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1.
Kapsam. İşbu Sözleşme küçük ve orta ölçekli işletmelere (“KOÖ”) ve büyük işletmelere (“İşletme”),
satılan tüm Trend Micro yazılımlarına (“Yazılım”), bağımsız olarak satılan ürünlere (“Bağımsız Ürünler”) ve
Yazılım’ın hizmet bileşenlerine (“Hizmet Bileşenleri”) uygulanmaktadır. Bağımsız Ürünler ve Hizmet Bileşenleri
birlikte (“Hizmetler”) olarak adlandırılacaktır. İşbu Sözleşme, Trend Micro E-posta Şifreleme’nin (“TMEŞ”) kişisel
kullanımına da uygulanacaktır. İşburada kullanılan “Yazılım” terimi TMEŞ’yi de içermektedir. Profesyonel veya
uzman hizmet teminleri farklı sözleşmeler ile düzenlenmektedir.
2.
Bağlayıcı Sözleşme. İşbu Trend Micro Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) Trend Micro Incorporated veya
lisanslı bağlı kuruluşu/bağlı lisans vereni (“Trend Micro”) ile Trend Micro Yazılımı’nı veya Hizmetleri’ni ücretli ya
da deneme amaçlı kullanan tüzel kişi veya TMEŞ’yi kişisel kullanım amacıyla kullanan bireyler arasında bağlayıcı
bir sözleşme teşkil etmektedir. Yazılım veya Hizmetler kullanılmaya başlanmadan önce, Yazılım ve Hizmetler’i
kuran ya da kayıt işlemlerini gerçekleştiren bir satıcı ya da yüklenici de dâhil olmak üzere söz konusu tüzel
kişiliğin çalışanı ya da başka bir vekili (“Temsilci”), işbu Sözleşme’yi kabul etmelidir. Kişisel kullanımları için
TMEŞ’yi kuran ya da kayıt işlemlerini gerçekleştiren bireyler de TMEŞ’yi kullanmadan önce işbu Sözleşme’yi
kabul etmelidir. İşbu Sözleşme’yi geçerli bir şekilde kabul eden kuruluşların Temsilciler’i ve bireyler işbu
Sözleşme’de “Siz” olarak anılacaktır. Lütfen işbu Sözleşme’yi basınız veya elektronik ortamda kaydediniz.
NOT: BU SÖZLEŞME’NİN 19. MADDESİ TREND MICRO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ SINIRLANDIRMAKTADIR.
MADDE 8, 15, 16 VE 17, BİZİM GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ VE SİZİN BAŞVURU YOLLARINIZI
SINIRLANDIRMAKTADIR. MADDE 10 YAZILIM’IN VE HİZMETLER’İN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ
SINIRLAMALAR DÜZENLEMEKTEDİR. EKLİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE GÜVENLİK BEYANINDA YAZILIMI
KULLANDIĞINIZ ZAMAN TREND MICRO’YA GÖNDERİMİNİ SAĞLAYACAĞINIZ BİLGİ TANIMLANMAKTADIR.
SÖZLEŞME’Yİ KABUL ETMEDEN ÖNCE BU MADDELERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
3.
Sözleşmenin Kabulü. (a) Web sitemizden Yazılım’ın indirilmesi veya Hizmetler’in başlatılması
durumunda (ücretli, deneme amaçlı ya da kişisel kullanım amaçlı olarak), işbu Sözleşme kabul edilecek ve bir
Temsilci ya da bireyin indirmeden veya kurulumu gerçekleştirmeden önce altta yer alan “Kabul ediyorum”,
“Tamam” veya “Evet” bölümünü veya kutucuğunu işaretlemesi ile bir sözleşme kurulmuş olacaktır; (b) Yazılım’ın
ürün paketinin de bulunduğu bir Compact Disk’ten (“CD/DVD”) kurulması halinde, Temsilci ya da bireyin CD/DVD
kutusu/paketi üzerindeki mührü açması ile işbu Sözleşme kabul edilmiş ve sözleşme kurulmuş sayılacaktır. (c)
Tüzel kişinin Yazılım’ın veya Hizmetler’in değerlendirme versiyonunu ya da başka bir versiyonunu hali hazırda
kullanması halinde, “ücretli kullanım ürün kayıt anahtarının” veya “aktivasyon kodunun” (hangisi daha önce ise) bir
Temsilci veya birey tarafından girilmesi ile ücretli kullanıcı olarak işbu Sözleşme kabul edilmiş sayılacaktır.
4.
Sözleşmenin Reddi. Bir bireyin tüzel kişi adına işbu Sözleşme’yi kabul etmeye yetkili olmaması halinde
veya bir Temsilci ya da bireyin Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya koşulunu kabul etmemesi halinde altta yer
alan “Kabul etmiyorum” veya “Hayır” bölümü veya kutucuğunu seçmesi ve/veya kayıt anahtarını veya aktivasyon
kodunu girmemesi, CD/DVD kılıfı/kutusu üzerinde yer alan mührü açmaması veya Yazılım’ı veya Hizmet(ler)’i
kullanmaması gerekmektedir. BİR KURULUŞUN İŞBU SÖZLEŞME’NİN HERHANGİ BİR HÜKÜM VEYA
KOŞULUNU KABUL ETMEMESİ VE İŞBU SÖZLEŞME’YE İLİŞKİN BİLDİRİMİ ALMADAN ÖNCE ÜCRET
ÖDEMİŞ OLMASI HALİNDE, SÖZ KONUSU KURULUŞ SİPARİŞ TEYİDİNDEN VEYA İADE İÇİN LİSANS
SERTİFİKASI ALMASINDAN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE TEDARİKÇİSİNE İADE İÇİN BAŞVURABİLİR.
5.
Sözleşme’nin Uygulanması. Yazılım’ı indirirken veya bir Hizmetler’i başlatırken Siz’den aynı veya farklı
veya üçüncü kişi, son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul etmeniz istenebilir. Geçerli olarak kabul etmiş olduğunuz

‘Trend Micro Lisans Sözleşmesi’ ilk versiyonunun, daha önce kabul etmeniz önerilmiş olan başkaca herhangi bir
son kullanıcı lisans sözleşemesinde yer alan koşullara bağlı olmaksızın – Yazılım veya Hizmetler, Trend Micro ile
önceden imzalanmış mevcut yazılı bir lisans anlaşması ya da sözleşmesi hükümlerine tabi olmadığı müddetçe –
öncelikli olarak uygulanacaktır. Size sunulan Güncellemeler işbu Sözleşme’nin hükümlerine tabi olacaktır.
Güncellemeler Yazılım’ın daha önce lisanslanmış bölümlerinin yerine geçecektir. Bazı Önemli Kapsamlı ve Küçük
Ürün Güncellemeleri, kullanım şartı olarak ilave veya farklı lisans hükümlerini kabul etmenizi gerektirebilir. Aksi
halde, daha önce veya eşzamanlı olarak yapılmış olan yazılı ya da sözlü anlaşmalar, beyanlar veya mutabakatlar
uygulanmayacak ve işbu Sözleşme ve Trend Micro’nun Bakım ve Bilgisayarlar, Sanal Makineler veya
Kullanıcıların lisans numaralarına ilişkin (eğer mevcut ise), yazılı şartlar geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’de
yapılacak değişikliklerin Trend Micro tarafından yazılı olarak kabul edilmesi zorunludur.
6.
Uygulanacak Hükümler ve Tanımlar. Ücretli Kullanım Lisansı: Eğer Ücretli Kullanıcı iseniz Siz’e 1’den
7’ye kadar olan maddeler ve 9’dan 29’a kadar olan maddeler uygulanacaktır. Deneme veya Kişisel Kullanım
Lisansı: Eğer “deneme kullanıcısı” veya “kişisel kullanıcı” iseniz Sözleşme’nin 1’den 8’e kadar olan maddeleri, 10,
13, 14, 18, 19. maddeleri ve 21’den 26’ya kadar olan maddeleri, ve 28 ve 29. maddeleri Siz’e uygulanır.
“Bilgisayar” kişisel bilgisayarları, iş istasyonları, kişisel el bilgisayarları, cep veya mobil telefonlarını ya da diğer
dijital elektronik aletleri ifade eder.
“İçerik Güvenliği Güncellemeleri” Yazılım’ın aynı zamanda model dosya veya tanımlar olarak da bilinen içerik
güvenliği bileşen(ler)inin yeni sürümlerini ifade eder.
“Dokümantasyon” Siz’e temin edilmiş olan basılmış güncellemeleri, “Read Me” dosyaları ve çevirim içi sürüm
notları da dâhil Yazılım’ın ve/veya Hizmetler’in teknik dokümantasyonunu ve kullanım talimatlarını ifade
eder.
“Lisans Belgesi” Yazılım ve/veya Hizmetler’e dair lisans haklarınızı daha ayrıntılı tanımlayan müteakip geçerli
dokümanlardan birini veya birkaçını ifade eder: satın alma emri, sipariş onaylama, lisans sertifikası veya
Trend Micro tarafından hazırlanmış benzer lisans evrakı veya bu Sözleşme’ye ek, bu Sözleşme’nin yerine
geçen veya bu Sözleşme’yi takip eden Trend Micro ile aranızdaki yazılı bir sözleşme.
“Önemli Ürün Güncellemeleri” Yazılım’ın birbirini takip eden ve yeni özellikler veya fonksiyonlar içeren
sürümlerini ifade eder.
“Küçük Ürün Güncellemeleri” Yazılım’ın birbirini takip eden, hata düzeltmelerini veya tali gelişmeleri ifade eder
ve genellikle ondalık noktasının virgülün sağ tarafında yer alan sürüm numarasının değiştirilmesi ile
belirtilir.
“Ücretli Kullanıcılar” Yazılım ve/veya Hizmetler için lisans satın almış olanlar veya IBM ürünlerinin geçerli
kullanıcılarını (aşağıda tanımlanmıştır) ifade eder.
“Kişisel Kullanıcılar” Kişisel ve ticari olmayan amaçlar ile TMEŞ kullananları ifade eder.
“Hizmet Güncellemeleri” veri tabanlarına, Hizmetler’in buluşsal yöntemlerine veya Hizmetler’in altındaki
teknolojiye ilişkin gelişmeleri ifade eder. Hizmet Güncellemeleri, nihai kullanıcının bir işlemine gerek
olmaksızın uygulanır.
“Deneme Kullanıcıları” Yazılım ve/veya Hizmetler için lisans satın almamış ve Yazılım ve/veya Hizmetler’i
deneme veya değerlendirme amacı ile kullananları ifade eder.
“Kullanım Seviyesi” bu Sözleşme’de ve geçerli Lisans Belgesi’nde belirtildiği şekilde, söz konusu Yazılım
ve/veya Hizmetler için sipariş verildiği tarihte yürürlükte olan ve Trend Micro’nun Yazılımın ve/veya
Hizmetlerin kullanım hakkını saptadığı, fiyatlandırdığı ve bu hakka ilişkin lisans verdiği Lisans kullanım
modelini (Mevcut ise bilgisayar, konsol, işletim sistemi, donanım sistemi, uygulama, CPU, anahtar,
Kullanıcı, sunucu, sanal makinalar, makine sınıfı sınırlamaları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın)
ifade eder.
“Kullanıcılar” Sizin için çalışma yürütmek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak Yazılım’ın yüklü olduğu
sunucuya/sunuculara veya diğer sistemlere erişimi olan bir Bilgisayarı (paylaşılan Bilgisayar da dâhil)
veya başka bir cihazı kullanan ya da Yazılım’ın kullanılmasından bir fayda sağlayan çalışanlarınız veya
bağımsız danışmanlarınız ya da Yazılım’ın herhangi bir parçasını fiilen kullanan kişiyi ifade eder.

“Sanal Makinalar” programları fiziksel makina (physical machine) gibi çalıştıran, bir makinanın (örneğin, bir
bilgisayar) yazılım uygulamalarını ifade eder. Sanal Makinalar, Yönetilen Sanal Makinaları kapsar.
“Yönetilen Sanal Makinalar” Powered-On Sanal Makinalar anlamına gelir. “Powered-On Sanal Makinalar”
çalışan durumda olan ve bilgisayar komutlarını yerine getiren sanal makinaları ifade eder.
7.
Mülkiyet. Yazılım, Hizmetler ve Dokümantasyon, Trend Micro Incorporated veya Trend Micro
Incorporated’ın lisans verdiği kişilerin mülküdür ve telif hakkı kanunları, ticari sır düzenlemeleri, A.B.D. ve diğer
ülkelerin patent kanunları ve uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. İşbu Sözleşme’yi kabul
ederek Yazılım’a, Dokümantasyona ve Hizmetler’e ilişkin aşağıda Madde 8 ve 9’da belirtildiği şekilde sınırlı
haklara sahip olmaktasınız.
8.
Deneme veya Kişisel Kullanım Lisansı. Deneme Kullanıcısı: Eğer deneme kullanıcısı iseniz, Yazılım
veya Hizmetler’i değerlendirme veya test etme amacıyla Yazılım’ı indirdikten veya Hizmetler’i başlattıktan itibaren
otuz (30) gün (“Değerlendirme Süresi”) süreyle kopyalama yapmaksızın kullanabilirsiniz. Değerlendirme Süresi
zarfında, internet veya e-posta vasıtasıyla bulunduğunuz ülkede teknik destek almaya ve mevcut ise, Küçük Ürün
Güncellemeleri ve İçerik Güvenliği Güncellemeleri ve Hizmet Güncellemeleri edinmeye yetkili olabilirsiniz. Büyük
harfle yazılı olan kavramlar yukarıda Bölüm 6’da tanımlanmıştır. Sadece Kişisel Kullanıcılar İçin Trend Micro Eposta Şifreleme Müşterisi: TMEŞ’ye ilişkin lisans münhasıran Siz’e ait değildir ve TMEŞ’den devir ve temlik
etmeksizin, ticari olmayan kişisel kullanımınız için yararlanabilirsiniz. E-posta Alanı başına en fazla beş (5)
kullanıcı (bazı tüketici alanları hariç) TMEŞ‘ye erişim sağlayabilir ve TMEŞ’yi kullanabilir. Bulunduğunuz ülkede
internet üzerinden teknik destek almaya yetkilisiniz. E-posta yazışmalarınızın orijinalliğini ve bütünlüğünü
sağlamak amacıyla geçerli elektronik imzaları yaratmak için TMEŞ’yi kullanmayı kabul etmektesiniz ve ayrıca
uygulanan kanunlarca izin verilen en geniş ölçüde söz konusu elektronik imzaların mahkemelerde E-posta
yazışmalarınızın orijinalliğini ve bütünlüğünü tevsik eden deliller olarak değerlendirilebileceğini kabul etmektesiniz.
UYGULANAN HUKUK TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE DENEME VE DEĞERLENDİRME AMACIYLA
VEYA KİŞİSEL OLARAK KULLANILAN YAZILIM, HİZMETLER VE İLGİLİ BELGELER “OLDUĞU GİBİ”
HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN TEMİN EDİLMEKTEDİR. Trend Micro’nun ön yazılı izni olmaksızın,
Yazılım, Hizmetler ve ilgili belgeleri (i) Trend Micro’nun doğrudan rakibi iseniz veya (ii) 3. kişilerin ürünleri veya
hizmetleri (yayın performansı bilgisi veya karşılaştırmaları da dâhil) ile mukayese etmek veya karşılaştırmak
amacıyla kullanamazsınız. (Uygulanan yerel kanunlar tarafından açıkça izin verildiği takdirde ve ölçüde bu
maddede getirilen kısıtlama uygulanmayacaktır.) Deneme Süresi’nin bitiminde, TMEŞ’yi kişisel olarak
kullanımınızın sona ermesi halinde veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine uymadığınız takdirde Yazılım
ve Hizmetler’i kullanma hakkınız sona erecektir. Trend Micro, Deneme ve Kişisel Kullanım Lisansı’nı Yazılımı’nı
beş (5) gün önceden haber vermek suretiyle sebepli veya sebepsiz olarak fesih hakkını muhafaza etmektedir.
Fesih halinde, Yazılım’ın tüm kopyalarını ve Dokümantasyon’u silmeli ve imha etmelisiniz ve Yazılım’ı veya
Hizmetler’i kullanmayı sona erdirmelisiniz. Bölüm 7, 14, 19, 21-26 ve 28’de yer alan hak ve yükümlülükleriniz
fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

9.

Ücretli Kullanım Lisansı

(A)
Yazılım için: İşbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uymanız ve geçerli lisans ücretlerini
ödemeniz kaydıyla, (i) Yazılım’ı sadece kendi dahili ticari faaliyetleriniz için bu Sözleşme’de ve geçerli Lisans
Belgesi’nde Kullanım Seviyeleri’ne uygun olarak ve belirtilen miktarlarda kurabilir ve kullanabilirsiniz, (ii)
yedekleme maksadıyla Yazılım’ı makul sayıda kopyalama hakkınız vardır. Hizmet Bileşenleri’nin kullanımı
aşağıda Bölüm B’de düzenlenmektedir. Beş (5) Trend Micro Kontrol Yöneticisi kullanıcısından daha fazla
Kullanıcı aynı anda Yazılım’ın raporlama ve üretme fonksiyonlarına erişim sağlayamaz ve bunları kullanamaz;
ancak beş (5) kişilik gruplar için eşzamanlı kullanım lisanları mevcuttur. Yazılım’ın yüklenmiş olduğu ağ
sunucusu(larına) doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan her Sanal Makine için lisans ücreti ödenmesi
gerekmektedir Eğer Yazılım’ı bir üyeliğe binaen kullanıyorsanız, Yazılım’ı kullanmaya ilişkin haklarınız geçerli olan
Lisans Belgesi’nde belirtilen bitiş tarihinde sona erecektir ve Siz, geçerli bitiş tarihi itibari ile Yazılım’ı kullanmaya
son vermelisiniz.
(B)
Hizmet Bileşenleri için: Yazılım’ın Hizmet Bileşenleri’ni her Bakım Süresi (aşağıda Bölüm 11’de
tanımlanmıştır) zarfında, sadece dahili ticari faaliyetlerinizi desteklemek amacıyla, işbu Sözleşme’de ve geçerli
Lisans Belgesi’nde belirtilen Kullanım Seviyesine uygun olarak ve belirtilen miktarlarda etkinleştirebilir ve
kullanabilirsiniz.

(C)
Bağımsız Hizmetler için: Trend Micro, Lisans Belgesi’nde belirtilen süre boyunca (“Üyelik
Süresi”), online erişimle ve taşeronlar vasıtasıyla her Bakım Süresi (aşağıda Bölüm 11’de tanımlanmıştır)
zarfında, günde yirmi dört (24) saat, haftada yedi (7) gün, yılda üçyüzaltmışbeş (365) gün, geçici hizmet seviyesi
sözleşmesine tabi olarak, sadece Sizin dahili ticari faaliyetlerinizi desteklemek amacıyla Bağımsız Hizmetler temin
edecektir. Bağımsız Hizmetler’i alabilmek için bunları başlatmanız gerekmektedir. Tüm Üyelik Süre’niz boyunca
veya Bakım Süresi boyunca Bağımsız Hizmetler’i alabilmek için bunları hemen başlatmanız gerekmektedir. Trend
Micro’ya Bağımsız Hizmetler’i aktive etmek ve uygulamak için gerekli olan geçerli e-mail adreslerini içerir eksiksiz
liste ile birlikte rehber bilgiler de dahil tüm bilgileri temin etmeyi ve fiili Kullanıcı sayısında artış olduğu takdirde,
Üyelik ücretlerinin ayarlanması için Trend Micro’yu haberdar etmeyi kabul etmektesiniz
(D)
Dokümantasyon için:
Dahili eğitim ve kullanım için Dokümantasyon’u makul sayıda
kopyalabilirsiniz. Söz konusu kopyaların tümü, Trend Micro tarafından temin edilen orijinal evraktaki mülkiyete
ilişkin notları içermelidir.
(E)
Sadece IBM Tivoli Çekirdek Koruması İçin Son Nokta Yöneticisi (“IBM Ürünü”) geçerli
lisans sahipleri için: Eğer Siz IBM Ürünü için lisans sahibi iseniz ve IBM Ürünü ile bağlantılı olarak benzer
işlevselliği gösteren ve Trend Micro’nun sunduğu hizmetlerin kullanımına alternatif olarak Trend Micro tarafından
IBM Ürünü lisans sahiplerine ücretsiz olarak sunulmuş, Trend Micro Akıllı Koruma Sunucusu’ndan (TMAKS)
yararlanmak ve TMAKS’ye ilişkin lisans vermek için isteğe bağlı olarak temin edilen Yazılım’ı seçmiş iseniz, işbu
Sözleşme’nin diğer hüküm ve koşullarına ilave olarak bu Bölüm’deki müteakip hüküm ve koşullar Siz’e, Sizin
TMAKS lisansınıza ve kullanımınıza uygulanacaktır: (1) Trend Micro’ya IBM Ürünü’nün hâlihazırdaki lisans sahibi
olduğunuzu beyan ve tekeffül etmektesiniz; (2) TMAKS’ye erişimeye, TMAKS’yi yüklemeye ve kullanmaya dair
olan lisansınız, IBM Ürünü için geçerli ve yürürlükte bir lisansa sahip olduğunuz sürece geçerli olacaktır ve (3)
TMAKS’ye ilişkin lisansın bu Sözleşme kapsamında sadece Trend Micro tarafından verildiğini ve sunulduğunu ve
IBM, iştirakleri, satıcıları veya diğer iş ortakları tarafından sunulmadığını, verilmediğini veya temin edilmediğini
kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme’de aksine bir hüküm olsa dahi, uygulanan hukukun izin verdiği en geniş
ölçüde işbu Sözleşme’nin 8, 11-12 ve 14-16. Bölümlerinin geçersiz olduğunu ve Siz’e ve Sizin TMAKS lisansınıza
uygulanmayacağını ve ilave olarak TMAKS’nin Siz’e “OLDUĞU GİBİ, BÜTÜN HATALARI İLE” ve hiçbir tür garanti
verilmeksizin temin edildiğini bilmektesiniz ve kabul etmektesiniz. Diğer tüm Bölümler size uygulanmaktadır.
10.
Lisans Kısıtlamaları. İşbu Sözleşme uyarınca, (i) Yazılım’ı, Hizmetler’i veya Dokümantasyon’u başka bir
şahsa veya şirkete devredemez ve Yazılım’ı alt lisans ilişkisine konu yapamazsınız; (ii) Yazılım’ı, Hizmetler’i veya
Dokümantasyon’u kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, açık arttırmayla elden çıkaramaz veya tekrar
satamazsınız; (iii) Yazılım’ı, Hizmetler’i veya Dokümantasyon’u değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez veya
bunlardan türev işler yaratamazsınız; (iv) Yazılım’ı veya Hizmetler’i kısmen veya tamamen tersine mühendisliğe
konu edemez, kaynak koda dönüştüremez, tersine çeviremez veya başka şekilde yeniden yapamaz, amaç
programının kaynağını veya altında yatan fikirleri, logaritmaları, dosya formatlarını, programlarını veya birlikte
işlerlik ara yüzlerini yeniden yapılandıramaz veya çıkaramazsınız (veya kanunların bu işlemlere izin verdiği
durumlarda, Trend Micro’yu söz konusu işleme yetki ve izin verilmiş olduğuna dair kanaatinize ilişkin en az 90 gün
öncesinden yazılı olarak haberdar ederek, Trend Micro’ya kanunun öngördüklerinin söz konusu işlemi gerekli kılıp
kılmadığını değerlendirmesi için zaman tanımayı kabul etmektesiniz.) (v) Yazılım’ı veya Hizmetler’i üçüncü
şahıslara hizmet vermek için kullanamazsınız, veya Sizin namınıza hareket eden bir yüklenici veya danışman
dışında herhangi bir üçüncü kişiye Yazılım ve Hizmetleri kullanması veya bunlara erişim sağlaması için izin
veremezsiniz. (vi) Yazılım’ı ve Hizmetler’i ekli Dokümantasyon’da özellikle belirtilen şekilden farklı ve bu şekle
aykırı kullanamazsınız, (vii) Trend Micro tarafından Yazılım ve Hizmetleri kullanılması ve dağıtılması için
yetkilendirilmiş olan bölgeden başka bir bölgede Yazılım ve Hizmetleri kullanamazsınız, veya (viii) diğer şahısları
yukarıdakileri yapmak için yetkilendiremezsiniz. Trend Micro, Bakım’ın veya başka Hizmetler’in ertelenmesi de
dahil yetkisiz olarak Yazılım’ı ve/veya Hizmetler’e erişimi veya bunların kullanımını engellemek amacıyla makul
işlemleri gerçekleştirme hakkını muhafaza eder.
11.
Ücretli Kullanım Lisansı için Bakım/Yenileme. Lisans ve/veya Hizmetler için ücretli kullanım lisansı
eğer mevcut ise, Küçük Ürün Güncellemeleri ve İçerik Güvenliği Güncellemeleri ve/veya Hizmet Güncellemeleri
edinmeye hak kazandırır (aşağıda tanımlanmıştır). Trend Micro veya yetkili satıcısı tarafından, Yazılım veya
Hizmetler’in satın alındığı ülkede, ürün seri numarası, tescil anahtarı veya aktivasyon kodu veya emir onayını
aldığınız tarihten hangisi önce ise o tarihten ibaren bir (1) yıl süre ile (“Bakım Süresi”) internet veya e-posta

üzerinden verilen teknik desteğe (hepsi birlikte “Bakım”) hak kazandırır. Bakıma ilişkin haklarınızı muhafaza
etmek için, tedarikçinizden (veya Trend Micro’dan) senelik yenileme Bakım’ını Bakım Süresi’nin bitiminden önce
satın almanız gerekmektedir. Bakım Süresi’nin bitiminden sonra, senelik yenileme Bakım’ını Trend Micro’dan
(veya yetkili satıcıdan veya bayiden) o tarihte yürürlükte olan fiyatlar üzerinden satın almadığınız takdirde,
Bakım’a dair hiç bir hakkınız yoktur. Trend Micro, Bakım süresi bitiminde, Bakım’ın yenilenmesi için süresi geçmiş
Bakım ücretine ek olarak yenileme ücreti alma hakkını muhafaza eder. Bakım’ın süresinin bitiminden itibaren bir
(1) yıl geçmiş ise, Bakım’ı yenileme hakkınız mevcut değildir.
Trend Micro, Yazılım ve Hizmetler’in yeni özellikler veya işlevsellik içeren müteakip versiyonlar da dahil
değiştirilmiş versiyonlarını, yeni ürün veya hizmetler olarak ek ücrete tabi biçimde sunma hakkını muhafaza eder.
Yazılım’ın verimli olarak çalışması için Küçük Ürün Güncellemeleri, İçerik Güvenliği Güncellemeleri, Hizmet
Güncellemeleri ve tarama makine bileşenlerine dair güncellemeler, düzenli olarak, Trend Micro’nun internet
sitesinden indirilmelidir. Trend Micro, zaman zaman Bakım ve diğer Hizmetlere uygulanan ücretler de dahil, kural
ve koşulları değiştirme, güncelleme veya tadil etme ve Sizin Yazılım’ı ve Hizmetleri kullanımınıza ilişkin kurallar,
politikalar, hüküm veya koşullar uygulama ve Yazılım’ın aslen satın alındığı ülkeden başka yerde temin edilen
dışında alınan teknik destek için ek ücret tahsil etme yetkisini muhafaza eder. Bu şekilde tadil edilmiş hüküm ve
koşullar (işbu Sözleşme’de “İlave Tanımlar” olarak anılmaktadır) derhal yürürlüğe girecektir ve işbu Sözleşme’ye
dahil olacaktır. Sizin Yazılım ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu tür İlave Tanımlar’ın tümünü kabul
ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır. İlave Tanımlar’ın tümü işburada bu atıf ile Sözleşme’ye dahil edilmektedir.
Teknik destek, Yazılım veya Hizmetler’in her bir versiyonu için piyasa sürülümünden itibaren sadece on sekiz (18)
ay boyunca temin edilecektir.
Kurulumdan sonra Küçük ve Önemli Ürün Güncellemeleri, bu Sözleşme çerçevesinde “Yazılım” olarak kabul
edilecektir. Küçük ve Önemli Ürün Güncellemelerin tarafınızca kullanımı bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına
ve söz konusu Küçük ve Önemli Ürün Güncellemerinin ekinde yer alan diğer tüm hüküm ve koşullara tabi
olacaktır.

12.
Ürün Tescili. Hizmetler’in, Güncellemeler’in ve teknik desteğin temini için bir Temsilci, Trend Micro
nezdinde tescilli olmalı ve Yazılım ve Hizmetler’i aktive etmelidir. Tescil, bizim sizinle iletişime geçmemizi ve
yalnız geçerli şekilde lisanslandırılmış kişilerin Bakım ve diğer Hizmetler’i almasını sağlamanızı temin etmektedir.
Tescil için, şirket ismi, adresi, iletişime geçilecek şahsın ismi, geçerli bir ürün seri numarası, yenileme ve diğer
hukuki bildirimler için geçerli bir e-posta adresi gerekmektedir. Tescilin gerçekleştirilmemiş olması, garanti
haklarınızı azaltmaz ancak Trend Micro, tescil olmaksızın Hizmetler’e, Güncellemeler’e ve teknik desteğe erişim
sağlayamaz.

13.
Veri Koruma Düzenlemeleri. Bazı Yazılım ve/veya Hizmetler’in kullanımı, çeşitli ülkelerde veri koruma
kanun veya düzenlemelerine tabi olabilir. Siz işbu kanunlara veya yönetmeliklere nasıl uyacağınızı veya uymanız
gerekip gerekmediğini belirlemekle yükümlüsünüz.
14.
Elektronik İletişime Onay. Trend Micro’nun Size Güncellemeler, yükseltmeler, özel teklifler ve
fiyatlandırma veya diğer benzer bilgiler, müşteri anketleri veya diğer geri bildirim taleplerini de içerir şekilde
Yazılım ve Hizmetler’e ilişkin ihbarlar ve sair iletiler (“İletiler”) göndermesi gerekebilir. Trend Micro Size İletiler’i
ürün üzerinden yapılacak bildirimler (in-product notices) yoluyla veya kayıtlı elektronik posta adresinize elektronik
posta göndermek veya internet sitelerinde İletileri yayınlamak suretiyle ulaştırabilecektir. İşbu Sözleşme’yi kabul
ederek İletiler’i sadece bu elektronik araçlar vasıtası ile almaya rıza göstermektesiniz ve İletiler’e internet siteleri
aracılığı ile ulaşabileceğinizi anlamakta ve onaylamaktasınız.
15.
Ücretli Kullanım Lisansı Garantisi. Ücretli kullanım lisansları için Trend Micro: (i) kayıt anahtarının veya
aktivasyon kodunun Trend Micro tarafından temin edilmesinden itibaren (hangisi daha önce olursa) otuz (30) gün
süresince, Yazılım’ın, program bölümü, zaman zaman güncellenen ve README dosyalarını ve online ibra

notlarını da içeren, Dokümantasyon’a uyum sağlayacağını ve (ii) Bakım Süresi boyunca Hizmetler’i profesyonel,
makul beceri ve itina ile temin edeceğini garanti etmektedir (“Sınırlı Garanti”).
16.
Tüketici Hakları. Yazılım veya Hizmetler’in yukarıda belirtilen Sınırlı Garanti ile uyumlu olmaması
halinde, garanti süresi içerisinde Trend Micro’ya Sınırlı Garanti kapsamında talebinize dair ihbarda bulunmanız
kaydıyla, Trend Micro’nun tüm sorumluluğu ve Siz’in talep hakkınız Trend Micro’nun takdirine tabi olarak, burada
sayılanlarla sınırlı olacaktır: Trend Micro (a) Yazılım’daki hatayı düzeltebilmek için ticari olarak makul ölçüde
gayret sarf edecektir; (b) Yazılım’ı hataya rağmen çalıştırmanıza yardımcı olacaktır; (c) Yazılım’ın bedelini
tarafınıza iade edecektir; (d) Hizmetler’i yeniden verecektir veya (e) Sınırlı Garanti’nin ihlalinde, Hizmetler için
önceden ödenmiş bedelleri sonra iade edecektir. SINIRLI GARANTİ (A) KAZA, KÖTÜ KULLANIM, DEĞİŞTİRME,
YANLIŞ KULLANIM, YANLIŞ UYGULAMA SONUCU OLUŞAN HATALARA VEYA YAZILIMIN İŞLETİMİ İÇİN
TASARLANMIŞ İŞLETİM SİSTEMİNDE HERHANGİ BİR PROBLEM VEYA HATAYA VEYA (B) YAZILIMIN
YAZILIM İLE BENZER FONKSİYONLARI VEYA ÖZELLİKLERİ BULUNAN VEYA UYUMLU OLMAYAN
PROGRAMLARLA BİRLİKTE KULLANIMINDAN DOĞAN PROBLEMLER VEYA HATALARA İLİŞKİN OLARAK
UYGULANMAZ. YAZILIM’IN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, DEĞİŞTİRİLEN YAZILIM, HATALI YAZILIM’IN SINIRLI
GARANTİ SÜRESİNDEN GERİYE KALAN SÜRE BOYUNCA GARANTİ KAPSAMINDA OLACAKTIR.
UYGULANAN HUKUK TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA SİZİN
TARAFINIZDAN YÜKLENEN VEYA TEMİN OLUNAN DESTEK YAZILIMI ARAÇLARI VEYA MATERYALLERİ
“OLDUĞU GİBİ” HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN TEMİN EDİLMEKTEDİR.
17.
Başka Garantilerin Bulunmaması. KÖTÜ AMAÇLI VE İSTENMEYEN ELEKTRONİK İÇERİKLERİN
DOĞASI VE YOĞUNLUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TREND MICRO SATICILARI VE DE
TEDARİKÇİLERİ YAZILIMIN VEYA HİZMETLERİN HATASIZ OLDUĞUNU VEYA TÜM GÜVENLİK VE KÖTÜ
AMAÇLI KOD TEHDİTLERİNİ ALGILAYACAĞINI; BUNLAR DIŞINDAKİLERİ ALGILAMAYACAĞINI VEYA
YAZILIMIN VE İLGİLİ GÜNCELLEMELERİN BİLGİSAYAR AĞINIZI VEYA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNİZİ HER
TÜRLÜ VİRÜSTEN VEYA DİĞER KÖTÜ VEYA İSTENMEYEN İÇERİKTEN, MÜDAHALEDEN VEYA DİĞER
GÜVENLİK İHLALLERİNDEN KORUYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİRLER.
BÖLÜM 15 VE 16’DA AÇIKÇA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİLER HARİÇ TUTULARAK VE İLGİLİ HUKUK
TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE TREND MICRO, SATICILARI VE TEDARİKÇİLERİ YAZILIM VE
HİZMETLERLE İLGİLİ TİCARİ GARANTİ, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN
HAKLARINI İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GARANTİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE,
AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. YAZILIMA DAİR ZIMNİ OLARAK VERİLMİŞ VE
ETKİN OLARAK FERAGAT EDİLEMEYEN GARANTİLER, YAZILIM’IN İKTİSABINDAN İTİBAREN 30 GÜN SÜRE
İLE GEÇERLİ OLACAKTIR.
18.
Yedekleme. Herhangi bir Yazılım veya Hizmet’i kullanırken düzenli olarak verilerinizi ve bilgisayar
sistem(ler)inizi başka bir ortama yedeklemelisiniz. Verileri veya sistemleri yedeklememeniz halinde, Yazılım’da,
Hizmetler’de veya Güncellemeler’de oluşacak bir hata halinde verileri kaybedebileceğinizi kabul etmektesiniz.
Bilgisayar sisteminizin ve verilerinizin değerini Trend Micro değil de, yalnız Siz bilebilecek olduğunuzdan
Yazılım’da, Hizmet’te veya Güncellemeler’de oluşacak ve bilgisayar sorunlarına veya veri kaybına sebep olacak
bir hataya karşı sadece Siz yedekleme planlarını ve korumaları uygulayabilirsiniz.
19.

Sınırlı Sorumluluk; Önemli Zararlar.

(A)
AŞAĞIDA BÖLÜM 19(B)’YE TABİ OLARAK VE KORUMA AMACIYLA İHTİYAÇLARINIZA İLGİLİ UYGUN
HUKUK TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, TREND MICRO VEYA TEDARİKÇİLERİ (i) İŞBU SÖZLEŞME
İMZALANIRKEN MAKUL OLARAK ÖNGÖRÜLEMEYEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA (ii) İŞBU
SÖZLEŞME’DEN YAZILIM, HİZMETLER VEYA BAKIM HİZMETİNDEN DOĞAN YA DA BUNLAR İLE İLGİLİ
OLARAK ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI, ÖZEL, BEKLENMEYEN VEYA HERHANGİ BİR DOLAYLI ZARAR, VEYA
KAYIP YA DA BOZULMUŞ VERİ VEYA HAFIZA, SİSTEM ÇÖKMESİ, DİSK/SİSTEM HASARI, KAR KAYBI VEYA
BİRİKİM KAYBI VEYA İŞ KAYBINDAN SİZE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.
TREND MİCRO’NUN SÖZ KONUSU HASAR OLASILIKLARI KONUSUNDA BİLGİ EDİNMİŞ OLMASINA VE
SÖZLEŞME İHLALİ, İKMAL VEYA KESİN ÜRÜN SORUMLULUĞU OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ

OLARAK, İŞLEM ÇEŞİDİNE, SEBEBİNE VEYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KURALINA BAKILMAKSIZIN
SÖZ KONUSU SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLACAKTIR.
(B)
BÖLÜM 19(A), TREND MICRO VEYA TEDARİKÇİLERİNİN İHMALDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VE
BEDENSEL YARALANMADA VEYA HİLE HALİNDE ORTAYA ÇIKAN VEYA KANUNUN HARİÇ TUTULMASINA
İZİN VERMEDİĞİ DİĞER TÜM SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAYA VEYA HARİÇ TUTMAYA
ÇALIŞMAMAKTADIR.
(C) YUKARIDA BÖLÜM 19(A) VE 19(B)’YE TABİ OLARAK, HİÇBİR ŞEKİLDE TREND MICRO’NUN VE
TEDARİKÇİLERİNİN SORUMLULUĞU, HERHANGİ BİR TALEP, SÖZLEŞME İHLALİ, KUSUR, KESİN ÜRÜN
SORUMLULUĞU VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR SEBEBİ VEYA SORUMLULUK KURALINA İLİŞKİN OLUP
OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, TARAFINIZDAN ÖDENMİŞ YA DA ÖDENECEK LİSANS BEDELİ VEYA TREND
MICRO’YA, SATICILARINA VEYA TEDARİKÇİLERİNE BİR YILLIK HİZMET KARŞILIĞI ÖDENEN BEDELİ
AŞMAYACAKTIR. BU BÖLÜMDE İFADE EDİLEN SORUMLULUK DAĞILIMINI KABUL ETMEKTE VE İŞBU
SINIRLAMALARA İLİŞKİN MUTABAKATINIZ BULUNMAMASI HALİNDE LİSANS, HİZMET VE BAKIM İÇİN
ÖDENECEK ÜCRETLERİN DAHA YÜKSEK OLACAĞINI VEYA TREND MICRO’NUN TARAFINIZA ÜCRET
KARŞILIĞI OLMAKSIZIN YAZILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINI TANIYAMAYABİLECEĞİNİ KABUL
ETMEKTESİNİZ.
20.
Denetim. Makul bir ihbara istinaden ve olağan iş saatleri içerisinde, Trend Micro’nun Trend Micro Yazılım
ve Hizmetler’i kullanımınızı denetleme hakkı olacaktır. Denetimin sonucunda lisansı olmayan Bilgisayarlar, Sanal
Makine veya kullanıcılar tespit edilirse, Siz otuz (30) gün öncesinden yapılacak ihbara istinaden, lisanslı olmayan
Bilgisayarlar, Sanal Makine veya kullanıcılar için o tarihteki tarifeler üzerinden lisans, abonelik ve/veya Bakım
ücretlerini ödemeyi kabul etmektesiniz. Lisanssız kullanım için ödenmesi gereken ücretler denetlenmiş zaman
aralığı için ödenmiş olan ücretlerin yüzde beşini (%5) aştığı takdirde, Trend Micro’yu denetimin masraf ve giderleri
için tazmin etmeniz gerekecektir.
21.
Gizlilik/İfşa Etmeme. İşbu Sözleşme’nin süresi veya herhangi bir Deneme Süresi boyunca, ürün seri
numaraları, kayıt anahtarları veya aktivasyon kodları ve yapısı veya doğası gereği makul bir insanın böyle bir
durumda ve koşullar altında gizli addedeceği bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kamu
tarafından bilinmeyen, Trend Micro’nun gizli ve özel addettiği ve bu şekilde muamele ettiği bazı bilgiler
edinebilirsiniz (“Gizli Bilgi”). İşbu Sözleşmenin süresi boyunca ve feshinden sonra her zaman, (i) Gizli Bilgiler’i gizli
tutmayı; (ii) Gizli Bilgiler’i “bilmesi gereken” ve işbu Bölüm’de belirtilenlerden daha hafif hükümler içermeyen ve
açıklamama yükümlülüğü getiren sözleşmeleri imzalamış olan çalışanlar ve bağımsız yükleniciler hariç üçüncü
kişilere açıklamamayı ve (iii) Gizli Bilgiler’i işbu Sözleşme’nin gerektirdiği amaç haricindeki herhangi bir amaçla
kullanmamayı kabul etmektesiniz.
22.
Devredilebilirlik/Bölünebilirlik. Trend Micro’nun yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya işbu
Sözleşme ile verilen herhangi bir hakkı, bağlı şirketleriniz de dahil olmak üzere, hiç kimseye devredemezsiniz.
Tarafınızca yapılmak istenen devirler hükümsüz olacaktır. Trend Micro, işbu Sözleşme’yi kısmen veya bütün
olarak devredebilir ve yükümlülüklerini gerekli nitelikleri haiz üçüncü şahıslara veya Trend Micro iştiraklerine
ve/veya bağlı şirketlerine devredebilir; ancak Trend Micro’nun yükümlülüklerini devretmesi Trend Micro’nun işbu
Sözleşme altındaki yükümlülüklerini sona erdirmeyecektir. İşbu Sözleşme’nin bir hükmünün bir ülkedeki herhangi
bir mahkeme veya diğer bir yetkili yargı organı tarafından geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu
tespitin Sözleşme’nin diğer herhangi bir hükmünü etkilemeyeceğini ve bunların aynen yürürlükte kalmaya devam
edeceğini kabul etmektesiniz.
23.
İhracat Kontrolü. ABD İhracat İdaresi Kuralları uyarınca, Yazılım ihracat kontrolüne tabidir. Bu sebeple,
ambargoya tabi ülkeler veya ticari yaptırıma tabi ülkelerin mukimlerine veya vatandaşlarına veya buralarda
yerleşik kuruluşlara veya usulüne uygun hükümet lisansı olmayan yasaklanan veya engellenen kuruluşlara veya
kişilere ihraç edilemez veya tekrar ihracatı yapılamaz. Söz konusu kısıtlamalara ilişkin bilgi şu web sitelerinden
edinilebilir: http://www.treas.gov/ofac ve http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm.
Yukarıdaki tarihten itibaren, ABD tarafından ambargo uygulanan ülkeler; Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve
Suriye’dir. Yazılım’a ilişkin tüm ABD ihracat kontrol kurallarının ihlalinden sorumlusunuz. İşbu Sözleşme’yi kabul
ederek hâlihazırda ABD tarafından ambargo uygulanan ülkelerde mukim olmadığınızı ya da bu ülke vatandaşı
olmadığınızı veya Yazılım’ı başka şekillerde edinmekten yasaklanmadığınızı teyit etmektesiniz.

24.
İthalat Mevzuatına Uyum. Yukarıdaki Bölüm 23’in genelliğine halel gelmeksizin, Yazılım çeşitli ülkelerde
şifreleme kullanımı ile ilgili olanlar da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere ithalat kanunlarına veya
düzenlemelerine tabi olabilir. Söz konusu uygulanabilir kanunlar veya düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağınızı
ve uyum sağlamanız gerekip gerekmediğini belirlemekle sorumlu bulunmaktasınız.
25.
A.B.D Hükümeti Tarafından Sınırlandırılmış olan Haklar. Eğer Birleşik Devletler Hükümeti’nin bir
acentesi veya birimi iseniz, o halde Yazılım’ın (i) özel masraflarla geliştirildiğini, (ii) doğası gereği ticari olduğunu,
(iii) kamu malı olmadığını, ve (iv) Federal İktisap Yönetmeliği (FİY) Madde 52.227 19’da tanımlanan “Sınırlı
Bilgisayar Yazılımı” ve Savunma Bakanlığı Federal İktisap Yönetmeliği Zeyilnamesi (SBFİY) Altbölüm
227.7202’de tanımlanan “Ticari Bilgisayar Yazılımı ” olduğunu kabul etmektesiniz. Hükümet (i) Yazılım, Savunma
Bakanlığı’na (SB) tedarik edildiği takdirde Yazılım’ın “Ticari Bilgisayar Yazılımı” olarak sınıflandırıldığını ve
Hükümet’in Yazılım’ın ve Dokümantasyonu’nun sadece SBFİY Madde 227.7202’de tanımlanan “sınırlı haklarını”
iktisap ettiğini, ve (ii) Yazılım SB dışında Birleşik Devletler Hükümeti’nin diğer bir birimine veya acentesine tedarik
edildiği takdirde Hükümet’in bu Yazılım ve Dokümantasyon üzerindeki haklarının FİY Madde 52.227 19 ( c) (1)
veya (c) (2)’de tanımlandığı şekilde olacağını kabul etmektesiniz.
26.
Mücbir Sebep. Taraflardan hiçbiri diğerine karşı diğer tarafın fiilleri, sivil veya askeri makamların fiilleri,
devletin öncelikleri, deprem, yangın, sel, salgın, karantina, enerji krizi, grev, işçi-işveren sorunları, savaş,
ayaklanma, terörizm, kaza, kıtlık, nakliyede gecikme veya edimi geciken tarafın makul kontrolü dışında diğer
durumların neden olduğu edimindeki gecikme veya yerine getirmeme durumunda iddia edilen veya hakiki hiçbir
zarar veya hasardan sorumlu tutulamayacaktır. İşbu Bölüm’deki yükümlülükleri askıya alınan taraf, makul olarak
mümkün olduğu anda bu yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.
27.
Fesih. İşbu Sözleşme feshedilene dek yürürlükte kalır. Trend Micro’ya yazılı olarak ihbarda bulunmak
kaydıyla dilediğiniz zaman sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Uygulanacak hukuk hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
Sözleşme’nin esasına ilişkin bir ihlalde bulunur veya herhangi bir ihlali tarafımızdan gönderilen ihbarnameyi teslim
aldığınız tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde gidermezseniz, Trend Micro işbu Sözleşme’yi feshedebilir.
Böyle bir fesih sonrasında Yazılım’ın tüm kopyalarını yok etmeniz gerekmektedir. İşbu Sözleşme feshedilmiş olsa
bile, bölüm 7, 15-19 ve 21-28 altındaki hükümler yürürlükte kalacaktır.
28.
Uygulanacak Hukuk/ Lisans Veren Kuruluş Olarak Trend Micro: Eğer (Avusturya, Fransa, Almanya,
İtalya, İsviçre, veya İngiltere hariç) Avrupa’da yerleşik iseniz, Lisans Veren: İrlanda’da kurulu, ticaret sicil
numarası 364963 olan, merkez adresi IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, İrlanda’da
bulunan Trend Micro EMEA Limited şirketidir: Faks: +353-21 730 7, dah. 373. Kanunlar ihtilafı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme ve lisans kullanımınız İrlanda kanunlarına tabidir.
Eğer Türkiye’de yerleşik bir kişisel kullanıcı iseniz, Lisans Veren: İrlanda’da kurulu, ticaret sicil numarası 364963
olan, merkez adresi IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, İrlanda’da bulunan Trend Micro
EMEA Limited şirketidir: Faks: +353-21 730 7, dah. 373. Kanunlar ihtilafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işbu
Sözleşme ve lisans kullanımınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
29.
Web Siteleri/Sorular. Web Sitelerine www.trendmicro.com adresinden ulaşılabilir. İşbu Sözleşme ile ilgili
doğrudan sorularınızı legalnotice@trendmicro.com adresine yöneltiniz.

GÖNDERİLEN VERİLER İLE İLGİLİ GİZLİLİK VE GÜVENLİK BEYANI
Ürün tescil bilgilerine ek olarak Trend Micro Sizden ve Yazılımın veya herhangi bir destek yazılım aracının yüklü
olduğu Sizin Bilgisayarınızdan, Trend Micro’nun Hizmetleri, Özel Destek Hizmetlerini, Yazılımın ve ilgili destek
hizmetlerinin işlevselliğini (içerik eşzamanlaması, Yazılımın yüklenmesi ve kullanılmasına ilişkin durum, aygıt
takibi ve hizmet iyileştirmeleri, vb. gibi) sağlamak için bilgi (IP veya MAC adresi, lokasyon, içerik, cihaz kimliği
veya ismi vs gibi) alacaktır.
Yazılım’ı/Hizmetler’i kullanmak suretiyle Siz de bazı bilgilerin (“Gönderilen Veriler”) Trend Micro’ya ait veya Trend
Micro tarafından kontrol edilen sunuculara güvenlik taraması veya bu paragrafta tanımlandığı şekilde diğer
sebeplerle gönderilmesine neden olacaksınız. Bu Gönderilen Veriler potansiyel güvenlik riskleri ve ayrıca ziyaret
ettiğiniz ve Yazılımın/Hizmetlerin potansiyel olarak sahte olduğunu kabul ettiği URLleri ve/veya potansiyel olarak
kötü amaçlı olduğu belirlenen çalıştırılabilir dosya veya içerikleri içerebilir. Gönderilen Veri aynı zamanda kişisel
olarak tanımlanabilir bilgi veya Sizin Bilgisayarınızda yer alan dosyalarda depolanan hassas veriyi içeren
istenmeyen posta veya kötü amaçlı yazılım olarak tespit edilebilecek e-mail mesajlarını da içerebilir. Bu
Gönderilen Veri Trend Micro’nun kötü amaçlı davranışı, potansiyel olarak sahte olan web-sitelerini ve diğer
internet güvenlik risklerini saptayabilmesi, ürün analizi yapabilmesi ve hizmetlerini ve Yazılımlarını ve bunların
işlevselliğini geliştirmesi ve Size en güncel tehdit koruması ve özellikleri ve Hizmetleri sağlayabilmesi için
gereklidir.
Gönderilen Veri’nin gönderimini yalnızca Yazılımı/Hizmetleri kullanmayarak, kaldırarak veya etkisiz hale getirerek
durdurabilirsiniz. Gönderilen Verilerin tümü Trend Micro’nun www.trendmicro.com adresinde yer alan Gizlilik
Politikası uyarınca saklanacaktır. Zaman zaman tadil edildiği haliyle Trend Micro Gizlilik Politikasının Sizin için
geçerli olacağını kabul etmektesiniz. Trend Micro, kendisinin Gönderilen Veriyi kullanması veya analizi sonucu
ortaya çıkan herhangi bir fikri hak veya iş ürünü üzerindeki sahiplik, mülkiyet ve tüm hak ve menfaatleri saklı
tutmaktadır.

