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1.  T A N I M L A R  

1.1 Lisans Sahibi 

Aşağıdaki belgede belirtilen modüllerden ve/veya 

programlardan (varsa) oluşan Yazılıma ilişkin belirli 

bir Lisans verilen kişi: (i) Şirket tarafından 

düzenlenen veya Lisans aktivasyon sistemi 

tarafından veya (ii) Şirketin belirlediği başka bir yolla 

oluşturulan, geçerli Lisans Sertifikası.  

1.2 Şirket Yazılımı 

Şirket tarafından doğrudan lisansı verilen veya 

duruma göre, Şirketin başka bir hakka dayalı olarak 

potansiyel Lisans Sahiplerine alt lisansını 

verebileceği tüm yazılımlar. 

1.3 Lisanslı Yazılım 

Lisansın verildiği tarihte güncel olan sürümü ve 

Lisans Sertifikası ve bu EULA ile uyumlu kapsamı ile 

belirli bir Lisans Sahibine Lisansının verildiği Şirket 

Yazılımı. 

1.4 NFR Yazılımı 

Şirket Yazılımının, "Yeniden Satılamaz" ya da "NFR" 

olarak işaretlenen, Şirketin ilgili Yazılımının tam 

işlevselliğine sahip, ancak yalnızca tanıtım, yani 

sunum amaçlarıyla veya ilgili yazılımın kullanımına 

yönelik eğitim için kullanılabilecek bir sürümü.  

1.5 Deneme Sürümü 

Şirket Yazılımının, (i) tam işlevselliğe sahip, ancak 

yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilecek ya da (ii) 

sınırsız bir süre için kullanılabilecek, ancak 

işlevselliği kısıtlanmış, "Deneme" olarak 

işaretlenmiş sürümü. Deneme Sürümü son 

kullanıcılar tarafından yalnızca Şirketin ilgili 

Yazılımının değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. 

1.6 Lisans 

Şirket tarafından Lisans Sahibine, Lisanslı Yazılımı ve 

İlgili Belgeleri işbu EULA'ya tabi olarak kendi ticari 

faaliyetleri ile sınırlı bir çerçevede ve uygun 

durumlarda Lisans Sertifikasında belirtilen kapsam 

ve süre dahilinde kullanmak için verilen gayri 

münhasır bir hak.  

1.7 Dış Kaynak Kullanım Lisansı 

Lisans Sahibine, Lisanslı Yazılım kullanımı aracılığıyla 

üçüncü taraflara hizmet verme hakkının verildiği bir 

Lisans. 

1.8 Abonelik Lisansı 

Yazılım aboneliği biçiminde sağlanan bir Lisans; 

örneğin, Lisans Ücretinin ödenmesine devam 

edilerek uzatılabilecek belirli bir süre için. 

1.9 Lisans Sertifikası 

Söz konusu Lisans Sahibine bir Lisans verilmesi için 

Şirket tarafından Lisans Sahibine düzenlenen bir 

sertifika. Lisans Sertifikası, özellikle, (i) Lisansın 

verildiği tarihi; (ii) kullanım hakkının verildiği 

modüller ve programların her biri ya da bunların 

sayısını (örneğin, sunucu, küme, terminal ve bağlı 

cihaz sayısı) ve diğer lisans parametrelerini; varsa 

(iii) Lisans Sahibinin verilen Lisansı kullanmasına izin 

verilen süreyi ve ayrıca (iv) Lisansın Lisans Sahibine 

verildiği koşulları belirten EULA'nın mevcut 

sürümüne yapılan referansı içerir. Şirket, mevcut 

dağıtım kanalları, zaman zaman sağlanacak Lisans 

etkinleştirme ve Lisans Sahibi doğrulama 

yöntemleri ile ilgili olarak Lisans Sertifikalarının 

düzenlenmesi ve/veya dağıtılması biçimini zaman 

zaman şart koşma ve/veya güncelleme hakkını saklı 

tutar. Özellikle, Lisans Sertifikaları (Lisans Sahibi/İş 

Ortağı ve Şirket arasındaki sözleşmeye bağlı olarak) 

yazılı kopya şeklinde ya da bir Lisansın elektronik 

yollarla etkinleştirilmesi temelinde Şirketin Lisans 

Sahibi doğrulama sistemi tarafından düzenlenebilir. 

1.10 Şirketin Yetkili İş Ortağı 

Şirket tarafından Şirket Yazılımını dağıtmak, 

uygulamak ve idame ettirmek için yetkilendirilen bir 

şirket. 

1.11 Lisans Ücreti 

Lisans için Lisans Sahibinin Şirkete doğrudan ya da 

dolaylı (Yetkili İş Ortağı aracılığıyla) olarak ödeyeceği 
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ücret.  Lisans Sahibi ve Şirket arasında farklı bir 

Lisans Ücreti tutarı üzerinde anlaşılmadıysa, Lisans 

Ücreti Şirketin Lisanslı Yazılım için önerdiği 

geçerliliği süren üretici perakende fiyat listesi 

(MSRP) temelindeki tutarda ödenir.   Bazı Yazılımlar 

Şirket tarafından ücretsiz sağlanabilir. 

1.12 İlgili Belgeler 

Lisanslı Yazılım ile ilgili olarak, söz konusu Lisanslı 

Yazılımın işlevselliğini ve kullanımını açıklayan ve 

kamuya açık ya da ilgili Lisanslı Yazılımın kullanımı 

için alışıldığı gibi başka şekilde Müşterilere sağlanan 

tüm materyaller, belgeler, şartnameler, teknik 

kılavuzlar, kullanım kılavuzları, şemalar, dosya 

açıklamaları ve diğer yazılı bilgiler (söz konusu 

belgelerin yazılı ya de elektronik kopya olmasından 

bağımsız olarak).  

1.13 Yazılım Desteği 

Lisans Sahibine Şirket veya Yetkili İş Ortakları 

tarafından yazılım desteğine ilişkin ayrı bir 

sözleşmeye dayalı olarak sağlanacak isteğe bağlı bir 

hizmet.  

2.  Y A Z I L I M I N  K U L L A N I M I  

2.1 Lisans Konusu  

Duruma göre Lisans Sertifikasının düzenlenmesi 

veya bu EULA'nın Lisans Sahibi tarafından kabul 

edilmesi üzerine, Lisans burada belirtilen hüküm ve 

koşullar uyarınca Lisans Sahibine verilecektir. 

2.2 Lisanslı Yazılımı Kullanma Hakkı 

Şirket, Lisanslı Yazılım için Lisans vermeye yetkili 

olduğunu beyan eder. Sözleşmenin her iki tarafı da, 

Lisans Sahibinin işbu sözleşme ile mülkiyet hakkını 

edinmediğini ve edinmeyeceğini ve Lisans Sahibinin, 

Lisanslı Yazılıma ilişkin yalnızca Şirkete ait geçerliliği 

süren EULA'da belirtilen haklara sahip olduğunu 

kabul eder. 

Üçüncü şahısların kendi lisans koşullarına tabi 

olabilecek yazılım ürünleri (program kütüphaneleri, 

yazılım araçlarının parçaları gibi) Şirkete ait 

Yazılımın bir parçasını oluşturduğunda, Şirket Lisans 

Sahibine, en azından EULA'nın ayrılmaz bir parçasını 

oluşturan Üçüncü Şahıs Yazılım Hüküm ve Koşulları 

belgesinde belirtilen ölçü ve şartlar kapsamında 

Lisanslı Yazılımı çalıştırmak için söz konusu yazılım 

paketlerini kullanmaya yönelik münhasır olmayan 

ve devredilemeyen basit bir hak sunacaktır. Bu 

belgeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir: 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-

party-software-terms-and-conditions.  

2.3 Lisansın Sınırlı Geçerliliği, İptal ve Devre 

Dışı Bırakma Kodu  

Şirket, Lisans için Lisans Sahibi adına tüm Lisans 

Ücretini alıncaya kadar, Lisans Sahibi Lisanslı 

Yazılımı kullanmak için yalnızca geçici ve Lisans 

Ücretinin vadesinde ve zamanında alınması şartına 

tabi (herhangi bir Yazılım için vadesi gelmiş bir ücret 

varsa) bir hakka sahiptir ve Şirket, sadece kendi 

takdir yetkisiyle, Lisanslı Yazılımın içerdiği erişimi 

devre dışı bırakma kodunu etkinleştirme (aşağıda 

öngörüldüğü gibi) dahil uygun teknik önlemleri 

uygulayarak Lisanslı Yazılımın geçici ve koşullu 

olarak çalışmasını sağlayabilir.   

Şirket ayrıca, Lisanslı Yazılımın kullanılmasına ilişkin 

Lisans Ücretinin, vade dönemi içinde ve tam tutar 

olarak Şirketin banka hesabına herhangi bir nedenle 

ödenmemesi halinde (herhangi bir ücretin 

vadesinin gelmiş olması durumunda), hemen 

yürürlüğe girecek şekilde Lisansı sona erdirme 

hakkına sahiptir.  Böyle bir durumda, Lisans Sahibi 

şunları yapacaktır: (i) Lisanslı Yazılıma ait tüm İlgili 

Belgelerin yanı sıra kurulum dosyalarını içeren tüm 

medyaları iade etmek; (ii) yazılı olarak ve Şirketin bir 

kanıt sunulması isteği üzerine Lisanslı Yazılıma ait 

tüm yedek kurulumların veya kurulum dosyalarının 

imha edildiğini beyan etmek; (iii) Lisanslı Yazılımı 

hiçbir şekilde kullanmamak ve (iv) Şirket 

yetkililerinin bu yükümlülüklerin yerine getirilip 

getirilmediğini denetlemesine olanak tanımak. 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
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Lisanslı Yazılım, Lisanslı Yazılım ya da parçalarının 

düzgün çalışmasını veya işlev görmesini otomatik 

olarak devre dışı bırakabilecek bilgisayar kodu 

içerebilir.  Söz konusu devre dışı bırakma kodu şu 

durumlarda etkinleştirilebilir: (i) Lisans ücretinin 

tamamı Şirkete ödenmediğinde (herhangi bir 

ücretin vadesinin gelmesi durumunda); (ii) Şirketin, 

söz konusu kodu (mevcutsa) periyodik olarak 

sıfırlamak için Lisanslı Yazılıma makul şekilde 

erişmesi engellendiğinde; (iii) Lisans Sahibi işbu 

EULA kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinde ya da (iv) Lisans sona erdirildiğinde 

veya Lisansın süresi dolduğunda. 

2.4 Lisansın Devredilemezliği 

İşbu EULA'da aksi açıkça belirtilmediği sürece, 

Lisanslı Yazılıma ilişkin Lisans, Lisans Sahibine 

yalnızca kendi dahili ticari kullanımı için verilir. 

Lisans Sahibi, Şirketin önceden açık rızası 

olmaksızın, hiçbir şekilde ivaz karşılığı veya ivaz 

olmaksızın, hizmeti ya da ödemeyi iade edemez, 

verilen Lisanstan doğan hakları ve görevleri 

başkasına temlik edemez veya Lisanslı Yazılımı 

kiralayamaz, finansal kiralama yapamaz, alt lisansını 

veremez ya da başka şekilde devredemez veya 

Lisans Sahibinin yahut bir başka kişinin 

yükümlülüklerine ilişkin kefalet ya da teminat olarak 

kullanamaz.  

2.5 Lisanstaki Değişiklikler 

Lisans Sahibi, önceden Şirketin yazılı (ya da 

elektronik Lisans etkinleştirme prosedürleri için 

elektronik olarak onaylanmış) iznini almadan (bu 

nedenle Lisans Sertifikasının çerçevesini aşarak) ve 

Şirketin geçerli fiyat listesi temelinde ilave Lisans 

Ücretlerini ödemeden, Şirket Yazılımını kendisine 

verilen Lisans çerçevesini aşacak şekilde kullanamaz 

(örneğin, daha fazla sayıda kullanıcı, terminal ya da 

sunucu vb. dahil etme) ya da Lisansı işbu belgede 

belirlenen dışında bir şekilde kullanamaz (örneğin, 

sunucular için terminal Lisansı olarak vb.). Lisans 

Sahibi, önceden Şirketin yazılı izni olmadan Şirket 

Yazılımını işbu EULA kapsamında izin verilenin 

dışında bir biçimde ya da çerçevede kullanırsa, 

Lisans Sahibi Şirket Yazılımını gerçekte kullandığı 

kapsam ve amaca yönelik olarak kullanmak üzere 

Şirket Yazılımı Lisansını almak için gerekli olan Şirket 

Yazılımı Lisansı Ücretinin iki katı tutarında bir 

sözleşme cezasını Şirkete öder. Belirtilen sözleşme 

cezasının ödenmesi, Lisans Sahibine önceden 

ödenen Lisans Ücretlerinin geri ödemesini alma 

yetkisi vermeksizin, Şirketin Lisans Sahibine verilen 

Lisansın geçerliliğini sona erdirme hakkını 

etkilemez. 

2.6 Lisanslı Yazılımın Çoğaltılması  

Haklı bir talep temelinde, Şirket farklı sayıda yedek 

kopyaların alınmasını kabul etmediyse, Lisans Sahibi 

Lisanslı Yazılımın kurulum disklerinin/dosyalarının 

ve/veya Lisanslı Yazılımın bir adet yedek kopyasını 

oluşturma yetkisine sahiptir. Lisans Sahibi, Lisanslı 

Yazılımın yedek kopyasını kendi düzenli faaliyetleri 

ya da eğitim veya sunum amaçları çerçevesinde 

kullanamaz. Lisans Sahibi, yedek kopyayı Şirketin 

fikri mülkiyet haklarına ve bunun yalnızca yedek 

kopya olduğuna ilişkin bir beyan ve Lisansın geçerli 

olduğu süreye dair ayrıntıları içeren tanımlama 

etiketleri ile işaretlemeyi kabul eder. Yedek kopya 

hariç olmak üzere, Lisans Sahibi herhangi bir amaçla 

Lisanslı Yazılımı çoğaltamaz. 

2.7 Lisanslı Yazılımın Değiştirilmesi 

Lisans Sahibi, Lisanslı Yazılım ya da Şirkete ait başka 

bir yazılım üzerinde tersine mühendislik, kaynak 

koda dönüştürme ya da parçalarına ayırma işlemleri 

gerçekleştiremez ve Lisanslı Yazılım ya da Şirkete ait 

başka bir yazılımın kaynak kodunu yeniden 

oluşturamaz ve yürürlükteki yasa kapsamında söz 

konusu kısıtlamanın yasak olduğu durumlarda, 

yalnızca asgari ölçüde ve yürürlükteki yasanın 

gerektirdiği amaçla bu işlemi gerçekleştirme 

hakkına sahiptir. 

2.8 Lisanslı Yazılım ile ilgili Hakların İhlali  

Lisans Sahibi, Şirket Yazılımı, özellikle Lisanslı Yazılım 

ile ilgili Şirket haklarının ihlalinden haberdar olduğu 

herhangi bir durumda, Şirketi derhal bilgilendirme 

ve Şirkete Şirket Yazılımına ilişkin hakların ihlaline 

ilişkin hak talebi oluşturulması için yeterli desteği 

verme yükümlülüğünü üstlenir. 
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2.9 Garantiler 

Şirket, (i) yazılımın Lisans Sahibi tarafından 

çalıştırılan ya da Lisans Sahibinin BT ortamındaki 

diğer yazılımlarla uyuşmazlık göstermemesi; (ii) İlgili 

Belgelere göre kullanılması; (iii) bu amaçla eğitilmiş 

kişi (örneğin, Şirket teknisyeni ya da Şirket Yetkili İş 

Ortağının yetkili teknisyeni) tarafından doğru 

şekilde kurulması ve (iv) Lisanslı Yazılımın 

özelliklerine ve amacına uygun şekilde kullanılması 

koşuluyla, Lisanslı Yazılımın kurulumunun ardından 

90 gün süreyle İlgili Belgelerde belirtilen teknik 

özelliklere uygun olarak çalışacağını garanti eder.  

Lisanslı Yazılım, kendi türünün bilgisayar 

teknolojisini içeren güncel olarak geliştirilmiş bir 

ürün olduğu için ve bu yazılımın tüm potansiyel 

kullanımlarının test edilmesi ve izlenmesi şu anda 

mümkün olmadığı için, Lisans Sahibi Lisanslı 

Yazılımın kullanıldığı ortamdaki unsurların çeşitliliği 

ve Lisanslı Yazılımın üzerinde çalıştırıldığı ve birlikte 

bulunduğu teknik ekipmandaki sürekli gelişmeler 

nedeniyle, Şirketin, Lisanslı Yazılımın koşulsuz 

olarak hatasız çalışacağını garanti edemeyeceğini 

işbu belgeyle kabul eder. Bununla birlikte, ilgili 

Lisans için (otomatik ya da isteğe bağlı olarak 

etkinleştirilmiş) etkin olan Yazılım Desteğine tabi 

olarak Şirket, Lisans Sahibi tarafından Şirkete 

bildirilen tespit edilmiş hatalar, anormallikler ya da 

tekrarlayan hataları onarmak için en büyük çabayı 

göstermeyi ve sadece kendi takdir yetkisiyle ve 

hatanın ciddiyetine göre, Lisanslı Yazılımın ilgili 

sürümünün tüm uygun kullanıcılarına sunarak, 

hatayı bir "düzeltme" (tek seferlik onarım) ya da 

genel onarım (toplu güncelleme ya da bakım 

güncellemesi veya yeni bir sürüm) aracılığıyla çözme 

yükümlülüğünü üstlenir. Şirket ayrıca işbu belge ile, 

Lisanslı Yazılımın ilgili işlevselliğe sahip yeni bir 

sürümü için Lisans vererek garanti talebini çözme 

hakkını saklı tutar. Garanti verilen süre için, Lisanslı 

Yazılımın ilgili Sürümüne yönelik destek, Şirket 

Yetkili İş Ortakları aracılığıyla da verilebilir.  

Şirket işbu belge ile, bir Şirket Yazılımına ilişkin 

olarak kusurları, anormallikleri ya da bir Şirket 

Yazılımının sınırlı işlevselliğini gidermek amacıyla 

söz konusu onarımları zaman zaman yayınlama 

hakkını saklı tutar. Söz konusu onarımlar (toplu 

güncellemeler, düzeltmeler ve/veya bakım 

güncellemeleri) Lisans Sahibi tarafından 

kurulmadıkça ve kurulmadığı süre için, Lisans Sahibi 

verilen garantiden kaynaklanan bir hak talebinde 

bulunamaz.    

Lisans Sahibi ayrıca iddia edilen kusurun nedenlerini 

ve sonuçlarını belirlemeleri için gerekli yardımı 

vermenin yanı sıra çözüm yolu için gerekli uygun 

desteği Şirket Yetkili İş Ortağı ya da Şirket 

temsilcisine sağlamazsa, Lisans Sahibi garantiden 

doğan haklarını muhafaza edemez.  

Lisans Sahibi garanti talebini (örneğin, Lisanslı 

Yazılımdaki kusurun düzeltilmesi talebi), Lisanslı 

Yazılımı teslim eden ya da duruma göre, uygulayan 

Şirket Yetkili İş Ortağı aracılığıyla beyan edecektir. 

Bu kapsamdaki garanti, ücretsiz olarak sağlanmakta 

olan Yazılımlar için geçerli değildir. 

2.10 Lisans Sahibi tarafından yeni yazılım 

sürümlerinin kullanılması 

İşbu EULA aksini açık şekilde belirtmediği sürece, 

Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımın, aşağıdaki istisnalarla 

birlikte, yalnızca Lisans Sertifikasında belirtilen 

sürümünü kullanabilir: 

(i) Verilen Lisans için etkin olan Yazılım Desteğine 

(otomatik ya da isteğe bağlı olarak 

etkinleştirilmiş) tabi olarak Lisans Sahibi, etkin 

olan Yazılım Desteği koşulları kapsamında 

Lisanslı Yazılımın Şirket tarafından yayınlanan 

yeni sürümlerini kullanabilir. 

(ii) Şirketin, söz konusu sürümün kusurlarını 

düzeltme sonucunda, Lisans Sertifikasında 

listelenen Lisanslı Yazılım sürümünü yenisiyle 

değiştirmeyi tercih etmesi durumunda, Lisans 

Sahibi Lisanslı Yazılımın yalnızca Şirket 

tarafından bu amaçla sunulan değişim 

sürümünü kullanabilir.  
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2.11 Lisanslı Yazılımın Çalışmasından doğan 

yükümlülükler 

Lisanslı Yazılım yalnızca Lisans Sahibinin faaliyetleri 

için ve Lisans Sahibinin denetiminde ve 

sorumluluğunda çalıştırılabilir ve kullanılabilir. 

Lisans Sahibi, (a) Lisanslı Yazılımın kendi 

ihtiyaçlarına yönelik etkinliğini belirlemek ve 

değerlendirmek; (b) Lisanslı Yazılımın kendi 

personel ve bilgisayar kaynaklarına uygun şekilde 

kullanılmasını sağlamak; (c) özellikle, Lisanslı Yazılım 

ile birlikte kullanılan tüm bilgisayar programları ve 

donanımın Lisanslı Yazılımın işlev görmesini ve 

çalışmasını olumsuz etkileyecek kusurları 

olmadığından emin olmak; (d) Lisans Sahibinin 

kuruluşu dahilinde yeterli işletim denetimi ve 

prosedürlerini oluşturmak; (e) değiştirme ve 

koruma önlemleri dahil sorun giderme planları 

(düzenli ve yeterli veri yedeklemeleri, veri trafiğinin 

güvenliği ve kritik sistemlerin yedekliliği dahil) 

hazırlamak ya da uygulamak ve (f) yazılımı kişisel 

ve/veya hassas bilgilerin işlenmesinin tabi olduğu 

yasalara uygun şekilde çalıştırmaktan kendisi 

sorumludur.  

2.12  Sorumluluklar 

Şirket, İlgili kanunların izin verdiği ölçüde, Lisans 

Sahibi ya da Lisans Sahibinin ilgili Lisansın içeriğine 

uygun şekilde Lisanslı Yazılımı kullanımının bir 

sonucu olarak hizmetlerini sunduğu üçüncü taraflar 

adına Lisanslı Yazılımın kullanımından doğan 

herhangi bir doğrudan ya da dolaylı zarardan (iş 

kaybı, vergi cezası ya da idari makamlara olan diğer 

borçlar, kar kaybı, iş ilişkilerine zarar ve veri kaybı 

veya bozulması şeklindeki zarar dahil, ancak 

bununla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmaz. İşbu 

hüküm, Şirketin söz konusu zararın olasılığı 

konusunda önceden bilgilendirilmiş olması halinde 

de geçerlidir. Hiçbir durumda, Şirketin Şirket 

Yazılımının kullanımından doğan, Lisans Sahibi ya da 

üçüncü taraflara karşı sorumluluğu veya herhangi 

bir zarar tutarı, Lisanslı Yazılımın kullanılması için 

Lisans Sahibi tarafından ödenen Lisans ücretini 

aşamaz ve işbu sorumluluk Lisans Sahibinin Şirkete 

karşı, Lisanslı Yazılım için Lisans verilmesi ve Lisans 

Sahibi tarafından kullanılmasından doğan zarara 

ilişkin tüm hak taleplerini kapsar. Şirket ayrıca, 

Şirket Yetkili İş Ortağı tarafından teslim edilen başka 

yazılımların ya da sunulan hizmetlerin sebep olduğu 

tüm zararlar dahil olmak üzere, (i) üçüncü tarafların 

faaliyetleri ya da sundukları hizmetler, (ii) başka 

yazılımların kullanılması veya (iii) Lisanslı Yazılımın 

ihmal edilen bakımının (mevcut onarımların 

kurulmaması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak 

üzere) neden olduğu herhangi bir zarardan da 

sorumlu olmaz. 

2.13 Lisansın başlaması ve sona ermesi  

Lisans Sahibi Şirkete ait EULA'nın koşullarını kabul 

ettiği (örneğin, tıklama yoluyla kabul edilen lisansı 

kabul ederek) tarihten itibaren Lisans geçerli olur. 

Lisansın verildiği sürenin sonunda Lisans sona erer 

ve Lisansın süresi dolar. Şirket, Lisans Sahibinin 

Şirkete ait işbu EULA'yı ihlali halinde Lisansı sona 

erdirebilir. Lisansın sona erdirilme şeklinden 

bağımsız olarak, 2.7, 2.8 ve 2.11 Bentlerinin 

hükümleri, Lisansın sona erdirilmesi ya da süresinin 

sona ermesinin ardından yürürlükte kalmaya devam 

eder.  

 

BE Lİ RLİ  LİSANS  TÜ RLERİ  

Mümkün olduğunda, alınan Lisans türüne bağlı 

olarak aşağıdaki hükümler genel Lisans 

hükümlerinin yerine geçer. 

3.  NFR  Y A Z I L I M I N I N  

K U L L A N I L M A S I  

3.1 Lisans Ücreti  

NFR Yazılımının kullanımı için Lisans ücretsiz olarak 

verilir, bu nedenle Lisans Sahibi Şirkete NFR 

Yazılımının kullanımı için bir Lisans Ücreti ödemekle 

yükümlü değildir.  

3.2 Garanti ve Yazılım Desteği verilmez 

NFR Yazılımı ile ilgili olarak Şirket, NFR Yazılımının 

çalışması ve işlev görmesine ilişkin bir garanti 



Y SOFT PUBLIC 

Dünya Çapında – Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi  Y Soft Corporation İş Ortağı Sözleşme Seti 3/4 

19.07.2016 S a y f a  |  7 Standart Sürüm 

 

vermez ya da beyanda bulunmaz. Şirket, NFR 

Yazılımına ilişkin Yazılım Desteği sağlamaz.  

Lisans Sahibi, NFR Yazılımının yalnızca belirtilen 

sürümünü kullanabilir, ancak Lisansın geçerliliği 

süresince Lisans Sahibi güncellemeleri alma hakkına 

sahiptir.  

3.3 Lisansın Sona Erdirilmesi 

Şirket sadece kendi takdir yetkisiyle, hemen 

yürürlüğe girecek şekilde ve Lisans Sahibine çözüm 

yolu sunmaksızın NFR Yazılımı kullanım Lisansını 

sona erdirme hakkına sahiptir. 

4.D E N E M E  S Ü R Ü M Ü N Ü N  

K U L L A N I L M A S I  

 

4.1 Lisans Ücreti  

Deneme Sürümünün kullanımı için Lisans ücretsiz 

olarak verilir, bu nedenle Lisans Sahibi Şirkete 

Deneme Sürümünün kullanımı için bir Lisans Ücreti 

ödemekle yükümlü değildir.  

4.2 Garanti ve Yazılım Desteği verilmez 

Deneme Sürümü ile ilgili olarak Şirket, Deneme 

Sürümünün çalışması ve işlev görmesine ilişkin bir 

garanti vermez ya da beyanda bulunmaz. Şirket, 

Deneme Sürümüne ilişkin Yazılım Desteği sağlamaz. 

Lisans Sahibi, Deneme Sürümünün yalnızca 

belirtilen sürümünü kullanabilir, ancak Lisansın 

geçerliliği süresince Lisans Sahibi güncellemeleri 

alma hakkına sahiptir.   

 

4.3 Lisansın Sona Erdirilmesi 

Lisans Sahibi Deneme Sürümünü yalnızca, ilgili 

Lisans Sertifikasında belirtildiği üzere, sınırlı bir süre 

için (genellikle üç ay) kullanabilir ve bu sürenin 

geçmesinin ardından Şirket, Deneme Sürümünün 

kullanım Lisansı işbu belgedeki Madde 1.5'te 

tanımlandığı şekilde sınırlı sürede kullanım için 

teknik olarak kısıtlanmamış olsa bile, sadece kendi 

takdir yetkisiyle, derhal yürürlüğe girecek şekilde ve 

Lisans Sahibine çözüm yolu sunmaksızın Deneme 

Sürümünün kullanım Lisansını sona erdirme hakkına 

sahiptir. 

 

5.D I Ş  K A Y N A K  K U L L A N I M  L I S A N S I  

5.1 Lisans Sertifikası  

Yukarıda 1.9 Bendinde listelenen bilgilerin yanı sıra, 

Lisans Sertifikası, Lisans Sahibinin Lisanslı Yazılımın 

kullanılması yoluyla hizmet sağlayabileceği 

kişiye/kişilere ait bilgileri de içerir. 

5.2  Lisans Kapsamı  

Lisans Sahibine Dış Kaynak Kullanım Lisansı verilirse, 

Lisans Sahibi, Lisanslı Yazılımın kullanılması yoluyla 

ancak ve ancak Lisans Sertifikasında listelenen 

üçüncü taraflara hizmet sağlama hakkına sahiptir.  

5.3 Lisans Sahibinin Sorumluluğu 

Lisans Sahibine Dış Kaynak Kullanım Lisansı 

verilmesi halinde, Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımın 

kullanılması yoluyla hizmet sağlanan kişilere karşı 

yukarıda 2.11 Bendinde öngörülen tüm eylemler 

için tam sorumluluğu üstlenir. 

6.  A B O N E L I K  L I S A N S I  

6.1 Yeni sürümlerin kullanılması 

2.10 Bendinde öngörülen istisnalara ek olarak, 

Lisans Sahibi Lisanslı Yazılımın Şirket tarafından 

yazılım aboneliği sırasında sunulan yeni sürümlerini 

de ancak ve ancak yazılım aboneliği süresinin 

sonuna kadar kullanabilir 

6.2  Lisans Süresi ve sona ermesi 

Lisansın süresi Lisanslı Yazılımın abonelik süresinin 

sonunda sona erer. Lisans Sahibi, söz konusu sona 

erme öncesinde ilgili Lisans Ücretini Şirkete 

ödeyerek Lisansın süresini uzatabilir. Böyle bir 
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durumda Lisans, Lisans Ücretinin ödendiği süre için 

uzatılır. Yukarıdaki prosedür yoluyla Lisans süresi 

tekrar tekrar uzatılabilir. 

 

7.M E V C U T  L I S A N S  S A H I B I  

H A K L A R I  V E  E ULA  

D E Ğ I Ş I K L I K L E R I  

7.1 Lisansını/Lisanslarını EULA'nın bu sürümünün 

yürürlük tarihinden önce Şirketten alan Lisans 

Sahibi: 

(i) Lisanslı Yazılımı, ilgili Lisansın düzenleme 

anında geçerli olan lisans koşullarına tabi 

olarak kullanabilir, ancak 

(ii) EULA'nın işbu sürümünü bağlayıcı olarak kabul 

etme isteği ve amacı hakkında Şirketi yazılı 

olarak bilgilendirerek işbu sürümü tercih etme 

ve kabul etme hakkına sahiptir (doğrudan ya da 

Şirket Yetkili İş Ortağı aracılığıyla ve her zaman 

işbu belgenin güncel sürümüne referans 

yaparak).  

7.2 Lisans Sahibi, Lisans Sertifikasının düzenlendiği 

tarihte geçerli olan lisans koşulları (EULA koşulları) 

kapsamında (i) Abonelik lisansı için: Lisans 

Sertifikasında belirtilen Lisans süresi sona erene 

kadar ya da (ii) belirli veya sınırsız bir süre için alınan 

Lisansa yönelik olarak: Lisans Sahibi, Lisanslı 

Yazılımın yükseltilmiş sürümünü edinene kadar 

Lisanslı Yazılımı kullanabilir. Abonelik süresi 

uzatıldığında ya da Lisanslı Yazılım yükseltildiğinde, 

Lisans Sahibi söz konusu yenileme, süre uzatma ya 

da yükseltme anında geçerli olan EULA'yı (ya da 

genellikle lisans koşulları) kabul eder. 

 

8.  G E Ç E R L I  Y A S A L A R  V E  Y A R G I  

A L A N I ,  A N L A Ş M A Z L I K L A R I N  

Ç Ö Z Ü M Ü  

8.1 İşbu EULA, Çek Cumhuriyeti yasalarına tabi 

olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacak ve 

yürütülecektir. 

8.2 İşbu EULA'dan kaynaklanan ve bu EULA ile 

ilgili olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar, Çek 

Cumhuriyeti Tarım Odası ve Çek Ticaret Odasına 

bağlı Tahkim Mahkemesinin hükmü nihai olacak 

şekilde, ilgili Tahkim Mahkemesinin Kuralları 

uyarınca üç hakem tarafından, bu Mahkemenin 

kurallarına uygun olarak çözülür.  Dava işlemlerinin 

yeri Prag, dava işlemlerinin dili ise İngilizce olacaktır. 

8.3 İşbu EULA herhangi bir yargı alanının veya 

uygulaması açıkça kapsam dışında bırakılmış olan 

Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş 

Milletler Anlaşmasının yasalar çatışması kurallarına 

tabi olmayacaktır. 
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