Hizmet Tanımı
IBM z Systems Deneme Programı:
Program Değerlendirmesi İçin Bulut Hizmeti
Bulut Hizmetine erişerek, "Kabul Et" düğmesini tıklayarak ya da Bulut Hizmetini diğer herhangi bir şekilde
kullanarak bu Sözleşmenin koşullarını kabul edersiniz. Bu koşulları Müşteri adına kabul ediyorsanız, bu koşulları
Müşteri açısından bağlayıcı hale getirmek için tam yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz. Bu
koşulları kabul etmiyorsanız, Bulut Hizmetine erişmemeli, "Kabul Et" düğmesini tıklamamalı ya da Bulut Hizmetini
kullanmamalısınız.
Bu Hizmet Tanımı, Müşterinin ülkesi için geçerli olan IBM Bulut Hizmetleri Sözleşmesi (http://ibm.com/terms
adresinde mevcuttur) ve geçerli İşlem Belgesi, Bulut Hizmetini düzenleyen Sözleşmenin tamamını oluşturur.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM z Systems Deneme Programı: Program Değerlendirmesi İçin Bulut Hizmeti
IBM, Müşterinin geçerli İşlem Belgesinde belirtilen belirli iş yerinde barındırılan IBM yazılım
programlarının (Programlar) işlevlerini ve teknolojisini değerlendirmesi amacıyla Bulut Hizmetini sınırlı bir
süre için Önizleme olarak sağlar. Müşteri, Programların işlevlerini ve teknolojisini değerlendirmek
amacıyla Bulut Hizmetini İşlem Belgesinde belirtilen değerlendirme süresi boyunca kullanma yetkisine
sahiptir. Bulut Hizmeti, İşlem Belgesinde belirtilen ve yalnızca Bulut Hizmetinin süresi boyunca belirtilen
Programların değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak diğer yazılım programlarına erişimi içerir. Program
yeteneklerinden bazıları Bulut Hizmeti kapsamında kullanılamayabilir; buna bağlı olarak, bir üretim
ortamında ya da ticari amaçlarla kullanılması önerilmez ya da desteklenmez. Bu gibi herhangi bir
kullanımla bağlantılı risk tek başına Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, değerlendirme süresi sona
erdikten sonra genel olarak piyasaya sunulmuş olan Programları kullanmak istiyorsa, Program(lar) için bir
sipariş verebilir.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
Bulut Hizmeti, yalnızca piyasaya sunulmuş olanaktaki sınırlı bir özellik ve işlev grubunu sağlayabilir ve
üretim amaçlarıyla ya da yasal düzenlemelere tabi olabilecek İçerikle birlikte kullanım için uygun
olmayabilir. Müşteri, İçeriğin, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GVKY/GPDR) gerekliliklerine
tabi olan veriler dahil olmak üzere, devlet düzenlemesine tabi olabilecek veya belirli güvenlik önlemleri
gerektiren verileri veya kişisel verileri içermeyecektir. Tarafların, yasal düzenlemelere tabi olan ya da
kişisel veriiçeren İçeriğin, Bulut Hizmetinin değerlendirilmesini sağlamak için gerekli olduğunu kabul
etmesi durumunda, Müşteri ve IBM, öncelikle uygun güvenlik önlemlerini ve diğer önlemleri yazılı olarak
kabul edecek ve bu Sözleşmeyi, http://ibm.com/dpa adresinde yer alan IBM Veri İşleme Ek Sözleşmesinin
ve kabul edilmiş bir Veri İşleme Ek Sözleşmesi Ekinin kullanımı dahil olmak üzere, GDPR (GVKY) ile
düzenlemeye tabi veriler için ek veri koruma koşullarını sağlayacak şekilde değiştirecektir.

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Hizmet Seviyesi Sözleşmeleri, Denemeler için geçerli değildir.

3.2

Teknik Destek
Teknik Destek, Denemeler için geçerli değildir.

4.

Ücretler
IBM veya bir üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı tarafından belirtilmedikçe, Bulut Hizmeti denemesinin
kullanımı için genellikle herhangi bir ücret alınmaz. Herhangi bir yetkili kurum, bir Deneme Bulut Hizmeti
veya üçüncü kişi hizmetiyle ilgili olarak ithalat ya da ihracat, aktarım, erişim veya kullanım için gümrük
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vergisi, resim, harç veya verginin (stopaj vergisi dahil) ödenmesini zorunlu kılarsa, söz konusu zorunlu
tutarın ödenmesinden Müşteri sorumludur.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer temel bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

6.

Geçersiz Kılan Hükümler

6.1

İçeriğin Kaldırılması
Aşağıda belirtilen hüküm, Taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmeti hükümlerinin İçerik ve
Veri Koruması ve Süre ve Sona Erdirme maddelerindeki aksine herhangi bir hükümden öncelikli olarak
uygulanır. Müşteri, Bulut Hizmetinin süresinin sona ermesinden veya sona erdirilmesinden önce
saklamak istediği İçeriği kaldırmaktan sorumludur. Bulut Hizmetinin süresinin sona erdikten veya sona
erdirildikten sonra İçerik imha edilecektir.

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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