Microsoft® Donanım Aygıtlarıyla Kullanım İçin Yazılım Lisans Koşulları Sözleşmesi

ÖNEMLİ-DİKKATLE OKUYUN: Bu Yazılım Lisans Koşulları Sözleşmesi’nde ("Sözleşme") bulunan hakların ve sınırlamaların tümünü dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun. Bu Sözleşme üç (3) bölüm içermektedir: 1) Yazılım Lisans Koşulları Anlaşması; 2) Hem Yazılım Lisans Koşulları hem de Donanım Aygıtı için Genel Hükümler; ve (3) YAZILIM  ve Donanım Aygıtı için bir Sınırlı Garanti.

İşbu Sözleşme, Siz (gerçek kişi veya tek bir tüzel kişi olarak, bu Sözleşme’de “Siz” ya da “Sizin” olarak anılacaktır) ve Microsoft Corporation arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Uygulanabilir Microsoft faresi, klavye, web kamerası, kulaklık ürünü ya da Parmak İzi Okuyucu, Sözleşme’de “Donanım Aygıtı” olarak adlandırılmaktadır. “YAZILIM,” Microsoft tarafından uygulanabilir Donanım Aygıtı ile kullanılmak üzere sağlanan yazılım anlamına gelir ve ilgili ortamları (kopyalar da dahil olmak üzere), basılı materyali ve Microsoft tarafından bu yazılım için sağlanan “çevrimiçi” ya da elektronik belgeleri ya da yetkilendirilmiş yükseltmeler ya da ekleri içermektedir. Bu Sözleşme Size YALNIZCA YAZILIM gerçek Microsoft YAZILIMI olduğu takdirde lisans hakları vermektedir.

AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE YAZILIMI KURMANIZ, BELİRLİ STANDART BİLGİSAYAR BİLGİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLMESİNE VE GÜNCELLEŞTİRMELERİN OTOMATİK OLARAK KARŞIDAN YÜKLENİP BİLGİSAYARINIZA KURULMASINA VERDİĞİNİZ ONAY YERİNE GEÇER.

Sözleşme’nin Gözden Geçirilmesi ve Saklanması: İster YAZILIMI bir yetkili internet sitesinden yükleyin isterse bunu bir Donanım Aygıtı ile birlikte alın, YAZILIM Siz bu Sözleşme’yi kabul edene dek İş İstasyonu Bilgisayarı’na kurulmayacaktır (kabul etmediğiniz takdirde bir ücretin iadesi için aşağıya bakınız). Bu Sözleşme metnini yazdırabilirsiniz ya da YAZILIM içindeki ekranda görüntülenen Yardım dosyası içindeki yasal bilgiler bölümünde bulunan kopyaya başvurabilirsiniz. LÜTFEN DİKKAT: Bir basılı Sözleşme’nin ya da Sizin talebiniz üzerine teslim edilen Sözleşme’nin koşulları, YAZILIM içinde bulunan görüntülenen Sözleşme’nin koşullarından sonra gelir.

Sizin Sözleşmeniz. “KABUL” SEÇENEĞİNE TIKLAYARAK YA DA BU SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK, DONANIM AYGITINI KULLANARAK YA DA YAZILIMI KURARAK, KOPYALAYARAK YA DA BAŞKA ŞEKİLDE KULLANARAK, SİZ BU ANLAŞMA TARAFINDAN BAĞLANMAYI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. “Kabul” seçeneğini tıklatmanız, Sizin imzanızın ve bu Sözleşme’nin tüm bölümleri için Sizin onayınızın sembolüdür. Kabul etmek istemediğiniz takdirde yukarıdaki adımların hiçbirini atmayın ve hem Donanım Aygıtını hem de YAZILIM'ı bunları aldığınız yere ücret iadesi için iade edin. Bir ücret iadesi alamadığınız takdirde, Sizin ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu ile temas kurun ya da şu adrese yazın: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, ya da http://www.microsoft.com adresinden Microsoft internet sitesini ziyaret edin.

Bölüm 1: YAZILIM LİSANSI VE KOŞULLARI

YAZILIM, diğer fikri mülkiyet hakkı yasaları ve anlaşmalarının yanı sıra telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarıyla korunmaktadır. YAZILIMIN satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir.

YAZILIM İÇİN GENEL LİSANS KOŞULLARI. İşbu SÖZLEŞME Size aşağıda belirtilen hakları sağlar:

YAZILIM KURULUMU VE KULLANIMI. İşbu Sözleşmede açıklıkla aksi belirtilen durumlar dışında, YAZILIMIN yalnızca tek bir kopyasını, ilgili Donanım Aygıtı ile birlikte kullanılacak iş istasyonu, terminal veya diğer herhangi bir dijital elektronik aygıt gibi tek bir bilgisayarda (İş İstasyonu Bilgisayarı) yükleyebilir, kullanabilir, erişim sağlayabilir, çalıştırabilir ya da başka herhangi bir şekilde etkileşime girebilirsiniz (“çalıştırma”).

EŞ ZAMANLI KULLANILMAMASI. YAZILIM, farklı Bilgisayarlarda veya Bilgisayarlardan eş zamanlı olarak yüklenemez, erişilemez, görüntülenemez, çalıştırılamaz, paylaşıma açılamaz veya kullanılamaz.

DAHİL OLAN MİCROSOFT PROGRAMLARI. YAZILIM başka Microsoft programlarını içerir. Bu programları kullanımınız bunlarla birlikte belirtilen lisans koşullarına tabidir.

İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEŞTİRMELERİ. YAZILIM, YAZILIMIN doğru bir şekilde çalışması için gerekli olan işletim sistemi bileşenleri yazılım güncelleştirmeleri içerebilir. Bu türden tüm işletim sistemi yazılım güncelleştirmelerinin lisansı, Size, işbu Sözleşme kapsamında değil, işletim sistemi yazılım lisansı kapsamında veya söz konusu güncelleştirmeyle birlikte sunulan ayrı bir son kullanıcı lisans sözleşmesi kapsamında verilmektedir.

BİRDEN ÇOK DONANIM AYGITI. Birden çok sayıda Donanım Aygıtı içeren bir paket satın almış olmanız halinde, pakette bulunan her bir Donanım Aygıtı için YAZILIMIN bir (1) kopyasını yapabilir ve her bir kopyayı, işbu belgede belirtilen şekilde kullanabilirsiniz.

TERS MÜHENDİSLİK, KAYNAK KODA DÖNÜŞTÜRME VE DERLEMEYİ ÇÖZME HAKKINDAKİ SINIRLAMALAR. Bu fiillere, işbu sınırlamaya rağmen, yürürlükteki yasa hükümlerince açıklıkla izin verilmesi ve bu izni aşmayan haller haricinde, Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, YAZILIMI kaynak koda dönüştüremez ve derlemesini çözemezsiniz.

KİRALAMA. YAZILIM kiralanamaz veya ödünç verilemez.

BAĞIMSIZ KULLANIMA İZİN VERİLMEMESİ. YAZILIM lisansı, işbu Sözleşme kapsamında, yalnızca Donanım Aygıtıyla birlikte tek bir tümleşik bütün olarak kullanılmak üzere verilmektedir. YAZILIM, yalnızca Donanım Aygıtı ile kullanılabilir, başka aygıtlarla kullanılamaz. YAZILIM, Donanım Aygıtından bağımsız olarak devredilemez.

YAZILIMIN DEVRİ. YAZILIMIN herhangi bir kopyasını saklamamanız, Donanım Aygıtıyla birlikte YAZILIMIN tüm bileşenlerini (tüm bileşen parçaları, herhangi bir ortam üzerindeki veya matbu materyaller, tüm güncelleştirmeler, işbu Sözleşme ve ayrıca geçerli olduğu durumlarda Orijinallik Sertifikası da dahildir) devretmeniz ve alıcının işbu Sözleşmeyi kabul etmesi koşuluyla işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın tümünü daimi olarak devredebilirsiniz. YAZILIM'ın bir yükseltme olması halinde yapılacak herhangi bir devrin önceki tüm sürümleri de kapsaması gerekir.

YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM. YAZILIM’ın üzerinde “Tekrar Satılamaz” olduğunu gösteren herhangi bir ibare varsa, işbu Sözleşmenin diğer bölümleri saklı kalmak kaydıyla, YAZILIM’ı tekrar satamaz ya da bir değer karşılığında devredemezsiniz.

OTOMATİK GÜNCELLEŞTİRMELER. YAZILIMIN, kullandığınız YAZILIMIN veya/veya bileşenlerin sürümünü otomatik ve dönemsel olarak denetleyebileceğini ve YAZILIM ve/veya bileşenleriyle ilgili olarak YAZILIMLA birlikte çalışan İş İstasyonu Bilgisayarı, Donanım Aygıtı, YAZILIM ve/veya diğer tüm bilgisayarlar veya aygıtlara otomatik olarak karşıdan yüklenecek ve/veya kurulacak olan güncelleştirmeleri ve/veya ekleri alabileceğini onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu özellik (a) Internet üzerinden Microsoft veya hizmet sağlayıcısının bilgisayar sistemleri ile bağlantı kuracak, (b) Internet protokollerini kullanarak, ilgili sistemlere, Internet iletişim kuralı adresiniz, işletim sistemi türünüz, tarayıcınız ve kullandığınız YAZILIMIN ve/veya bileşenlerinin adı ve sürümü gibi standart bilgisayar bilgilerinizi ve YAZILIMI ve/veya bileşenlerini yüklediğiniz aygıtın dil kodunu gönderecek ve (c) YAZILIMIN ve/veya bileşenlerinin önceki bir sürümüne yönelik geçerli güncelleştirmeleri ve/veya ekleri otomatik olarak karşıdan yükleyip kuracak veya karşıdan yüklemenizi ve/veya kurmanızı isteyecektir.  Bilgisayar bilgilerinizin iletilmesini ve güncelleştirmelerin ve/veya eklerin otomatik olarak karşıdan yüklenip kurulmasını onaylamış olursunuz.  Söz konusu güncelleştirmeler ve/veya ekler de dahil olmak üzere, YAZILIMI ve ilgili Donanım Aygıtını kullanımınız (güncelleştirme ve/veya ek ile birlikte sunulan herhangi bir Microsoft Sözleşmesi tarafından desteklendiği veya tadil edildiği haliyle) işbu Sözleşmeye tabi olacaktır. Bazı durumlarda, bunlar bağlandığında ayrı bir bildirim almazsınız. Bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Bu özellikleri kullanmakla bu bilgilerin iletimine onay vermiş olursunuz. Microsoft bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz. 

FESİH. İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına uymadığınız takdirde, Microsoft, diğer haklara halel gelmemek kaydıyla işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı feshedebilir. Böyle bir durumda, YAZILIM ve bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

TİCARİ MARKALAR. İşbu Sözleşme, Size, Microsoft'un veya herhangi bir tedarikçisinin herhangi bir ticari ya da hizmet markasına ilişkin herhangi bir hak vermez.

DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, Size, YAZILIM ve/veya Donanım Aygıtıyla ilgili destek hizmetleri ("Destek Hizmetleri") verebilir. Destek Hizmetleri’nin kullanımı, “çevrimiçi” belgelerde, kullanım kılavuzunda ve/veya Microsoft tarafından sağlanan diğer materyallerde tanımlanan Microsoft ilkelerine ve programlarına tabidir. Destek Hizmetleri veya tamamlayıcı kod için Sınırlı Garanti uygulanmaması hariç olmak kaydıyla, Destek Hizmetleri’nin bir parçası olarak tarafınıza verilen tüm tamamlayıcı YAZILIM kodları, YAZILIMIN parçası kabul edilir ve işbu Sözleşmenin koşullarına tabidir. Destek Hizmetlerinin bir parçası olarak Microsoft'a verdiğiniz teknik bilgiler, Microsoft tarafından ürün desteği ve geliştirilmesi dahil kendi ticari amaçları için kullanılabilir. Microsoft, bu teknik bilgileri Sizi kişi olarak tanıtacak şekilde kullanmayacaktır.

HAKLARIN SAKLI TUTULMASI. Microsoft, işbu Sözleşmeyle açıkça tarafınıza verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

TELİF HAKKI YAZILIMIN içerdiği görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzikler, metinler ve "küçük uygulamalar" dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla YAZILIMIN, birlikte verilen basılı materyallerin ve YAZILIM kopyalarının içeriği ve bunlara ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları Microsoft veya tedarikçilerine aittir. YAZILIMDA bulunmayan ancak YAZILIMIN kullanımı ile erişim sağlanabilen içerikle ilgili tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları, ilgili içerik sahibinin ürünüdür ve ilgili telif hakları veya fikri mülkiyet hakları yasaları ve anlaşmalarıyla korunuyor olabilir. İşbu Sözleşme, Size bu tür içeriği kullanmanız için hiç bir hak vermez. YAZILIM üzerinden erişilebilecek herhangi bir çevrimiçi hizmetin kullanımı, söz konusu hizmetlerle ilgili kullanım koşullarına tabi olabilir. Bu YAZILIM yalnızca elektronik biçimde verilmiş olan belgeler içermektedir; söz konusu elektronik belgelerin bir kopyasını yazdırabilirsiniz. Donanım Aygıtı ve YAZILIMA eşlik eden, elektronik olmayan materyalleri kopyalayamazsınız. Microsoft ve tedarikçileri, işbu Sözleşme kapsamında açık olarak verilmeyen tüm hakları sakları tutar.

İHRACAT SINIRLAMALARI. işbu Sözleşme kapsamında lisansı verilen YAZILIMIN ABD ihracat yasalarına tabi olduğunu kabul ediyorsunuz. ABD ve diğer hükümetlerin son kullanıcı, son kullanım ve hedef kısıtlamaları ile beraber ABD İhracat Yönetimi Düzenlemeleri dahil YAZILIM için geçerli olan ilgili bütün ulusal ve uluslararası kanunlara uymayı kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için bkz: www.microsoft.com/exporting/

DEPOLAMA/AĞ KULLANIMI. YAZILIMIN bir kopyasını, yalnızca YAZILIMI dahili bir ağ üzerindeki diğer Bilgisayarlara yüklemek ve Çalıştırmak için kullanılan ağ sunucusu gibi bir saklama aygıtına yükleyebilir veya bu aygıtta saklayabilirsiniz ancak YAZILIMIN Çalıştırıldığı her ayrı Bilgisayar için ayrı bir lisans almanız ve ayırmanız gerekir ve bu tür Bilgisayarların her birinde YAZILIMLA bağlantılı olan geçerli bir Donanım aygıtının kullanılıyor olması gerekir.

YEDEK KOPYA. Bu Sözleşme uyarınca YAZILIMIN tek bir kopyasını yükledikten sonra, YAZILIMIN sağlandığı özgün ortamı sadece yedek olarak ya da arşivleme amacıyla saklayabilirsiniz. YAZILIMI Bilgisayarda kullanmak için özgün ortam gerekliyse, sadece yedek olarak ya da arşivleme amacıyla, YAZILIMIN tek bir kopyasını çıkarabilirsiniz. YAZILIMIN izinsiz kopyalarını yapmak veya YAZILIMDA bulunan herhangi bir kopyalama önleme teknolojisini kırmak genellikle yasa dışıdır; Sizin için geçerli olabilecek veya olmayacak sınırlı sayıdaki koşul altında istisnalar söz konusu olabilir.

YEDEKLEME YARDIMCI PROGRAMI. YAZILIMDA bir Microsoft yedekleme yardımcı programı varsa, bu yardımcı programı tek bir tedek kopya oluşturmak için kullanabilirsiniz; tek yedek kopya oluşturulduktan sonra yedekleme yardımcı programı daimi olarak devre dışı kalacaktır. Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, başka hiçbir şekilde YAZILIMIN ya da YAZILIMA eşlik eden basılı materyallerin kopyalarını çıkaramazsınız.

DİL SÜRÜMÜ SEÇİMİ. Microsoft, işbu Sözleşme kapsamında lisansı verilen bir veya daha fazla sayıdaki Microsoft YAZILIMI için Size, çeşitli dil sürümlerini içeren bir seçki sağlamış olabilir. YAZILIMDA birden fazla dil sürümü varsa, Bilgisayarınızda aynı anda yalnızca bir dil sürümünü kullanma lisansınız bulunmaktadır. YAZILIMIN kurulum işleminin bir parçası olarak, Size, Bilgisayara kurulmak üzere bir dil sürümü belirleme seçeneği sunulacaktır.

Bölüm 2: GENEL HÜKÜMLER

Aşağıdaki hükümler, YAZILIM ve aynı zamanda Donanım Aygıtı için geçerlidir.

GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI.

Sınırlı Garantide beyan edilen açık garantiler ve geçerli yasalar kapsamında bulunmakta olup sorumluluğu reddedilemeyen zımni garantiler hariç olmak üzere, YAZILIMIN, DONANIM AYGITININ VE TÜM DESTEK HİZMETLERİNİN: (1) OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALAR İLE BİRLİKTE SAĞLANDIĞINI VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU; ve (2) Microsoft, tedarikçileri, bağlı kuruluşları ve temsilcilerinin HİÇBİR SINIRLAMA OLMADAN PAZARLANABİLİRLİK YA DA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA SİSTEM ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ İMA EDİLEN TEMİNATLAR YA DA TİCARİ KULLANIM YA DA İŞİN SEYRİ İÇİN YARATILANLAR; MAKUL İŞÇİLİK İLE İLGİLİ ÇABALAR YA DA İHMALİN YOKLUĞU ve; İLETİM, KULLANILABİLİRLİK, DOĞRULUK, İŞLEVSELLİK YA DA VİRÜSLERİN YA DA ZARARLI KODLARIN YOKLUĞU İLE İLGİLİ İMA EDİLEN YA DA BENZERİ  HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK (VARSA)  İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR TEMİNAT VERMEZ VE TÜM TEMİNATLAR REDDEDİLİR. Ayrıca, YAZILIMI, DONANIM AYGITINI YA DA HERHANGİ BİR DESTEK HİZMETİNİ KULLANMANIZA MÜDAHALE KARŞISINDA YA DA TECAVÜZ YA DA BENZERİ DURUMLARA KARŞI HERHANGİ BİR MÜLKİYET TEMİNAT DA VERİLMEMEKTEDİR.

ARIZİ, NETİCEDE OLUŞAN VE DİĞER BAZI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI. YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI VE TEMSİLCİLERİ ŞUNLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR:

(i) SONUCA BAĞLI YA DA ARIZİ ZARARLAR;

(ii) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAR KAYBINA, İŞ KESİNTİSİNE, VERİ YA DA GİZLİLİK KAYBINA YA DA DONANIM AYGITININ YA DA YAZILIMIN TAMAMINI YA DA BİR BÖLÜMÜNÜ KULLANAMAMA DURUMUNA, YARALANMAYA YA DA HERHANGİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİREMEMEYE (HİÇBİR SINIRLAMA OLMADAN  İHMAL, İYİ NİYET YA DA İŞÇİLİK GÖREVLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) İLİŞKİN TÜM ZARAR VE KAYIPLAR; YA DA

(iii) YAZILIM, DONANIM AYGITI YA DA DESTEK HİZMETLERİNDEN DOĞAN YA DA BUNLAR İLE İLGİLİ OLAN DOLAYLI, ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLAR. YUKARIDAKİLER MICROSOFT YA DA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİ, BAĞLI KURULUŞU YA DA TEMSİLCİSİ, BU ZARAR YA DA KAYIP İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ UYGULANACAKTIR VE BİR HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), MUTLAK YA DA ÜRÜN SORUMLULUĞU, HATALI BEYAN YA DA DİĞER BİR NEDEN DURUMUNDA DAHİ UYGULANACAKTIR.

SORUMLULUKLARIN VE ÖZEL TAZMİNATLARIN SINIRLANDIRMASI. İşbu Sınırlı Garanti’nin ihlali durumunda hak kazanacağınız tek tazminat Sınırlı Garanti’de belirtilmiştir. BU SÖZLEŞME'NİN MICROSOFT, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN TÜM DİĞER İHLALERİNDE, BU İHLAL VE BU SÖZLEŞME'NİN 1. YA DA 2. BÖLÜMLERİNE YA DA YAZILIMA, DONANIM AYGITINA YA DA DESTEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN İHLALLER VE DİĞER DAVA KONULARI İÇİN TEK TELAFİNİZ, MICROSOFT'UN SEÇİMİNE TABİ OLARAK (1) YAZILIM’ın, Donanım Aygıtı’nın ya da Destek Hizmeti'nin (hiç bir sınırlama olmaksızın Microsoft-dışı kalemler ile onarım ya da değiştirme de dahil olmak üzere) onarımı ya da değiştirilmesi; ya da (2) tutarı, makul bir beyan sınırları çerçevesinde Sizin uğradığınız fiili zarar tutarını geçemeyecek olan zarara neden olan ilgili YAZILIM, Donanım Aygıtı ya da Destek Hizmeti için ödediğiniz tutarın iadesi; ya da (3) Destek Hizmetleri ile ilgili olarak bu hizmetler ile ilgili sözleşmede belirtilen daha alt seviyede ve farklı bir telafi ya da sınırlandırma OLACAKTIR. Bu Sözleşme’deki zarar dışlamaları ve bu sorumluluk sınırlamasının, herhangi bir telafinin amacına ulaşmaması durumunda da uygulanacağını kabul ediyorsunuz. Bu sınırlamalar, sorumluluklar ilgili yasalar tarafından kapsam dışı tutulamadığı veya sınırlandırılamadığı ölçüde sorumluluklar için geçerli değildir.

TABİ OLUNAN YASA, MÜNHASIR YARGI YERİ. Donanım Aygıtı’nı ve/veya YAZILIM’ı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığınız takdirde bu Sözleşme’nin tüm bölümleri (sınırlı garanti de dahil olmak üzere), Washington Eyaleti, ABD yasaları kontrolü altına olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır ve Siz, federal hususlar dışında King County, Washington'da bulunan federal yasaların münhasır yargı yetkisine ve federal bir hususun ortaya çıkması durumunda da King County, Washington’da bulunan Yüksek Mahkeme’nin münhasır yargı yetkisine boyun eğmektesiniz. Donanım Aygıtı’nı Kanada’dan aldığınız takdirde, yerel yasaların açıkça yasakladığı durumlar dışında, Kanada'nın Ontario eyaletinde yürürlükte bulunan yasalar uygulanacaktır ve bu Sözleşme'nin tarafları gayrikabili rücu olarak Ontario Eyaleti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine boyun eğmektedirler ve ayrıca bu çerçevede ortaya çıkabilecek herhangi bir davayı, Ontario Eyaleti York İlçesi’nde başlatmayı kabul etmektedirler. Bu Donanım Aygıtı'nı yukarıda belirtilen ülkelerin dışında aldıysanız yerel yasalar geçerli olabilir.

SORULAR. İşbu Sözleşme ile ilgili sorularınız olması halinde veya başka bir nedenle Microsoft’la temasa geçmek isterseniz, lütfen ülkenize hizmet veren Microsoft yan kuruluşuna ulaşmak için Donanım Aygıtı’nın içinde verilen adres bilgilerini kullanın ya da www.microsoft.com adresinden Microsoft’un internet sitesini ziyaret edin.


Bölüm 3: SINIRLI GARANTİ

A. GARANTİLER.

1. Açık Garanti. Bu Sınırlı Garanti'nin şart ve koşullarına tabi olarak ve diğer (varsa) açık garantiler yerine, Microsoft normal kullanım ve servis koşulları çerçevesinde Sizin faturanızda belirtilen devralım tarihinde ya da benzeri ödeme kanıtında ve bundan sonra i) YAZILIM için 90 gün boyunca ve ii) Donanım Aygıtı için aşağıda belirtilen süre boyunca (buradan sonra “Garanti Dönemi” olarak anılacaktır) YAZILIM’ın ve Donanım Aygıtı’nın ekli Microsoft paketleri ve belgelerine uyacağını garanti etmektedir. Garanti Dönemi sonrasında ortaya çıkan her türlü kusura ilişkin olarak hiçbir garanti verilmemekte veya koşul belirtilmemektedir.

Garanti Dönemi:

Windows için Xbox 360 Aksesuarları; Microsoft LifeChat ZX-6000: Doksan (90) günlük garanti.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: Bir (1) yıl 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800, Microsoft Optical Mouse 200, Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: İki (2) yıl
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: Beş (5) yıl
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft web kameraları (Microsoft Xbox Live Vision Camera hariçtir): Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft klavye ve fare masaüstü setleri: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft klavye aygıtları: Üç (3) yıl
Diğer tüm Microsoft fare aygıtları: Üç (3) yıl

Bu Sınırlı Garanti, Donanım Aygıtı’nın ya da YAZILIM’ın herhangi bir öznel ya da estetik özelliklerini kapsamamakta ya da bunlar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Yukarıda belirtilen açık garanti, Size verilen tek açık garantidir ve herhangi bir belge ya da paket ile yaratılanları da içerecek şekilde tüm diğer açık ya da zımni garantilerin yerine verilmektedir (mevcut olan reddedilemeyen garantiler dışında). Microsoft, temsilcileri, bağlı kuruluşları ya da tedarikçileri ya da bunların çalışanları ya da temsilcileri tarafından verilen hiç bir bilgi ya da tavsiye (sözlü ya da kayıt halinde) bir garanti teşkil etmeyecek ya da bu Sınırlı Garanti’nin kapsamını genişletmeyecektir. Sözleşme’nin 2. Bölümü’ndeki “Tabi Olunan Yasa; Münhasır Yargı Yeri," bu Sınırlı Garanti'ye uygulanacaktır ve buraya atıf yolu işle dahil edilmiştir.

2. Zımni Garantilerin Süresi üzerindeki Sınırlama. Siz bir Tüketici iseniz, aynı zamanda bazı yerlerin yasaları çerçevesinde Garanti Dönemi'nin süresi ile burada sınırlandırılan bir zımni garanti ve/veya koşula sahip olabilirsiniz. Bazı bölgelerde zımni garantilerin veya koşulların sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama Sizin için geçerli olmayabilir.

B. MÜNHASIR TELAFİ HAKKI. Uygulanabilir yasaya ve aşağıdakilere tabi olarak ve Sizin YAZILIMI ve Donanım Aygıtı’nı, Garanti Dönemi içinde faturanız ya da diğer bir iyi niyetli ödeme kanıtı ile birlikte aldığınız yere iade etmeniz koşuluyla (ya da bu yer iadeyi kabul etmediği takdirde Microsoft'a), Microsoft, kendi seçimi ile bu Sınırlı Garanti’nin ve diğer zımni garantilerin ihlaline ilişkin münhasır telafiniz olarak:

Hatalı YAZILIM’ın ya da hatalı Donanım Aygıtı’nın tamamını ya da bir bölümünü onarabilir ya da bunları değiştirebilir; ya da

Makul sınırlar içinde Sizin maruz kaldığınız tahsis edilebilir zararlar için, Size, yalnızca YAZILIM ve/veya Donanım Aygıtı için ödediğiniz (varsa) bedel eksi fiili kullanıma dayalı makul amortismana eşit bir tutar ödenecektir.

Yukarıdaki telafi, aşağıdakilere tabidir:

Herhangi bir onarılan YAZILIM ya da Donanım Aygıtı, yeni ya da onarılmış ya da kullanıma elverişli olacak, işlev ve performans bakımından Donanım Aygıtı'na (ya da YAZILIM'a) benzer olacaktır ve üçüncü taraf kalemleri içerebilir;

Bu Sınırlı Garanti çerçevesinde onarılan ya da değiştirilen herhangi bir YAZILIM ya da Donanım Aygıtı, orijinal Garanti Dönemi’nin geri kalan süresi ya da ürünün size geri gönderilmesinden sonra 30 günlük bir süreden daha uzun olanı boyunca garanti altında olacaktır. YAZILIM’a yönelik bir yükseltme yeni bir sınırlı garanti ile verildiği takdirde, bu yeni sınırlı garantinin koşulları, yalnızca yükseltilen YAZILIM’a uygulanacak ve orijinal Donanım Aygıtı’na uygulanmayacaktır;

Bölgenizdeki yasalar aksini gerektirmedikçe, garanti hizmeti için nakliye ile ilgili masraflar (paketleme dahil) size ait olacaktır; ve

Microsoft, bu Sınırlı Garanti çerçevesinde sağlanan diğer hizmetler ile ilgili olarak hiç bir garanti vermemekte ve bu hizmetler ile ilgili olarak işçili ya da ihmal olmaması gibi görevleri de (varsa) reddetmektedir.

C. DİĞER ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI. YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI VE TEMSİLCİLERİ ŞUNLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR:

(i) SONUCA BAĞLI YA DA ARIZİ ZARARLAR;

(ii) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAR KAYBINA, İŞ KESİNTİSİNE, VERİ YA DA GİZLİLİK KAYBINA YA DA DONANIM AYGITININ YA DA YAZILIMIN TAMAMINI YA DA BİR BÖLÜMÜNÜ KULLANAMAMA DURUMUNA, YARALANMAYA YA DA HERHANGİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİREMEMEYE (HİÇBİR SINIRLAMA OLMADAN İHMAL, İYİ NİYET YA DA İŞÇİLİK GÖREVLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) İLİŞKİN TÜM ZARAR VE KAYIPLAR; YA DA

(iii) YAZILIM YA DA DONANIM AYGITINDAN DOĞAN YA DA BUNLAR İLE İLGİLİ OLAN DOLAYLI, ÖZEL YA DA CEZAİ ZARARLAR. YUKARIDAKİLER MICROSOFT YA DA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİ, BAĞLI KURULUŞU YA DA TEMSİLCİSİ, BU ZARAR YA DA KAYIP İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ UYGULANACAKTIR VE BİR HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), MUTLAK YA DA ÜRÜN SORUMLULUĞU, HATALI BEYAN YA DA DİĞER BİR NEDEN DURUMUNDA DAHİ UYGULANACAKTIR.

Bazı bölgelerde arızi veya neticede oluşan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dışında tutma sizin için geçerli olmayabilir.

D. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Sınırlı Garanti, YAZILIM ve Donanım Aygıtı ile ilgili olarak aşağıdaki durumlarda uygulanmayacak ve Microsoft’ın bu Sınırlı Garanti altında bir yükümlülüğü olmayacaktır:

- ticari amaçlar için kullanıldıkları takdirde (kiralama da dahil olmak üzere) ya da YAZILIM lisansının kapsamı ötesinde kullanıldıkları takdirde;

- üzerlerinde değişiklik yapıldığı ya da oynandığı takdirde;

- Doğal afetler, voltaj yükselmesi, hatalı kullanım, kötüye kullanım, ihmal, kaza, yıpranma, hatalı muamele, hatalı uygulama ya da Donanım Aygıtı ya da YAZILIM’daki eksikliklere ilişkin olmayan diğer nedenler nedeniyle zarar gördüğü takdirde;

- Programlar, veri, virüsler ya da dosyalar ya da gönderi ya da iletim sırasında zarar gördüğü takdirde;

- Ekli belgeler ya da kullanım talimatları uyarınca kullanılmadığı takdirde; ya da

- bir Microsoft yetkili onarım merkezi dışında onarıldığı ya da üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde ve yetkili olmayan merkez herhangi bir hata ya da zarara neden olduğu ya da bunlara katkıda bulunduğu takdirde.

Bu Sınırlı Garanti, mülkiyet, müdahalesiz tasarruf ya da ihlal olmaması gibi yasal haklar ya da kabiliyetler ile ilgili herhangi bir garanti içermemektedir.

E. TESCİL. Sınırlı Garanti'nin yürürlüğe girmesi için YAZILIM’ı ve donanımı alımınızı tescil ettirmeniz gerekli değildir.

F. LEHDAR. Uygulanabilir yasa tarafından izin verilen ölçüde, Sınırlı Garanti yalnızca Size, yani satın alınan YAZILIM’ın ya da donanımın birinci lisanslı kullanıcısına yapılır ve Sınırlı Garanti’nin üçüncü taraf lehdarı yoktur. Yasaların gerektirdiğinin dışında, bu Sınırlı Garanti, bu Sözleşme’de verilen yetki çerçevesinde herhangi bir devirde bulunduğunuz kişiler de dahil olmak üzere, kimseye uygulanmaz.

G. DAHA FAZLA BİLGİ. Microsoft bu Sınırlı Garanti çerçevesinde garanti veren taraftır. Bu Sınırlı Garanti’nin yerine getirilmesi amacıyla talimat almak için, Sizin ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu ile temas kurun ya da şu adrese yazın: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, ya da http://www.microsoft.com adresinden Microsoft internet sitesini ziyaret edin.

Ayrıca Siz:

1. Sizin bu Sınırlı Garanti’nin lehdarı olduğunuza ve telafi talebinizin Garanti Dönemi içinde yapıldığına dair bir iyi niyetli tarihli makbuz ya da fatura (ya da kopyası) şeklinde bir ödeme kanıtını sunmalısınız;

2. Kendisi sizin Donanım Aygıtınız’ın ya da YAZILIM’ın bir bölümünün ya da tamamının iade edilmesi gerektiğine karar verirse, Microsoft’un sevkiyat ve diğer talimatlarına uymalısınız. Sınırlı Garanti’nin yerine getirilmesi için, kalemi ya orijinal paketinde ya da eşdeğer koruma sağlayan bir pakette Microsoft tarafından belirlenen bir yere götürmeli ya da göndermelisiniz. Bölgenizdeki yasalar aksini gerektirmedikçe, garanti hizmeti için nakliye ile ilgili masraflar (paketleme dahil) size ait olacaktır.

3. Kalemi Microsoft’a göndermeden önce gizli ya da kişisel olarak gördüğünüz tüm dosya ya da verileri silin.

Yukarıdaki talimatları takip etmemek, gecikmelere, Sizin ek maliyetler ödemenize, ya da garantinizin hükümsüz olmasına neden olabilir.

Bu Sınırlı Garanti Size belirli yasal haklar vermekte olduğu gibi Sizin bölgeden bölgeye değişen başka haklarınız olabilir. Bu Sınırlı Garanti’nin herhangi bir koşulu ilgili yasalar tarafından yasaklandığı takdirde, hükümsüz olacak, ancak Sınırlı Garanti'nin geri kalanı, risk tahsisi ciddi şekilde bozulmadığı takdirde yürürlükte kalmaya devam edecektir.


