleri üzerinden ve
IBM tarafından bir faturada belirtilen şekilde söz konusu doğrulama sonucunda belirlenen diğer
ücretler ve yükümlülükler için ödeme yapacaktır. Bu uygunluk doğrulaması yükümlülükleri, herhangi
bir İşlem Belgesinin süresi ve bunu izleyen iki yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

f.

Sorumluluk ve Tazminat
IBM; IBM Dışı Programlara, IBM tarafından sağlanmış olmayan öğelere veya Müşterinin İçeriği ya
da Müşteri malzemeleri, tasarımları ve belirtimlerinden kaynaklanan herhangi bir hukuka aykırılığa
ya da üçüncü kişi haklarının ihlaline ya da bir IBM Programının en güncel versiyonu ya da sürümü
kullanılarak telif hakkı ihlaline ilişkin bir talep engellenebilecekken, söz konusu ürünün güncel
olmayan bir versiyonu ya da sürümünün kullanımına dayandırılan taleplerden sorumlu değildir.

g.

Sona Erdirme

IBM, Müşterinin Sözleşmeye uymaması durumunda, Müşterinin bir Programı kullanma lisansını sona
erdirebilir. Müşteri, taraflardan birinin lisansı sona erdirmesinin ardından en kısa süre içinde Programın
tüm kopyalarını imha edecektir.

8.2

Ayrı Olarak Lisanslanan Kod
Bu paragrafta belirtilen hükümler, bu lisansın tabi olduğu yasa kapsamında geçersiz veya uygulanamaz
tutulduğu ölçüde geçerli olmaz. Aşağıda listelenen bileşenlerin her biri, "Ayrı Olarak Lisanslanan Kod"
olarak kabul edilir. IBM'in Ayrı Olarak Lisanslanan Kodu, Lisans Alan Tarafa, bu Hizmet Tanımının
sonunda yer alan Eklerde belirtilen geçerli üçüncü kişi lisans sözleşmesinin/sözleşmelerinin koşulları
kapsamında lisanslanır. Sözleşmede veya Lisans Alan Tarafın IBM ile yapmış olabileceği herhangi bir
başka sözleşmede yer alan koşullara etki etmeksizin, Lisans Alan Tarafın tüm Ayrı Olarak Lisanslanan
Kodları kullanımı, aksi aşağıda belirtilmediği sürece, bu tür üçüncü kişi lisans sözleşmelerinin koşullarına
tabidir.
Gelecekteki Program güncellemeleri veya düzeltmeleri, ek ya da güncellenmiş Ayrı Olarak Lisanslanan
Kod içerebilir. Anılan Ayrı Olarak Lisanslanan Kod ve ilgili lisanslar, güncellemenin ya da düzeltmenin
uygulanmasından önce Lisans Alan Tarafa sağlanacaktır. Lisans Alan Taraf, sağlanan lisans
sözleşmelerini okuduğunu ve kabul ettiğini teyit eder. Lisans Alan Taraf, bu üçüncü kişi lisans
sözleşmelerinin koşullarını kabul etmemesi durumunda, Ayrı Olarak Lisanslanan Kodu kullanamaz.
Lisans Alan Taraf, bu Hizmet Tanımında belirtilen Program koşulları uyarınca satın alınan Programlar için
ve Lisans Alan Tarafın Programın orijinal Lisans Alan Tarafı olduğu durumlarda, üçüncü kişi lisans
sözleşmelerini kabul etmemesi halinde, Lisans Alan Tarafa Yetki Belgesinin verilmiş olduğu tarihi takip
eden 30 gün içerisinde Lisans Alan Tarafın Programı satın almış olduğu tarafa Programı iade edebilir.
Lisans Alan Taraf, lisansın yenilemeye tabi olan sabit bir süre için geçerli olduğu durumlarda, yalnızca
Programın ve Yetki Belgesinin ilk sürenin ilk 30 günü içerisinde iade edilmesi kaydıyla bir ücret iadesi
alabilir.
Not: Üçüncü kişi lisans sözleşmesinde, Sözleşmede veya Lisans Alan Tarafın IBM ile yapmış olabileceği
diğer herhangi bir sözleşmede yer alan koşullara etki etmeksizin:
a.

IBM, bu Ayrı Olarak Lisanslanan Kodu Lisans Alan Tarafa HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN
sağlar;

b.

IBM, ayrı olarak lisanslanan kodla ilgili olarak, mülkiyete, hak ihlali yapılmayacağına veya
müdahalede bulunulmayacağına dair garantiler ile ürün veya hizmetin ticari satış koşullarına
ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garantiler ve koşullar da dahil, ancak tamamı
bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık ve zımni garantileri ve koşulları reddeder;

c.

IBM, Lisans Alan Tarafa karşı sorumlu değildir ve Ayrı Olarak Lisanslanan Koddan kaynaklanan
veya bununla bağlantılı herhangi bir iddiaya karşı Lisans Alan Tarafı savunmayacak, tazmin
etmeyecek ya da bunlardan sorumlu tutmayacaktır.
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d.

IBM, Ayrı Olarak Lisanslanan Kodla bağlantılı veri kaybı, tasarruf kaybı ve kâr kaybı da dahil olmak
ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai
tazminat gerektiren, ceza gerektiren veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.

Burada hariç tutulanlara etki etmeksizin, Almanya ve Avusturya'da IBM'in Ayrı Olarak Lisanslanan Koda
ilişkin garantisi ve yükümlülüğü, yalnızca IBM lisans sözleşmelerinde Almanya ve Avusturya için geçerli
olan ilgili koşullarına tabidir.
Not: IBM, bazı Ayrı Olarak Lisanslanan Kodlar için sınırlı destek sağlayabilir. Bu tür bir desteğin
bulunması durumunda, söz konusu destekle ilgili ayrıntılar ve ek koşullar, Lisans Bilgileri belgesinde veya
bu Hizmet Tanımında (hangisi geçerliyse) belirtilecektir.
Aşağıda Ayrı Olarak Lisanslanan Kod yer almaktadır:

9.

●

Microsoft (Ek B)

●

HP (Ek C)

●

Creative Commons (Ek D)

IBM Dışı Makineler
Bir IBM dışı makine; aksamları, yükseltmeleri ve donatıları dahil olmak üzere IBM tarafından Müşteriye
sağlanan bir aygıttır. Anılan IBM dışı makineler, IBM markalı değildir, bir başka firmanın markasını taşır.
IBM, Müşterinin siparişini kabul ettiğinde, mülkiyetin sevkiyatla birlikte devredildiği Amerika Birleşik
Devletleri hariç olmak üzere, IBM dışı makinelerin mülkiyetini tüm muaccel olan tutarların ödenmesinin
ardından Müşteriye ya da Müşterinin mucirine devreder. Sevkiyat için taşıyıcıya teslim edilmesine kadar
olan kayıp riski IBM tarafından üstlenilir. Müşterinin konumuna teslim edilmesine kadar olan sigorta,
Müşteri adına IBM tarafından ödenir. Müşteri, herhangi bir kaybı teslimattan itibaren 10 iş günü içerisinde
IBM'e yazılı olarak bildirecek ve talep prosedürüne uyacaktır.
Müşteri, IBM dışı makineleri yalnızca IBM dışı makinenin satın alındığı ülkedeki Müşteri Teşebbüsünde
kullanmak üzere satın alabilir; yeniden satmak, uzun süreli olarak kiralamak ya da devretmek amacıyla
satın alamaz. Geri kiralama finansmanına izin verilir.

9.1

Tazminat ve Sorumluluk
IBM, kısmen ya da tamamen IBM dışı makinelerden, IBM tarafından sağlanmamış olan öğelerden ya da
Müşterinin malzemelerinden, tasarımlarından veya belirtimlerinden kaynaklanan herhangi bir hukuka
aykırılığa ya da üçüncü kişi haklarının ihlaline dayandırılan iddialara karşı sorumlu olmayacaktır.

9.2

IBM Dışı Makineler İçin Garanti Verilmez
IBM, IBM dışı makinelerin kesintisiz veya hatasız işleyeceğini garanti etmez. IBM Dışı makineler, bir İşlem
Belgesinde aksi ifade edilmedikçe, bu Hizmet Tanımı kapsamında olduğu gibi esasıyla hiçbir garanti
verilmeksizin satılır. Üçüncü kişiler, Müşteriye kendi garantilerini sunabilirler.
Yukarıda belirtilen hüküm etki etmeksizin, yeni HP iş istasyonları, HP tarafından tatil günleri hariç olmak
üzere sonraki iş gününde sağlanan hizmeti kapsayan 5 yıllık bir garantiye sahiptir.
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Ek A
Bildirimler ve Bilgiler
WEATHER COMPANY OPERATIONS DASHBOARD SOLUTION SYSTEMS İÇİN BİLDİRİMLER VE BİLGİLER.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
İÇİNDEKİLER TABLOSU
BU IBM BİLDİRİM DOSYASI AŞAĞIDA BELİRTİLENLERİ İÇERİR
BÖLÜMLER:
●

BOOST

●

BSD-3 CLAUSE

●

MIT

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.

BOOST LİSANSI
Program, IBM tarafından Boost Software Lisansı kapsamında edinilen ve aşağıda belirtilenlerin bir
kısmını veya tamamını içerir:
Boost
Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the
software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce,
display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software,
and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this
restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of
machine-executable object code generated by a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
BOOST LİSANSINA İLİŞKİN BİLDİRİMLERİN VE BİLGİLERİN SONU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.

BSD LİSANSI
Program, IBM tarafından BSD 3-Clause Lisansı kapsamında edinilen ve aşağıda belirtilen paketlerin bir
kısmını veya tamamını içerir:
bzip2 (Copyright (C) 1996-2010 Julian R Seward. All rights reserved).
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
●

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

●

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

●

Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
BSD LİSANSINA İLİŞKİN BİLDİRİMLERİN VE BİLGİLERİN SONU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.

MIT LİSANSI
Program, IBM tarafından MIT Lisansı kapsamında edinilen ve aşağıda belirtilenlerin bir kısmını veya
tamamını içerir:
curl (© 1996 – 2010 Daniel Stenberg; <daniel@haxx.se>. cURL;http://curl.haxx.se/)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT LİSANSININ SONU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IBM BİLDİRİMLERİNİN VE BİLGİLERİNİN SONU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BİLDİRİM DOSYASININ SONU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ek B
Microsoft Yazılımlarına İlişkin Lisans Koşulları
Son güncelleme tarihi: Temmuz 2016
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE & MOBILE (ALL EDITIONS)
IF YOU LIVE IN (OR IF YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN) THE UNITED STATES, PLEASE
READ THE BINDING ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION WAIVER IN SECTION 9. IT AFFECTS
HOW DISPUTES ARE RESOLVED.
Thank you for choosing Microsoft!
Depending on how you obtained the Windows software, this is a license agreement between (i) you and the
device manufacturer or software installer that distributes the software with your device; or (ii) you and Microsoft
Corporation (or, based on where you live or if a business where your principal place of business is located, one of
its affiliates) if you acquired the software from a retailer. Microsoft is the device manufacturer for devices
produced by Microsoft or one of its affiliates, and Microsoft is the retailer if you acquired the software directly from
Microsoft.
This agreement describes your rights and the conditions upon which you may use the Windows software. You
should review the entire agreement, including any supplemental license terms that accompany the software and
any linked terms, because all of the terms are important and together create this agreement that applies to you.
You can review linked terms by pasting the (aka.ms/) link into a browser window.
By accepting this agreement or using the software, you agree to all of these terms, and consent to the
transmission of certain information during activation and during your use of the software as per the privacy
statement described in Section 3. If you do not accept and comply with these terms, you may not use the software
or its features. You may contact the device manufacturer or installer, or your retailer if you purchased the software
directly, to determine its return policy and return the software or device for a refund or credit under that policy.
You must comply with that policy, which might require you to return the software with the entire device on which
the software is installed for a refund or credit, if any.

1.

Overview.
a.

Applicability. This agreement applies to the Windows software that is preinstalled on your device,
or acquired from a retailer and installed by you, the media on which you received the software (if
any), any fonts, icons, images or sound files included with the software, and also any Microsoft
updates, upgrades, supplements or services for the software, unless other terms come with them. It
also applies to Windows apps developed by Microsoft that provide functionality such as mail,
calendar, contacts, music and news that are included with and are a part of Windows. If this
agreement contains terms regarding a feature or service not available on your device, then those
terms do not apply.

b.

Additional terms. Depending on your device's capabilities, how it is configured, and how you use it,
additional Microsoft and third party terms may apply to your use of certain features, services and
apps.
(1)

Some Windows apps provide an access point to, or rely on, online services, and the use of
those services is sometimes governed by separate terms and privacy policies, such as the
Microsoft Services Agreement at (aka.ms/msa). You can view these terms and policies by
looking at the service terms of use or the app's settings, as applicable; please read them. The
services may not be available in all regions.

(2)

The manufacturer or installer may also preinstall apps, which will be subject to separate
license terms.
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2.

(3)

The software may include third party software such as Adobe Flash Player that is licensed
under its own terms. You agree that your use of Adobe Flash Player is governed by the
license terms for Adobe Systems Incorporated at (aka.ms/adobeflash). Adobe and Flash are
either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United
States and/or other countries.

(4)

The software may include third party programs that are licensed to you under this agreement,
or under their own terms. License terms, notices and acknowledgements, if any, for the third
party program can be view at (aka.ms/thirdpartynotices).

Installation and Use Rights.
a.

License. The software license is permanently assigned to the device with which you acquired the
software. You many only use the software on that device.

b.

Device. In this agreement, "device" means a physical hardware system) with an internal storage
device capable of running the software. A hardware partition or blade is considered to be a device.

c.

Restrictions. The manufacturer or installer and Microsoft reserve all rights (such as rights under
intellectual property laws) not expressly granted in this agreement. For example, this license does
not give you any right to, and you may not:

d.

(1)

use or virtualize features of the software separately;

(2)

publish, copy (other than the permitted backup copy), rent, lease, or lend the software;

(3)

transfer the software (except as permitted by this agreement);

(4)

work around any technical restrictions or limitations in the software;

(5)

use the software as server software, for commercial hosting, make the software available for
simultaneous use by multiple users over a network, install the software on a server and allow
users to access it remotely, or install the software on a device for use only by remote users;

(6)

reverse engineer, decompile, or disassemble the software, or attempt to do so, except and
only to the extent that the foregoing restriction is (a) permitted by applicable law; (b) permitted
by licensing terms governing the use of open source components that may be included with
the software; or (c) required to debug changes to any libraries licensed under the GNU Lesser
General Public License which are included with and linked to by the software; and

(7)

when using Internet-based features you may not use those features in any way that could
interfere with anyone else's use of them, or to try to gain access to or use any service, data,
account, or network, in an unauthorized manner.

Multi use scenarios.
(1)

Multiple versions. If when acquiring the software, you were provided with multiple versions
(such as 32-bit and 64-bit versions), you may install and activate only one of those versions at
a time.

(2)

Multiple or pooled connections. Hardware or software you use to multiplex or pool
connections, or reduce the number of devices or users that access or use the software, does
not reduce the number of licenses you need. You may only use such hardware or software if
you have a license for each instance of the software you are using.

(3)

Device connections. You may allow up to 20 other devices to access the software installed
on the licensed device for the purpose of using the following software features: file services,
print services, Internet information services, and Internet connection sharing and telephony
services on the licensed device. The 20 connection limit applies to devices that access the
software indirectly through "multiplexing" or other software or hardware that pools
connections. You may allow any number of devices to access the software on the licensed
device to synchronize data between devices. This section does not mean, however, that you
have the right to install the software, or use the primary function of the software (other than the
features listed in this section), on any of these other devices.

(4)

Remote access. Users may access the licensed device from another device using remote
access technologies, but only on devices separately licensed to run the same or higher edition
of this software.
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3.

(5)

Remote assistance. You may use remote assistance technologies to share an active session
without obtaining any additional licenses for the software. Remote assistance allows one user
to connect directly to another user's computer, usually to correct problems.

(6)

POS application. If the software is installed on a retail point of service device, you may use
the software with a point of service application ("POS Application"). A POS Application is a
software application which provides only the following functions: (i) process sales and service
transactions, scan and track inventory, record and/or transmit customer information, and
perform related management functions, and/or (ii) provide information directly and indirectly to
customers about available products and services. You may use other programs with the
software as long as the other programs: (i) directly support the manufacturer's specific use for
the device, or (ii) provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar
protection. For clarification purposes, an automated teller machine ("ATM") is not a retail point
of service device.

(7)

Cloud Computing Devices. If your device uses Internet browsing functionality to connect to
and access cloud hosted applications: (i) no desktop functions may run locally on the device,
and (ii) any files that result from the use of the desktop functions may not be permanently
stored on the system. "Desktop functions," as used in this agreement, means a consumer or
business task or process performed by a computer or computing device. This includes but is
not limited to email, word processing, spreadsheets, database, scheduling, network or internet
browsing and personal finance.

(8)

Desktop Functions. If your system performs desktop functions, then you must ensure
that they: (i) are only used to support the application, and (ii) operate only when used with the
application.

e.

Specific Use. The manufacturer designed the licensed device for a specific use. You may only use
the software for that use.

f.

Backup copy. You may make a single copy of the software for backup purposes, and may also use
that backup copy to transfer the software if it was acquired as stand-alone software, as described
below.

Privacy; Consent to Use of Data.
Your privacy is important to us. Some of the software features send or receive information when using
those features. Many of these features can be switched off in the user interface, or you can choose not to
use them. By accepting this agreement and using the software you agree that Microsoft may collect, use,
and disclose the information as described in the Microsoft Privacy Statement available at
(aka.ms/privacy), and as may be described in the user interface associated with the software features.

4.

5.

Transfer
a.

Software preinstalled on device. If you acquired the software preinstalled on a device, you may
transfer the license to use the software directly to another user, only with the licensed device. The
transfer must include the software and, if provided with the device, an authentic Windows label
including the product key. Before any permitted transfer, the other party must agree that this
agreement applies to the transfer and use of the software.

b.

Stand-alone software. If you acquired the software as stand-alone software, you may transfer the
software to another device that belongs to you. You may also transfer the software to a device
owned by someone else if (i) you are the first licensed user of the software and (ii) the new user
agrees to the terms of this agreement. You may use the backup copy we allow you to make or the
media that the software came on to transfer the software. Every time you transfer the software to a
new device, you must remove the software from the prior device. You may not transfer the software
to share licenses between devices.

Authorized Software and Activation.
You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been
properly activated with a genuine product key or by other authorized method. When you connect to the
Internet while using the software, the software will automatically contact Microsoft or its affiliate to confirm
the software is genuine and the license is associated with the licensed device. You can also activate the
software manually by Internet or telephone. In either case, transmission of certain information will occur,
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and Internet, telephone and SMS service charges may apply. During activation (or reactivation that may
be triggered by changes to your device's components), the software may determine that the installed
instance of the software is counterfeit, improperly licensed or includes unauthorized changes. If activation
fails the software will attempt to repair itself by replacing any tampered Microsoft software with genuine
Microsoft software. You may also receive reminders to obtain a proper license for the software.
Successful activation does not confirm that the software is genuine or properly licensed. You may not
bypass or circumvent activation. To help determine if your software is genuine and whether you are
properly licensed, see (aka.ms/genuine). Certain updates, support, and other services might only be
offered to users of genuine Microsoft software.

6.

Updates.
You may obtain updates only from Microsoft or authorized sources, and Microsoft may need to update
your system to provide you with those updates. The software periodically checks for system and app
updates, and may download and install them for you. To the extent automatic updates are enabled on
your device, by accepting this agreement, you agree to receive these types of automatic updates without
any additional notice.

7.

Geographic and Export Restrictions.
If your software is restricted for use in a particular geographic region, then you may activate the software
only in that region. You must also comply with all domestic and international export laws and regulations
that apply to the software, which include restrictions on destinations, end users, and end use. For further
information on geographic and export restrictions, visit (aka.ms/georestrict) and (aka.ms/exporting).

8.

Support and Refund Procedures.
For the software generally, contact the device manufacturer or installer for support options. Refer to the
support number provided with the software. For updates and supplements obtained directly from
Microsoft, Microsoft may provide limited support services for properly licensed software as described at
(aka.ms/mssupport). If you are seeking a refund, contact the manufacturer or installer to determine its
refund policies. You must comply with those policies, which might require you to return the software with
the entire device on which the software is installed for a refund.

9.

Binding Arbitration and Class Action Waiver if You Live in (or if a Business Your
Principal Place of Business is in) the United States.
We hope we never have a dispute, but if we do, you and we agree to try for 60 days to resolve it
informally. If we can't, you and we agree to binding individual arbitration before the American
Arbitration Association ("AAA") under the Federal Arbitration Act ("FAA"), and not to sue in court
in front of a judge or jury. Instead, a neutral arbitrator will decide and the arbitrator's decision will be
final except for a limited right of appeal under the FAA. Class action lawsuits, class-wide arbitrations,
private attorney-general actions, and any other proceeding where someone acts in a
representative capacity aren't allowed. Nor is combining individual proceedings without the
consent of all parties. "We," "our," and "us" includes Microsoft, the device manufacturer, and software
installer.
a.

Disputes covered – everything except IP. The term "dispute" is as broad as it can be. It includes
any claim or controversy between you and the manufacturer or installer, or you and Microsoft,
concerning the software, its price, or this agreement, under any legal theory including contract,
warranty, tort, statute, or regulation, except disputes relating to the enforcement or validity of
your, your licensors', our, or our licensors' intellectual property rights.

b.

Mail a Notice of Dispute first. If you have a dispute and our customer service representatives can't
resolve it, send a Notice of Dispute by U.S. Mail to the manufacturer or installer, ATTN: LEGAL
DEPARTMENT. If your dispute is with Microsoft, mail it to Microsoft Corporation, ATTN: LCA
ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Tell us your name, address, how
to contact you, what the problem is, and what you want. A form is available at (aka.ms/disputeform).
We'll do the same if we have a dispute with you. After 60 days, you or we may start an arbitration if
the dispute is unresolved.

c.

Small claims court option. Instead of mailing a Notice of Dispute, and if you meet the court's
requirements, you may sue us in small claims court in your county of residence (or if a business
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your principal place of business) or our principal place of business – King County, Washington USA
if your dispute is with Microsoft. We hope you'll mail a Notice of Dispute and give us 60 days to try
to work it out, but you don't have to before going to small claims court.

10.

d.

Arbitration procedure. The AAA will conduct any arbitration under its Commercial Arbitration
Rules (or if you are an individual and use the software for personal or household use, or if the value
of the dispute is $75,000 USD or less whether or not you are an individual or how you use the
software, its Consumer Arbitration Rules). For more information, see (aka.ms/adr) or call 1-800-7787879. To start an arbitration, submit the form available at (aka.ms/arbitration) to the AAA; mail a
copy to the manufacturer or installer (or to Microsoft if your dispute is with Microsoft). In a dispute
involving $25,000 USD or less, any hearing will be telephonic unless the arbitrator finds good cause
to hold an in-person hearing instead. Any in-person hearing will take place in your county of
residence (of if a business your principal place of business) or our principal place of business – King
County, Washington if your dispute is with Microsoft. You choose. The arbitrator may award the
same damages to you individually as a court could. The arbitrator may award declaratory or
injunctive relief only to you individually to satisfy your individual claim.

e.

Arbitration fees and payments.
(1)

Disputes involving $75,000 USD or less. The manufacturer or installer (or Microsoft if your
dispute is with Microsoft) will promptly reimburse your filing fees and pay the AAA's and
arbitrator's fees and expenses. If you reject our last written settlement offer made before the
arbitrator was appointed, your dispute goes all the way to an arbitrator's decision (called an
"award"), and the arbitrator awards you more than this last written offer, the manufacturer or
installer (or Microsoft if your dispute is with Microsoft) will: (1) pay the greater of the award or
$1,000 USD; (2) pay your reasonable attorney's fees, if any; and (3) reimburse any expenses
(including expert witness fees and costs) that your attorney reasonably accrues for
investigating, preparing, and pursuing your claim in arbitration. The arbitrator will determine
the amounts unless you and we agree on them.

(2)

Disputes involving more than $75,000 USD. The AAA rules will govern payment of filing
fees and the AAA's and arbitrator's fees and expenses.

(3)

Disputes involving any amount. If you start an arbitration we won't seek our AAA or
arbitrator's fees and expenses, or your filing fees we reimbursed, unless the arbitrator finds
the arbitration frivolous or brought for an improper purpose. If we start an arbitration we will
pay all filing, AAA, and arbitrator's fees and expenses. We won't seek our attorney's fees or
expenses from you in any arbitration. Fees and expenses are not counted in determining how
much a dispute involves.

f.

Must file within one year. You and we must file in small claims court or arbitration any claim or
dispute (except intellectual property disputes – see Section 9.a). within one year from when it first
could be filed. Otherwise, it's permanently barred.

g.

Severability. If the class action waiver is found to be illegal or unenforceable as to all or some parts
of a dispute, those parts won't be arbitrated but will proceed in court, with the rest proceeding in
arbitration. If any other provision of Section 9 is found to be illegal or unenforceable, that provision
will be severed but the rest of Section 9 still applies.

h.

Conflict with AAA rules. This agreement governs if it conflicts with the AAA's Commercial
Arbitration Rules or Consumer Arbitration Rules.

i.

Microsoft as party or third-party beneficiary. If Microsoft is the device manufacturer or if you
acquired the software from a retailer, Microsoft is a party to this agreement. Otherwise, Microsoft is
not a party but is a third-party beneficiary of your agreement with the manufacturer or installer to
resolve disputes through informal negotiation and arbitration.

Governing Law.
The laws of the state or country where you live (or if a business where your principal place of business is
located) govern all claims and disputes concerning the software, its price, or this agreement, including
breach of contract claims and claims under state consumer protection laws, unfair competition laws,
implied warranty laws, for unjust enrichment, and in tort, regardless of conflict of law principles. In the
United States, the FAA governs all provisions relating to arbitration.
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11.

Consumer Rights, Regional Variations.
This agreement describes certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights,
under the laws of your state or country. You may also have rights with respect to the party from which you
acquired the software. This agreement does not change those other rights if the laws of your state or
country do not permit it to do so. For example, if you acquired the software in one of the below regions, or
mandatory country law applies, then the following provisions apply to you:
a.

Australia. References to "Limited Warranty" are references to the express warranty provided by
Microsoft or the manufacturer or installer. This warranty is given in addition to other rights and
remedies you may have under law, including your rights and remedies in accordance with the
statutory guarantees under the Australian Consumer Law.
In this section, "goods" refers to the software for which Microsoft or the manufacturer or installer
provides the express warranty. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have
the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not
amount to a major failure.

b.

Canada. You may stop receiving updates on your device by turning off Internet access. If and when
you re-connect to the Internet, the software will resume checking for and installing updates.

c.

European Union. The academic use restriction in Section 12.d(i) below does not apply in the
jurisdictions listed on this site: (aka.ms/academicuse).

d.

Germany and Austria.
(1)

Warranty. The properly licensed software will perform substantially as described in any
Microsoft materials that accompany the software. However, the manufacturer or installer, and
Microsoft, give no contractual guarantee in relation to the licensed software.

(2)

Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross negligence, claims based on the
Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or physical injury, the
manufacturer or installer, or Microsoft is liable according to the statutory law.
Subject to the preceding sentence, the manufacturer or installer, or Microsoft will only be liable
for slight negligence if the manufacturer or installer or Microsoft is in breach of such material
contractual obligations, the fulfillment of which facilitate the due performance of this
agreement, the breach of which would endanger the purpose of this agreement and the
compliance with which a party may constantly trust in (so-called "cardinal obligations"). In
other cases of slight negligence, the manufacturer or installer or Microsoft will not be liable for
slight negligence.

e.

12.

Other regions. See (aka.ms/variations) for a current list of regional variations

Additional Notices.
a.

Networks, data and Internet usage. Some features of the software and services accessed through
the software may require your device to access the Internet. Your access and usage (including
charges) may be subject to the terms of your cellular or internet provider agreement. Certain
features of the software may help you access the Internet more efficiently, but the software's usage
calculations may be different from your service provider's measurements. You are always
responsible for (i) understanding and complying with the terms of your own plans and agreements,
and (ii) any issues arising from using or accessing networks, including public/open networks. You
may use the software to connect to networks, and to share access information about those
networks, only if you have permission to do so.

b.

H.264/AVC and MPEG-4 visual standards and VC-1 video standards. The software may include
H.264/MPEG-4 AVC and/or VC-1 decoding technology. MPEG LA, L.L.C. requires this notice:
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1, AND THE MPEG-4 PART 2 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO
STANDARDS") AND/OR (ii) DECODE AVC, VC-1, AND MPEG-4 PART 2 VIDEO THAT WAS
ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE SUCH VIDEO.
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NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE WWW.MPEGLA.COM

13.

c.

Malware protection. Microsoft cares about protecting your device from malware. The software will
turn on malware protection if other protection is not installed or has expired. To do so, other
antimalware software will be disabled or may have to be removed.

d.

Limited rights versions. If the software version you acquired is marked or otherwise intended for a
specific or limited use, then you may only use it as specified. You may use other programs with the
software as long as the other programs directly support the manufacturer's specific use for the
device, or provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar protection.
(1)

Academic. For academic use, you must be a student, faculty or staff of an educational
institution at the time of purchase.

(2)

Evaluation. For evaluation (or test or demonstration) use, you may not sell the software, use
it in a live operating environment, or use it after the evaluation period. Notwithstanding
anything to the contrary in this Agreement, evaluation software is provided "AS IS".

(3)

NFR. You may not sell software marked as "NFR" or "Not for Resale".

Entire Agreement.
This agreement (together with the printed paper license terms or other terms accompanying any software
supplements, updates, and services that are provided by the manufacturer or installer, or Microsoft, and
that you use), and the terms contained in web links listed in this agreement, are the entire agreement for
the software and any such supplements, updates, and services (unless the manufacturer or installer, or
Microsoft, provides other terms with such supplements, updates, or services). You can review this
agreement after your software is running by going to (aka.ms/useterms) or going to Settings – System –
About within the software. You can also review the terms at any of the links in this agreement by typing
the URLs into a browser address bar, and you agree to do so. You agree that you will read the terms
before using the software or services, including any linked terms. You understand that by using the
software and services, you ratify this agreement and the linked terms. There are also informational links in
this agreement. The links containing notices and binding terms are:
●

Windows 10 Privacy Statement (aka.ms/privacy)

●

Microsoft Services Agreement (aka.ms/msa)

●

Adobe Flash Player License Terms (aka.ms/adobeflash)
***********************************************************************
NO WARRANTY

THE SOFTWARE ON YOUR DEVICE (INCLUDING THE APPS) IS LICENSED "AS IS". TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY YOUR LOCAL LAWS, YOU BEAR THE ENTIRE RISK AS TO THE
SOFTWARE'S QUALITY AND PERFORMANCE. SHOULD IT PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
ENTIRE COST OF ALL SERVICING OR REPAIR. NEITHER THE DEVICE MANUFACTURER NOR
MICROSOFT GIVES ANY EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS FOR THE
SOFTWARE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, THE MANUFACTURER
AND MICROSOFT EXCLUDE ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THOSE
OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY
GUARANTEES UNDER LOCAL LAWS THAT THESE TERMS CANNOT CHANGE.
IF YOUR LOCAL LAWS IMPOSE A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION EVEN THOUGH THIS
AGREEMENT DOES NOT, ITS TERM IS LIMITED TO 90 DAYS FROM WHEN THE FIRST USER
ACQUIRES THE SOFTWARE. IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT BREACHES SUCH A
WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION, YOUR SOLE REMEDY, AT THE MANUFACTURER'S
OR MICROSOFT'S ELECTION, IS (I) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE AT NO
CHARGE, OR (II) RETURN OF THE SOFTWARE (OR AT ITS ELECTION THE DEVICE ON WHICH
THE SOFTWARE WAS INSTALLED) FOR A REFUND OF THE AMOUNT PAID, IF ANY. THESE ARE
YOUR ONLY REMEDIES FOR BREACH OF A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION YOUR
LOCAL LAWS IMPOSE.
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TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY YOUR LOCAL LAWS, IF YOU HAVE ANY BASIS FOR
RECOVERING DAMAGES, YOU CAN RECOVER FROM THE MANUFACTURER OR MICROSOFT
ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE (OR UP TO $50
USD IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE FOR NO CHARGE). YOU WILL NOT, AND WAIVE ANY
RIGHT TO, SEEK TO RECOVER ANY OTHER DAMAGES OR REMEDY, INCLUDING LOST PROFITS
AND DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES, UNDER ANY
PART OF THIS AGREEMENT OR UNDER ANY THEORY. THIS LIMITATION APPLIES TO (I)
ANYTHING RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE (INCLUDING THE APPS), THE
DEVICE, SERVICES, CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE
DATA, CONTENT (INCLUDING CODE) ON THIRD PARTY INTERNET SITES OR THIRD PARTY
PROGRAMS, AND (II) CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, GUARANTEE, OR
CONDITION; STRICT LIABILITY, NEGLIGENCE, OR OTHER TORT; VIOLATION OF A STATUTE OR
REGULATION; UNJUST ENRICHMENT; OR UNDER ANY OTHER THEORY.
THE DAMAGE EXCLUSIONS AND REMEDY LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT APPLY EVEN IF
YOU HAVE NO REMEDY (THE SOFTWARE IS LICENSED "AS IS"), IF REPAIR, REPLACEMENT, OR
A REFUND (IF REQUIRED BY YOUR LOCAL LAW) DOES NOT FULLY COMPENSATE YOU FOR ANY
LOSSES, IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN ABOUT
THE POSSIBILITY OF THE DAMAGES, OR IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.
Check with your device manufacturer to determine if your device is covered by a warranty.
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Ek C
HP Son Kullanıcı Lisansı Sözleşmesi
READ CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT
This End-User license Agreement ("EULA") is a legal agreement between (a) you (either an individual or a single
entity) and (b) HP Inc. ("HP") that governs your use of any Software Product, installed on or made available by
HP for use with your HP product ("HP Product"), that is not otherwise subject to a separate license agreement
between you and HP or its suppliers. Other software may contain a EULA in its online documentation. The term
"Software Product" means computer software and may include associated media, printed materials and "online"
or electronic documentation.
An amendment or addendum to this EULA may accompany the HP Product.
RIGHTS IN THE SOFTWARE PRODUCT ARE OFFERED ONLY ON THE CONDITION THAT YOU AGREE TO
ALL TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA. BY INSTALLING, COPYING, DOWNLOADING, OR
OTHERWISE USING THE SOFTWARE PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS
EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOUR SOLE REMEDY IS TO RETURN THE
ENTIRE UNUSED PRODUCT (HARDWARE AND SOFTWARE) WITHIN 14 DAYS FOR A REFUND SUBJECT
TO THE REFUND POLICY OF YOUR PLACE OF PURCHASE.

1.

GRANT OF LICENSE.
HP grants you the following rights provided you comply with all terms and conditions of this EULA:

2.

a.

Use. You may use the Software Product on a single computer ("Your Computer"). If the Software
Product is provided to you via the internet and was originally licensed for use on more than one
computer, you may install and use the Software Product only on those computers. You may not
separate component parts of the Software Product for use on more than one computer. You do not
have the right to distribute the Software Product. You may load the Software Product into Your
Computer's temporary memory (RAM) for purposes of using the Software Product.

b.

Storage. You may copy the Software Product into the local memory or storage device of the HP
Product.

c.

Copying. You may make archival or back-up copies of the Software Product, provided the copy
contains all of the original Software Product's proprietary notices and that it is used only for back-up
purposes.

d.

Reservation of Rights. HP and its suppliers reserve all rights not expressly granted to you in this
EULA.

e.

Freeware. Notwithstanding the terms and conditions of this EULA, all or any portion of the Software
Product which constitutes non-proprietary HP software or software provided under public license by
third parties ("Freeware"), is licensed to you subject to the terms and conditions of the software
license agreement accompanying such Freeware whether in the form of a discrete agreement,
shrink wrap license or electronic license terms accepted at time of download. Use of the Freeware
by you shall be governed entirely by the terms and conditions of such license.

f.

Recovery Solution. Any software recovery solution provided with/for your HP Product, whether in
the form of a hard disk drive-based solution, an external media-based recovery solution (e.g. floppy
disk, CD or DVD) or an equivalent solution delivered in any other form, may only be used for
restoring the hard disk of the HP Product with/for which the recovery solution was originally
purchased. The use of any Microsoft operating system software contained in such recovery solution
shall be governed by the Microsoft License Agreement.

UPGRADES.
To use a Software Product identified as an upgrade, you must first be licensed for the original Software
Product identified by HP as eligible for the upgrade. After upgrading, you may no longer use the original
Software Product that formed the basis for your upgrade eligibility. By using the Software Product, you
also agree that HP may automatically access your HP Product when connected to the internet to check
the version or status of certain Software Products and may automatically download and install upgrades
or updates to such Software Products on to your HP Product to provide new versions or updates required
to maintain the functionality, performance, or security of the HP Software and your HP Product and
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facilitate the provision of support or other services provided to you. In certain cases, and depending on
the type of upgrade or update, notifications will be provided to you (via pop-up or other means), which
may require you to initiate the upgrade or update.

3.

ADDITIONAL SOFTWARE.
This EULA applies to updates or supplements to the original Software Product provided by HP unless HP
provides other terms along with the update or supplement. In case of a conflict between such terms, the
other terms will prevail.

4.

5.

TRANSFER.
a.

Third Party. The initial user of the Software Product may make a one-time transfer of the Software
Product to another end user. Any transfer must include all component parts, media, printed
materials, this EULA, and if applicable, the Certificate of Authenticity. The transfer may not be an
indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer, the end user receiving the transferred
product must agree to all the EULA terms. Upon transfer of the Software Product, your license is
automatically terminated.

b.

Restrictions. You may not rent, lease or lend the Software Product or use the Software Product for
commercial timesharing or bureau use. You may not sublicense, assign or transfer the license or
Software Product except as expressly provided in this EULA.

PROPRIETARY RIGHTS.
All intellectual property rights in the Software Product and user documentation are owned by HP or its
suppliers and are protected by law, including but not limited to United States copyright, trade secret, and
trademark law, as well as other applicable laws and international treaty provisions. You shall not remove
any product identification, copyright notices or proprietary restrictions from the Software Product.

6.

LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING.
You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software Product, except and only to the
extent that the right to do so is mandated under applicable law notwithstanding this limitation or it is
expressly provided for in this EULA.

7.

TERM.
This EULA is effective unless terminated or rejected. This EULA will also terminate upon conditions set
forth elsewhere in this EULA or if you fail to comply with any term or condition of this EULA.

8.

CONSENT TO COLLECTION/USE OF DATA.
a.

HP will use cookies and other web technology tools to collect anonymous technical information
related to HP Software and your HP Product. This data will be used to provide the upgrades and
related support or other services described in Section 2. HP will also collect personal information
including your Internet Protocol address or other unique identifier information associated with your
HP Product and data provided by you on registration of your HP Product. As well as providing the
upgrades and related support or other services, this data will be used for sending marketing
communications to you (in each case with your express consent where required by applicable law).
To the extent permitted by applicable law, by accepting these terms and conditions you consent to
the collection and use of anonymous and personal data by HP, its subsidiaries, and affiliates as
described in this EULA and as further described in HP's privacy policy www.hp.com/go/privacy

b.

Collection/Use by Third Parties. Certain software programs included in your HP Product are
provided and separately licensed to you by third party providers ("Third Party Software"). Third
Party Software may be installed and operational on your HP Product even if you choose not to
activate/purchase such software. Third Party Software may collect and transmit technical
information about your system (i.e., IP address, unique device identifier, software version installed,
etc.) and other system data. This information is used by the third party to identify technical system
attributes and ensure that the most current version of the software has been installed on your
system. If you do not want the Third Party Software to collect this technical information or
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automatically send you version updates, you should uninstall the software prior to connecting to the
Internet.

9.

DISCLAIMER OF WARRANTIES.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HP AND ITS SUPPLIERS PROVIDE
THE SOFTWARE PRODUCT "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER
WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE AND NON-INFRINGEMENT, ANY
IMPLIED WARRANTIES, DUTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF
SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF LACK OF
VIRUSES ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT. Some states/jurisdictions do not allow
exclusion of implied warranties or limitations on the duration of implied warranties, so the above
disclaimer may not apply to you in its entirety.
IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THE SOFTWARE COMES WITH GUARANTEES THAT CANNOT
BE EXCLUDED UNDER AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND CONSUMER LAWS. AUSTRALIAN
CONSUMERS ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR A REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND
COMPENSATION FOR OTHER REASONABLY FORESEEABLE LOSS OR DAMAGE. AUSTRALIAN
CONSUMERS ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE SOFTWARE REPAIRED OR REPLACED IF IT
FAILS TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR
FAILURE. NEW ZEALAND CONSUMERS WHO ARE PURCHASING GOODS FOR PERSONAL,
DOMESTIC OR HOUSEHOLD USE OR CONSUMPTION AND NOT FOR THE PURPOSE OF A
BUSINESS ("NEW ZEALAND CONSUMERS") ARE ENTITLED TO REPAIR, REPLACEMENT OR
REFUND FOR A FAILURE AND COMPENSATION FOR OTHER REASONABLY FORESEEABLE LOSS
OR DAMAGE.

10.

LIMITATION OF LIABILITY.
Subject to local law, notwithstanding any damages that you might incur, the entire liability of HP and any
of its suppliers under any provision of this EULA and your exclusive remedy for all of the foregoing shall
be limited to the greater of the amount actually paid by you separately for the Software Product or U.S.
$5.00. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HP OR
ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS
OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL
INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR
INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY
PROVISION OF THIS EULA, EVEN IF HP OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL
PURPOSE. Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

11.

U.S. GOVERNMENT CUSTOMERS.
Consistent with FAR 12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software
Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under
HP's standard commercial license.

12.

COMPLIANCE WITH EXPORT LAWS.
You shall comply with all laws and regulations of the United States and other countries ("Export Laws") to
assure that the Software Product is not (1) exported, directly or indirectly, in violation of Export Laws, or
(2) used for any purpose prohibited by Export Laws, including, without limitation, nuclear, chemical, or
biological weapons proliferation.

13.

CAPACITY AND AUTHORITY TO CONTRACT.
You represent that you are of the legal age of majority in your state of residence and, if applicable, you
are duly authorized by your employer to enter into this contract.
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14.

APPLICABLE LAW.
This EULA is governed by the laws of the country in which the equipment was purchased.

15.

ENTIRE AGREEMENT.
This EULA (including any addendum or amendment to this EULA which is included with the HP Product)
is the entire agreement between you and HP relating to the Software Product and it supersedes all prior
or contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the
Software Product or any other subject matter covered by this EULA. To the extent the terms of any HP
policies or programs for support services conflict with the terms of this EULA, the terms of this EULA shall
control.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. All other product names mentioned herein
may be trademarks of their respective companies. To the extent permitted by applicable law, the only warranties
for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and
services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. To the extent permitted by
applicable law, HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2015
817678-001
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Ek D
Creative Commons'a İlişkin Lisans Koşulları
Creative Commons License
This Program includes some or all or the following that IBM obtained under Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.
System.Windows.PrintDialog, Sep 30th, 2009, Copyright © 2016 Pastebin,
http://pastebin.com/f1a411397
END OF CREATIVE COMMONS CC-BY-SA 3.0 LICENSE

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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