YAZILIM LİSANSI VE DESTEK ANLAŞMASI
Genel Koşullar ve Şartlar
("GKŞ")

1.
TANIMLAR.
1.1
“Eklenti” Yeni ve bağımsız bir iĢlev ekleyen ancak mevcut SAP iĢlevini değiĢtirmeyen, SAP API’lerini kullanan her türlü
geliĢtirmedir.
1.2
"API", bu AnlaĢma kapsamında sunulan SAP Yazılımı (SAP Enterprise Services, BAPIs, Idocs, RFCs veya ABAP diğer kullanıcı
arayüzleri) ile iletiĢim kurmak veya çağrı göndermek için diğer yazılımlara izin veren SAP uygulama programlama arayüzleri ve diğer
SAP kodlarıdır.
1.3
“Bağlı ġirket”, Bölgede bulunan ve Lisans Alanın hisse veya oy haklarının yüzde elliden (%50) fazlasını doğrudan elinde
bulundurduğu tüzel kuruluĢtur. Bu yasal kuruluĢ, yalnızca bu hissenin elde bulundurulduğu süre boyunca Bağlı ġirket olarak kabul
edilecektir.
1.4
“ĠĢ Ortağı”, Lisans Alanın müĢterileri, dağıtıcıları ve/veya tedarikçileri gibi Lisans Alanın iç operasyonlarına bağlı olarak Yazılıma
eriĢmesi gereken tüzel bir kuruluĢtur.
1.5
"Gizli Bilgiler", SAP ile ilgili olarak, SAP'nin baĢkalarına ifĢa edilmemesi için koruduğu ve Ģunlar dahil olmak ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere tüm bilgilerdir: (a) Yazılım ile ilgili sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım ve Belgeler ile
diğer SAP Materyalleri: (i) bilgisayar yazılımı (nesne ve kaynak kodları), programlama teknikleri ve programlama kavramları, iĢleme
yöntemleri, Yazılım içindeki sistem tasarımları; (ii) karĢılaĢtırmalı test sonuçları, kılavuzlar, program listeleri, veri yapıları, akıĢ
grafikleri, mantık Ģemaları, iĢlev bildirimleri, dosya biçimleri ve (iii) Yazılımla ilgili keĢifler, buluĢlar, kavramlar, tasarımlar, akıĢ
grafikleri, belgeler, ürün özellikleri, uygulama programlama arayüzü özellikleri, teknikleri ve iĢlemler; (b) SAP'nin araĢtırma ve
geliĢtirme veya soruĢturma verileri; (c) ürün fırsatları, içerik iĢ ortakları, ürün fiyatlandırması, ürün kullanılabilirliği, teknik çizimler,
algoritmalar, iĢlemler, fikirler, teknikler, formüller, veriler, Ģemalar, ticari sırlar, know-how bilgileri, geliĢtirmeler, pazarlama planları,
tahminler ve stratejiler ile (d) herhangi bir üçüncü taraf hakkında veya onu ilgilendiren her türlü bilgiler (SAP'ye ilgili üçüncü Ģahıs
tarafından gizlilik Ģartıyla verilmiĢ olan bilgiler). Lisans Alan ile ilgili olarak “Gizli Bilgiler”, Lisans Alanın baĢkalarına ifĢa edilmemesi
için koruduğu tüm bilgilerdir ve (i) fiziksel nitelikliyse, Lisans Alanın ifĢa zamanında açık Ģekilde gizli veya özel olarak tanımlamıĢ
olduğu ve (ii) fiziksel olmayan durumdaysa (sözlü veya görsel olarak gerçekleĢtirilen ifĢa dahil olmak üzere), Lisans Alanın ifĢa
zamanında gizli olarak tanımlamıĢ olduğu, yazılı olarak Gizli Bilgileri özetlediği ve bu özeti söz konusu ifĢadan itibaren otuz (30)
takvim günü içinde sunduğu bilgilerdir.
1.6

"Dokümantasyon", Lisans Alana bu AnlaĢma çerçevesinde verilen veya kullanımına sunulan SAP belgeleridir.

1.7
“Fikri Mülkiyet Hakları”, herhangi bir ülkede kanunlar veya genel hukuk veya sözleĢme ile son hale getirilmiĢ veya
getirilmemiĢ, mevcut olan veya daha sonra baĢvurulan, düzenlenen veya alınan her türlü patent, tasarım hakları, faydalı modeller
veya diğer benzer buluĢ hakları, telif hakları, entegre devre Ģablonu hakları, ticari sır veya gizlilik hakları, ticari markalar, ticari adlar
ve hizmet markaları ile bunlardan biri için geçerli olan baĢvurular ve tesciller dahil olmak üzere diğer tüm mülkiyet haklarıdır.
1.8
"DeğiĢiklik" (i) sunulan kaynak kod veya meta veri üzerinde değiĢiklik veya (ii) sunulan kaynak kod veya meta verilerde
değiĢikliğin haricinde yapılan ve yeni uygulama program arayüzleri, alternatif kullanıcı arayüzleri oluĢturma veya SAP veri yapılarını
geniĢletme dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımın mevcut iĢlevlerini özelleĢtiren, geliĢtiren veya değiĢtiren her
türlü geliĢtirme veya (iii) SAP Materyallerinden (aĢağıda tanımlı) herhangi birini kullanarak veya ondan faydalanarak Yazılımda
yapılan her türlü diğer değiĢiklik (Eklenti hariç) anlamına gelir.
1.9
“SAP Materyalleri” Yazılım ve Dokümantasyon dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu AnlaĢma çerçevesinde SAP
tarafından Lisans Alana teslim edilen her türlü yazılım, program, araç, sistem veri veya diğer materyallerin yanı sıra Lisans Alan
tarafından Yazılım ve Dokümantasyon ile ilgili olarak SAP'ye sunulan her türlü bilgi, materyal veya geribildirimdir.
1.10 “SAP Desteği”, SAP’nin o dönem için geçerli olan ve Lisans Alana sunulan SAP desteği teklifidir ve bu anlaĢmaya eklenmiĢ ve
onun bir parçası olan SAP Support Çizelgesinde belirtilmiĢtir.
1.11 "Yazılım" (i) tümü SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited ve/veya bağlı Ģirketler tarafından veya onlar için
geliĢtirilmiĢ olan ve Lisans Alana bu anlaĢma uyarınca sunulan ve ekli Yazılım SipariĢ Formlarında belirtilen ve bu AnlaĢma
kapsamında Lisans Alana lisanslanan tüm yazılım ürünleri; (ii) ilgili destek sözleĢmesi uyarınca sevkiyatın sınırlanmadığı hallerde
kullanıma sunulmuĢ yeni sürümler ve (iii) sayılanların tam veya kısmi kopyalarıdır.
1.12 “Yazılım SipariĢ Formu” Lisans Alan tarafından sipariĢi verilen Yazılım ile ilgili SAP Desteği için Lisans Alan ve SAP tarafından
imzalanan ve Yazılım, SAP Desteği, ücretler hakkında bilgilerin yanı sıra bu ürünlerin Lisans Alana teslim edilmesi için gerekli olan
diğer bilgileri içeren sipariĢ formudur.
1.13

"Bölge", SipariĢ Formunda belirtilen bölgedir.

1.14 “Üçüncü Taraf Yazılımı” (i) SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited ve/veya bağlı Ģirketleri haricindeki kuruluĢlar
tarafından geliĢtirilmiĢ olan ve Lisans Alana bu anlaĢma uyarınca teslim edilen, ekli Yazılım SipariĢ Formlarında belirtilen ve bu
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AnlaĢma kapsamında Lisans Alana lisanslanan tüm yazılım ürünleri ve içerik; (ii) ilgili SAP Support Çizelgesi uyarınca sevkiyatın
sınırlanmadığı hallerde kullanıma sunulmuĢ yeni sürümler ve (iii) bunların tam veya kısmi kopyalarıdır.
1.15 "Kullanma", Yazılımın iĢleme özelliklerini etkinleĢtirme, yükleme, çalıĢtırma, eriĢme, Yazılımı kullanma veya bu özellikleri
kullanarak bilgi görüntülemedir.
2.

LĠSANS VERME.

2.1
Lisans.
2.1.1
Lisans Alanın Bu AnlaĢmanın tüm koĢullarına ve Ģartlarına uyması Ģartıyla SAP, Lisans Alana bu AnlaĢmanın 5. Bölümü
uyarınca feshedilmediği sürece Bölge dahilinde belirtilen alanlarda Lisans Alanın ve Bağlı ġirketlerinin iç operasyonlarını (müĢteri
yedeği alma ve pasif felaketten kurtarma dahil olmak üzere) gerçekleĢtirme ve bu operasyonları gerçekleĢtirme amacıyla dahili
eğitim ve test amaçları ve Yazılım SipariĢ Formunda tanımlanan amaçlar için Yazılımı, Dokümantasyonu ve diğer SAP Materyallerini
Kullanmak için münhasır olmayan ve süresiz (abonelik tabanlı lisanslar hariç) bir lisans verir. Bu lisans, Lisans Alana Ģu eylemleri
gerçekleĢtirme izni vermez (kısıtlamalar bu eylemlerle sınırlı değildir): (i) SAP Materyallerini Bağlı ġirketler (Bölüm 2.2 uyarınca)
haricindeki üçüncü taraflara hizmet sunma (iĢ süreçleri için dıĢ kaynak kullanma, hizmet bürosu uygulamaları veya üçüncü taraf
eğitimi) için kullanmak; (ii) Bağlı ġirketlere dağıtma (Bölüm 2.2 uyarınca) haricinde SAP Materyallerini kiralama, ödünç verme,
yeniden satma, alt lisans verme veya baĢka türlü dağıtma; (iii) anahtar kodları dağıtma veya yayınlama; (iv) bu AnlaĢmanın
koĢullarında açıkça izin verilenler dıĢında SAP Materyallerini kullanma veya onlarla ilgili iĢlem gerçekleĢtirme; (v) Lisans Alanın
Yazılım bileĢenlerine eriĢimi teknik açıdan mümkün olsa da, Yazılım SipariĢ Formunda tanımlananlardan farklı Yazılım bileĢenleri
kullanma. ĠĢ Ortakları Yazılım'ı yalnızca ekran eriĢimi aracılığıyla ve yalnızca Lisans Sahibi'nin kullanımıyla bağlantılı olarak
kullanabilir ve Yazılım'ı ĠĢ Ortaklarının iĢletme operasyonlarını yürütmek için kullanamaz.
2.1.2 Lisans Alan, Yazılımı yalnızca daha önce SAP tarafından yazılı olarak onaylanmıĢ veya farklı bir Ģekilde resmi olarak kamuya
Yazılım ile Kullanım veya birlikte çalıĢma için uygun olduğu duyurulmuĢ ve Lisans alanın tesisinde bulunan ve doğrudan zilyeti olduğu
ve Lisans Alan tarafından bu AnlaĢma uyarınca tanımlanmıĢ bilgi teknolojileri cihazlarına (sabit disklere veya merkezi iĢlem
birimlerine) ("BelirlenmiĢ Birim") kurmayı kabul eder. SAP'nin yazılı onayının olması Ģartıyla bilgi teknolojileri cihazları, bir Bağlı
ġirketin tesisinde ve doğrudan Bağlı ġirketin zilyetinde de olabilir. Lisans Alan, Bağlı ġirketlerin veya ĠĢ Ortaklarının çalıĢanları veya
aracıları dahil olmak üzere Yazılımı Kullanan kiĢiler için Kullanım KoĢullarında belirtildiği Ģekilde gerekli lisanslara sahip olmalıdır.
Kullanım; Yazılım ile birlikte veya onun bir parçası olarak sunulan bir arayüz üzerinden, bir Lisans Alan veya üçüncü taraf arayüzü
üzerinden veya baĢka bir ara sistem üzerinden gerçekleĢebilir. Lisans Alanın daha önceden lisanslanmıĢ Yazılımı değiĢtiren bir lisanslı
Yazılım edinmesi durumunda, üretim sistemlerinde Kullanılmak üzere yeni Yazılımı kurduğu zaman bu AnlaĢma kapsamındaki daha
önce lisanslanan Yazılımla ilgili hakları sona erer. Böyle bir durumda Lisans Alan, daha önceden lisanslanmıĢ Yazılımla ilgili olarak bu
AnlaĢmanın 5.2 numaralı Bölümüne uymalıdır.
2.1.3
Bu AnlaĢmanın "Yazılım" ile ilgili olan koĢulları ve Ģartları, Yazılım Kullanım Hakları Çizelgesinde aksi belirtilmediği sürece
Üçüncü Taraf Yazılımlar için de geçerlidir.
2.2
Bağlı ġirket Kullanımı.
Bölüm 2.1.1 uyarınca Bağlı ġirketlerin iç operasyonlarını gerçekleĢtirmek amacıyla Yazılımı,
Dokümantasyonu ve diğer SAP Materyallerini kullanımı Ģu koĢullara tabidir: (i) Bağlı ġirket, bu AnlaĢmaya ekli Çizelge A (“Bağlı
ġirket Kullanım AnlaĢması”) koĢullarının bağlayıcı olacağını kabul eder ve (ii) Bağlı ġirket tarafından bu Bağlı ġirket Kullanım
AnlaĢmasının ihlali, Lisans Alan tarafından yapılmıĢ bir ihlal sayılır. Lisans Alanın SAP AG, herhangi bir SAP AG bağlı Ģirketi (SAP
dahil) veya baĢka bir SAP yazılımı dağıtıcısı ile SAP yazılım lisansı ve/veya destek hizmetleri üzerine anlaĢması olan bir bağlı Ģirketi
veya iĢtiraki varsa, Yazılım bu bağlı Ģirketin veya iĢtirakin operasyonlarını gerçekleĢtirmek için Kullanılamaz ve aksi taraflar arasında
yazılı olarak anlaĢmaya bağlanmıĢ olmadığı sürece söz konusu ayrı anlaĢmanın süresi dolmuĢ veya anlaĢma feshedilmiĢ olsa dahi bu
bağlı Ģirket veya iĢtirak bu AnlaĢma kapsamında destek hizmeti alamaz.
2.3
DıĢarıdan Hizmet Tedariki. SAP’nin önceden yazılı onayını alarak, Lisans Alan Ģu koĢullara bağlı olarak ve Yazılımın bu
AnlaĢma ile lisanslandığı Lisans Alan faaliyetleriyle bağlantılı olmak koĢuluyla; servis sağlayıcıların Lisans Alana yalnızca tesis,
uygulama, sistem, uygulama yönetimi veya yıkım onarımı hizmetlerini sunma amacıyla Yazılıma eriĢmesine izin verebilir: (i) Lisans
Alan ve ilgili servis sağlayıcısı arasında söz konusu eriĢim öncesinde servis sağlayıcının SAP Gizli Bilgilerinin ifĢa edilmemesi dahil
ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu AnlaĢmanın koĢullarına uymasını gerektiren hükümleri içeren yazılı bir anlaĢma yapılacaktır;
(ii) Lisans Alan, Yazılıma eriĢim yetkisi verilen servis sağlayıcının tüm çalıĢanları için Kullanım KoĢullarında belirtildiği Ģekilde gerekli
lisanslara sahip olacaktır; (iii) söz konusu servis sağlayıcısının Yazılımı yalnızca Lisans Alanın belirtilen iĢi ile ilgili olarak kurmak ve
yapılandırmak için Kullanma izni olacaktır (veya yıkım onarımı servisi sağlayan bir satıcı olması durumunda yalnızca yıkım onarımı
servisi sağlayacaktır); (iv) söz konusu servis sağlayıcı, hiçbir koĢulda Yazılımı kendi operasyonları ya da Lisans Alana veya baĢka bir
tarafa iĢleme servisi sunmak için Kullanmayacaktır; (v) Lisans Alan söz konusu geçiĢi etkilemek için gerekli olan ek Yazılımdan, geçiĢ
araçlarından veya üçüncü taraf yazılımlardan sorumlu olacaktır ve (vi) Lisans Alan, SAP’yi, yöneticilerini, çalıĢanlarını, aracılarını ve
alt yüklenicilerini servis sağlayıcının bu AnlaĢmanın Ģartlarını ihlal etmesi sonucunda maruz kalacakları tüm talepler, yükümlülükler,
zararlar, hasarlar ve masraflardan (makul avukat masrafları dahil) tazmin etmeyi açıkça kabul eder. SAP'nin isteği üzerine Lisans
Alan SAP'ye (i)-(iv) arasındaki maddelerin yerine getirildiğini belirten bir onay gönderecektir.
3.
DOĞRULAMA. SAP (yılda en az bir kere ve SAP standart prosedürlerine uygun olarak, yerinde ve/veya uzaktan denetimi
içerebilecek) SAP Materyallerinin kullanımını denetleme hakkı vardır. Lisans Alan bu denetimler gerçekleĢtirilirken makul iĢbirliğini
sağlayacaktır. Denetim sonucunda (i) Lisans Alanın SAP'ye lisans ücretleri ve/veya SAP Support ücretleri için eksik ödeme yaptığı
ve/veya (ii) Lisans Alanın Yazılımı, Yazılım SipariĢ Formunda belirtilen lisans miktarlarından veya düzeylerinden fazla kullandığının
ortaya çıkması durumunda, Lisans Alan söz konusu eksik ücreti ve/veya fazla kullanımı denetim sırasında geçerli olan SAP Fiyat
Listesi ve Yazılım ve Destek ġartlarına göre ödeyecek ve gerekli ek lisansları veya düzeyleri karĢılamak için bu AnlaĢma uyarınca ek
bir Yazılım SipariĢ Formu düzenleyecektir. Denetim sonucunda; lisanslanan miktarın veya düzeyin üzerinde kullanım olduğu tespit
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edilirse, SAP denetiminin makul masrafları Lisans Alan tarafından karĢılanacaktır. SAP, Lisans Alanın eksik ödediği Lisans ve SAP
Support ücretleri ile lisans miktarlarını veya düzeylerini fazla kullandığı durumlar için tüm yasal haklarını saklı tutar.
4.

FĠYAT VE ÖDEME.

4.1
Ücretler. Lisans Alan, SAP'ye ekli Yazılım SipariĢ Formlarındaki Yazılım ve SAP Support koĢulları uyarınca ödeme yapacaktır.
Ödenmesi gereken sürede ödenmeyen ücretler için Euro cinsinden yıllık %4 oranında gecikme faizi iĢleyecektir. Lisans ücretleri, ilk
teslimat ve fiziksel gönderi için paketleme ücretlerini içerir. Elektronik teslimat yapılması durumunda SAP, Yazılımı masrafları
kendisine ait olmak üzere bir ağ konumundan indirilmek üzere eriĢime açar ve Yazılımı indirme masrafları Lisans Alana aittir. Tüm
faturalar bu ücret üzerinden hesaplanacak ve KDV eklenecektir. SAP, SAP'nin fatura tarihi ile ödemenin yapıldığı tarih arasında SAP
aleyhine olabilecek döviz kuru farkları için ek fatura kesme hakkını saklı tutar.
4.2
Vergiler. Bu AnlaĢmada yer alan ücretler ve diğer kalemlere Ģu anda geçerli olan ya da ileride geçerli olabilecek federal, devlet
veya yerel satıĢ, KDV, GST, döviz tutma, kullanım, mülkiyet, tüketim, hizmet veya benzer vergiler ("Vergiler") dâhil değildir ve
vergilerin tamamı Lisans Alan tarafından ödenecektir. Doğrudan ödeme izinleri veya geçerli vergi muafiyeti belgeleri, bu AnlaĢma
imzalanmadan önce SAP'ye sağlanmalıdır. SAP'nin Vergi ödemesi gerekirse, Lisans Alan bu tutarları SAP'ye ödeyecektir. Lisans Alan
bu AnlaĢma ile, SAP tarafından ödenen veya ödenecek her türlü Vergilerden ve ilgili masraflardan, faizlerden ve cezalardan SAP'yi
tazmin etmeyi kabul eder. Taraflar aksini belirten bir hükümde anlaĢma sağlamadıkları sürece damga vergisi SAP tarafından
ödenecektir ve tutarın tamamı Lisans Alana fatura edilecektir.
5.

SÜRE.

5.1.
Süre. Bu AnlaĢma ve AnlaĢma ile verilen lisans, ilgili Yazılım SipariĢ Formunda belirtilen tarihten itibaren geçerli olacak ve
feshedilmediği sürece aĢağıdakilerden herhangi biri gerçekleĢene kadar geçerli kalacaktır: (i) vadesi gelmiĢ tüm Lisans ve SAP
Support ücretlerinin ödenmiĢ olması koĢuluyla, herhangi bir nedenden dolayı Lisans Alanın SAP'ye Lisans Alanın bu AnlaĢmayı
feshetmek istediğini yazılı olarak bildirmesinden otuz gün sonra; (ii) SAP'nin Lisans Alana, Lisans Alanın vadesi gelmiĢ ödemeleri otuz
günden daha fazla yapmaması durumu da dahil olmak üzere Lisans Alanın bu AnlaĢmanın hükümlerinden birini ihlal ettiğini bildirmesi
(anında fesih gerektiren Lisans Alanın Bölüm 6, 10 veya 11'i ihlal etme durumu haricinde) ve Lisans Alanın bu otuz günlük sürede söz
konusu ihlali telafi etmemesi durumunda; (iii) Lisans Alanın iflasını açıklaması, aciz duruma düĢmesi veya alacaklıların lehine bir
değerlendirme yapması durumunda derhal. ġüpheye mahal vermemek için, AnlaĢmanın feshi tüm ekleri, çizelgeleri ve diğer belgeler
için geçerlidir ve AnlaĢmanın Lisans Alan tarafından kısmi olarak feshedilmesine, AnlaĢma, ekleri, çizelgeleri ve diğer belgeler için izin
verilmemektedir.
5.2
Süre Sonu Görevleri. Bu AnlaĢma çerçevesindeki bir feshin ardından Lisans Veren ve Bağlı ġirketleri derhal tüm SAP
Materyallerinin ve Gizli Bilgilerin Kullanımına son vermelidir. Herhangi bir fesihten sonra otuz (30) gün içinde Lisans Alan, SAP
Materyallerinin ve Gizli Bilgilerinin tüm kopyalarını geri alınamayacak Ģekilde imha etmeli veya SAP'nin isteği üzerine SAP'ye teslim
etmelidir. Yasaların söz konusu içeriğin daha uzun süreyle saklanmasını gerektirdiği durumlarda, iade veya imha iĢlemi söz konusu
sürenin sonunda gerçekleĢtirilecektir. Lisans Alan, SAP'ye yazılı olarak bu Bölüm 5.2 altındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini
bildirmelidir. Lisans Alan, SAP'ye yazılı olarak kendinin ve Bağlı ġirketlerinin belirtilen iĢlemleri gerçekleĢtirdiğini bildirmelidir. Böyle
bir fesih durumunda 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4, 12.5, 12.6 ve 12.8 numaralı bölümler yürürlükte kalmaya devam eder. Bu
madde uyarınca yapılan fesihlerde Lisans Alan, Lisans Alan tarafından yapılan herhangi ödemeyi geri alamaz. Fesih durumunda
Lisans Alanın, ödenmemiĢ ücretlerini ödeme yükümlülüğü devam eder.
6.

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI

6.1
Saklı Tutulan Haklar. SAP Materyalleri ve bunlarda yer alan veya bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet hakları, bu AnlaĢmanın 2 ve
6.3 numaralı bölümlerinde açık olarak Lisans Alana verilen haklara tabi olarak, münhasıran SAP, SAP AG (SAP'nin üst Ģirketi) veya
birinin ya da her ikisinin lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu AnlaĢmanın 6.3 numaralı bölümünde belirtilen haklar haricinde Lisans
Alanın Yazılımı değiĢtirme veya iĢleme izni yoktur. Lisans Alan tarafından gerçekleĢtirilen yetkisiz çalıĢmalar ve buradaki Fikri
Mülkiyet Hakları, SAP veya SAP AG'nin münhasır mülkü olacaktır.
6.2
Hakların Korunması. Lisans Alana hiçbir Ģekilde Yazılımın nesne kodunu kopyalayamaz, çeviremez, parçalarına ayıramaz,
derlemesini açamaz ve kaynak kodunu oluĢturamaz veya oluĢturmaya çalıĢamaz. Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen
yasal istisnai durumların haricinde Yazılımın ve diğer SAP Materyallerin üzerinde tersine mühendislik uygulanması yasaktır. Lisans
Alan iyi bilgi teknolojileri uygulamaları uyarınca verileri yedekleme ve bu amaç dahilinde Yazılımın gerekli yedek kopyalarını
oluĢturma iznine sahiptir. TaĢınabilir disk veya diğer veri medyasındaki yedek kopyalar yedek kopya olarak belirtilmeli ve orijinal
diskler ve diğer veri medyaları ile aynı telif hakkı ve sahiplik bildirimine sahip olmalıdır. Lisans Alan, SAP'nin telif hakkı ve sahiplik
bildirimlerini değiĢtirmemeli ve kaldırmamalıdır.
6.3

DeğiĢiklikler/Eklentiler.

6.3.1 Lisans Alanın bu AnlaĢmanın koĢullarına ve Ģartlarına uymasına bağlı olarak, Lisans Alan Yazılımın bu AnlaĢma çerçevesindeki
izin verilen Kullanımını geniĢletmek için DeğiĢiklik ve/veya Eklenti yapabilir ve bu AnlaĢmanın 2.1.1(a) maddesi uyarınca verilen
Yazılım Lisansı ile Yazılımla birlikte DeğiĢiklikler ve Eklentiler kullanabilir. Lisans Alan, DeğiĢiklik veya Eklenti yapmadan önce SAP'nin
kayıt prosedürüne uymalıdır. Tüm DeğiĢiklikler ve ilgili tüm haklar, SAP ve SAP AG'nin münhasır mülküdür. SAP tarafından (Lisans
Alan ile birlikte veya ondan ayrı) geliĢtirilen tüm Eklentiler ve ilgili tüm haklar SAP ve SAP AG'nin münhasır mülküdür. Lisans Alan,
SAP'nin ilgili haklarını güvenceye almak için gerekli belgeleri düzenlemeyi kabul eder. SAP'nin katılımı olmadan Lisans Alan
tarafından veya onun adına geliĢtirilen tüm Eklentiler ("Lisans Alan Eklentisi") ve ilgili tüm haklar Lisans Alanın bu Lisans Alan
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Eklentilerini ticari amaçla kullanma, pazarlama, dağıtma, lisansını verme, alt lisansını verme, aktarma, atama veya baĢka türlü
devretme eylemlerini gerçekleĢtirmemesi Ģartıyla SAP'nin Yazılımdaki haklarına tabi olarak Lisans Alanın münhasır mülkü olacaktır.
SAP, bağımsız olarak Yazılım için kendi DeğiĢikliklerini veya Eklentilerini geliĢtirme hakkını saklı tutar ve Lisans Alan, SAP'nin kendi
Yazılımını veya DeğiĢikliklerini veya Eklentilerini satmasını, devretmesini, lisansını vermesini veya kullanmasını sınırlama hakkı
bulunmadığını ve sayılanları sınırlayacak faaliyetlerde/taleplerde bulunmamayı kabul eder.
6.3.2
SAP'nin katılımı olmadan Lisans Alan tarafından veya onun adına geliĢtirilen DeğiĢiklik veya Lisans Alan Eklentisi Ģunları
yapmamalıdır (burada belirtilen diğer sınırlamalar da dahildir): Bu AnlaĢmada belirtilen sınırlamalardan herhangi birini atlama veya
geçersiz kılma ve/veya Lisans Alana, Lisans Alanın doğrudan lisans sahibi olmadığı Yazılımlara eriĢim verme; Yazılımdan SAP harici
bir yazılıma toplu veri aktarımı yapma ve verileri SAP harici yazılımda kullanma, değiĢtirme, kaydetme veya baĢka türlü iĢleme;
Yazılımın performansını veya güvenliğini makul olmayan Ģekilde zarara uğratma, azaltma veya düĢürme; SAP yazılım lisans koĢulları,
Yazılım veya SAP ürünleriyle ilgili diğer bilgiler hakkında bilgi oluĢturma veya sağlama.
6.3.3 Lisans Alan kendisi ve kendinden sonra gelecek muhataplar ve atadıkları kiĢiler adına Lisans Alan tarafından veya onun adına
SAP katılımı olmadan geliĢtirilen DeğiĢiklikler veya Lisans Eklentiler veya Lisans Alan tarafından veya onun adına SAP katılımı
olmadan geliĢtirilen DeğiĢiklikler veya Lisans Eklentileri tarafından eriĢilen SAP yazılımı iĢlevleriyle ilgili SAP'ye veya bağlı Ģirketleri,
veya onların satıcıları, dağıtıcıları, tedarikçileri, ticari ortakları ve müĢterilerine karĢı hiçbir talepte bulunma hakkı olmadığını ve
sayılanlara karĢı hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul eder.
7.

PERFORMANS GARANTĠSĠ.

7.1
Garanti. SAP, Yazılımın teslimattan itibaren altı aylık dönem boyunca Dokümantasyonda belirtilen özelliklere uygun olacağını
garanti eder. Garanti Ģu koĢullarda geçerli olmaz: (i) Yazılımın Dokümantasyonda belirtilen Ģekilde kullanılmaması veya (ii) hatanın
bir DeğiĢiklik veya Eklentiden (SAP tarafından oluĢturulan ve SAP Support veya baĢka bir garanti kapsamında sunulan DeğiĢiklik veya
Eklenti haricinde), Lisans Alan veya üçüncü taraf yazılımdan kaynaklanması. SAP, Yazılımın kesintisiz olarak çalıĢacağını veya
performansı önemli ölçüde etkilemeyen küçük hatalardan arındırılmıĢ olduğunu veya Yazılım dahilindeki uygulamaların Lisans Alanın
tüm iĢ gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde tasarlandığını garanti etmez. Lisans Alanın garanti süresi dahilinde SAP'yi Yazılımın
garantiye uygun olmadığı konusunda yazılı ve ayrıntılı bir açıklama ile bilgilendirmesi ve SAP'nin bu durumu onaylaması halinde
takdir hakkı kendisinde bulunmak üzere SAP: a) uygun olmayan Yazılımı onaracak veya değiĢtirecek veya b) uygun olmayan Yazılımı
iade alarak uygun olmayan Yazılım için ödenmiĢ olan lisans ücretlerini iade edecektir. Lisans Alanın bu garanti çerçevesindeki tek
hakkı budur.
7.2
Açık Uyarı. SAP VE TÜM LĠSANS VERENLERĠ YASALAR GEREĞĠNCE FERAGAT EDĠLEMEYEN GARANTĠLER HARĠÇ OLMAK ÜZERE
TĠCARĠ OLARAK KULLANILABĠLĠRLĠK VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK ZIMNĠ GARANTĠLERĠ DAHĠL OLMAK ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNĠ HĠÇBĠR GARANTĠ VERMEZ.
8.

TAZMĠN.

8.1 Ġhlal ve Lisans Alanın Savunması. SAP, Lisans Alanı, Yazılımı bu AnlaĢmanın koĢulları ve Ģartları uyarınca kullanması nedeniyle
Bölgede bir üçüncü Ģahıs tarafından Lisans Alana karĢı ileri sürülen patent iddiaları, telif haklarının veya ticari sır haklarının doğrudan
ihlali veya kötüye kullanımı iddialarına karĢı koruyacaktır ve bu iddialarla ilgili Lisans Alanın aleyhine mahkemece tespit edilen nihai
zararları(veya SAP'nin kabul ettiği sulh tutarlarını) SAP ödeyecektir. SAP'nin bu yükümlülüğü söz konusu ihlal veya kötüye kullanımın,
Yazılımın baĢka bir yazılımla birlikte kullanılması, BelirlenmiĢ Birim'in dıĢında bir cihaz kullanılması, ihlal veya kötüye kullanımın
güncellemenin kullanımı ile önlenebileceği durumlarda SAP tarafından sunulan güncellemenin kullanılmaması veya lisanssız etkinlikler
sonucunda oluĢması halinde geçerli değildir. SAP'nin yükümlülüğü, Lisans Alan'ın söz konusu hak talebini SAP'ye yazılı olarak
zamanında bildirmemesi durumunda geçerli değildir. SAP, sulh, Lisans Alan için finansal bir yükümlülük oluĢturmadığı sürece, söz
konusu iddiaları savunma veya sulhe gitme konusunda tam denetim sahibi olacaktır. Lisans Alanın SAP'nin önerdiği savunmayı
reddetmesi veya SAP'nin görevlendirilmiĢ hukuki danıĢmanına tam denetim vermemesi durumunda, Lisans Alan SAP'yi Bölüm 8.1
kapsamındaki yükümlülüklerinden ibra eder. Lisans Alan söz konusu iddianın savunmasında tam olarak iĢbirliği yapacaktır ve
masrafları kendisine ait olmak üzere SAP'ye makul ölçüde danıĢmanlık yaparak yardımcı olabilir. SAP, Yazılımın üçüncü taraf
kullanım hakları için ihlal veya yanlıĢ kullanım iddiası ortadan kalktığında veya Yazılımın ihlal veya yanlıĢ kullanımda bulunmadığı
anlaĢıldığında iddialar için savunma arama hakkını saklı tutar. SAP, SAP'nin Yazılımı alternatif eĢdeğer ihlalde bulunmayan program
ve destek dokümantasyonu ile değiĢtirmesini gerektiren durumlarda bir iddiayı sulh ile çözebilir. Lisans Alan, SAP’nin haklarına zarar
veren ihlal veya kötüye kullanıma veya Yazılım ihlali ya da kötüye kullanımı iddialarına yanıt olarak herhangi bir iĢlemde
bulunmayacaktır.
8.2
BU BÖLÜM 8'ĠN HÜKÜMLERĠ ÜÇÜNCÜ ġAHIS FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ ĠHLALĠ VEYA YANLIġ KULLANIMI KONUSUNDA SAP
VE LĠSANS VERENLERĠNĠN LĠSANS ALANA KARġI OLAN TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ VE LĠSANS ALANIN KANUNĠ TEK YOLUNU BELĠRTĠR.
9.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

9.1
Sorumluluk DıĢı. (i) Yazılımın Dokümantasyona uygun kullanılmaması veya (ii) hata veya yükümlülüğün Lisans Alan DeğiĢiklik
veya Eklentisi (SAP Support veya baĢka garanti kapsamında SAP tarafından gerçekleĢtirilen bir DeğiĢiklik veya Eklenti haricinde)
veya üçüncü Ģahıs yazılım tarafından kaynaklanması durumunda SAP ve lisans verenleri bu AnlaĢma uyarınca sorumlu olmayacaktır.
SAP VEYA LĠSANS VERENLERĠ YAZILIMIN VE/VEYA BU ANLAġMA ĠLE LĠSANSLANAN ÜÇÜNCÜ ġAHIS YAZILIMIN TEHLĠKELĠ
KULLANIMINDAN DOĞAN ĠDDĠA VEYA ZARARLARDAN SORUMLU DEĞĠLDĠR.
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9.2
Zararların Hariç Tutulması; Sorumluluğun Sınırlandırılması. BU ANLAġMANIN DĠĞER HÜKÜMLERĠNE BAKILMAKSIZIN, GĠZLĠ
BĠLGĠLERĠN ĠFġASINDAN VEYA YETKĠSĠZ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR VEYA TARAFLARDAN BĠRĠNĠN AĞIR ĠHMALĠ
VEYA KASTĠ HATALI DAVRANIġINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA YARALANMA HARĠÇ OLMAK ÜZERE, HĠÇBĠR KOġUL ALTINDA VE
ĠDDĠANIN NEDENĠ HER NE OLURSA OLSUN SAP, LĠSANS VERENLERĠ VEYA LĠSANS SAHĠBĠ BĠRBĠRLERĠNE VEYA BAġKA BĠR KĠġĠ
VEYA KURULUġA YAZILIMA ÖDENEN LĠSANS ÜCRETLERĠNDEN DAHA FAZLA TUTARDAKĠ DOĞRUDAN ZARARA NEDEN OLAN VEYA
ÖZEL, ARIZĠ, DOLAYLI ZARARLAR, ĠYĠ NĠYET VEYA Ġġ KAYBI, ĠġĠN DURMASI, VERĠ KAYBI, BĠLGĠSAYAR ARIZASI VEYA BOZULMASI,
AVUKAT ÜCRETLERĠ, MAHKEME MASRAFLARI, FAĠZ VEYA CEZAĠ YA DA BENZER ZARARLAR ĠÇĠN HERHANGĠ BĠR TUTARDA YÜKÜMLÜ
OLMAYACAKTIR. Bu AnlaĢmanın hükümleri riskleri SAP ve Lisans Alan arasında dağıtır. Lisans ücretleri bu risk dağılımını ve
buradaki yükümlülükleri kapsar.
10.

GĠZLĠLĠK.

10.1. Gizli Bilgilerin Kullanımı. Gizli Bilgiler, bu AnlaĢmanın amacını gerçekleĢtirmek için gerekli olan haller haricinde hiçbir Ģekilde
kopyalanamaz. Diğer tarafın Gizli Bilgilerinin kopyalanması durumunda mülkiyet ifĢa eden tarafın olarak kalır ve kopyalan suret,
orijinalde bulunan tüm gizli veya özel bildirimlerine veya iĢaretlerine sahip olmalıdır. Diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak
tarafların her biri: (a) Gizli Bilgileri gizli tutmak için tüm Makul Adımları (ayrıntıları aĢağıda verilmiĢtir) atmalı ve (b) Gizli Bilgileri bu
AnlaĢmadaki haklarını yerine getirmek için eriĢimi gerekli olan kiĢiler haricinde kimseye vermemelidir. Burada kullanıldığı anlamıyla
"Makul Adımlar", bilgiyi alan tarafın uyguladığı ve kendi benzer nitelikteki özel ve gizli bilgilerini korumak için kullandığı ve makul bir
dikkat etme standardından daha düĢük seviyede olmayacak adımlardır. Tarafların bu AnlaĢmadan önce paylaĢılan Gizli Bilgileri, bu
AnlaĢmanın hükümleri çerçevesinde korunacaktır.
10.2 Ġstisnalar. Yukarıda yer alan ve Gizli Bilgi kullanımı veya ifĢası için geçerli olan kısıtlamalar, Ģu durumdaki Gizli Bilgiler için
geçerli değildir: (a) alan tarafça ifĢa eden tarafın Gizli Bilgilerine ihtiyaç duyulmadan bağımsız olarak geliĢtirilen veya söz konusu Gizli
Bilgileri almaya hakkı olan üçüncü bir Ģahıstan kısıtlama olmadan ve yasal olarak alınan bilgiler; (b) alan tarafça bu AnlaĢma ihlal
edilmeden kamunun kullanımına sunulmuĢ bilgiler; (c) ifĢa zamanında alan tarafça kısıtlama olmaksızın bilinen bilgiler veya (d) ifĢa
eden tarafın yazılı olarak kısıtlama olmaksızın verdiğini belirttiği bilgiler.
10.3 Gizli KoĢullar ve ġartlar; Reklam. Lisans Alan bu AnlaĢmanın koĢullarını ve Ģartlarını veya içeriği fiyatları üçüncü taraflara ifĢa
etmeyecektir. Taraflardan hiçbiri diğerinin adını, diğerinin yazılı izni olmadığı sürece reklam veya benzeri etkinlikler için kullanamaz.
Ġstisna olarak Lisans Alan, SAP'nin Lisans Alanın adını müĢteri listelerinde veya tarafların karĢılıklı olarak anlaĢma sağlayacağı
durumlarda SAP'nin pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanabileceğini kabul eder (referans görüĢmeleri ve hikayeleri, basın
yazıları, saha ziyaretleri, SAPPHIRE katılımı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). SAP, referans etkinliklerinin Lisans
Alanın iĢ faaliyetlerini makul olmayan ölçüde kesmemesi için makul çabayı gösterecektir.
11.
DEVĠR. Lisans Alan, SAP'nin önceden yazılı onayı olmadan bu AnlaĢmayı veya bu AnlaĢma altındaki haklarından veya
yükümlülüklerinden herhangi birini veya SAP Materyallerini veya SAP Gizli Bilgilerini hisse satıĢı, Ģirket evliliği veya birleĢme dahil
olmak üzere kendi isteğiyle veya yasalar gereğince devredemez, yetkilendiremez, rehin veremez veya baĢka türlü aktaramaz. SAP
bu AnlaĢmayı SAP AG'ye veya SAP AG'nin bağlı Ģirketlerinden birine devredebilir.
12.

GENEL HÜKÜMLER.

12.1 Bölünebilirlik.
Bu AnlaĢma dahilindeki hükümlerden birinin veya daha fazlasının herhangi bir nedenle geçersiz veya
uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda tarafların niyeti bu geçersizlik veya uygulanamama durumunun AnlaĢmanın diğer
hükümlerini etkilememesi ve bu AnlaĢmanın söz konusu geçersiz veya uygulanamayan hükmün hiç dahil edilmemiĢ gibi kabul
edilmesidir.
12.2 Feragat Etmeme. Taraflardan birinin bu AnlaĢmanın hükümlerinden herhangi birinden feragat etmesi, aynı veya baĢka bir
hükmün önceki veya sonraki ihlalinden feragat ettiği anlamına gelmez.
12.3

Suretler. Bu AnlaĢma iki suret halinde imzalanabilir ve bu suretlerin her biri asıl sayılır ve ikisi tek bir AnlaĢmayı oluĢturur.

12.4 Düzenleyici Hükümler. Yazılımı, Dokümantasyon ve SAP Materyalleri Amerika BirleĢik Devletleri ve Almanya yasaları dahil
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeĢitli ülkelerin ihracat denetim yasalarına tabidir. Lisans Alan Yazılımı, Dokümantasyonu
veya diğer SAP Materyallerini SAP'nin önceden yazılı izni olmadan lisans veya diğer düzenleme onayı için herhangi bir resmi kuruma
göndermeyeceğini ve Yazılımı, Dokümantasyonu ve SAP Materyallerini yasalar tarafından yasaklanan ülkelere, kiĢilere veya
kurumlara göndermeyeceğini kabul eder. Lisans Alan ayrıca Yazılım, Dokümantasyon veya diğer SAP Materyallerinin Lisans Alan
veya Bağlı ġirketleri tarafından kullanımı konusunda Lisans Alanın kayıtlı olduğu ülke ve diğer ülkelerdeki tüm düzenlemelere uyma
konusunda sorumludur.
12.5
Geçerli Kanunlar; Sınırlama Dönemi. Bu AnlaĢma ve bu AnlaĢma ve konusu ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm iddialar için
kanun hükümlerindeki çakıĢmalara bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır. Yabancı kanunlar, kurallar ve
düzenlemeler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları, kuralları ve düzenlemeleri arasında anlaĢmazlık olması halinde Türkiye Cumhuriyeti
kanunları, kuralları ve düzenlemeleri geçerli olacaktır. BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları bu AnlaĢma
için geçerli değildir. Yeknesak Bilgisayar BiliĢim ĠĢlemleri Kanunu geçerli değildir. Lisans Alan bu AnlaĢma ve konusu ile ilgili olarak
ortaya çıkan iddialar için Lisans Alanın öğrendiği veya iddialara neden olan durumları makul araĢtırma sonucunda bilmesi gerektiği
tarihten itibaren bir (1) yıl içinde bir eylem nedeni belirtmelidir.
12.6 Bildirimler. Bu AnlaĢma uyarınca gerekli veya verilebilecek olan tüm bildirimler veya raporlar yazılı ve yasal olarak bağlayıcı
Ģekilde olmalıdır ve ilgili SAP yönetim ofislerine ve herhangi bir Yazılım SipariĢ Formunda belirtilen Lisans Alan adresine
gönderildiğinde teslim edildi sayılır. 12.6 numaralı bu bölüm veya AnlaĢmanın baĢka bir bölümü uyarınca yazılı iletiĢim gerektiği
durumlarda bu mektup veya diğer yazılı iletiĢim araçları ile sağlanabilir.
[Taslak Notu: Bulunduğunuz bölgedeki yerel kanunlar gerektiriyorsa buna göre uyarlayın.]
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12.7 Mücbir Sebepler. GerçekleĢtiren tarafın makul kontrolü dıĢında olan nedenlerden kaynaklanan AnlaĢma hükümlerinin (vadesi
gelmiĢ ödemeler hariç) yerine getirilmemesi veya gecikmeli olarak yerine getirilmesi bu AnlaĢmanın ihlali olarak sayılmaz ve varsa
söz konusu hükmün yerine getirilmesi için gereken zaman, performansı etkileyen koĢulların süresine eĢit olarak uzatılmıĢ sayılacaktır.
12.8 AnlaĢmanın Tamamı. Bu AnlaĢma SAP ve Lisans Alana arasındaki anlaĢmanın tam ve özel beyanıdır ve önceki tüm beyanlar,
tartıĢmalar ve yazılar bu AnlaĢmayla geçersiz kılınmıĢtır ve taraflar bu beyanlardan, tartıĢmalardan veya yazıĢmalardan feragat eder.
Bu AnlaĢmada yalnızca her iki tarafın imzasıyla değiĢiklik yapılabilir. Bu AnlaĢma, Lisans Alan tarafından SAP'ye sunulan satınalma
sipariĢlerinde veya diğer belgelerde görülebilecek tüm ek, çakıĢan veya tutarsız koĢullardan ve Ģartlardan üstündür. Bu AnlaĢma
Yazılım içindeki clickwrap son kullanıcı sözleĢmesinde görülebilecek ek, çakıĢan veya tutarsız koĢullardan ve Ģartlardan üstündür.
12.9
HiyerarĢi. Bu AnlaĢmanın hükümleri arasında farklılık veya tutarsızlık olması durumunda Ģu öncelik sırası geçerli olacaktır:
(i) Yazılım SipariĢ Formu; (ii) Çizelgeler; (iii) Kullanım KoĢulları ve (iv) GKġ.
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