YAZILIM L SANS ANLA MASI
ÖNEML - D KKATLE OKUYUN: BU BELGE, B LG SAYAR YAZILIMI, LG MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA
ELEKTRON K DOKÜMANTASYON DA DAH L OLMAK ÜZERE BU ANLA MA LE B RL KTE VER LEN SAP YAZILIMLARINA
("YAZILIM")
N OLARAK SAP LE ARANIZDA TANZ M ED LEN YASAL ANLA MADIR. YAZILIMI KURMADAN ÖNCE,
IDAK YAZILIM L SANS ANLA MASININ ("ANLA MA") ARTLARINI VE KO ULLARINI OKUMANIZ, ONAYLAMANIZ VE
KABUL ETMEN Z GEREKMEKTED R. ANLA MANIN ARTLARINI VE KO ULLARINI KABUL ETM YORSANIZ, SATIN ALMANIZI
ZLEYEN OTUZ (30) GÜN
NDE YAZILIMI SATIN ALDI INIZ YERE ADE EDEREK ÖDED
Z ÜCRET N TAMAMINI GER
ALAB RS Z.
1.

L SANS. SAP, bedelini ödedi iniz Yaz m ürünlerini ve i levlerini, yaln zca dahili i amaçlar yla ve bu Anla man n artlar na ve
ko ullar na uygun olarak kullanman z için size s rl ve münhas r olmayan lisans hakk vermektedir. Yaz m size sat lmam r,
yaln zca lisans verilmektedir. Bu ürünü, ba ka bir SAP ürününe dahil bir promosyon lisans olarak veya bir üçüncü taraf ürünüyle
birlikte özel bir teklif kapsam nda sat n ald ysan z, Bölüm 3'teki Yaz m Kullan m Haklar 'nda aç klanan ek k tlamalar uygulan r. Bu
lisans, söz konusu yaz
n içindeki online yaz m anla mas na tabi olan promosyon yaz mlar da dahil olmak üzere, Yaz m ile
birlikte verilen di er yaz mlar için geçerli de ildir. Yaz mla birlikte kullanman z için SAP taraf ndan verilen veya ba ka bir ekilde
temin etti iniz herhangi bir dizi, bile en, ba lay , yard mc program, veri veya di er bir ö e varsa, bu Ek Teknolojiyi bu
Anla man n artlar na, ko ullar na, yükümlülüklerine ve k tlamalar na uygun olarak kullanman z gerekir. “Yaz m” terimi burada
kullan ld
ekliyle Ek Teknoloji ve Üçüncü ah s Ürünlerini de kapsamaktad r.
“SAP”, Yaz m lisans
veya ilgili hizmetleri do rudan veya bir sat
arac
yla dolayl olarak sat n ald
z SAP irketidir;
ülkenizde da m yapan bir SAP irketi yoksa söz konusu olan rlanda men eili Business Objects Software Limited irketidir.

2.

KURULUM VE KULLANIM Yaz
yaln zca sat n ald
z konfigürasyonda kurabilir ve sat n ald
z lisans say
kadar
kullan ya ula rabilirsiniz. Ayr ca Yaz
n canl kullan m d kopyalar
bir veya daha fazla yere, ola anüstü durum kurtarma,
acil yeniden ba latma ve yedekleme için makul ölçüde kurabilir ve bu amaçla kopyalar
ç karabilirsiniz. Bu Lisans Anla mas na
istinaden Yaz m üzerindeki haklar
kullanmak üzere elinizde bulunan Yaz m kopyas
ba latma s ras nda aç klanan ekilde
etkinle tirmeniz gerekir. SAP anahtar kodlar sayesinde lisans say
, türünü ve Yaz m kullan
denetleyebilir.

3.

YAZILIM KULLANIM HAKLARI Yaz m Kullan m Haklar belgesi, Yaz
kullan
za ili kin ilave artlar içerir ve burada
referans vermek amac yla www.sap.com/company/legal adresinde bulunur. Söz konusu ek ko ullar n bu Anla man n
bütünü olu turan bir parças oldu unu beyan ve kabul edersiniz.

4.

SAH PL K Yaz m ve tüm kopyalar na ili kin hak, tasarruf ve getirilerin tamam daima SAP ve/veya tedarikçilerine aittir. Orijinalin
veya kopyalar n mevcut formatlar veya iletildikleri ortam bu durumu de tirmez. Yaz ma veya yaz ma ili kin herhangi bir patent,
telif hakk , ticari marka veya di er fikri mülkiyet üzerinde hiçbir hakk z yoktur ve i bu belge de size böyle bir hak vermemektedir.
Yaz
, bu Anla man n ko ullar
ve herhangi bir Yaz m benchmark'
veya benzer testleri (gerek siz, gerek SAP gerekse
herhangi bir üçüncü ah s taraf ndan gerçekle tirilen) önceden SAP'nin yaz izni al nmad
sürece gizli tutmay , izinsiz if aya ve
kullan ma kar korumak taraf zca kabul edilmi tir. SAP ve/veya tedarikçileri aç kça size verilmeyen tüm haklar sakl tutmaktad r.
SAP tedarikçileri bu Lisans Anla mas n üçüncü ah s lehtarlar r ve buradaki tüm ko ullar n yerine getirilmesini sa lamak için
do rudan giri imde bulunma hakk na aç kça sahiptirler.

5.

TEL F HAKKI Yaz
n telif haklar SAP ve/veya tedarikçilerine aittir; Birle ik Devletler telif hakk ve patent yasalar na ve
uluslararas anla ma hükümlerine istinaden korunmaktad r. Yaz
u istisnalar d nda kopyalayamazs z: (a) canl
kullan lmayan bir yedekleme kopyas olu turmak veya (b) lisans
ald
z Yaz m bile enlerini Bölüm 2'de belirtildi i ekilde
Yaz m yürütmenin bir parças olarak bilgisayarlara kurmak. Yaln zca lisansl son kullan lar taraf ndan Yaz m kullan na yönelik
olarak yararlan lmak üzere ve herhangi ba ka bir üçüncü ahsa iletmemek ko uluyla, yaln zca Yaz ma dahil dokümantasyonu
makul say da ço altabilirsiniz (bas veya elektronik kopya olarak). Olu turdu unuz tüm Yaz m veya dokümantasyon kopyalar na
SAP'nin ve tedarikçilerinin ço altt
z tüm telif hakk notlar , ticari markalar
ve di er mülkiyet i aretlerini dahil etmeniz
zorunludur. Aksi takdirde olu turdu unuz tüm Yaz m kopyalar bu Lisans Anla mas n ihlal edilmesi anlam na gelir.

6.

KISITLAMALAR Bu Lisans Anla mas nda veya tabi olunan yasalarda aç kça belirtilmedi i sürece: (a) SAP’nin aç k yaz izni
olmadan, Yaz
veya bu Lisans Anla mas na istinaden size verilen herhangi bir hakk kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz,
devredemez alt lisans
veremez veya ba ka bir ekilde da tamazs z; (b) Yaz
, Yaz ma ili kin Uygulama Servis Sa lay
(ASP) ve servis ofisi i letme, pazarlama, üçüncü ah slara e itim verme, d kaynak kullan
veya dan manl k hizmetleri verme
veya e itim materyalleri geli tirme gibi Yaz mla ilgili di er ticari hizmetleri verme amac yla kullanamazs z; (c) Yaz
(hata
düzeltme amac yla bile) de tiremez, uyarlayamaz veya çevirisini yapamazs z ya da Yaz ma dahil olan ve bu amaçla sa lanan
menüleri, seçenekleri ve araçlar kullanarak Yaz
konfigüre etmek için gerekenler hariç türev çal malar olu turamazs z; (d) bu
tlamalara ra men geçerli yasalara göre izin verilen ölçü hariç, herhangi bir ekilde Yaz ma veya .RPT rapor dosyas format na
veya bunlar n herhangi bir bölümüne tersine mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz veya parçalara ay ramaz veya herhangi
ba ka bir i lem yapamazs z (birlikte çal abilirli i sa lamak için tersine derleme yapmak dahil olmak üzere); (e) Yaz
herhangi
bir SAP ürün teklifiyle rekabet edecek bir ürün geli tirmek için kullanamazs z; (f) Yaz
rapor dosyas format (.RPT), SAP’nin
mülkiyetinde olmayan herhangi bir genel amaçl rapor yazd rma, veri analizi veya rapor da
ürününde kullan lan alternatif bir
rapor dosyas format na dönü türemezsiniz; (g) izinsiz anahtar kodlar
kullanamaz veya ba kalar na iletemezsiniz; (h) önceden
SAP’nin yaz iznini almadan Yaz ma ili kin benchmark sonuçlar
herhangi bir üçüncü ahsa aç klayamaz; (i) burada aç kça izin
verilmedi i sürece üçüncü ah slar n Yaz ma eri mesine veya Yaz
kullanmas na izin veremezsiniz ve (j) anahtar kodunu
(kodlar ) da tmaz veya yay nlayamazs z. Geçerli yasalar uyar nca birlikte çal abilirlik için tersine mühendislik uygulamaya ili kin
haklar
kullanmak isterseniz öncelikle SAP'ye yaz bildirimde bulunmal ve SAP'nin, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere,
Yaz
n di er ürünlerinizle birlikte çal abilmesini sa lamak için taraflar n üzerinde kar kl olarak anla acaklar makul bir ücret
kar
nda (söz konusu olursa) gerekli bilgi ve yard
sa lamaya yönelik bir teklif sunmas beklemelisiniz.
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7.

SINIRLI GARANT VE TELAF

(a)

Üçüncü ah s Ürünleri hariç olmak üzere SAP u garantileri verir: (i) Yaz m, teslim edilmesini izleyen alt (6) ayl k süre içinde
Yaz m ürünlerinin Dokümanlar na uygun olarak yüklenebilecek ekilde teslim etmeyi taahhüt eder ve (ii) fiziksel medyan n (örn.
CD-ROM DVD ve Elektronik Yaz m Da
) teslim edilmesini izleyen alt (6) ay içinde malzeme ve i çilik hatalar ndan
ar nd lacakt r. Yaz m, Üçüncü ah s Ürünleri ve medyaya ili kin tüm z mni garantilerin süresi, a
da Bölüm 8(c)'de belirtilen ve
feragat edilemeyen garantilerin izin verdi i ölçüde, teslimattan sonraki otuz (30) gün ile s rl r. Yukar da bahsedilen garantiler,
özellikle kaza, kötü kullan m, yetkisiz onar m, de iklik, geli tirme veya yanl uygulamadan kaynaklanan hatalar kapsamaz. SAP
Yaz
n kesintisiz ve hatas z çal aca
garanti etmez. SAP Destek Hizmetleri çerçevesinde sa lanan sürümler de dahil olmak
üzere Yaz
n ilave kopyalar , revize edilmi versiyonlar veya yükseltmeleri garanti süresinin ba tan ba lamas na yol açmaz veya
garanti süresini ba ka bir ekilde etkilemez.

(b)

Yukar da belirtilen s rl garanti ko ulunun yerine getirilmemesi durumunda, takdir yetkisi SAP'de olmak üzere size sunulacak telafi
seçenekleri yaln zca (i) düzeltme veya Yaz
n yukar da belirtilen garanti ko ulunu yerine getiren bir ürün veya ürünlerle
de tirilmesi ya da (ii) Yaz m için ödenen ücretin iade edilmesi ve bu Lisans Anla mas n uygun olmayan kopyalar için
feshedilmesidir. Söz konusu telafi seçene i SAP taraf ndan, ancak Yaz
n teslim edilmesini izleyen alt (6) ay içinde söz konusu
garanti ko ulunun yerine getirilmedi ine dair SAP'ye yaz bildirimde bulunursan z sa lanacakt r.

(C)

SAP VE TEDAR KÇ LER , BU BÖLÜM 8'DE AÇIKÇA BEL RT LEN GARANT LER HAR Ç, (I) T CARETE ELVER
K, (II)
BEL RL B R AMACA UYGUNLUK, (III) ÜÇÜNCÜ AHIS HAK HLAL VEYA (IV) B NMEYEN HATALAR DA DAH L ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM D ER ZIMN GARANT SORUMLULUKLARINDAN FERAGAT ETMEKTED R. BAZI
EYALETLERDE/ÜLKELERDE ZIMNI GARANTILERDEN FERAGAT EDILMESINE IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU NEDENLE
YUKARIDA BAHSEDILEN SORUMLULUK FERAGATI SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYABILIR VE BULUNDU UNUZ EYALETE
VEYA ÜLKEYE GÖRE FARKLI HAKLARA SAHIP OLABILIRSINIZ.
BU ANLA MAYA TARAF OLARAK YAZILIMI
DE ERLEND RMEK
N KEND DENEY
, YETENEKLER
VE TAKD
KULLANDI INIZI VE YAZILIMIN
GEREKS MLER
KAR ILAMAYA UYGUN OLDU UNA KNA OLDU UNUZU BEYAN VE KABUL EDERS Z.

8.

SORUMLULUK SINIRLAMASI YÜRÜRLÜKTEK YASALAR DAH NDE VE
BU MADDE KAPSAMI LE SINIRLI OLMAKSIZIN
SAP, DAHA ÖNCEDEN HASARIN OLU AB LECE NE
N HABERDAR ED LM
OLSA DAH
KEND ,
STR BÜTÖRLER , TEDAR KÇ LER VEYA YAN KURULU LARI, HERHANG B R KÂR VEYA GEL R KAYBI, YANLI VER
VEYA VER KAYBI VEYA KAME ETMEK
N KULLANILAN ÜRÜNLER N MASRAFLARI DA DAH L H ÇB R DOLAYLI, ÖZEL,
ARIZ VEYA CEZA ZARARLA LG OLARAK S ZE VE ÜÇÜNCÜ AHISLARA KAR I H ÇB R EK LDE SORUMLU DE LD R.
SAP VE TEDAR KÇ LER N, NEDEN NE OLURSA OLSUN ( HMAL DAH L) F , DOLAYLI VE DO RUDAN ZARARLAR
NEDEN YLE S ZE KAR I YÜKÜMLÜLÜ ÜNÜN TOPLAMI, TARAFINIZDAN YAZILIM
N ÖDENEN YAZILIM L SANS
ÜCRETLER VEYA TARAFINIZDAN ZARARA NEDEN OLAN H ZMET
N ÖDENEN ÜCRETLE SINIRLIDIR. ÜÇÜNCÜ AHIS
ÜRÜNLER NDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SAP SORUMLU DE LD R. BU SINIRLAMALAR, HERHANG B R SINIRLI
TELAF N ESAS AMACINA ULA ILAMASA DA GEÇERL OLACAKTIR. YUKARIDA BAHSED LEN R SK PAYLA IMI, BU
SANS ANLA MASINA ST NADEN TAHS L ED LEN ÜCRETLERE YANSITILMI TIR. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE, BU
BÖLÜME DAH L ED LEN BELL BAZI DURUMLARDA, SORUMLULU UN SINIRLANMASINA IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU
NEDENLE YALNIZCA BU DURUMLARDA YUKARIDAKI SINIRLAMALAR SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYABILIR.

9.

SAP DESTEK H ZMETLER SAP, Sipari Formu'nda veya di er bir sipari belgesinde belirtilen ürün destek hizmetlerini
SAP’nin o anda geçerli olan, burada referans vermek üzere www.sap.com/company/legal adresinde bulunan SAP Destek
Çizelgesi'ne uygun ekilde sa layacakt r..

10. FES H Yaz
n abonelik temelinde lisansland
veya Sipari Çizelgesinde, Sat n Alma Sipari inde veya usullere uygun olarak
Sat n Alma Sipari inde at fta bulunulan herhangi bir yaz SAP fiyat teklifinde aksi belirtilen durumlar hariç, bu Anla maya istinaden
verilen Yaz m lisanslar daimidir. Yaz m abonelik temelinde lisansland ysa ve Abonelik Lisans geçerlilik döneminin sonunda veya
dönem sona ermeden önce yenilenmediyse, söz konusu Abonelik Lisans feshedilebilir. Yukar da belirtilenlerin yan s ra, (i) SAP
size yaz olarak ihlal bildiriminde bulunursa ve söz konusu ihlal otuz (30) gün içinde giderilmezse veya (ii) herhangi bir iflas, ödeme
aczi veya iflas mahkemesi karar na istinaden alacakl lar lehine devir i lemi gerçekle tirirseniz veya bu ba lamda hukuki süreçler
ba lat rsa, SAP bu Anla may ve bu Anla maya istinaden verilen tüm lisanslar ve hizmetleri derhal feshedebilir. Fesih,
ödenmemi borç yükümlülüklerinizi ortadan kald rmaz ve herhangi bir taraf n di erinden telafi talep etme hakk s rlamaz. SAP
bu Anla may veya herhangi bir bölümünü feshetmesinin ard ndan size ödedi iniz herhangi bir ücreti iade etmek zorunda de ildir.
Ko ulsuz ve süresiz olarak tüm iade taleplerinizden feragat etmeyi kabul edersiniz. Yaz m lisans iptal edilirse veya geçerlilik
süresi sona ererse, Yaz
n tüm kopyalar bilgisayarlardan kald rd
ve yok etti inizi teyit eden yaz bir bildirimi, söz konusu
iptal veya süre bitimini izleyen otuz (30) gün içinde göndermeniz gerekir. u Bölümler Anla man n sona ermesinden sonra da
geçerlili ini sürdürür: 8(c), 9, 11, 13, 15 ve 17.
11. DENET M SAP bu Anla man n geçerli oldu u süre boyunca ve Anla man n sona ermesinden sonraki üç (3) y l boyunca, makul bir
süre önceden size bildirerek ve masraflar kendisine ait olmak üzere, bu Anla maya uygun hareket edip etmedi inizi belirlemek
üzere defterlerinizi ve kay tlar
denetleyebilir. Böyle bir denetlemede, denetlenen dönemde SAP'ye borçlu oldu unuz tutar n
yüzde be inden (%5) daha fazlas SAP'ye ödemedi iniz veya bu Anla mada belirtilen yükümlülüklerinizden herhangi birini kas tl
olarak ihlal etti iniz ortaya ç karsa, SAP'nin talep edebilece i telafilere ek olarak SAP'ye denetim masraflar da ödemeniz gerekir.
12. GENELAmerika Birle ik Devletleri federal yasalar nda ba ka bir öncelik öngörülmedi i sürece, yasalar n çeli mesi ve Mallar n
Uluslararas Sat
için Sözle melere li kin Birle mi Milletler 1980 Konvansiyonu ve söz konusu konvansiyonda yap lan
de ikliklere bak lmaks n, bu Anla ma New York Eyalet Yasalar na tabidir. Bu Anla man n herhangi bir hükmü geçersiz k
rsa,
söz konusu geçersiz k lma Anla man n kalan bölümünün geçerlili ini etkilemez. Bu Anla ma, burada referans olarak an lan Yaz m
Kullan m Haklar ve SAP Destek Çizelgesi ile birlikte siz ve SAP aras ndaki anla man n tamam
olu turur ve bu Anla ma'n n
konular na ili kin olarak daha önce yap lan yaz veya sözlü her türlü anla may geçersiz k lar. Bu Anla ma, taraflar n her birinin
yetkili temsilcileri taraf ndan usullere uygun olarak imzalanm yaz bir belge olmadan de tirilemez. Yaz
temsil etti iniz tüzel
bir ki ilik ad na al yorsan z, bu Anla man n söz konusu tüzel ki ilik nezdinde ba lay
olmas
sa layacak yetkiye sahip
SAP Confidential
SAP BusinessObjects Software Clickwrap Agreement trTR.v.7-2011

2

oldu unuzu beyan ve kabul edersiniz. Taraf zdan gönderilen tüm sat n alma veya di er sipari belgelerindeki tüm ko ullar n yerini
bu Anla madaki artlar ve ko ullar alm r. SAP ile kar kl olarak ayr bir Ana Yaz m Lisans Anla mas ("MSLA") yapt ysan z ve
Yaz
söz konusu MSLA'ye istinaden ald ysan z, Yaz
kullanma ekliniz bu MSLA taraf ndan belirlenir ve MSLA'n n artlar ve
ko ullar bu Anla man n artlar ndan ve ko ullar ndan önce gelir. Yaz
n ürün ad SAP'nin bir ticari markas veya tescilli ticari
markas r. Bu Lisans Anla mas na ili kin herhangi bir sorunuz olursa lütfen yerel SAP temsilcinizle veya yetkili distribütörünüzle
irtibat kurun veya SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD adresine yaz n.
13. ABD RESM OLARAK KISITLANAN HAKLAR Yaz m, 48 C.F.R. 12.212'de (Eylül 1995) kullan lan anlamlar yla "ticari bilgisayar
yaz
" ve "ticari bilgisayar yaz
dokümantasyonu"ndan meydana gelen, 48 C.F.R. 2.101'deki (Ekim 1995) tan ma göre "ticari
kalem"dir 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 (Haziran 1995) (veya denk bir hüküm, örn., söz konusu oldu u
durumlarda çe itli ABD resmi kurumlar n katk ) uyar nca, ABD resmi kurumlar nda çal an kullan lar Yaz
yaln zca burada
belirtilen haklarla al r. Üretici, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde yerle ik SAP'dir.
14.

HRACAT DENET MLER Bu Yaz
n kullan , ABD hracat daresi Düzenlemelerine tabidir.
unlar kabul etmektesiniz: (a)
Küba, ran, Kuzey Kore, Suriye, Sudan veya Birle ik Devletler’in ihracat yasaklad
herhangi ba ka bir ülkenin veya bunlar n
denetimi alt ndaki herhangi ba ka bir ülkenin vatanda de ilsiniz, bu ülkeler uyruklu de ilsiniz ve bu ülkelerden herhangi birinde
ya am yorsunuz; (b) Yaz
do rudan veya dolayl olarak yukar da belirtilen ülkelere, bu ülkelerin vatanda lar na, bu ülke
uyruklulara veya bu ülkede oturanlara ithal veya yeniden ithal etmeyeceksiniz; (c) ABD D
leri Bakanl ’n n Men Edilenler
Listesi’ndeki, ABD Hazine Bakanl ’n n Özel Olarak Belirlenmi Uyruklar, Özel Olarak Belirlenmi Teröristler ve Özel Olarak
Belirlenmi Uyu turucu Kaçakç lar Listelerinde ad z geçmiyor; (d) Yaz
do rudan veya dolayl olarak yukar da belirtilen
listelerde ad geçen ki ilere ithal veya yeniden ithal etmeyeceksiniz ve (e) Yaz
, nükleer, kimyasal veya biyolojik kitle imha
silahlar n geli tirilmesi, tasarlanmas ve üretilmesi de dahil ancak bunlarla s rl olmamak üzere Birle ik Devletler yasalar nca
yasaklanan amaçlarla kullanmayacak ve kullan lmas na izin vermeyeceksiniz.
Daha fazla bilgi için bkz.
www.sap.com/company/legal.

15. S PAR
KO ULLARI Nitelikleri uygun i letmelerden SAP sat n alma sipari i ko ullar na uygun sat n alma sipari leri kabul
edilebilir. SAP taraf ndan yaz olarak teyit edilmeyen tüm sat n alma sipari leri geçersizdir. Ödemenin, fatura tarihini izleyen net 30
gün içinde yap lmas gerekir. SAP FOB Uygulamas SAP her türden fiyat garantisini özellikle reddetmektedir. SAP'nin net geliri
üzerinden al nan vergiler hariç geçerli tüm sat , kullan m, tüketim, KDV, mal ve hizmet vergilerinin ve geçerli tüm ihracat ve ithalat
harçlar n, gümrük vergilerinin ve benzer masraflar n ödenmesi sizin sorumlulu unuzdur.
16. ÜLKEYE ÖZGÜ KO ULLAR
Yaz
a
da belirtilen bölgelerden herhangi birinden sat n alman z durumunda ("Yerel Bölge"), bu bölüm özgün hükümleri ve
yukar daki artlar n ve ko ullar n istisnalar aç klamaktad r. A
da belirtilen uygulanabilir Yerel Bölge ("Yerel Kurallar") hükümleri
bu Anla ma hükümlerinden herhangi biriyle çeli irse Yerel Bölge'de sat n al nan tüm lisanslar için Yerel Tedarik hükümleri
uygulanacakt r.
Avustralya:
a) S

rl Garanti ve Telafi (Bölüm 7):

daki k

m eklenmi tir:

Bu Bölümde belirtilen garantiler, Ticari Uygulamalar Kanunu 1974 veya di er mevzuat uyar nca sahip oldu unuz haklara ek olarak
verilmektedir ve geçerli mevzuat n izin verdi i ölçüde uygulanabilir.
b) Sorumluluk S

rlamas (Bölüm 8):

daki k

m eklenmi tir:

Yasalar n izin verdi i ölçüde, SAP’nin Ticari Uygulamalar Kanunu 1974 veya hariç tutulamayacak, dengi bir Eyalet veya Bölge
yasalar nda belirtilen bir ko ul veya z mni garantiyi ihlal etmesi durumunda sorumlulu u, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere
yaln zca: (i) Yaz m söz konusu oldu unda: (a) (i) ürünü onarmak veya de tirmek veya denk ürün temin etmek veya (ii) gerekli
onar n veya denk ürün tedarik masraflar
ödemek ve (ii) SAP Destek Hizmetleri söz konusu oldu unda: (x) SAP Destek
Hizmetlerinin tekrarlanmas veya (y) hizmeti tekrar alma masraflar n ödenmesidir. SAP'nin bu Anla maya istinaden toplam
sorumlulu u hesaplan rken ödenen tutar veya bu paragrafa istinaden de tirilen, onar lan veya temin edilen her türlü ürün ve
hizmetin de eri dü ülecektir.
c) Genel (Bölüm 12): Bu bölümün ilk cümlesi a

daki ekilde de

tirilmi tir:

Bu Anla ma, yasalar n çeli mesi ve Mallar n Uluslararas Sat için Sözle melere li kin Birle mi Milletler 1980 Konvansiyonu ve
söz konusu konvansiyonda yap lan de ikliklere bak lmaks n, Yaz
ald
z Ülke veya Eyalet yasalar na tabidir.
Belçika ve Fransa
a) Sorumluluk S

rlamas (Bölüm 8): Bu bölümün tamam a

daki ile de

tirilmi tir:

Uyulmas zorunlu yasalarca aksi öngörülmedikçe:
1. SAP’nin bu Anla maya istinaden yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynakland
kan tlanan ve fiilen söz konusu
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin dolays z ve do rudan sonucu olan tüm zarar ve kay plar için sorumlulu u (SAP kusurluysa)
yaln zca zarara yol açan Yaz m için ödedi iniz ücretlerle s rl r. Bu s rlama SAP'nin yasal olarak sorumlu oldu u fiziksel
yaralanmalar (ölüm dahil), ta nmazlara verilen hasar ve maddi, ki isel mülkiyet zararlar söz konusu oldu unda geçerli de ildir.
2. OLASILI I HAKKINDA B LG LEND LM OLSALAR DAH , SAP VEYA YAZILIM GEL
LER NDEN HERHANG B
ÇB R KO ULDA UNLARDAN SORUMLU DE LD R: 1) VER KAYBI VEYA BOZULMASI, 2) DOLAYLI VE DO RUDAN
OLMAYAN ZARARLAR VEYA DOLAYLI EKONOM K ZARARLAR, 3) ZARARA YOL AÇAN OLAYIN DO RUDAN SONUCU
OLARAK ORTAYA ÇIKSA DAH KÂR KAYBI VEYA 4) , GEL R, BAR VEYA PLANLANAN TASARRUF KAYBI.
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3. Burada mutab k kal nan s rlamalar ve hariç b rakmalar yaln zca SAP taraf ndan de il, tedarikçileri ve yaz m geli tiricileri
taraf ndan gerçekle tirilen eylemleri de kapsar ve SAP'nin yan s ra sorumlu tedarikçileri ve yaz m geli tiricileri için de toplam
maksimum tutar bununla s rl r. Bu s rlama SAP'nin yasal olarak sorumlu oldu u fiziksel yaralanmalar (ölüm dahil),
ta nmazlara verilen hasar ve maddi, ki isel mülkiyet zararlar söz konusu oldu unda geçerli de ildir.
b) Genel (Bölüm 12): Bu bölümün ilk cümlesi a

daki ekilde de

tirilmi tir:

Bu Anla ma, yasalar n çeli mesi ve mallar n uluslararas sat için sözle melere ili kin birle mi milletler 1980 Konvansiyonu ve
söz konusu konvansiyonda yap lan de ikliklere bak lmaks n, yaz
ald
z Ülke Yasalar na tabidir.
Brezilya
a) Garanti (Bölüm 7): Bu bölümün tamam a

daki ile de

tirilmi tir:

(a) SAP unlar garanti eder: (i) Yaz m, teslim edilmesini izleyen alt (6) ay içinde standart dokümantasyonunda belirtilen i levsel
tan na büyük ölçüde uygun hale gelecektir ve (ii) fiziksel medyan n (örn. CD-ROM) teslim edilmesini izleyen alt (6) ay içinde
malzeme ve i çilik hatalar ndan ar nd lacakt r. Yukar da bahsedilen garantiler, özellikle kaza, kötü kullan m, yetkisiz onar m,
de iklik, geli tirme veya yanl uygulamadan kaynaklanan hatalar kapsamaz. Teknolojinin bugün geldi i noktada hatas z ve
kesintisiz çal an bir yaz m geli tirmenin mümkün olmad
anlad
beyan ederseniz. Sonuç olarak SAP Yaz
n kesintisiz
ve hatas z çal aca
garanti edemez. SAP Destek Hizmetleri çerçevesinde sa lanan sürümler de dahil olmak üzere Yaz
n
ilave kopyalar , revize edilmi versiyonlar veya yükseltmeleri garanti süresinin ba tan ba lamas na yol açmaz veya garanti süresini
ba ka bir ekilde etkilemez.
(b) Yukar da belirtilen s rl garanti ko ulunun yerine getirilmemesi durumunda, takdir yetkisi SAP'de olmak üzere size sunulacak
telafi seçenekleri yaln zca (i) düzeltme veya Yaz
n yukar da belirtilen garanti ko ulunu yerine getiren bir ürün veya ürünlerle
de tirilmesi ya da (ii) Yaz m için ödenen ücretin iade edilmesi ve bu Lisans Anla mas n uygun olmayan kopyalar için
feshedilmesidir. Söz konusu telafi seçene i SAP taraf ndan, ancak Yaz
n teslim edilmesini izleyen otuz (30) gün içinde söz
konusu garanti ko ulunun yerine getirilmedi ine dair SAP'ye yaz bildirimde bulunursan z sa lanacakt r.
(c) L SANS ALAN, TEKNOLOJ N BUGÜN GELD
NOKTADA HATASIZ VE KES NT Z ÇALI AN B R YAZILIM
GEL
RMEN N MÜMKÜN OLMADI INI VE YAZILIMIN GENEL OLARAK
YAZILIMI MÜ TER LER
N GEL
LD
ANLADI INI BEYAN EDER. BU NEDENLE SAP VE TEDAR KÇ LER , BU BÖLÜM 7'DE AÇIKÇA BEL RT LEN GARANT LER
HAR Ç, (I) T CARETE ELVER
K, (II) BEL RL B R AMACA UYGUNLUK, (III) ÜÇÜNCÜ AHIS HAK HLAL veya (IV)
NMEYEN HATALAR DA DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM D ER ZIMN GARANT
SORUMLULUKLARINDAN FERAGAT ETMEKTED R. BAZI EYALETLERDE/ÜLKELERDE ZIMNI GARANTILERDEN FERAGAT
EDILMESINE IZIN VERILMEMEKTEDIR; BU NEDENLE YUKARIDA BAHSEDILEN SORUMLULUK FERAGATI SIZIN IÇIN
GEÇERLI OLMAYABILIR VE BULUNDU UNUZ EYALETE VEYA ÜLKEYE GÖRE FARKLI HAKLARA SAHIP OLABILIRSINIZ.
SANS ALAN BU ANLA MAYA TARAF OLARAK YAZILIMI DE ERLEND RMEK
N KEND DENEY
, YETENEKLER
VE
TAKD
KULLANDI INI VE YAZILIMIN GEREKS MLER
KAR ILAMAYA UYGUN OLDU UNA KNA OLDU UNU BEYAN
VE KABUL EDER.
b) Sorumluluk S

rlamas (Bölüm 8): bu bölümün tamam a

daki ile de

tirilmi tir:

GEÇERL YASALARIN
N VERD
EN GEN
KAPSAMDA, SAP, D STR BÜTÖRLER , TEDAR KÇ LER VEYA YAN
KURULU LARI, HERHANG B R YANLI VER VEYA VER KAYBI VEYA KAME ETMEK
N KULLANILAN ÜRÜNLER N
MASRAFLARI DA DAH L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE H ÇB R DOLAYLI, ÖZEL, ARIZ VEYA CEZA
ZARARLA LG
OLARAK S ZE VE ÜÇÜNCÜ AHISLARA KAR I H ÇB R EK LDE SORUMLU DE LD R. SAP VE
TEDAR KÇ LER N, NEDEN NE OLURSA OLSUN F
VE DO RUDAN ZARARLAR NEDEN YLE L SANS ALANA KAR I
YÜKÜMLÜLÜ ÜNÜN TOPLAMI, L SANS ALANIN YAZILIM
N ÖDED
YAZILIM L SANS ÜCRETLER VEYA L SANS ALANIN
ZARARA NEDEN OLAN H ZMET
N ÖDED
ÜCRETLE SINIRLIDIR. BU SINIRLAMALAR, HERHANG B R SINIRLI
TELAF N ESAS AMACINA ULA ILAMASA DA GEÇERL OLACAKTIR. YUKARIDA BAHSED LEN R SK PAYLA IMI, BU
SANS ANLA MASINA ST NADEN TAHS L ED LEN ÜCRETLERE YANSITILMI TIR. L SANS ALAN AYRICA BU BÖLÜMDEK
SINIRLAMALARIN BU ANLA MANIN TEMEL UNSURLARI OLDU UNU VE BU SINIRLAMALARIN OLMAMASI HAL NDE
YATLARIN VE BU ANLA MADA BEL RT LEN D ER KO ULLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE DE
ECE
B LD
KABUL
EDER.
c) Genel (Bölüm 12) “New York” kelimesi a

dakiyle de

tirilmi tir:

Brezilya
Almanya ve Avusturya
a) Garanti (Bölüm 7): Bu bölümün tamam a

daki ile de

tirilmi tir:

SAP, Yaz
n önerilen donan m konfigürasyonuyla birlikte kullan ld nda, teslim edilmesini izleyen S rl Garanti Dönemi boyunca
ilgili dokümantasyonda belirtilen i levleri sa lad
garanti eder. S rl Garanti Dönemi i kullan
ysan z bir y l, de ilseniz iki
ld r. Dokümantasyonda Belirtilen levlerin yerine getirilmesinde önemli olmayan sapmalar herhangi bir garanti hakk do urmaz.
BU SINIRLI GARANT S ZE ÜCRETS Z OLARAK SA LANAN YAZILIMLAR (ÖRN. GÜNCELLEMELER, YAYIM ÖNCES SÜRÜM,
DE ERLEND RME YAZILIMLARI VEYA SATILAMAZ YAZILIMLAR) VEYA HATAYA DE
KL N NEDEN OLMASI
DURUMUNDA S N TARAFINIZDAN DE
LEN YAZILIMLAR
N GEÇERL DE LD R. Garanti talebinde bulunmak için
Yaz
ve ürünü sat n ald
gösteren faturay masraflar SAP'ye ait olmak üzere göndermeniz gerekir. Yaz
n i levleri
mutab k kal nan i levlerden önemli ölçüde farkl ysa, SAP takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere Yaz
onarabilir veya
de tirebilir. Bunlar n yap lmamas durumunda fiyatta indirim talep edebilir veya sat n alma anla mas iptal edebilirsiniz.
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b) Sorumluluk S

rlamas (Bölüm 8): Bu bölüme a

daki paragraf eklenmi tir:

Bu Bölümde aç klanan s rlamalar ve hariç b rakmalar, SAP'nin kas tl hareketleri veya önemli ihmali sonucu meydana gelen zarar
kapsamaz. Ek olarak, sözle meyle belirlenen somut bir görevin SAP veya temsilcileri taraf ndan hafif ihmal nedeniyle ihlal
edilmesinden kaynaklanan zararlar ve tipik olarak öngörülebilir zararlardan SAP sorumlu olacakt r. Bu sorumluluk s rlamas , yasal
temeline bak lmaks n tüm zarar iddialar için ve özellikle sözle me öncesi veya yard mc sözle me iddialar için geçerli olmal r.
Ancak bu sorumluluk s rlamas , ürün sorumlulu u kanununa istinaden zorunlu nizami yükümlülük kapsam nda olan ve söz konusu
garantinin sizi söz konusu zarardan koruma hedefi ölçüsünde, aç kça verilen bir garantinin ihlal edilmesi nedeniyle meydana gelen
bir zarar için geçerli de ildir. Bu madde, sorumlulu un kapsam n uyulmas zorunlu yasalarca belirlendi i durumlarda sorumlulu u
rlamak amac yla eklenmemi tir.
c) Genel (Bölüm 12): Bu bölümün ilk cümlesi a

daki ekilde de

tirilmi tir:

Bu Anla ma, yasalar n çeli mesi ve mallar n uluslararas sat için sözle melere ili kin birle mi milletler 1980 Konvansiyonu ve
söz konusu konvansiyonda yap lan de ikliklere bak lmaks n, yaz
ald
z Ülke Yasalar na tabidir.
talya
a) Sorumluluk S

rlamas (Bölüm 8): Bu bölümün tamam a

daki ile de

tirilmi tir:

SAP'nin sorumlulu unu s rlayamayaca önemli ihmalinden veya kas tl hareketlerinden kaynaklanan zararlar hariç, SAP'nin
Yaz mdaki orijinal veya ilave hatalarla, Yaz
n kullan lmas veya kullan lamamas yla veya herhangi bir ekilde bu Anla man n
ihlal edilmesiyle do rudan veya dolayl olarak ba lant sorumlulu u, sizin taraf zdan zarara neden olan Yaz m veya Yaz m
bölümü için SAP'ye ödenen ücret tutar yla s rl olacakt r.
b) Genel (Bölüm 12): Bu bölümün ilk cümlesi a

daki ekilde de

tirilmi tir:

Bu Anla ma, yasalar n çeli mesi ve mallar n uluslararas sat için sözle melere ili kin birle mi milletler 1980 Konvansiyonu ve
söz konusu konvansiyonda yap lan de ikliklere bak lmaks n, yaz
ald
z Ülke Yasalar na tabidir.
Birle ik Krall k
c) Genel (Bölüm 12): Bu bölümün ilk cümlesi a

daki ekilde de

tirilmi tir:

Bu Anla ma, yasalar n çeli mesi ve mallar n uluslararas sat
çin sözle melere li kin birle mi milletler 1980 konvansiyonu ve söz
konusu konvansiyonda yap lan De ikliklere Bak lmaks n, ngiltere ve Galler yasalar na tabidir. Bu Anla madaki hiçbir nokta
(aç k veya z mni) herhangi bir ki i veya tüzel ki ilik için Üçüncü ah slar n Sözle me Haklar Kanunu 1999'a istinaden herhangi bir
hak veya avantaj sa lamaz.
Lütfen bu Lisans Anla mas

n ko ullar

ve artlar

kabul edip etmedi inizi a
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