SEAGATE SOFTWARE
SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
LÜTFEN BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“SÖZLEŞME”) DİKKATLİ BİR
ŞEKLİNDE OKUYUN. “KABUL EDİYORUM” TUŞUNA BASTIĞINIZDA VEYA
(YAZILIM VE İLGİLİ DOSYALAR (“YAZILIM”), DONANIM (“DONANIM”),
DİSK/DİSKLER VE DİĞER ARAÇLAR DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA DA
SINIRLI KALMAMAK ÜZERE) BU ÜRÜNÜN TÜMÜNÜ VEYA HERHANGİ BİR KISMINI
(BUNDAN BÖYLE BİR ARADA “ÜRÜN” OLARAK ANILACAKTIR) İNDİRMEK,
YÜKLEMEK,
KURMAK
VEYA
KULLANMAK
ÜZERE
BİR
İŞLEMDE
BULUNDUĞUNUZDA, SİZ VE ŞİRKETİNİZİN İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜM
VE KOŞULLARI KABUL ETMİŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜR. BU ÜRÜNÜ ŞİRKETİNİZDE
KULLANMAK ÜZERE ALDIYSANIZ BU SÖZLEŞME İLE ŞİRKETİNİZİ HUKUKEN
İLZAM ETME YETKİSİNE SAHİP YETKİLİSİ OLDUĞUNUZU BEYAN ETMİŞ
OLDUĞUNUZ KABUL EDİLİR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ
“KABUL EDİYORUM” TUŞUNA BASMAYINIZ VE YAZILIMI İNDİRMEYİNİZ,
YÜKLEMEYİNİZ, KURMAYINIZ VEYA KULLANMAYINIZ.
1. Mülkiyet. İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Seagate Technology LLC ve bu şirketin
denetimi altında bulunan, şirket ile ortak denetim altında bulunan veya Seagate Technology LLC
şirketinin denetimi altında olduğu, LaCie adı veya markası altında faaliyet gösteren bağlı şirketler
dahil, ancak bunlarla sınılı olmamak üzere, bağlı şirketlerin (topluca “Seagate”, “biz”, “bizim”)
Yazılım ve Ürünleri için geçerlidir. Tüm fikri mülkiyet hakları ile birlikte Yazılıma ait her türlü
mülkiyet hakkı Seagate ve tedarikçilerine aittir. Yazılım satılmamıştır Yazılımı kullanmanıza izin
verilmiştir. Yazılımın yapısı, bileşimi ve kodları, ticari sır ve gizli bilgi niteliğindedir. Yazılım
Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin telif hakları kanunları da dahil ancak sadece bunlarla da
sınırlı olmamak üzere telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin kanun ve antlaşmalar ile
korunmaktadır. “Yazılım” ifadesi “Üçüncü Taraf Yazılımı” ile ilgili değildir veya onu kapsamaz.
“Üçüncü Taraf Yazılımı” Seagate’in lisansını üçüncü taraflardan aldığı ve lisansını aldığınız
Yazılımın bazı sürümleriyle verilebilecek yazılım anlamına gelir. Üçüncü Taraf Yazılımı,
genellikle aşağıda belirtilen koşullara değil, bunun gibi Üçüncü Taraf Yazılımlarının lisans
verenleri tarafından konulan hüküm ve koşullara tabidir. Üçüncü Taraf Yazılımının kullanım
koşulları, ilgili lisans koşullarına ve işbu Sözleşmenin 1, 5 ve 6. bölümlerine tabidir. İşbu
sözleşme uyarınca elinize geçen ürünlerde kullanılan Üçüncü Taraf Yazılımları ile ilgili lisans
ve/veya bildirimleri http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ veya LaCie markalı
ürünler için http://www.lacie.com/support/ adresinde bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Geçerli
Üçüncü Taraf Yazılımına istinaden Üçüncü Taraf Yazılımı lisanslarında yer alan hüküm ve
koşulları kabul etmiş olursunuz. Uygun olduğu durumlarda, Üçüncü Taraf Yazılımının kaynak
kodunu elde edebileceğiniz sitelerin URL’leri http://www.seagate.com/support/bytopic/downloads/ veya LaCie markalı ürünler için http://www.lacie.com/support/ adresinde
bulunabilir.
2. Ürün Lisansı. Bu Sözleşme hüküm ve şartlarına riayet etmeniz koşuluna bağlı olarak, Seagate,
sadece ilgili belgelerde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere size ait yerde bulunan sadece tek
bir (1) cihaza Yazılım bir (1) kopyasını yüklemenize ve kullanmanıza izin vermiştir. Bu
Sözleşme kapsamındaki izin size özel olup başkalarına devredilemez ve yukarıda belirtilen
koşullar ile sınırlıdır. Seagate dilerse bu izni başkalarına da verebilir. Ürün ile birlikte verilmiş
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olan ortamlarda bulunan üçüncü taraf yazılımlarının kullanımı, ayrı bir lisans sözleşmesine tabi
olabilir. Söz konusu lisans sözleşmelerini, Ürün ile birlikte verilmiş ortamlarda yüklü “Read Me”
dosyası içinde bulabilirsiniz. Yazılım, üçüncü taraflar tarafından sağlanan belirli hizmetlere
bağlantı vermenizi ve kullanmanızı sağlayan bileşenleri kapsar (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”).
Üçüncü Taraf Hizmetleri kullanım koşulları, mevcut üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla yaptığınız
sözleşmeye tabidir. Bu Sözleşmede açıkça belirtilenlerin dışında, işbu Sözleşme ile size Ürün
üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı tanınmamıştır ve söz konusu hakların tümü size
verildiği açıkça belirtilmedikçe Seagate ve tedarikçilerine aittir. Zımnen verilmiş herhangi bir hak
bulunmamaktadır.
2.1. Yazılım. Sadece yedekleme ve kurtarma amacıyla Yazılımın tek bir kopyasını almanıza izin
verilmiştir. Yazılımı değiştirmeniz veya tahrif etmeniz veya Yazılım için yeni bir yükleme
programı oluşturmanız yasaktır. Yazılımı, sadece Seagate’in depolama programları ile
kullanmanıza izin verilmiş olup Seagate tarafından imal edilmemiş depolama ürünleri ile birlikte
kullanamazsınız.
3. Tahditler. Lisans dahilinde aşağıdakileri yapmanıza izin verilmemiştir:
a. Yazılım da dahil ancak sadece bununla da sınırlı olmamak üzere Ürün veya herhangi bir
parçası veya bileşeni esas alınarak yapılacak her türlü imalat;
b. Ürünün kısmen veya tamamen çoğaltılması;
c. Aşağıda Madde 11’de açıkça yetki verildiği durumlar haricinde, Ürünün kısmen veya
tamamen üçüncü şahıslara satılması, temlik edilmesi, lisansının verilmesi, açıklanması veya
herhangi bir şekilde devredilmesi veya üçüncü şahısların kullanılmasına izin verilmesi;
d. Sözleşmede aksi belirtilmiş olsa dahi, ilgili kanunlarca açıkça izin verilmedikçe, Ürünün veya
herhangi bir parçanın veya bileşenin değiştirilmesi, dönüştürülmesi, kaynak kodlarına
çevrilmesi veya mühendisliğinin analiz edilmesi yönünde girişimde bulunulması;
e. Üçüncü şahıslara hizmet verilmesi için Ürünün kullanılması
f. Yazılımın, hala herhangi bir açık kaynak lisans sözleşmesine tabi değilse, böyle bir
sözleşmeye tabi olmasına neden olacak herhangi bir eylemde bulunma ve
g. Ürün üzerinde bulunan mülkiyet haklarına ilişkin işaret veya uyarıların silinmesi veya
değiştirilmesi.
4. Güncellemeler. Yazılımın güncellenmesi veya yeni sürümüne geçilmesi (“Güncelleme”)
durumunda, Yazılımın Güncellenmiş halini kullanabilmeniz için önceki sürümün lisansına sahip
olmanız gerekmektedir. Size verilecek olan Güncellemeler işbu Sözleşmenin hüküm ve
koşullarına tabi olacaktır. Güncellemeleri almış olsanız da elinizde, emanetinizde veya
kontrolünüzde bulunan Yazılımın önceki sürüm/sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.
Seagate, bir Güncellemenin ortaya çıkması üzerine Yazılımın önceki sürümlerine destek verme
yükümlülüğü bulunmayacaktır. Seagate’in işbu Sözleşme kapsamında size destek, bakım,
Güncelleme veya değiştirme yükümlülüğün bulunmamaktadır.
5. GARANTİ SORUMLULUĞU REDDİ. ÜRÜN VE ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI
“MEVCUT HALİYLE” KULLANIMA SUNULMUŞ OLUP AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ
BİR GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR. SEAGATE VE TEDARİKÇİLERİ, ALIM
AMACINA VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞU VE ÜÇÜN ŞAHISLARIN
HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİ ZIMNİ GARANTİSİ DE DAHİL ANCAK SADECE
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BUNLARLA DA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YASAL, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR
GARANTİ VERMEZ. SEAGATE, ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ SAĞLAMAZ VE
ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ
BULUNMAZ.
ÜÇÜNCÜ
TARAF
HİZMETLERİNİ
KULLANMAK
SİZİN
SORUMLULUĞUNUZDADIR.
6. ARIZİ, DOLAYLI VE BAZI DİĞER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN REDDİ.
İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE,
SEAGATE’İN, LİSANS VERENLERİNİN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN KUSURU, (İHMALİ
DE DAHİL) FİİLİ, GERÇEĞE AYKIRI BEYANI, KUSURSUZ SORUMLULUĞU,
SÖZLEŞME VEYA GARANTİ İHLALİ SÖZ KONUSU OLSA DAHİ AYNI ZAMANDA
SEAGATE’E, LİSANS VERENLERİNE VEYA TEDARİKÇİLERİNE BİR ZARAR VEYA
ZİYANIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞ OLSA DAHİ VE DE İŞBU
SÖZLEŞMENİN ESAS AMACINA RİAYET EDİLMEMİŞ OLSA VEYA HERHANGİ BİR
KANUNİ HAK DÜZENLENMEMİŞ OLSA DAHİ, ÜRÜNÜN VEYA HERHANGİ BİR
PARÇA VEYA BİLEŞENİN VEYA İLGİLİ HİZMETLERİN YA DA HERHANGİ BİR
ÜÇÜNCÜ
TARAF
HİZMETİNİN
KULLANILMASINDAN
VEYA
KULLANILAMAMASINDAN
DOĞAN
VEYA
KULLANILMASI
VEYA
KULLANILAMAMASI İLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ VEYA İŞBU
SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR HÜKMÜNDEN DOĞAN VEYA HÜKMÜ İLE İLGİLİ
(KAR KAYBI VEYA GİZLİ VEYA DİĞER BİLGİLERİN KAYBOLMASI VEYA İŞLERİN
KESİNTİYE UĞRAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİNE
YÖNELİK DAVALAR İLE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI, ÖZEL HAYATIN
GİZLİLİĞİNİ İHLAL DAVASI, İYİ NİYET VEYA MAKUL İHTİMAM ÖDEVİ DE DAHİL
SORUMLULUK İHLAL DAVASI, İHMAL DAVASI VE DİĞER HER TÜRLÜ MADDİ
VEYA DİĞER TAZMİNAT DAVALARI DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA DA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA DOLAYLI ZARAR VE
ZİYANI TAZMİN ETMEKLE SEAGATE, LİSANS VERENLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ
HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.
7. SINIRLI SORUMLULUK. HERHANGİ BİR NEDENLE ZARAR GÖRMÜŞ OLSANIZ
DAHİ, SEAGATE’İN İŞBU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ TAHTINDAKİ
SORUMLULUĞU VE İŞBU SÖZLEŞME TAHTINDA SİZİN SAHİP OLDUĞUNUZ
YEGANE TAZMİN TUTARI, LİSANS ALAN TARAFINDAN SEAGATE FİRMASINA
ÜRÜN İÇİN ÖDENMİŞ BEDEL İLE SINIRLI OLUP SEAGATE’İN TOPLAM TAZMİN
YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE BU BEDELİ AŞMAYACAKTIR. AYRICA
SEAGATE’İN LİSANS VERENLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE
HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
8. Gizlilik. Ürün kullanımınız ile bağlantılı olarak Seagate’in kişisel bilgileri toplaması, kullanımı
ve açıklaması, http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/ adresindeki Seagate Gizlilik
Politikası tarafından yönetilir. Seagate Gizlilik Politiaksı’nda daha ayrıntılı olarak tarif edildiği
üzere, belirli Ürünlerin, kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerle bağlantılı anonim
istatistiksel kullanım verilerinin kullanımı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere,
kullanıcının Ürün ayarlarını yönetmesini sağlayan Ürün yönetim panelleri bulunabilir. Ürün için
tarafınızdan seçilmiş olan Ürün yönetim paneli ayarları doğrultusunda Seagate’in verilerinizi
toplamasını, kullanmasını ve ifşa etmesini veya 11. Bölümde tanımlandığı üzere aktarım halinde
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ayarlarda değişiklik yapmadığınız sürece sizden önceki lisans sahibinin seçtiği ayarları kabul
etmiş olursunuz.
9. Tazminat. İşbu Sözleşmeyi kabul ederek, Ürünü kullanmanızdan veya diğer hususlardan
kaynaklanan veya doğan veya bunlarla ilişkili, herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımının kullanımı
dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya cezai
zararlara karşı Seagate firmasını, çalışanlarını, temsilcilerini, iştiraklerini, bağlı şirketlerini ve
diğer ortaklarını tazmin etmeyi ve bu nedenle yukarıda anılan kişilere herhangi bir halel
gelmemesini sağlamayı kabul etmiş olduğunuz düşünülür.
10. Uluslararası Ticaret Uyum Hükmü. Yazılım ve işbu Sözleşme tahtında yüklenen ilgili teknik
veriler, Birleşik Devletler (“ABD”) gümrük ve ihracat kontrol kanun ve yönetmeliklerine tabidir
ve yüklemenin gerçekleştirildiği ülkenin gümrük ve ihracat kontrol kanun ve yönetmeliklerine de
tabi olabilir. ABD kanunları tahtında, Yazılım ve işbu Sözleşme tahtında yüklenen ilgili teknik
veriler, yasaklanmış ülkelere satılamaz, kiralanamaz veya diğer bir şekilde gönderilemez veya
yasaklı son kullanıcılar (ABD devleti tarafından yasaklı kişiler listesine alınmış kişiler için bkz.
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) tarafından veya nükleer
silahlar, malzemeler, tesisler veya roketlerin tasarımı, geliştirilmesi, imali veya kullanımı veya
roket projelerinin veya kimyasal veya biyolojik silahların desteklenmesi ile ilgili faaliyetler de
sınırlı olmak üzere kitle imha silahları ile ilgili faaliyetlerde bulunan son kullanıcılar tarafından
kullanılamaz. İşbu Sözleşme ile, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye’nin vatandaşı
olmadığınızı veya bu ülkelerin uyruğunda veya kontrolünde bulunmadığınızı veya bu ülkelerde
ikamet etmediğinizi; ABD ihracat kontrol kanunlarınca tanımı yapılmış yasaklı son
kullanıcılardan birisi olmadığınızı ve kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması faaliyeti içinde
bulunmadığınızı beyan ettiğiniz kabul edilir. Aynı zamanda, işbu Sözleşme ile, Yazılım ve işbu
Sözleşme tahtında yüklenen ilgili teknik verileri, doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda anılan
ülkelere veya vatandaşlarına veya bu ülkelerin tabiiyetinde bulunan kişilere veya bu ülkelerde
ikamet eden kişilere veya yasaklı son kullanıcılara veya yasaklanmış son kullanım amacıyla
yüklemeyeceğinizi veya diğer bir şekilde ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi beyan ettiğiniz
kabul edilir.
11. Genel. Lisans Alan ile Seagate arasındaki işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı hükümlerine
bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre yorumlanacak ve tatbik edilecektir. İşbu
Sözleşme, Ürün ile ilgili olarak Seagate ile sizin aranızda varılmış mutabakatın bütününü teşkil
etmekte olup Ürünün sizin tarafınızdan kullanımını düzenler ve Sözleşmenin konusu ile ilgili
olarak Seagate ile aranızda yapılmış olan önceki sözleşmelerin yerine geçer. İşbu Sözleşmenin
herhangi bir hükmünün yetkili mahkemelerce kanunlara aykırı olduğu hükmedilmesi durumunda
söz konusu hüküm, kanunların el verdiği en geniş ölçüde asıl hükmün amacına en yakın bir
hüküm ile değiştirilecek veya amacına en yakın şekilde yorumlanacaktır ve Sözleşmenin geri
kalan hükümleri bundan etkilenmeyerek aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ürün ve
ilgili teknik veriler kısıtlanmış haklar ile verilmiştir. Kullanılması, çoğaltılması veya ABD
Devleti tarafından ifşası, DFARS 252.227-7013 (Teknik Veriler ve Bilgisayar Ürünlerine ilişkin
Haklar) bent (c)(1)(iii) hükümleri veya 48 CFR 52.227-19 (Ticari Bilgisayar Ürünleri –
Kısıtlanmış Haklar) bentler (c)(1) ve (2) hükümlerince düzenlenmiş kısıtlamalara tabidir.
İmalatçısı Seagate’dir. İşbu Sözleşmeyi veya Sözleşme tahtındaki haklardan hiçbirisini, devir
veya temlik edemezsiniz; ancak, bu Sözleşmeyi ve Yazılımı tek bir seferliğe daimi olarak bir
başka son kullanıcıya devredebilirsiniz; şu kadar ki: Böyle bir devir halinde (i) Yazılım, Donanım,
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ortam ve basılı materyalleri, (varsa) Güncellemeleri ve bu Sözleşmenin bir örneğini elinizde
tutamazsınız ve (ii) böyle bir devirden önce, işbu Sözleşme ve Yazılımı almış olan son kullanıcı
Sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmesi zorunludur. Bu hükmün hilafına yapılacak her türlü
devir ve temlik geçersiz kabul edilecektir. Seagate ve Seagate logosu ve diğer Seagate isim ve
logoları Seagate’in ticari markalarıdır.
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