STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE
İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
BİR AKTİVASYON KODU ALIP BUNU YAZILIM PROGRAMI LİSANSINI AKTİF HALE
GETİRİP DONANIM ANAHTARINI (“ANAHTAR”) TAKMAK SURETİ İLE, İŞBU ANLAŞMAYI
OKUYUP ANLADIĞINIZI VE İŞBU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNİN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI
OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞ OLACAKSINIZ. PROGRAMIN BAŞLATILMASI İLE, İŞBU
ANLAŞMAYI OKUYUP ANLADIĞINIZI VE İŞBU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNİN SİZİN İÇİN
BAĞLAYICI OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞ OLACAKSINIZ.
Güvenlik bandını açmakla ya da başka bir biçimde programı kullanmakla, lisans hükümlerine
uyacağınızı kabul etmiş olacaksınız. Lisans hükümlerine uymayı kabul etmediğiniz takdirde,
güvenlik bandını açmayıp Programı kurmamanız, indirmemeniz ya da başka bir şekilde
Programa erişmemeniz gerekir.
Stoneridge Electronics Ltd (bundan böyle “Stoneridge Electronics Ltd” olarak anılmıştır),
aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında, Stoneridge Electronics Ltd Yazılım Ürününün
(“Program”) kullanılması için, size (bundan böyle “Müşteri” olarak anılmıştır) lisans vermekte ve
Müşteri de, devredilemeyen ve gayri münhasır bu lisansı kabul etmektedir.
1. MÜLKİYET
İlgili telif hakları ve diğer sınai ya da fikri mülkiyet hakları da dahil, Müşteriye Stoneridge
Electronics Ltd tarafından ya Stoneridge Electronics Ltd adına teslim edilen Program (ki bu
terim, işbu anlaşmada kullanıldığı biçimi ile, makine tarafından okunabilen materyal takımı,
kullanıcı dokümantasyonu, Anahtar ve diğer her tür ilgili materyali içerecektir), Stoneridge
Electronics Ltd’in malı olup Stoneridge Electronics Ltd’in bir ticari sırrını oluşturmaktadır.
Müşteri, işbu anlaşma ile verilmiş olan lisans hakları dışında Programa ilişkin her hangi bir
mülkiyet hakkı, diğer bir hak ya da menfaat elde etmemektedir.
2. GÜVENLİK
Müşteri, Program üzerindeki her hangi bir ticari marka, unvan, telif uyarısı ya da diğer tür
uyarıları sökmeyecek ve işbu anlaşma kapsamında alınmış olan kopyaların üzerinde bunların
muhafaza edilmesinden ve keza, programın yedeğinin alınması amacı ile bunların
çoğaltılmasından sorumlu olacaktır.
3. LİSANS
Anlaşma kapsamında, “programın kullanılması”, Müşteriye ait bilgilerin işlenmesi amacı ile, bir
ortamdan makineye aktarma ve okuma yapmak sureti ile, Programdaki mevcut talimatların ya
da verilerin her hangi bir kısmının kopya edilmesi anlamına gelecektir.
Kaynak biçim veri dosyası düzenlerine ilişkin program ile Programın tasarım dokümantasyonu
kesinlikle Programın isteğe bağlı ya da ek materyali olarak kabul edilmez ve bunlar, işbu
anlaşma kapsamında Müşteriye verilmediği gibi lisans kapsamına da dahil değildir.
İşbu anlaşma kapsamında müşteriye verilmiş olan lisans çerçevesinde, Müşteri, sadece
donanım anahtarının takılı olduğu tek bir makine üzerinde Programı kullanma hakkına sahip
olmaktadır. Müşteri, Stoneridge Electronics Ltd’in önceden yazılı iznini almadan Programı
başka bir biçimde kullanmayacaktır.
Müşteri, ancak yedekleme ve arıza halinde kurtarma işlemleri kapsamında gerekli olması
halinde, Programı, makine tarafından okunabilir bir biçimde tamamen ya da kısmen
kopyalayabilir; ancak, bu durumda, söz konusu kopyalar, sadece üzerinde Anahtarın takılı
olduğu makine üzerinde kullanılacak ve söz konusu kopyaların üzerinde, asıl programın
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üzerinde bulunan tüm uyarı ve işaretler ile telif hakkı yazısı, unvan ve diğer müseccel marka
uyarıları yer alacaktır ve bu kopyalar, ancak asıl programın kullanılamayacak biçimde hasar
görmesi halinde kullanılabilecektir. Bu kopyaların, Müşterinin elinin altında ve kontrolünde
tutulması zorunludur. Ancak bazı programlarda kopya işlemini sınırlayıcı ya da engelleyici
özellikler bulunabilir.
Müşteri, Programın kullanımı için Stoneridge Electronics Ltd tarafından verilmiş olan
dokümantasyonu ve keza Müşteriye Stoneridge Electronics Ltd tarafından ya da onun adına
verilmiş olan diğer her tür matbu materyali kısmen ya da tamamen kopyalayamaz ve
çoğaltamaz. Müşteri, sipariş tarihinde geçerli olan fiyatlar üzerinden bu dokümantasyonun ek
kopyalarını Stoneridge Electronics Ltd’den temin edebilir.
Müşterinin, Program üzerindeki müseccel uyarıları, etiketleri ya da ticari markaları sökmesi ya
da değiştirmesi yasaktır. Müşteri, Programı, diğer her hangi bir yazılım ya da donanım ile
birlikte çalıştırmak için ya da başka her hangi bir amaçla Program üzerinde her hangi bir hata
düzeltme, üst düzey dile dönüştürme ya da değişiklik işlemleri yapamaz. Müşterinin bu tür bir
hata düzeltme, üst düzey dile dönüştürme ya da değişiklik işlemlerini yapmak istemesi halinde,
önceden Stoneridge Electronics Ltd’den izin alması ve Stoneridge Electronics Ltd’in, tamamen
kendi takdiri ile bu amaçla gerekli olan bilgileri sağlamasına imkan vermesi gerekir.
Müşteri, Anahtarın muhafaza edilmesinden sorumlu olacaktır. Anahtarın kaybedilmesi halinde,
Stoneridge Electronics Ltd, sipariş tarihinde geçerli olan fiyatlardan ek bir kullanıcı lisansı ücreti
karşılığında yeni bir anahtar verecektir.
4. YILLIK LİSANS ÜCRETİ VE LİSANS YENİLEMESİ
İşbu Anlaşma, Müşterinin Programı aldığı tarihten itibaren 12 ay süre ile geçerli olup, Program
Destek ve Bakımı hususunda sipariş tarihinde geçerli olan fiyatlar üzerinden Müşterinin Yıllık
Lisans Ücretini ödemesi kaydı ile yıllık olarak yenilenebilir ya da Kısım 7’da öngörüldüğü biçimde
Stoneridge Electronics Ltd tarafından feshedilebilir. Stoneridge Electronics Ltd tarafından aksi
bildirilmedikçe, tüm yenilemeler, işbu lisansın hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.
STONERIDGE ELECTRONICS LTD, KULLANICIYA, YILLIK LİSANS ÜCRETİNİN VADESİNDE
ÖDENMEMESİ HALİNDE, PROGRAMIN, KULLANICININ PROGRAMLARI KISMEN YA DA
TAMAMEN KULLANMASINI ÖNLEYECEK OLAN ÖZEL YAZILIM İÇERDİĞİ HUSUSUNDA
UYARIDA BULUNMAKTADIR.
5. GARANTİ ÜSTLENMEME VE SORUMLULUK SINIRLAMASI
Stoneridge Electronics Ltd, işbu anlaşma kapsamında Program hususunda her hangi bir garanti
vermemektedir ve ürünün satışa ve amaca uygunluğu garantisi de dahil, her tür zımni garantiler,
işbu anlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. STONERIDGE ELECTRONICS LTD, KENDİSİNE
SÖZ KONUSU ZARAR YA DA HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ,
HER HANGİ BİR DOLAYLI, BİR FİİLE DAYALI, ARIZİ YA DA HUSUSİ ZARAR YA DA
HASARDAN HİÇ BİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR VE STONERIDGE
ELECTRONICS LTD’İN MARUZ KALACAĞI AZAMİ SORUMLULUK, MÜŞTERİNİN PROGRAM
İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞU PARANIN MÜŞTERİYE İADE EDİLMESİ İLE SINIRLI OLACAKTIR.
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6. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LİSANSLARI
Bu Anlaşmaya uygun olarak Programın Müşteri tarafından kullanımı, Microsoft SQL
Sunucusu
2008
R2
Ekspres
Koşullarına
(http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=29693) Dağıtılabilir Kodların korunması için gerekli olduğu
ölçüde (söz konusu Koşullarda tanımlandığı üzere) ve 2 no.lu Koşulu içerecek ve fakat
bununla sınırlı olmayacak biçimde, uygun olacaktır.
7. ANLAŞMANIN TEMLİKİ
İşbu Anlaşma ile anlaşma kapsamında Müşteriye verilmiş olan her tür lisans, Stoneridge
Electronics Ltd’in önceden yazılı izni olmadan Müşteri tarafından temlik edilemez,
başkalarına tali lisansı verilemez ya da başka bir biçimde her hangi bir üçüncü tarafa devir
edilemez. Stoneridge Electronics Ltd, işbu Anlaşma kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini
Stoneridge Electronics Ltd’in sahip olduğu her hangi bir şirkete temlik ya da devir edebilir.
8. VERİ KORUMA
8.1 Stoneridge şunları yapmayı taahhüt eder:
8.1.1 Kişisel Verileri yalnızca Anlaşmanın maksadı dahilinde kullanacaktır;
8.1.2 yalnızca Müşterinin talimatlarına göre hareket edecektir;
8.1.3 Kişisel Verilerin yetkisiz veya hukuka aykırı biçimde işlem görmesine, kazara
kaybına veya imha edilmesine, ya da bu gibi bilgilerin zarar görmesine karşı gereken
teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını sağlayacaktır; ve
8.1.4 Müşteriye Hizmet sağlamada faydalanılan her türlü alt-yüklenicinin bu
Anlaşmanın 8.1.1 ila 8.1.3 maddelerine uygun olması bakımından gerekli tüm makul
çabayı gösterecektir.
8.2 Müşteri Stoneridge'e şu garantileri vermektedir:
8.2.1 Verileri ve Kişisel Verileri, adil ve yasal uygulamalara uygun olarak ve 1998
tarihli Veri Koruma Yasasına göre toplayacaktır;
8.2.2 Kişisel Verilerle ilgili olarak Müşteri tarafından verilen tüm talimatlar daima
Birleşik Krallığın ve/veya geçerli yargı yerinin ilgili yasalarına uygun olacaktır; ve
8.2.3 Yasal olarak Kişisel Verileri kontrol etme hakkına sahip bulunmaktadır.
8.3 Stoneridge Müşteri tarafından özel olarak yazılı talepte bulunulması ya da herhangi bir
yasal gerekliliğin zorunlu kılması haricinde – ki böyle bir durumda önceden ve her halükarda
olayın hemen ardından, Müşteriyi söz konusu açıklama konusunda haberdar etmek için
elinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir -, hiçbir surette Kişisel Verileri üçüncü bir
şahsa ifşa etmeyecektir.
8.4 Müşteri, işbu 8. Madde kapsamındaki garantilerin ihlalinden doğan her türlü para cezası,
gider, talep, tazminat veya masraflar karşısında Stoneridge'in zararını karşılayacak ve zarar
görmesini engelleyecektir.
9. VERİLERİN STONERIDGE TARAFINDAN KULLANILMASI
Stoneridge'in Madde 8.1'deki yükümlülüklerinden bağımsız olarak, Stoneridge'e sağlanmış
olan tüm Veriler, Stoneridge ve programın temininde onun tarafından devreye sokulan başka
firmalar tarafından, ama sadece Stoneridge'in dahili iş amaçları çerçevesinde (program
unsurlarının geliştirilmesi ve denenmesi de dahil olarak, fakat bununla sınırlı olmayacak
şekilde), işlenebilir ve kullanılabilir.
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10. ANLAŞMANIN FESHİ
Anlaşma ve anlaşma kapsamında verilmiş olan lisanlar, şu durumlardan birinin
gerçekleşmesi halinde, Müşteriye yazılı bildirimde bulunulduktan sonra Stoneridge
Electronics Ltd tarafından derhal feshedilebilir:
(a)
(b)

Müşterinin işbu Anlaşmanın hükümlerinden her hangi birini ihlal etmesi ya da
Müşterinin Programın teslimi ve lisansının bedeli olarak ödenmesi gereken her hangi
bir parayı ya da Program Destek ve Bakımı hususundaki yıllık ücreti vaktinde
ödememesi

İşbu Anlaşmanın feshinden sonra, Stoneridge Electronics Ltd, Stoneridge Electronics Ltd’ine
ödenmemiş olan borçların ya da Stoneridge Electronics Ltd’in uğramış olduğu her tür zararın
tahsili için yasal işlemde bulunma hakkını saklı tutar.
İşbu Anlaşmanın ve anlaşma kapsamında verilmiş olan lisansın feshinden sonra, Müşteri,
Programı kullanmayı durduracaktır ve Stoneridge Electronics Ltd, Müşterinin elinin altında
bulunan Anahtar ile Programın her ne biçimde olursa olsun kopyalarının iadesini talep
edecektir.
Kısım 2 hükmü, işbu Anlaşma feshedildikten sonra da yürürlükte kalacaktır.
11. DEĞİŞİKLİK
İşbu Anlaşmada yapılacak her hangi bir değişiklik ya da ek, ancak yazılı olarak taraflarca yazılı
olarak özellikle üzerinde mutabakata varılmadıkça iki taraf için bağlayıcı olmayacaktır.
12. ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN MÜNFERİDEN GEÇERLİ OLMASI
İşbu Anlaşmanın her hangi bir hükmünün, her hangi bir yargı makamı ya da diğer bir yetkili
makam tarafından geçersiz, yasalara aykırı ya da uygulanamaz nitelikte bulunması ya da bu
hususta, Stoneridge Electronics Ltd ya de Müşterinin bilgi sahibi olması halinde, söz konusu
hüküm, hükmün uygulanabilirliğini sağlamak için gerekli ölçüde değiştirilecek ya da
daraltılacaktır. Bu tür bir hükmün değiştirilmesinin ya da kapsamının daraltılmasının mümkün
olmaması halinde, bu takdirde, söz konusu hüküm çıkarılacak ve işbu Anlaşmanın geri kalan
bölümü yürürlükte kalacaktır.
13. ÖNCEKİ MUTABAKAT VE YAZIŞMALARIN GEÇERSİZ OLDUĞU HUSUSU
İşbu Anlaşma, anlaşmanın konusuna ilişkin taraflar arasındaki tüm mutabakatı teşkil etmekte
olup bu konuya ilişkin gerek şifahi gerekse yazılı ya da açık ya da zımni önceki tüm temsil ve
ilzamlar, şartlar, mutabakat ve akitlerin yerini almaktadır.
14. BİLDİRİM
İşbu Anlaşmaya istinaden tüm bildirimler, faks ya da e-mail ile gönderilecek ve ancak tebellüğü
anında geçerli olacaktır; ancak, faks ya da e-mailin, faks iletisinden sonra 24 saat içinde kurye
şirketi vasıtası ile, söz konusu tarafın merkez adresine gönderilen yazı ile teyit edilmesi ya da
diğer tarafça başka bir yöntemle bildirilmesi zorunludur.
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15. GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, İskoçya Hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır; ancak,
Müşterinin iş merkezinin İngiltere ve Galler’de bulunması halinde, işbu Anlaşma İngiliz
Hukukuna tabi olacak ve bu hukuka göre yorumlanacaktır.

16. ETİK İŞ UYGULAMALARI BEYANI
Stoneridge Electronics Ltd, 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasasına uygun olarak, etik iş
uygulamalarına göre hareket etmektedir. Stoneridge Electronics Ltd rüşvete ve etik olmayan
ya da yolsuzluk içeren ticari uygulamalara karşı sıfır toleransa sahiptir. Bu husustaki
politikamızın bir sureti istek halinde ethics.eu@stoneridge.com 'dan temin edilebilir.
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