Hizmet Tanımı
IBM Streaming Analytics
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, Bulut Hizmeti olanakları için bir teknik ön koşuldur. IBM Bulut hizmetine erişmek için lütfen
şurada oturum açın: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.1

IBM Streaming Analytics Enhanced Plan
IBM Streaming Analytics Enhanced Plan, Müşterinin gerçek zamanlı veri kaynaklarından gelen verileri
gelir gelmez sisteminin içine almasını, analiz etmesini, izlemesini ve bu veriler arasındaki ilişkisel
bağlantıları belirlemesini sağlar. Tek bir akış ağı eşgörünümü, 1 İşlemciye, 4 Çekirdeğe, 12 GB RAM
kapasitesine ve 25 GB kapasiteli diske sahip bir sanal sunucudur.

1.2

IBM Streaming Analytics Premium Plan
IBM Streaming Analytics Premium Plan, Müşterinin gerçek zamanlı veri kaynaklarından gelen verileri gelir
gelmez sisteminin içine almasını, analiz etmesini, izlemesini ve bu veriler arasındaki ilişkisel bağlantıları
belirlemesini sağlar. Tek bir akış ağı eşgörünümü, en az 16 Çekirdeğe, 256 GB RAM kapasitesine ve iki
adet 1 TB kapasiteli Diske sahip bir sanal sunucudur.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri İşleme ve Koruma Veri Sayfasında ("Veri Sayfası" olarak anılacaktır), işlenmek üzere etkinleştirilen
İçeriğin türü, ilgili işlem etkinlikleri, veri koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin
belirli hususlar dahil olmak üzere 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. IBM, Bulut Hizmetinde değişiklikler yapıldığında Veri Sayfalarını gerektiği şekilde güncelleyecektir.
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. Bulut
Hizmeti ve bu kapsamda mevcut olan hizmetler için, IBM tarafından değiştirilebilecek aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir.
Geçerli Veri Sayfalarının Bağlantıları:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=045B0C60B37911E7ABB090F47B7504B5
Müşteri, bir Bulut Hizmeti için mevcut veri koruma özelliklerini sipariş etmek, etkinleştirmek ya da
kullanmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirmekten sorumludur. Müşteri, İçeriğe ilişkin herhangi bir veri
koruma kanununun gereksinimlerinin ya da diğer hukuki gereksinimlerin yerine getirilmesinin dahil olduğu
anılan işlemleri gerçekleştirmemesi durumunda, Bulut Hizmetlerinin kullanımına ilişkin sorumluluğun
kendisinde olduğunu kabul eder.
İçeriğe dahil olan kişisel veriler için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR
veya GVKY) geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer
alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ve Veri İşleme Ek Sözleşmesi Ek(ler)i geçerli olur ve atıfta bulunulması
yoluyla Sözleşmenin parçası haline getirilir. Bu Bulut Hizmeti için geçerli olan Veri Sayfaları, Veri İşleme
Ek Sözleşmesi Eki olarak geçerli olacaktır.

3.

Teknik Destek
Bulut Hizmeti için teknik destek, e-posta, çevrimiçi forumlar ve çevrimiçi sorun bildirim sistemi aracılığıyla
sağlanır. IBM'in https://www-01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html adresinde bulunan
hizmet olarak sunulan yazılım destek el kitabı, 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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4.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti, İşlem Belgesinde belirtilen ücret ölçüsünde sağlanır:
●

4.2

Sanal Sunucu – Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir Sanal Sunucu, işlem birimleri,
bellek ve giriş/çıkış yeteneklerinden oluşur ve istenen prosedürleri, komutları ya da uygulamaları
yürütür. Müşterinin Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca Bulut
Hizmetine sağlanan her bir Sanal Sunucuyu kapsamaya yeterli sayıda yetki edinilmiş olmalıdır.

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.

5.

Süre ve Yenileme Seçenekleri
Bulut Hizmetinin süresi, Yetki Belgesinde belgelenmiş olduğu şekilde, Bulut Hizmetine erişimlerinin
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.
Sürekli kullanım için: Müşteri, 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.

6.

Ek Koşullar

6.1

Genel
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, otomatik 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.

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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