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ÖNEMLİ— DİKKATLİ OKUYUN
Siz ve Esri arasında yapılacak imzalı bir lisans anlaşması ile geçersiz kılınmadığı sürece, Esri, sadece işbu Lisans
Anlaşmasında bulunan tüm kayıt ve şartları kabul etmeniz halinde Ürünleri size lisanslamayı istemektedir. Lütfen
koşul ve şartları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu Lisans Anlaşmasının şartlarını ve koşullarını kabul etmeden
Ürünleri kullanamazsınız. Eğer belirtilen şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız, aşağıdaki "Lisans Anlaşmasını
kabul etmiyorum" kısmını tıklatın; bunun ardından ödediğiniz ücretlerin iadesini talep edebilirsiniz.
LİSANS ANLAŞMASI
(E204 06/07/2016)
Bu Lisans Anlaşması siz ("Lisans Alan") ve Environmental Systems Research Institute, Inc. (380 New York Street,
Redlands, California 92373-8100 ABD adresinde mukim bir California şirketi olan "Esri" arasında geçerlidir.
GENEL LİSANS ŞARTLARI VE KOŞULLARI
MADDE 1—TANIMLAR
Tanımlar. Kullanılan terimler şu şekilde ifade edilmektedir:
"Yetkilendirme Kodu" bir Ürünün kullanılması için gereken her türlü anahtar, yetkilendirme numarası, devreye alma
kodu, oturum açma kimlik bilgisi, etkinleştirme kodu, işleç, hesap kullanıcı adı ve parola veya başka mekanizma
anlamına gelmektedir.
b. "Beta", Ürünün alfa, beta veya ön sürümü anlamına gelmektedir.
c. "Ticari Uygulama Hizmet Sağlayıcısı Kullanımı" veya "Ticari UHS Kullanımı", Yazılıma veya Online Services'a bir
Katma Değerli Uygulama aracılığıyla erişim sağlayarak, abonelik ücreti, hizmet ücreti veya başka herhangi bir
şekilde işlem ücreti alarak veya olası reklam gelirlerinden fazlasını elde ederek gelir elde etmek anlamına gelir.
d. "İçerik"; veriler, görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, metin, haritalar, veritabanları, veri modelleri,
elektronik tablolar, kullanıcı arayüzleri, yazılım uygulamaları ve Geliştirici Araçları anlamına gelmektedir.
e. “Veri”, işbu Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim ya da Online Services ile birlikte veya ayrı olarak verilen, Esri
veya üçüncü şahıslara ait, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla coğrafi vektör verileri, tarama veri raporları veya
ilişkili tablosal özellikler de dahil dijital veri kümeleri anlamına gelmektedir.
f. "Dağıtım Lisansı", belirli Yazılımlar ve ilgili Yetkilendirme Kodları için Lisans Alanın üçüncü kişilere alt lisans
verebilmesini sağlayan lisans anlamına gelmektedir.
g. "Dokümantasyon", Yazılım ile birlikte verilen tüm referans belgeler anlamına gelmektedir.
h. "Online Services", Esri veya lisansörleri tarafından barındırılan ve harita, veri ve diğer bilgilerin depolanması,
yönetilmesi, yayımlanması ve kullanılması amacıyla yararlanılan, uygulamalar ve ilişkili API'lar dahil, ancak Veri
ve İçerik hariç olmak üzere her türlü Internet tabanlı coğrafi sistem anlamına gelmektedir.
i. "Sipariş Belgeleri", Lisans Alanın sipariş ettiği Ürünlere dair fiyat teklifleri, alım emirleri veya diğer belgeler
anlamına gelmektedir.
j. "Kalıcı Lisans", ilgili lisans ücretleri ödenmiş bir Ürün'ün sürümünü kullanmak için Esri veya işbu Lisans Anlaşma
gereği yetkilendirilmiş Lisans Alan tarafından sonlandırılmadıkça süresiz lisans anlamına gelmektedir.
k. "Ürün(ler)", işbu Lisans Anlaşmasının şartları uyarınca lisanslanan Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim, Veri,
Online Services ve Dokümantasyon anlamına gelmektedir.
l. “Örnek(ler)”, Ürünler ile ilgili örnek kodlar, örnek uygulamalar, eklemeler veya örnek uzantılar anlamına
gelmektedir.
m. "Kendi Kendine E-Öğrenim", Esri Eğitim web sitesinden ulaşılabilen ve ArcGIS platformuna yönelik kendi kendine
öğrenim kaynakları grubu anlamına gelir.
n. ""Hizmet Kredi(ler)i", Sipariş Belgesinde belirtilen miktarda Online Services aboneliği ile birlikte sağlanan bir
değişim birimidir. Her Hizmet Kredisi ile, Lisans Alan kullanılan Online Services'a göre değişen belirli bir miktarda
a.
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Online Services kullanabilir. Online Services kullanıldıkça, Hizmet Kredileri kullanılabilir Hizmet Kredisi sayısına
kadar otomatik olarak Lisans Alanın hesabından düşülür.
o. “Yazılım”, yetkili bir Esri web sitesinden erişilen veya indirilen veya herhangi bir formatta herhangi bir ortamda
teslim edilen Esri’nin özel mülkiyeti olan, Veriler hariç, yazılım teknolojisinin tamamı veya herhangi bir kısmı
anlamına gelmektedir ki buna, yedeklemeler, güncellemeler, hizmet paketleri, yamalar, düzeltmeler veya izin
verilmiş birleştirilmiş kopyalar dahildir.
p. “Sınırlı Lisans”, bir Ürünün sınırlı bir süre ("Süre") için veya abonelik veya işlem temelinde kullanılabilmesi için
sağlanan lisans veya erişim anlamına gelmektedir.
q."Katma Değerli Uygulama", Lisans Alan tarafından herhangi bir Yazılım, Veri veya Online Services'ın izin verilen
kullanımı ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilen uygulama anlamına gelmektedir.
MADDE 2—FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE MÜLKİYETİN KORUNMASI
Ürünler satılmamakta, yalnızca lisanslanmaktadır. Esri ve lisansörleri Ürünlerin ve tüm kopyalarının sahibidirler ve bunlar
fikri mülkiyet ve ticari sırlar da dahil olmak üzere, özel mülkiyet haklarına ilişkin Birleşik Devletler ve uygulanabilir
uluslararası kanunlar, anlaşmalar ve konvansiyonlarla koruma altına alınmıştır. Lisans Alan Ürünleri her türlü yetkisiz
kullanım, çoğaltma, dağıtım veya yayınlamadan korumak için her türlü makul çabayı sarf edeceğini kabul etmektedir. Esri ve
lisans veren üçüncü şahıslar, Ürünleri değiştirme ve geliştirme hakkı da dahil olmak üzere, işbu Lisans Anlaşmasında özel
olarak verilmemiş olan tüm hakları mahfuz tutmaktadır.
MADDE 3—LİSANSIN VERİLMESİ
3.1 Lisans Verilmesi Esri, Lisans Alana, ilgili Sipariş Belgelerinde ve Dokümantasyonda belirtilen şekilde yalnızca
Ürünlerin kullanımına yönelik kişisel, münhasır olmayan, devredilemez bir lisansı tarafınıza vermektedir; (i) bu lisans için
ilgili lisans ücretleri ödenmiştir; (ii) bu lisans işbu Lisans Anlaşmasına ve Lisans Alan tarafından sipariş edilen
yapılandırmaya veya Esri ya da yetkili distribütörü tarafından izin verilen yapılandırmaya uygundur ve (iii) bu lisans ilgili
Süre için veya bir süre uygun değilse veya belirtilmemişse, Madde 5 uyarınca feshedilene kadar geçerlidir. Madde 4'te
belirtilen Kullanım Kapsamı'na ek olarak, belirli Ürünler için Belge 1—Kullanım Kapsamı (E300) geçerlidir. Ek 1, Ek 2,
Ek 3 ve Ek 4 toplu olarak Belge 1—Kullanım Kapsamı (E300) belgesini oluşturmaktadır ve buna şu adresten ulaşılabilir:
http://www.esri.com/legal/software-license. Ekler sadece bir Ek içerisinde özellikle tanımlanan Ürünler için geçerlidir. Belge
1 - Kullanım Kapsamı (E300), referans olarak eklenmiş olan aşağıdaki Ürün türleri için Ekleri içermektedir.
a.Yazılım. Belirli Yazılım ürünleri için kullanım şartları Ek 1'de belirtilmiştir.
b.Veri. Veri kullanım şartları Ek 2'de belirtilmiştir.
c.Online Services. Online Services için kullanım şartları Ek 3'te belirtilmiştir.
d.Kullanımı Sınırlı Programlar. Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen, eğitim amaçlı veya başka sınırlı kullanımlı
programlara ilişkin kullanım koşulları Ek 4'te belirtilmiştir.
3.2 Değerlendirme ve Beta Lisansları. Değerlendirme lisansı veya Beta program şeklinde alınan Ürünler yalnızca
değerlendirme ve test amaçlıdır ve ticari kullanım için değildir. Bu tür kullanımda risk Lisans Alana ait olacak ve Ürünler
Esri veya distribütör tarafından sağlanan bakım kapsamında değerlendirilmeyecektir.
MADDE 4—KULLANIM KAPSAMI
4.1 İzin Verilen Kullanımlar
a.

Lisans Alana temin edilen ürünler için Lisans Alan aşağıdakileri yapabilir
1.
2.
3.

4.
5.

Ürünleri elektronik depolama cihazlarına kurabilir ve bunlarda depolayabilirsiniz;
Arşiv kopyaları ve rutin bilgisayar yedeklemeleri yapabilirsiniz;
Lisans Alan, kurulup kullanılan sürümlerin sayısı lisanslanan miktarı geçmemek kaydıyla, altı (6) aydan fazla
olmamak üzere makul bir geçiş dönemi boyunca yeni Yazılım sürümünü kurabilir ve değiştirilen sürümle aynı anda
kullanabilir; böylelikle, Lisans Alan toplam lisanslanan miktardan daha fazla Yazılım kullanmamalıdır;
Yazılımı lisanslandırılan konfigürasyonda değiştirilen bilgisayara taşıyabilirsiniz; ve
Bir "Dağıtım Lisansı"nın kullanılması için gereken Yazılımları ve tüm ilgili Yetkilendirme Kodlarını üçüncü kişilere
dağıtabilirsiniz.
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b.Ticari Uygulama Servis Sağlayıcısı Kullanımı. Lisans Alanın (i) bir Ticari Uygulama Hizmet Sağlayıcısı aboneliği elde
eden veya (ii)bir web sitesini çalıştıran veya bir Internet hizmetini yalnızca giderlerini karşılayacak şekilde veya kar
amacı gütmeden sağlayan bir hükümet kurumu veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması koşuluyla, Lisans Alan
Ürünü Ticari UHS Kullanımı amacıyla kullanabilir.
c. Lisans Alan, (i) makro veya komut dosyası dili, (ii) yayınlanmış uygulama programlama arayüzü (API) veya (iii) kaynak
veya nesne kodu kütüphaneleri kullanarak Yazılımları kişiselleştirebilir, ancak bu, söz konusu kişiselleştirmenin yalnızca
Belgelerde tarif edildiği biçimde olması kaydıyla mümkün olabilecektir.
d. Lisans Alan, dijital formatta tedarik edilmiş olan Belgelerin türetilmiş çalışmalarını kullanabilir, kopyalayabilir veya
hazırlayabilir ve daha sonra, sadece Lisans Alan’ın kendi dahili kullanım amaçlarına yönelik olarak, kişiselleştirilmiş
belgeleri çoğaltabilir, yayınlayabilir ve dağıtabilir. Diğer yazılımlar ve basılı veya dijital dokümanlarla birleşik olarak
dijital formatta tedarik edilmiş Belge bölüm(ler)i, işbu Lisans Anlaşmasına tabidir. Lisans Alan, Esri ve lisan verenlerin
mülkiyet haklarını kabul eden aşağıdaki telif hakkı bildirimini dahil etmelidir: "Bu belgenin bazı bölümleri Esri ve lisan
verenlere ait fikri mülkiyetleri içermektedir ve burada lisans altında kullanılmaktadır. Copyright © [Lisans Alan buraya
kaynak materyallerden alınan gerçek telif hakkı tarihlerini ekleyecektir] Esri ve lisan verenleri. Tüm hakları saklıdır.”
e.Yazı Tipi Bileşenleri. Bir Ürün ile birlikte gönderilen tüm yazı tipleri tüm Ürünlerin izin verilen kullanımları ile
kullanılabilir. Esri yazı tipleri de ayrı olarak Ürünler kullanılarak oluşturulan tüm çıktıları yazdırmak için kullanılabilir.
Ürüne dahil olan üçüncü şahıs yazı tipleri için ilave kullanım sınırlamaları yazı tipinin kendi dosyasında belirtilmiştir.
f.Danışman veya Yüklenici Erişimi. Esri, şu koşullara tabi olarak sadece Lisans Alanın menfaatleri için, Lisans Alan'ın
danışmanlarının veya yüklenicilerinin Ürünleri kullanmasına izin verme hakkını Lisans Alana vermektedir: (i) kullanım
tamamen Lisans Alanın yararına yönelik olmalıdır, (ii) Lisans Alan, danışman veya yüklenicinin bu Lisans Anlaşmasına
uymasından sorumludur ve (iii) danışman veya yüklenici Lisans Alan için yaptığı işi tamamladıktan sonra Ürünleri
kullanmayı bırakmalıdır. Danışmalar veya yüklenicilerin Ürünleri Lisans Alanın menfaatleri dışında kullanması veya
bunlara erişmesi yasaktır.
g. Lisans Alan, harita görüntülerinde kullanılan verilerle ilgili olarak Esri ve/veya geçerli lisansörlerini kaynak olarak
gösteren bir ithaf/açıklama metnini harita görüntülerine ekleyerek, Esri Ürünlerinin kullanımından elde edilen harita
görüntülerini ve harita görüntüsü içeren raporları kullanabilir, kopyalayabilir, yayınlayabilir, kamuya görüntüleyebilir
veya basılı kopya veya statik, elektronik (PDF, GIF, JPEG) biçimlerde, bu Lisans Anlaşması koşulları çerçevesinde
üçüncü taraflara dağıtabilir. Lisans Alan tarafından ürünlerin sağlanmasında veya kullanımında yararlanılan ve Veri
kapsamında olmayan her türlü bilgi de hiçbir şüpheye yer kalmayacak biçimde, Lisans Alan'ın veya üçüncü taraf lisans
verdiklerinin malı olacak ve öyle kalmaya devam edecektir.
4.2 İzin Verilmeyen Kullanımlar. Yürürlükteki yasaların bu kısıtlamaları yasakladığı veya geçersiz kıldığı veya bu Lisans
Anlaşmasının herhangi bir yerinde belirtildiği durumlar hariç olmak üzere Lisans Alan
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.
k.

Ürünleri satmayacak, kiralamayacak, başkalarına lisanslamayacak, devretmeyecek veya başkasına vermeyecek;
Ticari Uygulama Servis Sağlayıcısı Kullanımı veya servis bürosu amaçlarına göre kullanmayacak;
Üçüncü tarafların Ürünleri doğrudan kullanabilecekleri, kendi GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamalarını
geliştirecekleri veya Ürünle bağlantılı olarak kendi çözümlerini oluşturabilecekleri şekilde, üçüncü taraflara Ürün
için doğrudan erişim sağlamayacak;
Bileşenler, modüller veya DLL’ler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Yazılımları, Kendi Kendine EÖğrenim Uygulamasını, Verileri veya Online Services'ı tamamen veya kısmen üçüncü taraflara dağıtmayacak;
Yetkilendirme Kodlarını üçüncü şahıslara dağıtmayacak;
Ürünlerde ters mühendislik uygulamayacak, bunları ayrıştırmayacak veya demonte etmeyeceksiniz;
Ürünlere erişimi veya bunların kullanımını kontrol eden teknolojik uygulamaları bozmaya çalışmayacaksınız;
Fikri mülkiyet hakları, ayrımcılık yapmama yasaları veya yürürlükteki her türlü diğer yasa veya hükümet
düzenlemeleri dahil olmak üzere, Esri'nin veya üçüncü tarafların haklarını ihlal eder şekilde İçerik depolamayacak,
önbelleğe almayacak, kullanmayacak, yüklemeyecek, dağıtmayacak veya alt lisansını vermeyecek ya da Ürünleri
başka türlü kullanmayacaktır;
Her türlü Ürün, Ürün çıktısı, meta veri dosyası veya burada sağlanan tüm Veriler veya Dokümantasyonun çevrimiçi
ve/veya basılı çıktı nitelik sayfasında bulunan veya bunlara eklenmiş olan herhangi bir Esri (veya lisans verenleri)
patenti, telif hakkı, ticari markası veya mülkiyet hakkı bildirimleri ve/veya etiketlerini çıkartmayacak veya
engellemeyeceksiniz;
Yazılımların, Kendi Kendine E-Öğrenim Uygulamasının, Online Services'ın veya Verilerin tek tek veya bileşen
parçalarını sökmeyecek veya bağımsız kullanmayacak;
Herhangi bir Ürünle rekabet halindeki bir ürün veya hizmete Ürünün herhangi bir parçasını eklemeyeceksiniz;
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Beta sürümünde çalıştırılan değerlendirme testlerinin sonuçlarını Esri ve onun lisans verenlerinin önceden alınmış
yazılı izni olmadan yayımlamayacaksınız veya farklı bir yolla iletmeyeceksiniz;
m. Kod veya Ürünün herhangi bir parçasının, Bilgisayar kodunun (i) üçüncü taraflara kaynak kodu biçiminde ifşa
edilmesini, (ii) türetilmiş çalışmalar oluşturmak amacıyla üçüncü taraflara lisanslanmasını veya (iii) ücretsiz olarak
üçüncü taraflara yeniden dağıtılabilir olmasını gerektiren tüm lisans koşullarını içeren açık kaynak lisans koşullarına
tabi herhangi bir Ürünle birlikte sağlanan herhangi bir bilgisayar kodunu kullanmayacak, eklemeyecek,
değiştirmeyecek, dağıtmayacak, erişim sağlamayacak veya birleştirmeyecektir.
l.

MADDE 5—SÜRE VE FESİH
İşbu Lisans Anlaşması kabul edildiğinde geçerli olmaya başlayacaktır. Lisans Alan Esri'ye yazılı bildirimde bulunduktan
sonra işbu Lisans Anlaşması veya herhangi bir Ürün lisansını istediği zaman feshedebilir. Feshin, telafi edilmesi imkansız
nitelikteki önemli bir ihlal nedeniyle acil olarak gerekmesi durumu hariç, taraflardan herhangi biri, diğer tarafa gönderilecek
yazılı ihbardan sonra otuz (30) gün içinde telafi edilmeyen bir ihlal nedeniyle işbu Lisans Anlaşmasını veya herhangi bir
lisansı feshedebilir. Lisans Anlaşması feshedildikten sonra burada verilen tüm lisanslar da feshedilecektir. Bir lisans veya
Lisans Anlaşmasının feshedilmesi üzerine, Lisans Alan, (i) Ürünlere erişmeyi ve etkilenen Ürünleri kullanmayı durduracak;
(ii) Online Services'ın istemci tarafında yer alan veri belleğini temizleyecek; ve (ii) değiştirilen veya herhangi bir şekilde
birleştirilen bölümleri dahil, elindeki veya kontrolü altındaki etkilenen Ürünlerin tüm kopyalarını kaldıracak, silecek ve imha
edecek ve bu eylemlere ilişkin kanıtları Esri veya yetkili dağıtıcısına temin edecektir.
MADDE 6—SINIRLI GARANTİLER VE SORUMLULUK REDDİ
6.1 Sınırlı Garantiler. İşbu Madde 6’da aksi belirtilmediği sürece, teslim alınma tarihinden başlamak üzere doksan (90)
günlük bir süre için Esri (i) normal kullanım ve hizmette değiştirilmemiş Yazılım ve Online Services'ın yayınlanmış
Dokümantasyonla büyük ölçüde uyumlu olacağını ve (ii) Yazılımların temin edildiği ortamın malzeme ve işçilik bakımından
hiç bir kusura sahip olmayacağını garanti etmektedir.
6.2 Özel Sorumluluk Reddi. İÇERİK, VERİLER, ÖRNEKLER, DÜZELTMELER, YAMALAR, GÜNCELLEMELER,
ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN ONLINE SERVICES, KENDİ KENDİNE E-ÖĞRENİM VE DEĞERLENDİRME VE
BETA YAZILIMLARI “OLDUĞU GİBİ”, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR.
6.3 İnternet Sorumluluk Reddi. TARAFLAR AÇIK BİR ŞEKİLDE KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR Kİ, İNTERNET
GENEL VE ÖZEL AĞLARIN OLUŞTURDUĞU BİR AĞDIR VE (İ) İNTERNET GÜVENLİ BİR ALTYAPI DEĞİLDİR,
(İİ) TARAFLARDAN HİÇBİRİNİN İNTERNET ÜZERİNDE KONTROLÜ YOKTUR VE (İİİ) TARAFLARDAN
HİÇBİRİ, İNTERNETİN HERHANGİ BİR KISMININ PERFORMANSI VE İŞLETİMİNİN SONA ERMESİ VEYA
İNTERNETİN, ONLINE SERVICES'IN KULLANIMINI KISITLAYABİLECEK VEYA YASAKLAYABİLECEK
ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN HERHANGİ BİR KANUN ALTINDA
SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
6.4 Genel Sorumluluk Reddi. YUKARIDA AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ OLAN SINIRLI GARANTİLER HARİÇ OLMAK
ÜZERE ESRİ, İSTER AÇIK İSTER ZIMNİ OLSUN DİĞER HER TÜRLÜ GARANTİYİ VE KOŞULU
REDDETMEKTEDİR VE BUNA, BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN, TİCARİ MAL UYGUNLUĞU, ÖZEL BİR
AMACA UYGUNLUK, SİSTEM ENTEGRASYONU VEYA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMSİ
KONUSUNDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİLDİR. ESRİ ÜRÜNLERİN LİSANS ALANIN İHTİYAÇLARINI
KARŞILAYACAĞINI, BUNLARIN KULLANIMININ KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞINI, HATASIZ OLACAĞINI,
ARIZAYA KARŞI TOLERANSLI OLACAĞINI (FAULT TOLERANT) VEYA ARIZAYA KARŞI GÜVENLİ
OLACAĞINI (FAIL SAFE) VEYA UYUMSUZLUKLARIN TAMAMININ DÜZELTİLEBİLECEĞİNİ VEYA
DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. ÜRÜNLER ÖLÜME, KİŞİSEL YARALANMAYA VEYA
FİZİKSEL /ÇEVRESEL ZARARA NEDEN OLABİLECEK ORTAMLARDA VEYA UYGULAMALARDA
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR, İMAL EDİLMEMİŞTİR VEYA BU AMACA YÖNELİK
DEĞİLDİR. LİSANS ALAN, TEHLİKELİ, GÜVENSİZ VEYA YASA DIŞI GÖRÜNEN HİÇBİR ROTAYI TAKİP
ETMEMELİDİR. SÖZ KONUSU HER KULLANIMA İLİŞKİN RİSK VE MALİYET LİSANS ALAN TARAFINDAN
ÜSTLENİLECEKTİR.
6.5 Tek Telafi Yolu. İşbu Madde 6 altındaki sınırlı garantilerin ihlaline ilişkin olarak Lisans Alan'ın tek telafisi ve Esri’nin
tüm sorumluluğu, tamamen Esri’nin tercihine bağlı olarak (i) herhangi bir kusurlu ortamın değiştirilmesi, (ii) Esri’nin Bakım
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Programına veya Lisans Alan'ın yetkili distribütörünün bakım programına tabi olarak Yazılımlar veya Online Services'ın
onarımı, düzeltilmesi veya bunlar için bir risk geçiştirme tedbiri alınması veya (iii) Lisans Alan'ın tüm Yazılım ve Belge
kopyalarını kaldırması, silmesi veya imha etmesi, Online Services'ı kullanmayı bırakması ve bunları yaptığına ilişkin
kanıtları Esri veya yetkili dağıtıcısına temin etmesi kaydıyla, Esri’nin sınırlı garantisini karşılamayan Yazılımlar veya Online
Services için Lisans Alan'a ödenmiş olan lisans ücretlerinin iadesi ile sınırlı olacaktır.
MADDE 7—SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI.
7.1 Belirli Tipte Sorumlulukların Reddi. ESRI, YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ VE LİSANS VERENLERİ HANGİ
SORUMLULUK BİÇİMİ ALTINDA ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN, ESRI, YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ VEYA LİSANS
VERENLERİNİN BU TÜR BİR ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA HABERDAR EDİLMİŞ OLUP OLMAMALARINA
BAKILMAKSIZIN, İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN SATIN ALINMA MALİYETLERİNDEN; KAR
KAYIPLARINDAN, SATIŞ KAYIPLARINDAN VEYA İŞ HARCAMALARINDAN; YATIRIMLARDAN, İŞ
TAAHHÜTLERİNDEN, İYİ NİYET KAYBINDAN VEYA ÜRÜNLERİN KULLANIMI VEYA İŞBU LİSANS
ANLAŞMASI İLE İLGİLİ VEYA BUNDAN KAYNAKLANAN DOLAYLI, ÖZEL, KAZAİ HİÇBİR ZARARDAN
DOLAYI LİSANS ALANA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BU SINIRLANDIRMALAR, HERHANGİ BİR
SINIRLI TELAFİ AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMASIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.
7.2 Genel Sorumluluk Sınırlandırması. MADDE 8 - İHLAL TAZMİNATI KISMINDA BELİRTİLEN DURUMLAR
HARİÇ OLMAK ÜZERE, ESRI’NİN VE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLERİNİN BU ANLAŞMA KAPSAMINDA
SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATİ SORUMLULUK, GARANTİ İHLALİ, YANLIŞ BEYAN VEYA
DİĞER DURUMLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR FİİLDEN KAYNAKLANAN TOPLAM
SORUMLULUĞU, İŞBU LİSANS ANLAŞMASI UYARINCA LİSANS ALAN TARAFINDAN ÜRÜNLER VEYA
BAKIM İÇİN ÖDENEN MİKTARLARI GEÇEMEZ.
7.3 Sorumluluk Retlerinin ve Sınırlandırmalarının Uygulanabilirliği. Lisans Alan, işbu Lisans Anlaşmasında belirtilmiş
olan sorumluluk sınırlandırmaları ve sorumluluk retleri, Esri veya yetkili distribütörü tarafından teslim edilen Ürünleri veya
diğer herhangi bir ürün veya hizmeti kabul edip etmemesinden bağımsız olarak geçerli olacağını onaylamış olur. Taraflar
şunu kabul etmektedir ki, Esri veya yetkili distribütörü, burada belirtilmiş olan sorumluluk retlerine ve sınırlandırmalara
dayalı olarak fiyatlarını belirlemiş ve işbu Lisans Anlaşmasını imzalamıştır, bu Anlaşma taraflar arasında bir risk tahsisini
yansıtır ve bu Anlaşma taraflar arasındaki pazarlığın önemli bir temelini teşkil eder. BU SINIRLANDIRMALAR,
HERHANGİ BİR SINIRLI TELAFİ AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMASIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.
YUKARIDAKİ GARANTİLER, SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR BAZI YARGI BÖLGELERİNDE GEÇERLİ
OLMAYABİLİR VE SADECE LİSANS ALANIN BULUNDUĞU YERDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN
VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. LİSANS ALAN, YASALARA GÖRE FERAGAT EDİLEMEYECEK VEYA
REDDEDİLEMEYECEK BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİR. ESRI, LİSANS ALANIN GARANTİ VEYA
TELAFİLERİNİ YASALARIN İZİN VERMEDİĞİ DÜZEYDE SINIRLANDIRMAMAKTADIR.
MADDE 8—İHLAL TAZMİNATI
8.1 Esri, aşağıda açıklandığı şekilde, Lisans Alanın Yazılımlar, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ı lisanslı
olarak kullanmasının ABD'deki bir patent, telif hakkı veya ticari markayı ihlal ettiğini iddia eden bir üçüncü şahsın öne
sürdüğü iddialara, yasal davalara veya taleplerin sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü zarar, borç, makul yasal ücretler de
dahil olmak üzere, masraf veya ödemeye karşı Lisans Alanı savunacak, tazmin edecek ve zarardan koruyacaktır.
a.
b.
c.
d.

Lisans Alan iddia konusunda Esri’yi yazılı olarak derhal bilgilendirmelidir,
Lisans Alan, ihlal iddialarını tanımlayan belgeleri temin etmelidir;
Esri, herhangi bir iddianın savunulması veya çözüme kavuşturulması ile ilgili bir fiilin savunulması ve müzakereler
konusunda tüm kontrole sahiptir; ve
Lisans Alan, Esri'nin talebiyle ve maliyetleri karşılamasıyla iddianın savunmasında makul ölçüde işbirliği
yapmalıdır.

8.2 Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ın ABD'deki bir patent, telif hakkı veya ticari markayı ihlal
ettiği tespit edilirse, Esri, maliyetlerini kendisi karşılamak üzere, (i) Lisans Alanın Yazılımları, Kendi Kendine E-Öğrenimi
veya Online Services'ı kullanmaya devam etmesini sağlayacak hakları edinebilir ya da (ii) benzer işlevselliği önemli ölçüde
korurken, Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ın ihlal oluşturduğu öne sürülen unsurlarını
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değiştirebilir. Alternatiflerden hiçbiri ticari olarak makul değilse, lisans feshedilmeli ve Lisans Alan, ihlal unsuru taşıyan
Online Services'a erişimi durdurmalı ve ihlal eden öğeleri kaldırıp Esri veya yetkili distribütörüne iade etmelidir. Bu yüzden
Esri’nin bütün sorumluluğu, Bölüm 8.1 uyarınca Lisans Alanı tazmin etmek ve (i) ilk teslimat tarihinden başlamak üzere,
değişmez oranlı amortisman temelinde, beş (5) yıl üzerinden orantılayarak, ihlal eden kalemler için Lisans Alan tarafından
ödenen Kalıcı Lisans ücretlerini Esri veya yetkili distribütörüne iade etmek ve (ii) Sınırlı Lisanslar ve bakım için ödenen
ücretlerin kullanılmayan kısmını iade etmek olacaktır.
8.3 Esri’nin (i) Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ın Esri tarafından tedarik edilmemiş veya Esri
tarafından Dokümantasyonda belirtilmemiş bir ürün, proses veya sistemle birlikte kullanılması veya entegrasyonu, (ii) Esri
veya alt yüklenicileri dışında herhangi bir kişi tarafından Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ın önemli
şekilde değiştirmesi veya (iii) Bölüm 8.2 uyarınca Esri tarafından ihlali engellemek amacıyla modifikasyonlar yapıldıktan
veya Esri tarafından bir iade siparişi verildikten sonra Yazılım, Kendi Kendine E-Öğrenim veya Online Services'ın kullanımı
nedeniyle doğrudan veya dolaylı ihlalini öne süren herhangi bir iddia veya talep nedeniyle Lisans Alanı savunma veya
sonuçta ortaya çıkan maliyetleri, zararları veya yasal masrafları ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
8.4 YUKARIDAKİLER, ESRİ’NİN VE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜNÜN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN FİKRİ
MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ VEYA İHLAL İDDİASINA İLİŞKİN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BEYAN
ETMEKTEDİR.
MADDE 9—GENEL HÜKÜMLER
9.1 Gelecek Güncellemeler. işbu Lisans Anlaşmasının şartları uyarınca lisanslanan Ürünlerin Kullanımı işbu anlaşmada yer
alan koşul ve şartlarca kapsanmaktadır. Yeni veya güncellenen Ürünler o zamanki Esri lisans anlaşması gereği ilave veya
revize edilmiş kullanım koşulları gerektirebilir. Esri yeni veya revize edilmiş kullanım koşullarını
http://www.esri.com/legal/software-license adresinde yayınlayacak veya Lisansa dair yeni veya revize edilmiş koşullara ait
bir bildirim gönderecektir.
9.2 İhracat Kontrol Düzenlemeleri. Her iki taraf da şunları kapsayan tüm geçerli ihracat yasa ve düzenlemelerine uymakla
yükümlüdür: ABD Ticaret Bakanlığı İhracat Yönetimi Düzenlemeleri (Export Administration Regulations -EAR), ABD İç
İşleri Bakanlığı Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (International Traffic in Arms Regulations - ITAR) ve diğer geçerli
ihracat yasaları. Lisans Alan, Ürünleri geçerli zaman diliminde yürürlükte olan ABD hükümeti ihracat yasa ve
düzenlemelerinde belirtilenler dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo uyguladığı veya yasakladığı kurumlar veya
kişilere ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek, yeniden satmayacak, aktarmayacak, yayınlamayacak veya herhangi bir
şekilde tamamen ya da kısmen, düzenlemeyecek veya erişim sağlamayacaktır. Lisans Alan, ABD hükümetinin uygun
yetkilendirmesi olmadan füze veya nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, tasarımı, imalatı, kullanımı veya
üretimi için Ürünleri kullanamaz. Lisans Alan, Lisans Alanın ihracat ayrıcalıkları herhangi bir ABD kamu kuruluşu veya
dairesi tarafından yok sayıldığında, askıya alındığında veya iptal edildiğinde, derhal yazılı olarak durumu Esri'ye bildirmek
durumundadır.
9.3 Mücbir Sebepler. İşbu Lisans Anlaşmasının yürütülmesi sırasında taraflardan biri, söz konusu durum ilgili tarafın makul
denetimi dışındaki bir nedenden dolayı gerçekleşen herhangi bir uyumsuzluk veya gecikmeden sorumlu tutulmayacaktır. Bu
gibi nedenler şunları kapsamakla birlikte, sayılanlarla sınırlı kalmaz: doğal afetler, savaş, grev veya anlaşmazlıklar, siber
saldırılar, yasalar veya hükümet kararları veya diğer mücbir olaylar.
9.4 Uyumluluk İncelemesi. Lisans Alan, bu Lisans Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerine uymakla ilgili olarak doğru
ve eksiksiz kayıt ve hesap tutmak durumundadır. Esri veya yetkili dağıtımcısı söz konusu kayıtların ve hesapların uyumluluk
incelemesini en az yedi (7) iş günü öncesinden yazılı olarak bildirerek yapabilir veya kendi adına bu incelemeyi yapmak
üzere bağımsız bir üçüncü partiyi görevlendirebilir. Lisans Alan uyumluluk incelemesi sırasında belirlenen herhangi bir
uyumsuzluğu anında düzeltmek zorundadır. Esri ya da dağıtımcısı, somut bir Lisans Alan uyumsuzluğu göstermeyen bir
önceki uyumluluk incelemesinin tamamlanmasından sonraki on iki (12) ay içinde yeni bir inceleme yapamaz.
9.5 Vergiler ve Ücretler, Sevkiyat Ücretleri. Lisans Alan’a verilen Lisans ücretleri hiçbir geçerli vergi veya ek ücreti
içermemektedir ki buna, bunlarla sınırlı kalmaksızın, satış vergisi, kullanım vergisi, katma değer vergisi (KDV), gümrük
vergisi veya resmi, harç ve sevkiyat ve depolama ücretleri dahildir.
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9.6 Gizli Feragatin Olmaması. Taraflardan herhangi birinin işbu Lisans Anlaşmasının herhangi bir hükmünü icra etmemesi,
söz konusu tarafın, söz konusu hüküm veya diğer herhangi bir hükümden veya buna yönelik hakkından feragat ettiği
anlamına gelmeyecektir.
9.7 Ayrılabilirlik. Taraflar şunu kabul etmektedir ki, işbu Lisans Anlaşmasının herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle
icra edilemez hale gelmesi durumunda, söz konusu hüküm sadece ifadenin amacını icra edilebilir kılmak için gerekli ölçüde
yenilenecektir.
9.8 Halef ve Vekiller. Esri’nin veya yetkili distribütörün önceden yazılı izni olmaksızın, Lisans Alan, kendisinin işbu Lisans
Anlaşması altındaki yükümlülüklerini veya haklarını, herhangi bir şekilde devretmeyecek, alt lisans vermeyecek veya temlik
etmeyecektir ve bu konudaki izinsiz her girişim geçersiz sayılacaktır. İşbu Lisans Anlaşması, Anlaşmanın taraflarının ilgili
halefleri ve vekilleri üzerinde de bağlayıcı olacaktır. Buna bakılmaksızın, devletle imzaladığı sözleşme tahtında Ürünleri
almış olan bir devlet yüklenicisi, işbu Lisans Anlaşmasını ve Ürünleri, Esri’ye yazılı ihbarda bulunarak devlet müşterisine
devredebilir, ancak söz konusu devlet müşterisinin de işbu Lisans Anlaşmasının koşullarına tabi olması gerekmektedir.
9.9 Hükümlerin Geçerli Kalması. İşbu Lisans Anlaşmasının 2, 5, 6, 7, 8 ve 9. Maddelerinin hükümleri, işbu Lisans
Anlaşmasının süresinin dolması ve feshedilmesinden sonra da geçerli kalmaya devam edecektir.
9.10 Parasal Olmayan Tedbir. Lisans Alan şunu kabul etmektedir ki, Lisans Alan tarafından işbu Lisans Anlaşmasının
herhangi bir şekilde ihlal edilmesi onarılamaz zarara yol açabilir ve söz konusu bir ihlal durumunda, kanun önünde geçerli
çarelere ilave olarak, Esri’nin veya yetkili distribütörünün, yargı ehliyetine sahip herhangi bir mahkemede içtinap emri, özel
ifa veya diğer parasal olmayan tedbirlere başvurma hakkı bulunacaktır ve bu bağlamda çarenin bir koşulu olarak bir teminat
gösterme veya zararı kanıtlama gibi bir zorunluluğu bulunmayacaktır.
9.11 Lisans Alan ABD Hükümetiyse. Ürünler, özel harcamalarla geliştirilmiş ve işbu Lisans Anlaşması kapsamında Lisans
Alan'a sağlanmış ticari kalemlerdir. Lisans Alan bir ABD devlet kurumu veya ABD kamu yüklenicisiyse; Esri, Ürünleri
Lisans Alan'a FAR Alt Bölüm 12.211/12.212 veya DFARS Alt Bölüm 227.7202 ya da geçerli durumda geliştirilmesi özel
olarak karşılanan entellektüel varlık veya teknoloji için eşdeğer bir politika uyarınca işbu Lisans Anlaşmasıyla uyumlu olarak
lisanslar. Esri Veri ve Online Services, DFARS kapsamında yapılan ticari bilgisayar yazılımlarıyla aynı DFARS
Alt Bölümü 227.7202 kurallarına göre lisanslanmaktadır, bunun nedeni söz konusu öğelerin Yazılım veya Online Services
unsurları içermesi, bunlarla birlikte paketlenmesi veya birlikte kullanım için verilmiş olmasıdır. Ürünler kısıtlamalara tabidir
ve işbu Lisans Anlaşmasındaki ticari lisans haklarının, Lisans Alan'ın Ürünleri kullanması, değiştirilmesi, uygulanması,
çoğaltması, yayınlanması, görüntülenmesi veya açıklaması üzerinde kesin olarak hükmü bulunmaktadır. Yerel yasalarla
çakışan lisans maddeleri geçerlilik kazanmaz. ABD resmi kurumu olan bir Lisans Alan, Yazılımı yazılımın kurulduğu
bilgisayarların aktarıldığı tesisine aktarabilir. Herhangi bir mahkemenin, hakemin veya kurulun Lisans Alan'ın yürürlükteki
kamu satın alma kanunu altında Ürünlerin herhangi bir kısmında daha fazla hakkı olduğuna karar vermesi durumunda, söz
konusu haklar sadece etkilenen kısımlar için geçerli olacaktır.
9.12 Yürürlükteki Kanun, Tahkim
a.Amerika Birleşik Devletleri, Toprakları ve Sınır Dışı Alanlarındaki Lisans Alanlar. İşbu Lisans Anlaşması, kanun ihtilafı
ilkelerine matuf olmaksızın, California Eyaletinin kanunlarına tabi olacak ve onlarla uyumlu olarak yorumlanacaktır,
ancak fikri mülkiyete ve ABD resmi kurumu kullanımına ilişkin konularda ABD federal kanunları geçerli olacaktır.
Bölüm 9.10’de belirtilen durum hariç olmak üzere, işbu Lisans Anlaşması veya Anlaşmanın ihlalinden kaynaklanan ve
müzakere yoluyla çözüme kavuşturulamayan her türlü ihtilaf, Amerikan Tahkim Birliği tarafından yönetilen tahkim
yoluyla, Ticari Tahkim Kuralları ile uyumlu olarak nihai şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Hakem tarafından verilen
karara ilişkin yargı, ehil yargı yetkisine haiz bir mahkemede görülebilir. Lisans Alan bir ABD devlet kurumu ise, işbu
Lisans Anlaşması, işbu maddenin tahkim hükümleri yerine, tadil edildiği şekliyle 1978 tarihli Sözleşme İhtilafları
Kanununa (41 USC 601–613) tabidir.İşbu Lisans Anlaşması, Birleşmiş Milletler, Malların Uluslararası Satışı için
Sözleşmeler Konvansiyonuna tabi değildir ve bu Konvansiyonun uygulanması hariç tutulmaktadır.
b.Diğer Tüm Lisans Alanlar. Bölüm 9.10'da de belirtilenler hariç olmak üzere, işbu Lisans Anlaşması veya Anlaşmanın
ihlalinden kaynaklanan ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulamayan her türlü ihtilaf, Uluslararası Ticaret Odası
Tahkim Kuralları ile uyumlu olarak, söz konusu kurallar uyarınca tayin edilecek bir (1) hakem tarafından nihai şekilde
çözüme kavuşturulacaktır. Tahkimin dili İngilizce olacaktır. Tahkim yeri, üzerinde mutabık kalınan bir yer olacaktır.
İşbu Lisans Anlaşması, Birleşmiş Milletler, Malların Uluslararası Satışı için Sözleşmeler Konvansiyonuna tabi değildir
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ve bu Konvansiyonun uygulanması hariç tutulmaktadır. Taraflardan herhangi birisi, diğer tarafın talebi üzerine, ihtilafın
önemli yönlerine ilişkin belgeleri veya tanıkları temin edecektir.
9.13 Bakım. Ürünlerin yeterliliğinin sağlanması için bakım, Esri’nin veya distribütörünün geçerli uygulanabilir yazılım
bakım politikasında belirtilmiş olan güncellemelerden ve teknik destek erişimi gibi diğer faydalardan oluşmaktadır.
9.14Geri Bildirim. Esri'ye Lisans Alanın sağladığı tüm geri bildirimler, öneriler veya Ürün geliştirme talepleri Esri
tarafından serbest bir şekilde kullanılabilir.
9.15 Patentler. Lisans Alan herhangi bir Esri teknolojisini veya hizmetini temel alan veya bunu içeren bir tasarım için patent
veya dünya çapında geçerli benzeri bir hak almaya çalışmayacak ve başkalarının da bu türde hakları almak için başvuruda
bulunmasına izin vermeyecektir. Patent üzerindeki bu açık yasaklama Lisans Alanın kendi yazılım ve teknolojilerine
uygulanmaz, şu istisnayla ki söz konusu patent veya benzer bir uygulama, Esri teknoloji ve hizmetlerinin bir bölümünü,
parçasını veya tercih edilen unsuru barındırmamalıdır.
9.16 Bütün Anlaşma. Ek belgeler de dahil olmak üzere işbu Lisans Anlaşması, burada belirtilmiş olan konuya ilişkin olarak
tarafların tek ve bütün anlaşmasını teşkil etmekte ve söz konusu konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki tüm sabık lisans
anlaşmalarının, mutabakatların ve düzenlemelerin yerini almaktadır. Ürün açıklamaları, miktar, fiyat ve teslimat talimatları
haricinde herhangi bir satın alma siparişi, fatura veya sipariş sırasında başka standart form belgelerinde belirtilen ek veya
çelişkili koşullar geçersiz ve hükümsüzdür. İşbu Lisans Anlaşmasında yapılacak tüm değişiklikler veya tadilatlar yazılı
olacak ve her iki tarafça imzalanacaktır.
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Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL 909-793-2853 • FAKS 909-793-5953

BELGE 1
KULLANIM KAPSAMI
(E300 11/04/2016)
EK 1
YAZILIM KULLANIM KOŞULLARI
(E300-1)
Bu Yazılım Kullanım Koşulları Eki ("Ek 1"), Lisans Alanın Yazılım kullanım koşullarını belirlemekte ve varsa, Lisans
Alanın ana lisans anlaşmasını veyag http://www.esri.com/legal/software-license adresinde bulunan ve referans olarak
eklenmiş olan Lisans Anlaşmasını (uygun şekilde, "Lisans Anlaşması") içermektedir. İşbu Ek 1, Lisans Anlaşmasının
çelişkili Genel Lisans Şartları ve Koşulları'na göre önceliğe sahiptir.
BÖLÜM 1—TANIMLAR
Yazılım, ilgili fiyat teklifinde, alım emrinde veya Lisans Alanın sipariş ettiği ürünlere dair diğer dokümantasyonda belirtilen
aşağıdaki koşullarda sunulabilir:
"Eşzamanlı Kullanım Lisansı", Ürünün bir ağ üzerindeki bilgisayar(lar)da kurabilmesini ve kullanılabilmesini
sağlayan lisans anlamına gelir; ancak eşzamanlı kullanıcı sayısı, satın alınan lisans sayısını aşamaz. Eşzamanlı
Kullanım Lisansı, geçici üstlenme desteği için Eşzamanlı Kullanım Lisansı yönetim yazılımının pasif üstlenme
örneklerini ayrı bir işletim sistemi ortamında çalıştırma hakkını içerir.
2. "Dağıtım Sunucusu Lisansı", Lisans Alanın Yazılımı, Lisans Anlaşması'nda izin verilen tüm kullanımlar için,
Dokümantasyonda açıklandığı şekilde kurabilmesi ve kullanabilmesi için yetkilendiren tam lisans kullanımı
anlamına gelmektedir.
3. "Geliştirme Sunucusu Lisansı", Lisans Alanın Yazılımı Dokümantasyonda açıklandığı şekilde oluşturmak ve Katma
Değerli Uygulamaları test etmek amacıyla kurabilmesi ve kullanabilmesi için yetkilendiren lisans anlamına
gelmektedir.
4. "Esri İstemci Yazılımı" ArcGIS Runtime uygulamaları, ArcGIS for Desktop ve ArcGIS API for Flex uygulamaları
anlamına gelir.
5. "Esri İçerik Paketi"; ArcGIS Online Basemap Services'den alınan ArcGIS Online altlık haritası içeriğini kapsayan
(raster haritası döşemeleri, görüntüleri, vektör verileri gibi) bir dijital dosya anlamına gelmektedir.
6. "Adlandırılan Kullanıcı"; yalnızca Lisans Alan'ın kendi özel yararına olmak üzere, benzersiz ve güvenli adlandırılan
kullanıcı oturum açma kimlik bilgilerini bir Ürün için kimlik bilgileriyle yönetilen özellikleri kullanabilmeleri
amacıyla Lisans Alanın çalışanlarına, aracılarına, danışmanlarına veya yüklenicilerine ataması anlamına
gelir. Eğitim amaçlı kullanım için Adlandırılan Kullanıcılar, kayıtlı öğrencileri de içerebilir.
7. "Kalıcı Lisans", ilgili lisans ücretleri ödenmiş bir Ürün'ün sürümünü kullanmak için Esri veya işbu Anlaşma gereği
yetkilendirilmiş Lisans Alan tarafından sonlandırılmadıkça süresiz lisans anlamına gelmektedir.
8. "Kişisel Kullanım" ifadesi, bir bireysel Kullanıcının ticari olmayan kişisel kullanımı anlamına gelir. Kişisel
Kullanım; ticari kurumlar, eğitim kurumları, kamu kurumları veya kar amacı gütmeyen kurumları kapsayan üçüncü
tarafların çıkarına kullanımı kapsamaz.
9. "Tek Kullanımlık Lisans", Lisans Alanın tek bir yetkili son kullanıcıya, Ürünün kurulu olduğu tek bir bilgisayar
üzerinde Ürünü kurma ve kullanma izni vermesini sağlayan lisans anlamına gelmektedir. Lisans Alan, tek yetkili
son kullanıcıya, tek (1) seferde Ürünün sadece tek (1) kopyası kullanıldığı müddetçe, yalnızca söz konusu son
kullanıcı tarafından kullanılmak üzere ikinci bir bilgisayara ikinci bir kopya kurması için izin verebilir. Başka hiçbir
son kullanıcı, söz konusu Ürünü aynı lisans kapsamında aynı anda başka bir amaçla kullanamaz.
10. "Kademelendirme Sunucusu Lisansı", Lisans Alanın Yazılımları aşağıdaki amaçlarla kurması ve kullanması için
yetkilendiren lisans anlamına gelmektedir: Dokümantasyonda açıklandığı şekilde Katma Değerli Uygulamaların ve
harita önbelleklerinin oluşturulması ve test edilmesi; kullanıcı kabul testi, performans testi ve başka şirketlere ait
yazılımların yük testinin yürütülmesi; yeni ticari veri güncellemelerinin kademelendirilmesi ve eğitim faaliyetleri.
Katma Değerli Uygulamalar ve harita önbellekleri, Geliştirme ve Dağıtım ile kullanılabilir.
1.
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11. "Sınırlı Lisans”, bir Ürünün sınırlı bir süre ("Süre") için veya abonelik veya işlem temelinde kullanılabilmesi için
sağlanan lisans veya erişim anlamına gelmektedir.
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BÖLÜM 2—ÖZEL YAZILIM İÇİN KULLANIM KOŞULLARI
Aşağıdaki tablo, Lisans Anlaşmasının Genel Lisans Koşul ve Şartları içinde ifade edilen genel Kullanım Koşullarına ek
olarak özel Kullanım Koşullarına sahip Esri Ürünlerinin bir listedir. Ek kullanım koşulları hemen bu tablonun altında
listelenmektedir ve aşağıdaki tabloda yer alan her bir Ürün adının hemen sonrasında parantez içerisinde gösterilen sayı(lar)la
referanslandırılmıştır (bazı durumlarda, referanslandırılan ek kullanım koşulları belirtildiği üzere ayrı bir Ek'te de
bulunabilir):
Masaüstü Ürünler
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard veya Basic)
(26; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 6)
▪ArcGIS Earth (65; Ek 2, Not 1)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; Ek 2, Not 1)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 2)
▪ ArcReader (20; Ek 2, Not 1)
▪ Esri Business Analyst (Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 4)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; Ek 2, Not 1)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS
for Android (Ek 2, Not 1)
▪ArcGIS for Personal Use (3; Ek 2, Not 1)
Sunucu Ürünleri
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39; Ek 2, Not 1;
Ek 2, Not 6)
– Enterprise (31; 38; 39; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 6)
– with Virtual Cloud Infrastructure (10; Ek 3—
Genel Koşullar)
▪ ArcGIS for Server Extension
– ArcGIS for INSPIRE (Ek 2, Not 1)
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; Ek 2, Not 1; Ek 2,
Not 4)
– Enterprise (31; 39; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 4)
▪ Portal for ArcGIS (31; Ek 2, Not 1)
▪ Esri Tracking Server (21; 31)

Geliştirici Araçları
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS
X, Microsoft .NET Framework (Windows [masaüstü],
Windows Phone, Windows Store), Qt veya WPF (16;
19; Ek 2, Not 1)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [masaüstü], Windows Phone, Windows
Store), Qt veya WPF (15; 18; Ek 2, Not 1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit ve Uzantıları (16, 19;
22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux ve Modülleri (15;
22; 26; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 6)
▪ ArcGIS Web Mapping (ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS
API for Microsoft Silverlight ürünleri dahil) (15; 16;
64; 66; Ek 2, Not 1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer (Ek 2, Not 1;
Ek 2, Not 4)
▪ Esri Developer Network (EDN) Yazılımı ve Verileri
(24; 26; Ek 2, Not 6)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Paket Ürünler
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1; Enk 2, Not 1;
Ek 2, Not 2; )
Diğer
▪ Navigator for ArcGIS (14)

Notlar:
▪
▪
▪

Yukarıdaki tabloda yer alan Ürünlerden herhangi birine lisans vermediyseniz, bu ek kullanım koşulları sizin için geçerli
değildir.
Ürünler için ek kullanım koşulları SADECE yukarıdaki tabloda sayı ile referanslandırılmış Ürünler için GEÇERLİDİR.
Yürürlükteki Sipariş Belgesinde aksi belirtilmediği takdirde Yazılım modülleri ilgili Yazılım için verilenle aynı kullanım
kapsamına tabidir.

Yukarıda listelenen Ürünler için Ek Kullanım Koşulları:
1. Lisans sadece doğrudan filo operasyonlarını desteklemek için ArcGIS for Transportation Analytics içindeki
Yazılımı, Verileri ve Online Services'ı kullanabilir. Nakliye Analitikleri için ArcGIS'in veya Nakliye Analitikleri
için ArcGIS'in bir parçası olan ayrı ayrı bileşenlerinin başka hiçbir kullanımına izin verilmemektedir. Bu kısıtlama
ArcGIS for Transportation Analytics içerisinde bulunan ArcGIS Online for Organizations hesabı için geçerli
değildir. ArcGIS Online for Organizations hesabı, bu Lisans Anlaşmasının koşullarına tabi olarak, herhangi bir amaç
için kullanabilir.
2. Gezinme amaçlı kullanılamaz.
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3. Yalnızca Kişisel Kullanım için lisanslanmıştır.
4–9. Rezerve.
10. Lisans Alanın bu Lisans Anlaşması'na uygunluğunun doğrulanması makul şekilde istendiğinde, Lisans Alan
içeriğiyle ilgili bilgileri ve diğer malzemeleri (istemci tarafı uygulamaların tüm kopyaları dahil) sağlayacaktır. Esri,
Lisans Alanın bu Lisans Anlaşması'na uygunluğunu doğrulamak için, Lisans Alanın içeriğinin dış arayüzlerini
(örneğin, bağlantı noktaları) izleyebilir. Lisans Alan bu tür izlemeleri engellemeyecek veya kesintiye
uğratmayacaktır, ancak Lisans Alan içeriğinin gizliliğinin korumasına yardımcı olmak için şifreleme teknolojisi
veya güvenlik duvarları kullanabilir. Lisans Alan, Sanal Bulut Altyapısı ile ArcGIS for Server hizmetleriyle ilgili,
Lisans Alanın içeriğiyle veya Lisans Alanın denetimindeki herhangi bir son kullanıcı malzemesiyle
ilişkilendirilebilecek sorunların kaynağını belirlemek için Esri ile makul şekilde işbirliği yapabilir.
11. AppStudio for ArcGIS Standard ile oluşturulan uygulamalar ArcGIS Runtime Standard Level lisansı koşullarına
tabidir.
12. Yalnızca ArcLogistics ile birlikte kullanıldığında gezinme amaçlı olarak kullanılabilir.
13. "Çift Kullanım Lisansı”, Yazılım’ın bir (1) seferde sadece tek bir şahıs tarafından kullanılması kaydıyla bir
masaüstü bilgisayara yüklenebileceği ve aynı zamanda bir kişisel dijital asistan (PDA) veya el bilgisayarı ile
kullanılabilmesi anlamına gelmektedir.
14. Gezinme amaçlı olarak kullanılabilir.
15. Genel Lisans Koşuk ve Şartlarının 3. Maddesi, 3.1. Bölümüne tabi olarak Dağıtım Lisansı olarak lisans verilmiştir.
16. Lisans Alan, Katma Değerli Uygulamaları oluşturmak için SDK'lar veya API'ler kullanabilir ve bu Katma Değerli
Uygulamalar için Genel Lisans Koşul ve Şartlarının 3. Maddesi, 3.1. Bölümüne tabi olarak ihracat yönetmeliği
gereğince yasaklanmamış her yerde Katma Değerli Uygulamaları kullanmak üzere nihai kullanıcılara dağıtabilir ve
lisans verebilir.
17. Rezerve.
18. Dağıtım Lisansı, bilgisayar başına ve Katma Değerli Uygulama başına verilir.
19. Lisans İnternet veya sunucu tabanlı Katma Değerli Uygulamaları geliştirmek için kullanılamaz.
20. Lisans Alan, aşağıdakilerin hepsinin gerçekleşmiş olması kaydıyla Yazılımı çoğaltabilir ve dağıtabilir:
a.
b.

c.
d.

Yazılım bir bütün olarak kopyalanmıştır ve dağıtılmıştır;
Yazılımın her kopyasıyla birlikte Yazılımı aynen bu Lisans Anlaşmasında olduğu gibi koruyan bir lisans
anlaşması bulunmaktadır ve alıcı, bu lisans anlaşmasının koşullarına ve hükümlerine bağlı kalmayı kabul
etmektedir;
tüm telif hakkı ve ticari marka atıfları/bildirimleri çoğaltılmıştır; ve
Yazılımın kullanılmasına yönelik herhangi bir bedel veya ücret alınmamaktadır.

21. Lisans Alan, Lisans alanın Adlandırılan Kullanıcılarına sunulmak üzere Katma Değerli Uygulama(lar) oluşturabilir.
a.

Lisans Alan, Katma Değerli Uygulama içine Adlandırılan Kullanıcı kimlik bilgilerini ekleyemez. Lisans Alan,
Katma Değerli Uygulama içine Uygulama Oturum Açma Kimlik Bilgileri ekleyemez veya birlikte kullanamaz.
Katma Değerli Uygulamalar Adlandırılan Kullanıcı oturum kimlik bilgilerini gerektirir.

Bir son kullanıcının, bir (1) bilgisayar üzerinde ArcGIS Engine uygulamasını çalıştırma hakkını elde edebilmesi
için ya ArcGIS Engine for Windows/Linux Yazılımının ya da diğer ArcGIS for Desktop Yazılımının (ArcView,
ArcEditor veya ArcInfo) lisansını alması gerekir; ve
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux uzantıları, ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulamalarını çalıştırmak için
ArcGIS for Desktop Yazılımı ile birlikte kullanılamaz. Tek bir kullanıcı, sadece o son kullanıcı tarafından
kullanılmak üzere bir (1) bilgisayar üzerinde birden fazla ArcGIS Engine Katma Değerli Uygulama kurabilir.
Rezerve.
EDN Yazılımı sadece geliştirme, test ve prototip Katma Değerli Uygulamanın gösterilmesi ve harita önbelleklerinin
oluşturulması amacıyla kullanılabilir. Katma Değerli Uygulamalar ve harita önbellekleri, Kademelendirme ve
Dağıtım Sunucuları ile kullanılabilir. EDN server Yazılımı ve Verileri, belirlenen herhangi bir Lisans Alan EDN
geliştiricisi tarafından kullanılmak üzere birden çok bilgisayara kurulabilir; diğer tüm EDN Yazılımları Tek
Kullanımlık Lisans olarak lisanslanmaktadır.
Rezerve.
ArcSDE Personal Edition coğrafi veri tabanı, on (10) gigabaytlık Lisans Alan verileriyle sınırlıdır.
Rezerve.

22. a.

23.
24.

25.
26.
27.
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28. ArcGIS for Server uygulamaları dışındaki uygulamalar, on (10) eşzamanlı son kullanıcı ile sınırlıdır. Bu sınırlama,
ArcGIS for Desktop Yazılımını, ArcGIS Engine Yazılımını ve herhangi bir ArcGIS for Server coğrafi veri tabanına
doğrudan bağlı üçüncü şahıs uygulamalarını içerir. Web uygulamalarından gelen bağlantı sayısında herhangi bir
sınırlandırma yoktur.
29. Yazılım sadece SQL Server Express'in desteklenen bir sürümüyle kullanılabilir. Desteklenen sürümler, Esri web
sitesinde ürün sistem gereksinimlerinde verilmiştir.
30. Maksimum on (10) gigabaytlık Lisans Alan'ın verisi ile sınırlıdır.
31. Lisans Alanın devir işlemleri için yedek Esri Server Yazılım kurulumları olabilir, ancak yedek Yazılım sadece
birincil sitenin çalışmadığı durumlarda kullanılabilir. Yedek Yazılım kurulumları, birincil site veya başka bir yedek
site çalışırken, sistem bakımı ve veritabanlarının güncellenmesi durumu hariç olmak üzere, hareketsiz kalacaktır.
32. Devir işlemleri için yedek Yazılım kurulumuna izin verilmez.
33–37. Rezerve.
38. ArcGIS for Server Standard (Workgroup veya Enterprise) sürümlerine dahil edilmiş ArcGIS 3D Analyst for Server
uzantısı, sadece küresel veri önbelleklerinin oluşturulması veya bir ArcGIS Globe Service olarak bir küresel
belgenin yayınlanması amacıyla kullanılabilir. ArcGIS 3D Analyst for Server uzantısı Yazılımının ArcGIS for
Server Standard ile bir başka şekilde kullanılmasına izin verilmemektedir.
39. ArcGIS for Server’e dahil edilmiş hiçbir düzenleme işlevi, ArcGIS for Server Basic (Workgroup veya Enterprise)
ile birlikte kullanılamaz.
40–46. Rezerve.
47. Lisans Alan, Esri File Geodatabase API'si kullanan Katma Değerli Uygulamalar geliştirebilir ve Lisans Alan'ın son
kullanıcılarına dağıtabilir.
48–53. Rezerve.
54. ArcGIS for Windows Mobile Dağıtımları, ArcGIS for Server Enterprise (Advanced veya Standard), ArcGIS for
Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard, Basic) ve ArcGIS Engine Katma Değerli
Uygulamaları ile birlikte kullanım için lisanslanmıştır.
55–63. Rezerve.
64. Web dağıtımı için Katma Değerli Uygulama(lar) diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanılmalıdır. Katma Değerli
Uygulama(lar) daima diğer Esri Ürünleri ile birlikte kullanıldıkça üçüncü şahıs teknolojiler de Katma Değerli
Uygulamalar ile birlikte kullanılabilir.
65. Yalnızca diğer Esri Ürünleriyle birlikte kullanılabilir. ArcGIS Earth her zaman için diğer Esri Ürünleri ile birlikte
kullanıldıkça, üçüncü taraf teknolojileri de ArcGIS Earth ile birlikte kullanılabilir.
66. Masaüstü uygulamaları için her bir lisans, organizasyon başına verilir. Bu lisansın amaçları kapsamında,
organizasyon bir öncelikli kayıtlı tek alan adına eşdeğerdir. Etki alanı, bir etki alanı kaydetme kuruluşu nezdinde
kaydedilen İnternet etki alanı adıdır. Örneğin, example.com örneğinde, example.com kayıtlı tek etki alanı
tanımlayıcısıdır. Benzer şekilde, example.com.xx adresinde (xx uzantısı kayıtlı ülke kodudur) example.com.xx,
kayıtlı tek etki alanı tanımlayıcısıdır. Masaüstü uygulamaları, kayıtlı bir tek ana etki alanı tanımlayıcısına sahip bir
organizasyonun herhangi bir çalışanı tarafından kullanılabilir. Bir organizasyonunda oluşturulabilecek ve kurulup
kullanılabilecek uygulama sayısı sınırsızdır.
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EK 2
VERİ KULLANIM KOŞULLARI
(E300-2)
Bu Yazılım Kullanım Koşulları Eki ("Ek 2"), Lisans Alanın Yazılımı kullanım koşullarını belirlemekte ve varsa, Lisans
Alanın var olan ana lisans anlaşmasını veyahttp://www.esri.com/legal/software-license adresinde bulunan ve referans olarak
eklenmiş olan Lisans Anlaşmasını (uygun şekilde, "Lisans Anlaşması") içermektedir. İşbu Ek 2, Lisans Anlaşmasının
çelişkili Genel Lisans Şartları ve Koşulları'na göre önceliğe sahiptir.Esri, istediği zaman aşağıda referans verilen Veri
kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Abonelik yoluyla lisanslanmış Veri için Lisans Alan, Esri’ye
göndereceği yazılı bildirim üzerine aboneliğini iptal edebilir veya uygun olduğu üzere Verilerin kullanımına son verebilir.
Lisans Alan Verileri kullanmaya devam ederse, değişikliği kabul ettiği varsayılır. Veri kullanım koşulları, aşağıda referans
olarak eklenmiş notlardaki kullanım koşullarına tabidir:
BÖLÜM 1—VERİ KULLANIMI HAKKINDA GENEL KISITLAMALAR
Lisans Anlaşmasının 4.2. Maddesinde ifade edilen kısıtlamalara ek olarak, aşağıdaki kısıtlamalar Lisans Alan ve Lisans
Alanın nihai kullanıcıları (hep birlikte "Kullanıcılar") tarafından Veri kullanımı için geçerlidir. Verinin Lisans Anlaşmasının
2. Bölümünde veya herhangi bir yerinde açıkça izin verilmeyen şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır. Yukarıda ifade
edilenlerin genelliğini sınırlandırmamak kaydıyla, Lisans Alan Kullanıcıların (i) Veriyi ortak markalamasını, (ii) Veriyi izin
verilmemiş herhangi bir hizmet veya üründe kullanmamasını ya da (iii) Veriyi herhangi bir üçüncü şahıs aracılığıyla veya
üçüncü şahıs adına sunmasına engel olacaktır.
BÖLÜM 2—VERİ İÇİN ÖZEL KULLANIM KOŞULLARI
Aşağıdaki tablo, Lisans Anlaşmasının Genel Lisans Koşul ve Şartları'nda ifade edilen genel Kullanım Koşullarına ek olarak
özel Kullanım Koşullarına sahip Esri Ürünlerinin bir listedir. Ek kullanım koşulları hemen bu tablonun altında
listelenmektedir ve aşağıdaki tabloda yer alan her bir Ürün adının hemen sonrasında parantez içerisinde gösterilen sayı(lar)la
referanslandırılmıştır:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

ArcGIS Online Verileri (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation
Analytics (2; Ek 1, Not 1)
HERE Trafik Verileri (11; Ek 1, Not 1)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪
▪

Business Analyst Data (4, 10)
Demographic, Consumer ve Business Data ("Esri
Data") (5, 10)
Data and Maps for ArcGIS (6)
Esri MapStudio Data (9)
World Geocoder for ArcGIS Basic (7)

Notlar:
▪
▪

Yukarıdaki tabloda yer alan Ürünlerden herhangi birine lisans vermediyseniz, bu ek kullanım koşulları sizin için geçerli
değildir.
Ürünler için ek kullanım koşulları SADECE yukarıdaki tabloda sayı ile referanslandırılmış Ürünler için GEÇERLİDİR.

Yukarıda listelenen Ürünler için Ek Kullanım Koşulları:
1.ArcGIS Online Data: Bu nota başvuru yapan Yazılımlar ve Çevrimiçi Hizmetler, ArcGIS Online Data erişimi sağlar.
ArcGIS Online Data sadece, Lisans Alan'ın Esri Yazılım ve Online Services'ı izinli olarak kullanmasıyla birlikte
kullanım için sağlanır. Ücretsiz ArcGIS Online hesapları aracılığıyla gerçekleştirilebilen ArcGIS Online Data kullanımı
bazı sınırlamalara tabi olabilir.
Altlık Harita Verileri ve Coğrafi Kod Arama İşlemleri:
a.

Lisans Sahibi altlık harita verilerini çevrimdışı olarak Esri içerik paketlerinden alabilir ve daha sonra lisanslı ArcGIS
Runtime uygulamaları, ArcGIS for Desktop ve ArcGIS API for Flex uygulamalarıyla özel olarak kullanılmak üzere
herhangi bir cihaza gönderebilir (aktarabilir).

E300 (Turkish)

Sayfa 6 / 18

11/04/2016

b.Altlık haritası verileri , herhangi bir on iki (12) aylık dönemde toplam elli milyon (50.000.000) işlemle sınırlıdır.
İşlemler, hem altlık harita verilerini hem de coğrafi kod arama işlemlerini kapsar. Bir altlık harita işlemi sekiz adet
256x256 döşeme isteğine eşittir. Bir coğrafi kod arama işlemi, bir adres veya konuma eşittir. Toplu coğrafi kodlama
sonrası olduğu gibi sonuçların herhangi bir biçimde saklanması durumunda, saklanan sonuçlar işlem limitinden
düşülmez. Bununla birlikte, saklama işlemi de servis kredisi kullanır.
Lisans Alan, aşağıda verilen URL'lerin koşulları uyarınca ArcGIS Online üzerinden erişilen verileri kullanabilir:
a.
b.
c.
d.

HERE verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Tele Atlas/TomTom verileri şu adresteki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
BODC batimetri verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.
MB-Research GmbH (MBR) Verileri: Kullanıcıların (i) Avrupa demografik verileri, tüketici talebi verileri ve
posta ve coğrafi sınırları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere MBR Verilerini herhangi bir veri
tabanından veya satılmış, kiralanmış, yayınlanmış, tedarik edilmiş veya herhangi bir başka şekilde sağlanan
diğer bilgi listelerinden derlemek, geliştirmek, doğrulamak, tamamlamak, eklemek veya silmek amacıyla
kullanması ya da (ii) MBR'nin önceden yazılı izni olmaksızın (verilecek veya tutulacak onay sadece MBR'nin
takdirindedir) MBR verilerinde değişiklik yapması veya farklı biçimde değiştirmesi yasaktır.

2.StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap Premium
for ArcGIS for Transportation Analytics: Tamamı "StreetMap Data" olarak anılan bu Ürünler haritalama, coğrafi
kodlama ve noktadan noktaya rota belirleme amacıyla kullanılabilir, ancak dinamik ve gerçek zamanlı rota belirleme için
lisanslanmamıştır. Örneğin, StreetMap Data yaklaşmakta olan manevralar hakkında (yakındaki bir viraj gibi) veya bir
dönüş kaçırıldığında alternatif bir güzergâhın hesaplanması gibi konularda kullanıcıyı uyarmak amacıyla kullanılamaz.
StreetMap Data, birden fazla aracın güzergahının senkronize olarak belirlenmesi veya güzergah optimizasyonu için
kullanılamaz. ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcPad veya ArcGIS for Transportation Analytics kullanmak için
elde edilmiş StreetMap Verileri, sadece StreetMap Verilerinin alındığı Ürünle birlikte kullanılabilir ve başka bir Ürünle
kullanılamaz. StreetMap for Windows Mobile Data, sadece mobil cihazlarda veya ArcGIS for Mobile uygulamalarıyla
birlikte kullanım için lisanslanır. StreetMap Verileri, aşağıdaki kaynaklardan birinden gelen verileri içerebilir:
a.

b.

HERE verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE. HERE
verileri, StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation Analytics ile kullanılmak üzere lisanslandığında,
izleme, senkronize edilmiş çoklu cihaz güzergah belirleme ve güzergah optimizasyonuna izin verir.
Tele Atlas/TomTom verileri şu adresteki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.

3.Data Appliance for ArcGIS: Data Appliance ile sağlanan veriler, aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir:
a.
b.
c.
d.

HERE verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Tele Atlas/TomTom verileri şu adresteki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
I-cubed verileri aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
BODC batimetri verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.

4.Business Analyst Data: Business Analyst Data, Esri Business Analyst (Server, Desktop) ile birlikte verilir. Bu Veriler
aşağıdaki ek kullanım koşullarına tabidir:
a.
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Veriler, sadece Lisans Alan'ın Yazılımı izinli olarak kullanmasıyla ilişkili olarak Lisans Alan'ın şirket içi
kullanımı için sağlanır. Ek 2 Not 10'a tabi olarak, türev ürünleri de dahil olmak üzere (örn. coğrafi kodlar)
Business Analyst Data, sadece ilgili Business Analyst uzantısı ile kullanılmak üzere kısıtlıdır. Lisans Alan,
ulusal bir veri kümesi alt kümesiyle (örneğin Bölgesel, Eyalet, Yerel) birlikte Esri Business Analyst veya
Business Analyst (Canadian Edition) için bir lisans sipariş ederse, ulusal veri kümesinin herhangi bir kısmını
değil sadece lisanslanmış alt kümesini kullanabilir.
Business Analyst for Server ile birlikte sağlanan Business Analyst Data istemci uygulamalar ve cihazları
tarafından önbelleğe alınamaz veya indirilemez.
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c.

d.
e.
f.

g.

Infogroup verileri aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir: "Kullanıcılar" Esri Yazılımının son kullanıcıları
anlamına gelmektedir. Infogroup veri tabanının işbu Lisans Anlaşmasında açıkça izin verilmeyen şekilde
kullanımı kesinlikle yasaktır. Yukarıda ifade edilenlerin genelliğini sınırlandırmamak kaydıyla Kullanıcıların
(i) Infogroup veri tabanını alt lisansla vermesi veya tekrar satması; (ii) Infogroup veri tabanını bir üçüncü tarafa
satılan, kiralanan, yayınlanan, tedarik edilen veya herhangi bir şekilde sağlanan her türlü posta listesi, coğrafi
veya ticari rehberler, iş rehberleri, tasnifli dizinler, seri ilanlar veya başka türlü bilgi listelerini derlemek,
geliştirmek, doğrulamak, tamamlamak, eklemek veya silmek amacıyla kullanması veya üçüncü tarafların
kullanmasına izin vermesi; (iii) Infogroup veri tabanını Lisans Anlaşmasında izin verilmemiş bir hizmet veya
üründe kullanması ya da üçüncü taraflar üzerinden sunması; (iv) Infogroup veri tabanını veya bunun herhangi
bir parçasının Infogroup'un önceden yazılı izni olmadan (bu izin tamamen Infogroup'un takdirine bağlı olarak
verilir) demonte etmesi, ayrıştırması, ters mühendislik uygulaması, değiştirmesi veya herhangi bir şekilde
üzerinde değişiklik yapması; veya (v) Infogroup veri tabanını herhangi bir doğrudan pazarlama amacı için
kullanması açıkça yasaklanmıştır.
HERE verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Tele Atlas/TomTom verileri şu adresteki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
MBR Verileri: Kullanıcıların (i) Avrupa demografik verileri, tüketici talebi verileri ve posta ve coğrafi sınırları
da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere MBR Verilerini herhangi bir veri tabanından veya satılmış,
kiralanmış, yayınlanmış, tedarik edilmiş veya herhangi bir başka şekilde sağlanan diğer bilgi listelerinden
derlemek, geliştirmek, doğrulamak, tamamlamak, eklemek veya silmek amacıyla kullanması ya da (ii) MBR'nin
önceden yazılı izni olmaksızın (verilecek veya tutulacak onay sadece MBR'nin takdirindedir) MBR verilerinde
değişiklik yapması veya farklı biçimde değiştirmesi yasaktır.
D&B Verileri: Doğrudan e-posta veya doğrudan pazarlama amaçları için kullanılamaz.

5.Demographic, Consumer ve Business Data ("Esri Data"): Bu Veri kategorisi Updated Demographic Database, Census
Data, American Community Survey (ACS) Data, Consumer Spending, Business, Retail MarketPlace, Tapestry
Segmentation, Market Potential, Crime Index, Major Shopping Center, Traffic Count ve Banking veri kümelerini içerir.
Esri Data, Yazılımdan veya Online Services'dan bağımsız olarak kullanılabilir. Her bir veri seti aşağıdaki lisans
türlerinin biri veya daha fazlası altında bulunabilir:
▪Tek Kullanım: Masaüstü bilgisayarda veya sunucuda geliştirme veya dahili kullanım amacıyla verilere tek
kullanıcının erişmesine izin verir. İnternet erişimine izin verilmemektedir.
▪Dahili Site/Sunucu—Bilinen Kullanıcı: Lisans Alanın dahili kullanımı için belirli (bilinen) kullanıcıların
erişimine izin verir. Söz konusu Adlandırılan Kullanıcıların web erişimine izin verilir.
▪Kamuya açık web sitesi (ticari olmayan) - Kurumsal Hizmet Modeli: Lisans Alanın söz konusu kullanımdan
kar sağlamaması kaydıyla, belirli bir popülasyona hizmet eden dışa dönük Katma Değerli Uygulamada Verileri
kullanmak için yerel yönetim Lisans Alana izin verir.
▪Kamuya açık web sitesi (ticari) - Bilinen Kullanıcı: Lisans Alanın dışa dönük Katma Değerli Uygulamayı
Adlandırılan Kullanıcıların kullanmasına ve söz konusu Katma Değerli Uygulamadan gelir elde etmesine izin
verir.
▪Kamuya açık web sitesi (ticari) - Anonim Kullanıcı: Lisans Alanın dışa dönük Katma Değerli Uygulamanın
genel kullanım için kullanması ve söz konusu Katma Değerli Uygulamadan gelir kazanması için izin verir.
6.Data and Maps for ArcGIS: Veriler, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server ve ArcGIS Online'ın lisanslı kullanıcılarına
sağlanmaktadır. Data and Maps for ArcGIS sadece ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server ve ArcGIS Online'ın izinli
kullanımıyla birlikte kullanım için sağlanmaktadır.
a.

b.

Lisans Alan, erişilen veri kümelerine ait belirli uyarıcı tanımlama ve gerekliliklerine uymak kaydıyla,
http://www.esri.com/legal/redistribution-rights adresinde bulunan Redistribution Rights Matrix’te, Yardım
sisteminde veya destekleyici meta veri dosyalarında açıklandığı şekilde Verileri yeniden dağıtabilir.
StreetMap Data, haritalama, coğrafi kodlama, ve güzergâh belirleme amaçlarıyla kullanılabilir, ancak dinamik
güzergâh belirleme amacıyla kullanılamaz. Örneğin, StreetMap USA, yaklaşmakta olan manevralar hakkında
(yakındaki bir viraj gibi) veya bir dönüş kaçırıldığında alternatif bir güzergâhın hesaplanması gibi konularda
kullanıcıyı uyarmak amacıyla kullanılamaz.

7.Abonelik süresi boyunca 250.000.000 coğrafi kodla sınırlıdır.
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8. Özellikle boş bırakılmıştır.
9.MapStudio Data: Bu Verilerin kullanımı aşağıdaki kullanım kayıt ve koşullarına tabidir:
a.
b.
c.
d.

HERE verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Tele Atlas/TomTom verileri şu adresteki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
I-cubed verileri aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir:
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
D&B Verileri: Doğrudan e-posta veya doğrudan pazarlama amaçları için kullanılamaz.

10. Lisans Alan, Verileri, sunum paketlerinde, pazarlama çalışmalarında veya üçüncü taraflara yönelik diğer raporlarda veya
belgelerde kullanmak üzere basılı veya salt okunur formatta (“Çıktılar”) dahil edebilir. Lisans Alan, Çıktıları bağımsız
biçimde yeniden satmayacak veya başka şekilde dışarıya dağıtmayacaktır.
11. ArcGIS for Transportation Analytics—HERE trafik verileri seçeneği: Bu çevrimiçi hizmet isteğe bağlı olarak sadece
ArcGIS for Transportation Analytics ile kullanılabilir. Bu verilerin kullanımı aşağıdaki kullanım kayıt ve koşullarına
tabidir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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HERE trafik verileri şu bağlantıdaki kullanım koşullarına tabidir: http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
Navigation eklentisi olmaksızın, otomatik güzergah belirlemeye veya trafik koşullarına bağlı yeniden güzergah
belirlemeye izin verilmez.
HERE trafik verileri arşivlenemez ve sadece nihai kullanıcıların yakın vadeli kullanımı için yirmi dört (24)
saatlik dönemde bir (1) kereyi aşamaz.
HERE trafik verileri herhangi bir FM/AM/HD radyo yayını veya televizyon yayını veya herhangi bir RDS
gönderim yöntemi ile görüntülemek veya yayınlamak için kullanılamaz.
HERE trafik verileri, arayan kişilere sesli trafik raporları sağlayan bir sistem ile veya bu sisteme dahil edilerek
kullanılamaz.
HERE trafik verileri metinden sese e-posta uyarısı veya mesajı ya da HERE trafik verilerinin herhangi bir
kısmını kullanarak sesli posta uygulaması geliştirmek veya ticari olarak sunmak için kullanılamaz.
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EK 3
ONLINE SERVICES EKİ
(E300-3)
Bu Online Services Eki ("Ek 3"), Lisans Alanın Yazılımı kullanım koşullarını belirlemekte ve varsa, Lisans Alanın var olan
ana lisans anlaşmasını veya http://www.esri.com/legal/software-license adresinde bulunan ve referans olarak eklenmiş olan
Lisans Anlaşmasını (uygun şekilde, "Lisans Anlaşması") içerir. İşbu Ek 3, Lisans Anlaşmasının çelişkili Genel Lisans
Şartları ve Koşulları'na göre önceliğe sahiptir. Esri, zaman içinde koşulları güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.Bu Ek 3'ün
Bölüm 1 kısmında tüm Online Services için geçerli koşullar bulunmaktadır; Bölüm 2 özel Online Services için geçerli ortam
koşullarını içermektedir.
BÖLÜM 1—ONLINE SERVICES'IN GENEL KULLANIM KOŞULLARI
MADDE 1—TANIMLAR
Lisans Anlaşmasında sağlanan tanımlara ek olarak, işbu Ek 3 için aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
"Anonim Kullanıcılar", işbu Ekin 2. Bölümünde daha ayrıntılı açıklandığı gibi, Lisans Alanın Yazılım veya Online
Services'ı lisanslı kullanımına dahil olan Paylaşım Araçlarının kullanımı aracılığıyla Lisans Alanın yayınlamış
olduğu Lisans Alanın içeriği veya Katma Değerli Uygulamalarının herhangi bir kısmına halka açık erişime sahip
olan kimseler anlamına gelmektedir.
b. "API", uygulama programlama arayüzü anlamına gelmektedir.
c. "Uygulama Oturum Açma Kimlik Bilgisi", sistem tarafından oluşturulan bir uygulama oturumu ve bununla ilişkili
şifre anlamına gelir, bir Katma Değerli Uygulamanın ArcGIS Online kaydının yapılmasıyla sağlanır, bu kayıt
işlemiyle ArcGIS Online, Katma Değerli Uygulama içine eklenir ve söz konusu uygulamanın Online Services'e
erişerek bunları kullanmasını sağlar.
d. "ArcGIS Web Sitesi", http://www.arcgis.com ve tüm ilişkili veya daha sonraki web siteleri anlamına gelmektedir.
e. "İçerik"; veriler, görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, metin, haritalar, veritabanları, veri modelleri,
elektronik tablolar, kullanıcı arayüzleri, yazılım uygulamaları ve Geliştirici Araçları anlamına gelmektedir.
f. "Geliştirici Araçları", yazılım geliştirme kitleri (SDK), API'ler, yazılım kitaplıkları, kod örnekleri ve diğer kaynaklar
anlamına gelmektedir.
g. "Lisans Alan'ın İçeriği"; Lisans Alan'ın, Lisans Alan'ın Belirlediği Kullanıcının veya başka kullanıcıların Esri'ye
Online Services'ı kullanmasıyla ilişkili olarak gönderdiği İçerik, Online Services ile Lisans Alan'ın İçeriği'nin
kullanımından türetilen her türlü sonuç ve Geliştirici Araçları ile oluşturduğu ve Online Services ile kurup kullandığı
tüm Katma Değerli Uygulamalar anlamına gelmektedir. Lisans Alan'ın İçeriği, Lisans Alan'ın Esri'ye sağladığı
kişisel bilgi veya her tür geri bildirimin, öneri veya Ürün geliştirme taleplerinin hiçbirini içermez.
h. "Adlandırılan Kullanıcı"; yalnızca Lisans Alan'ın kendi özel yararına olmak üzere, benzersiz ve güvenli adlandırılan
kullanıcı oturum açma kimlik bilgilerini bir Ürün için kimlik bilgileriyle yönetilen özellikleri kullanabilmeleri
amacıyla Lisans Alanın çalışanlarına, aracılarına, danışmanlarına veya yüklenicilerine ataması anlamına
gelir. Eğitim amaçlı kullanım için Adlandırılan Kullanıcılar, kayıtlı öğrencileri de içerebilir.
i. "Çevrimiçi İçerik"; Harita Hizmetleri, Görev Hizmetleri, Görüntü Hizmetleri dahil ve Lisans Alanın Online Services
üzerinden eriştiği ve üçüncü taraflarca sağlanan içerik hariç Online Services'ın bir parçası olarak Esri tarafından
barındırılan veya sağlanan içerik anlamına gelmektedir.
j. "Hizmet Bileşenleri" terimi aşağıdakilerden her birini ifade etmektedir: Online Services, Çevrimiçi İçerik, ArcGIS
Web Sitesi, Geliştirici Araçları, Dokümantasyon veya ilgili malzemeler.
k. "Paylaşım Araçları" Online Services ve ArcGIS Web Sitesine dahil olan Lisans Alan'ın, İçeriğini ve Katma Değerli
Uygulamalarını üçüncü taraflara sunmasını sağlayan yayınlama özellikleri anlamına gelmektedir.
l. "Katma Değerli Uygulama", Lisans Alan tarafından herhangi bir Yazılım, Veri veya Online Services'ın izin verilen
kullanımı ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilen bir uygulama anlamına gelmektedir.
m. "Web Services", Lisans Alanın varsa imzalı lisans anlaşması kapsamında kullanıldığı haliyle, bu tür Online Services
yoluyla dağıtılan Online Services ve tüm İçerik anlamına gelmektedir.
a.

MADDE 2—ONLINE SERVICES'IN KULLANIMI
2.1 Online Services Lisansı. Esri, Lisans Alan'a ilgili Sipariş Belgelerinde belirtilen şekilde Online Services'a erişim ve
bunların kullanımına yönelik kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, global bir lisans vermektedir; (i) bu lisans için ilgili
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lisans ücretleri ödenmiştir (gerekirse); (ii) bu lisans, Lisans Alan'ın ve Belirli Kullanıcılarının ya da Anonim Kullanıcıların
(geçerliyse) kurum içinde kullanımı içindir; (iii) bu lisans işbu Lisans Anlaşmasına ve Esri tarafından izin verilen
konfigürasyona uygundur.
2.2 Online Services Abonelik Hükmü. Abonelik Online Services için Esri
a.
b.
c.

Lisans Alan'a, Dokümantasyona uygun olarak Online Services sağlayacaktır;
Esri'nin standart müşteri destek ilkelerine uygun müşteri desteğini ve Lisans Alan'ın satın alabileceği her türlü ek
desteği sağlayacaktır; ve
Lisans Alan'ın hesabı veya üçüncü taraf bir içerik üzerinden Online Services'a eklenmiş Kötü Amaçlı Kod için
Esri'nin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, Online Services'ın Lisans Alan'ın herhangi bir Kötü Amaçlı
Kod aktarmamasını sağlamak için ticari olarak makul tüm çabaları gösterecektir.

2.3 Lisans Alan'ın Sorumlulukları.
a.

b.

c.

Lisans Alan, Belirli Kullanıcıların işbu Lisans Anlaşmasına uymasından sorumlu olacaktır. Lisans Alan ve Belirli
Kullanıcıları ya da Anonim Kullanıcıları (geçerliyse) Lisans Alan'ın hesapları üzerinden Online Services'a erişmeye
yetkili tek kişilerdir. Belirli Kullanıcıların oturum açma bilgileri sadece Belirli Kullanıcılara atanmıştır ve birden çok
kimse arasında paylaşılamaz. Belirli Kullanıcıların oturum açma bilgileri, eski kullanıcıların Online Services'a artık
erişmek istememesi halinde yeni bir Belirli Kullanıcıya tekrar atanabilir.
Lisans Alan ve Belirli Kullanıcıları, Yetkilendirme Kodlarının, Belirli Kullanıcıların oturum açma bilgilerinin veya
Online Services'a erişim sağlayan diğer tüm yöntemlerin gizliliğini korumak ve yetkisiz üçüncü tarafların Lisans
Alan'ın hesabına erişmemesini sağlanmasından sorumludur. Lisans Alan, hesabının izinsiz kullanıldığını veya başka
bir güvenlik ihlalini fark ettiği anda durumu Esri'ye bildirmelidir.
Lisans Alan'ın İçeriğinden ve Katma Değerli Uygulamalarından ve ABD hükümeti ve başka hükümetler tarafından
Ürünler ile ilgili kullanıma ve erişime ek olarak, herhangi bir ardışık son kullanıcı, son kullanım ve hedef yer
sınırlamalarını da kapsayan bunlara başkaları için veya tarafından kullanım, erişim, aktarma, iletme, bakım veya
işleme yeteneği sağlama veya izni verme ile ilgili olarak geliştirilmesinden ve çalıştırılmasından sadece Lisans Alan
sorumlu olacaktır.

2.4 Online Services'ın Yasak Kullanımları. Lisans Anlaşması, kapsamında belirtilen yasak veya amaçlananın dışındaki
kullanımlara ek olarak, (i) Online Services'e yetkisiz erişim elde etmeye veya başkalarına bu konuda yardım etmeye
çalışmamalı; (ii) Online Services hizmetini önemsiz e-posta göndermek, istenmeyen e-posta veya saldırgan veya onur kırıcı
malzemeler göndermek veya taciz veya fiziksel zarar tehditleri için kullanmamalı; (iii) Online Services'i yazılım virüsleri,
solucanlar, saatli bomba, Truva atları veya bilgisayar yazılımları, donanımları veya telekomünikasyon ekipmanlarının
işlevlerini durdurmak, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programları ("Kötü
Amaçlı Kod") kullanmamalı; (iv) Online Services'in doğrudan izin verdiği dışında Online Services'i yansıtmak ve/veya ticari
olarak kullanmak amacıyla Online Services'i yansıtmamalı, tekrar biçimlendirmemeli veya görüntülememeli; (v) Çevrimiçi
İçerik'ten türetilen istemci tarafı veri önbelleğini diğer lisanslı son kullanıcılar veya üçüncü taraflarla paylaşmamalı;
(vi) Online Services'den türetilen istemci tarafı veri önbelleği, güzergahlar veya coğrafi kodları üçüncü taraflara dağıtmamalı;
(vii)Online Services'de bulunan İçeriği manuel veya sistematik olarak toplamamalı veya derlememeli (ekran veya web
taraması ile) (viii) ArcGIS Online Map Services, Geocoding Services veya Routing Services uygulamalarını herhangi bir
araçtaki araç içi navigasyon sistemiyle (bu, portatif navigasyon cihazlarını kapsamaz) veya gerçek zamanlı veri ile dinamik
rotalama sağlayan (örneğin, yaklaşan bir dönüş veya sapak kaçırıldığında alternatif rota hesaplayarak kullanıcıyı uyaran
hizmetlerle kullanılamaz) herhangi bir cihazla birlikte kullanmamalı veya (ix) ticari ürün Online Services'e somut bir işlev
katmadığı sürece, Online Services'in herhangi bir kısmını ticari bir ürüne eklememelisiniz. Lisans Alan, Online Services'ı
(a) üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal edecek veya kötüye kullanacak biçimde;
(b) Uluslararası Silahlı Trafik (ITAR) yönetmelikleri kapsamında ihracatı denetim altında tutulan bilgilerin, verilerin veya
teknolojilerin işlenmesinde, saklanmasında veya aktarılmasında; (c) herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek biçimde veya
(d) DFARS 204.73 kapsamında Gizli Savunma bilgileri (CDI) olarak değerlendirilen Lisans Alan'ın İçeriğini veya Health
Insurance Portability and Accountability Act (Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Geçerliliği Yasası - HIPAA) ile korunan
sağlık bilgilerini (PHI) saklamak veya işlemek için kullanamaz. Lisans Alan (a) Online Services güvenlik açıklarıyla ilgili
araştırma, tarama veya test çalışması yapmayacak veya Online Services tarafından kullanılan güvenlik veya kimlik
doğrulama önlemlerini kötüye kullanmaya çalışmayacak veya (b) rekabet amacıyla Online Services'ın kullanılabilirliğini,
performansını veya işlevselliğini karşılaştırmayacaktır. Lisans Alan; geçerli yasaklama ve kısıtlamalara uymamasından
doğabilecek yasal durumlarda olası hukuki masrafları da içermek üzere, Esri'ye karşı tüm cezai ödemelerden, yaptırımlardan
veya dava masraflarından sorumlu olacaktır.
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2.5 Değerlendirmeler. Esri, Lisans Alan'ın kurum içi değerlendirme amacıyla belirli Hizmetleri kullanması için lisanslar
sağlayabilir. Bu tür lisanslar, belirtilen değerlendirme süresi bitene veya Lisans Alan bir abonelik satın alana kadar geçerlidir.
DEĞERLENDİRME SÜRESİNİN SONUNA KADAR DEĞERLENDİRME LİSANSINI BİR ABONELİK LİSANSINA
DÖNÜŞTÜRMEMESİ DURUMUNDA, LİSANS ALAN'IN DEĞERLENDİRME DÖNEMİNDE YÜKLEDİĞİ VEYA
OLUŞTURDUĞU TÜM İÇERİK VE ÖZELLEŞTİRMELER KALICI OLARAK SİLİNECEKTİR. LİSANS ALAN BİR
ABONELİK SATIN ALMAK İSTEMİYORSA, DEĞERLENDİRME DÖNEMİ SONA ERMEDEN ÖNCE BU İÇERİĞİ
DIŞARI AKTARMALIDIR.
2.6 Online Services'daki Değişiklikler. Esri, Online Services'ı ve ilgili API'leri istediği zaman değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır. Koşullara göre makul olması durumunda Esri, önemli değişiklikleri otuz (30) gün önceden bildirecektir.
2.7 Online Services'a Son Verme veya Online Services'ı İptal Etme. Esri, Online Services'ı ve ilgili API'leri istediği
zaman iptal etme veya sürdürmeme hakkını saklı tutmaktadır. Koşullara göre makul olması durumunda Esri, tüm Online
Services sona erdirmeleri ve iptallerini doksan (90) gün önceden bildirecektir. Esri iptal edilen API'leri, bunları desteklemek
için yasal, finansal veya teknolojik bir neden yoksa altı (6) aya kadar desteklemeye çalışacaktır.
2.8 Online Services'ın değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya iptali Lisans Alanın işlemlerinde ters bir etkiye neden olursa, Esri
sadece kendi takdirine göre Online Services'ı onarmaya, düzeltmeye veya bir çözüm bulunmasının sağlanmasına çalışabilir.
Canlı bir çözüm ticari olarak makulse, Lisans Alan Online Services aboneliğini iptal edebilir ve Esri amortisman bazında bir
geri ödeme düzenleyecektir.
2.9 Atıflar. Lisans Alan, Online Services'ın kullanımı sırasında normal olarak görüntülenmesi gereken ticari markaların veya
logoların hiçbirini yazılı izin almaksızın kaldıramaz veya engelleyemez. Lisans Alan, uygulamasının Esri'nin Online Services
uygulamasını kullandığını, uygulaması bu kullanımı Online Services için otomatik olarak görüntülemiyorsa, uygulamasına
eklemek zorundadır. Gerekli açıklamalar Belgeler'de verilmektedir.
MADDE 3—SÜRE VE FESİH
Aşağıdakiler, Madde 5—Lisans Anlaşmasının Süresi ve Feshi için ek niteliğindedir:
3.1 Abonelik Süresi. Abonelik süresi, satın alımda sağlanan Sipariş Belgesinde veya burada referans verilen Online Services
açıklamasında verilecektir.
3.2 Abonelik Ücreti Değişiklikleri. Aylık abonelik tarifeleri, otuz (30) günlük bildirim sonrasında artırılabilir. Esri geçerli
abonelik süresinin sona ermesinden en az altmış (60) gün önce Lisans Alan'a ihbarda bulunarak bir (1) aydan uzun süreye
sahip aboneliklerin tarifelerini artırabilir.
3.3 Hizmet Kesintisi Sistem arızası veya Esri'nin makul şekilde denetimi dışında gerçekleşen başka olaylar dahil olmak
üzere, Online Services'ın tümüne veya herhangi bir bölümüne ilişkin beklenmedik veya planlanmamış herhangi bir kesinti
veya kullanılamama durumu nedeniyle önceden haber verilmeksizin geçici olarak kullanılamaz olabilir.
3.4 Hizmetin Askıya Alınması. (a) Lisans Alan bu Lisans Anlaşmasını ihlal ederse; (b) Lisans Alan kullanım limitlerini
aşarsa ve bu Ekin 5. Maddesinde açıklandığı şekilde Lisans Alanın Online Services'ı kullanmaya devam etmesini
desteklemeye yetecek ek lisans kapasitesi satın almazsa; (c) Lisans Alanın Online Services'ı kullanmasının Online Services'ın
bütünlüğünü, işlevselliğini veya kullanılabilirliğini olumsuz şekilde etkileyeceğine inanmak için bir neden varsa; (d) Esri'nin
Lisans Alanın hesabını askıya almamakla sorumluluk üstlenebilecekse; (e) bakım veya Online Services'da değişiklikler
yapmak için planlanmış kesintiler nedeniyle; (f) Online Services'a yönelik bir tehdit veya saldırı (hizmet reddi saldırısı dahil)
veya Online Services'ın ilgili bölümü için risk oluşturabilecek başka bir olay olması durumunda; veya (g) Esri veya
ortaklarının Online Services'ın (veya bölümlerinin) yasalarca yasaklandığını veya yasa veya yönetmelikler nedeniyle bunun
yapılmasının gerekli veya akıllıca olduğunu belirlemeleri durumunda, Esri ve ortakları, Lisans Alana karşı herhangi bir
sorumluluk üstlenmeden, Online Services'ın tümüne veya herhangi bir bölümüne erişimi hizmet genelinde herhangi bir
zamanda askıya alma hakkına sahip olacaklardır. Bu koşulların izin vermesi durumunda, Hizmet Askıya Alma durumu
Lisans Alana önceden bildirilecek ve düzeltici önlemler alması işin makul fırsat tanınacaktır.
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3.5 Lisans Alanın veya Lisans Alanın herhangi bir müşterisinin Hizmet Kesintisi veya Hizmetin Askıya Alınması nedeniyle
karşılaşabileceği herhangi bir zarardan, yükümlülükten, kayıptan (veri veya kar kaybı dahil) veya başka herhangi bir sonuçtan
Esri sorumlu olmayacaktır.
MADDE 4—LİSANS ALAN'IN İÇERİĞİ, GERİ BİLDİRİM
4.1 Lisans Alan'ın İçeriği. Lisans Alan'ın İçeriği'ne dair tüm haklar, mülk ve faydalar Lisans Alan'a aittir. Lisans Alan, Esri
ve Esri'nin lisans verenlerine, sadece Online Services'ı kullanmasını sağlamak amacıyla Lisans Alan'ın İçeriği'ni barındırmak,
çalıştırmak ve yeniden üretmek için münhasır olmayan, devredilemez, global bir hak vermektedir. Esri; Lisans Alan'ın Online
Services'ı kullanmasını desteklemek, müşteri desteği taleplerini yanıtlamak veya hesabında sorun gidermek veya Lisans Alan
tarafınca yazılı olarak yetki verilmiş diğer amaçlar dışında izni olmadan Lisans Alan'ın İçeriği'ne erişmeyecek, bu içeriği
kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Lisans Alan Online Services'a ve Lisans Alanın İçeriğine üçüncü bir tarafın sağladığı
bir uygulamayla erişiyorsa, Esri, uygulama ve Online Services'ın birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla söz konusu üçüncü
tarafa Lisans Alanın İçeriği'ni ifşa edebilir. Esri, yasaların gerektirmesi durumunda veya bir mahkeme ya da başka bir devlet
kurumunun emri üzerine Lisans Alan'ın İçeriği'ni ifşa edebilir; böyle bir durumda Esri, ifşaatın kapsamını makul ölçüde
sınırlamaya çalışacaktır. Lisans Alan'ın İçeriği'nin Online Services'la kullanım için uygun olmasını sağlamak ve Online
Services'ın dışarı aktarma ve yükleme özelliklerini kullanarak düzenli çevrimdışı yedekler almak tamamen Lisans Alan'ın
sorumluluğundadır.
4.2 Lisans Alan'ın İçeriğinin Kaldırılması. Lisans Alanın bu Lisans Anlaşması'na uygunluğunun doğrulanması Esri
tarafından makul şekilde istendiğinde, Lisans Alanİçeriğiyle ilgili bilgileri ve/veya diğer malzemeleri sağlayacaktır. Esri
Lisans Alan'ın İçeriği'nin Online Services'a yüklenmesinin veya kullanılmasının işbu Lisans Anlaşmasını ihlal ettiğini
düşünüyorsa, Lisans Alan'ın İçeriği'nin bölümlerini kaldırabilir veya silebilir. Bu koşullara göre makul olması durumunda
Esri, Lisans Alan'ın İçeriği'nin kaldırılacağını Lisans Alan'a önceden bildirecektir. Esri
http://www.esri.com/legal/dmca_policy adresinde bulunan Esri Telif Hakları İlkeleriyle uyumlu olarak her türlü Digital
Millennium Copyright Act (Dijital Çağ Telif Hakkı Yasası) reddetme bildirimine yanıt verir.
4.3 Lisans Alan'ın İçeriğinin Paylaşılması. Lisans Alan; Paylaşım Araçları'nı kullanarak Lisans Alan'ın İçeriği'ni
paylaşmayı tercih ederse, Online Services aracılığıyla Lisans Alanı İçeriği'ni kullanma, depolama, önbelleğe alma,
kopyalama, tekrar üretme, (tekrar) dağıtma ve (tekrar) aktarma hakkı ve iznini üçüncü taraflara vermiş olacağını kabul
eder.ESRI, LISANS ALAN'IN PAYLAŞIM ARAÇLARINI VEYA DIĞER HIZMET BILEŞENLERINI KULLANMASI
VEYA KÖTÜ AMAÇLI KULLANMASI NEDENIYLE LISANS ALAN'IN İÇERIĞI'NIN KAYBEDILMESI, SILINMESI,
DEĞIŞTIRILMESI VEYA IFŞA EDILMESINDEN SORUMLU DEĞILDIR. PAYLAŞIM ARAÇLARINI
KULLANMANIN RISKI TAMAMEN LISANS ALAN'A AITTIR.
4.4 Fesih sonrasında Lisans Alan'ın İçeriğinin Alınması. İşbu Lisans Anlaşması veya herhangi bir deneme, değerlendirme
veya aboneliğin feshedilmesinden sonra, Lisans Alan'ın daha kısa bir süre talep etmesi veya Esri'nin yasal olarak bir süre
vermesinin yasak olduğu durumlar dışında Esri, Lisans Alan'ın İçeriği'ni yüklemesi için otuz (30) günlük bir süre
tanıyacaktır. Bu süre sonrasında Lisans Alan'ın Online Services ile İçeriği'ne erişme veya içeriğini kullanma hakkı sona
erecek ve artık Esri'nin Lisans Alan'ın İçeriği'ni depolama veya geri verme yükümlülüğü olmayacaktır.
MADDE 5—ONLINE SERVICES'IN KULLANIMINA DAİR KISITLAMALAR; HİZMET KREDİLERİ
Esri, Lisans Alan'a Online Services'da sağlanan kaynaklara sınırlar koyabilir. Bu sınırlar, Hizmet Kredileriyle kontrol
edilebilir. Hizmet Kredileri, Lisans Alan'ın, hesabı üzerinden sağlanan ArcGIS Online Services kullanımını ölçmek için
kullanılır. Lisans Alan'ın ArcGIS Online hesabıyla sağlanan maksimum Hizmet Kredisi, geçerli Sipariş Belgesinde
belirtilecektir. Esri, Lisans Alan'ın Hizmet Kredisi kullanımı abonelikle kendisine ayrılan Hizmet Kredilerinin yüzde yetmiş
beşine (%75) ulaştığında, Lisans Alan'ın hesap yöneticisine durumu bildirecektir. Esri, Lisans Alan'ın Hizmet Kredisi
kullanımı abonelikle kendisine ayrılan Hizmet Kredilerinin yüzde yüzüne (%100) ulaştığında veya bu değeri aştığında,
Lisans Alan'ın yöneticisine bildirimde bulunur. Lisans Alan'ın hesabı, kendisine ayrılan Hizmet Kredilerinin yüzde yüzünü
(%100) aştığında, Lisans Alan hesabına ulaşmaya devam etmekle birlikte, Hizmet Kredisi kullanımının gerektiği hizmetlere
erişimi askıya alınır. Lisans Alan'ın Hizmet Kredisi kullanan hizmetlere erişimi, Lisans Alan'ın ilave Hizmet Kredisi satın
alma işlemini tamamlamasını takiben hemen yeniden sağlanır.
MADDE 6—ÇEVRİMİÇİ İÇERİK; ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ VE WEB SİTELERİ
6.1 Çevrimiçi İçerik. ArcGIS Online Data, Online Services'ın bir bileşeni olarak dahil edilmiştir ve Lisans Anlaşmasının
koşullarına göre lisanslanmıştır.
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6.2 Üçüncü Taraf İçeriği ve Web Siteleri. Online Services ve ArcGIS Web sitesi üçüncü taraf web sitelerine referans veya
bağlantı verebilir ya da Lisans Alanın üçüncü taraf İçeriğine erişmesini, bunları görüntülemesini, kullanmasını ve
yüklemesini sağlayabilir. İşbu Anlaşma, Lisans Alan'ın üçüncü taraf İçeriğini kullanmasıyla ilgili değildir ve Lisans Alan'ın
üçüncü taraf İçeriğini kullanabilmek için farklı veya ek koşulları kabul etmesi gerekebilir. Esri, bu web sitelerini kontrol
etmemektedir ve bunların çalışması, içeriği veya erişilebilirliğinden sorumlu değildir; üçüncü taraf web sitelerini ve İçeriği
kullanmanın riski, olduğu gibi ve garanti olmaksızın, tamamen Lisans Alan'a aittir. Online Services'da üçüncü taraf web
siteleri ve kaynaklarına bağlantı veya referans bulunuyor olması, herhangi bir onay, ortaklık veya sponsorluk anlamına
gelmemektedir.
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BÖLÜM 2—BELİRLİ ONLINE SERVICES İÇİN KULLANIM KOŞULLARI
Aşağıdaki tablo, Lisans Anlaşmasının Genel Lisans Koşul ve Şartları'nda ifade edilen genel kullanım koşullarına ek olarak
özel kullanım koşullarına sahip Esri Ürünlerinin bir listedir. Ek kullanım koşulları hemen bu tablonun altında
listelenmektedir ve aşağıdaki tabloda yer alan her bir Ürün adının hemen sonrasında parantez içerisinde gösterilen sayı(lar)la
referanslandırılmıştır (bazı durumlarda, referanslandırılan ek kullanım koşulları belirtildiği üzere ayrı bir Ek'te de
bulunabilir):
▪ArcGIS Online (1; 2; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 6)
▪ Esri Business Analyst Online (3; Ek 2, Not 1)
▪Esri Business Analyst Online Mobile (3; Ek 2, Not 1)
▪Esri Community Analyst (3; Ek 2, Not 1)

▪ Esri Redistricting Online (Ek 2, Not 1)
▪ Esri MapStudio (4; Ek 2, Not 1; Ek 2, Not 9)
▪ Navigator for ArcGIS (Ek 1, Not 14)

Notlar:
▪
▪

Yukarıdaki tabloda yer alan Ürünlerden herhangi birine lisans vermediyseniz, bu ek kullanım koşulları sizin için geçerli
değildir.
Ürünler için ek kullanım koşulları SADECE yukarıdaki tabloda sayı ile referanslandırılmış Ürünler için GEÇERLİDİR.

Yukarıda listelenen Ürünler için Ek Kullanım Koşulları:
1.

Online Services genel kullanım koşullarına ek olarak:
a.

Lisans Alan, kendi kullanımı amacıyla bir Katma Değerli Uygulama oluşturmak için Lisans Alanın Esri Online
Services hesabını kullanabilir.

b.

Lisans Alan, aşağıdaki koşullara tabi olmak üzere üçüncü taraflara Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına
erişim de verebilir:
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.
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Lisans Alan, Anonim Kullanıcıların Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişmesine izin verebilir.
Lisans Alan, üçüncü tarafların Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişmesini sağlamak için bunları
Belirli Kullanıcılar olarak ArcGIS Online hesabına eklememelidir. Bu kısıtlama, Belirli Kullanıcılar tanımında
yer alan üçüncü taraflar için geçerli değildir.
Lisans Alan, üçüncü taraflara, Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamaları dışında Lisans Alan'ın ArcGIS
Online hesabı üzerinden sağlanan ArcGIS Online Services'a erişim sağlamamalıdır. Bu kısıtlama, Belirli
Kullanıcılar tanımında yer alan üçüncü taraflar için geçerli değildir.
Lisans Alan, Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişen üçüncü tarafların Lisans Alan'ın ArcGIS
Online hesabını kullanmasından doğan tüm ücretlerden sorumludur. Bu, üçüncü taraf Online Services'ın
kullanımını desteklemek için gereken Hizmet Kredilerini ve Online Services için gereken tüm ek abonelik
ücretlerini içermektedir.
Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına teknik destek sağlamak tamamen Lisans Alan'ın
sorumluluğundadır.
Lisans Alan, işbu Anlaşmanın koşulları gereğince üçüncü tarafların Online Services'ı kullanmasını
kısıtlamalıdır.
Lisans Alan, Katma Değerli Uygulama içine Adlandırılan Kullanıcı kimlik bilgisi ekleyemez. ArcGIS Online
for Organizations, Education ve Nongovernmental Organization/Nonprofit Organization (NGO/NPO) Plan
hesapları dışındaki tüm ArcGIS Online Plan hesapları için bir Uygulama Oturum Açma Kimlik Bilgisi, yalnızca
ArcGIS Online'a genel ve anonim erişim sağlamak için kullanılan Katma Değerli Uygulamalara eklenebilir.
Lisans Alan, dahili kullanım amacıyla Katma Değerli Uygulama içine ArcGIS Online Uygulaması Oturum
Açma Kimlik Bilgisi ekleyemez veya birlikte kullanamaz. Dahili olarak kullanılan Katma Değerli Uygulamalar
Belirli Kullanıcı oturum açma kimlik bilgisi gerektirir.
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c.

ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations ve ödemeli Developer Plan hesapları için:
i.

Lisans Alan'ın aşağıdakiler için izni bulunmaktadır:
(1) İşbu Lisans Anlaşmasının koşullarına tabi olmak üzere üçüncü tarafların Lisans Alan'ın Katma Değerli
Uygulamalarına erişmesi için ek bir ücret uygulama ve
(2) Aşağıdaki koşullara tabi olmak üzere Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarını üçüncü tarafların
ArcGIS Online hesabına aktarma:
(a). Lisans Alan üçüncü taraflardan Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişim için ücret talep
edebilir.
(b). Lisans Alan, üçüncü tarafların Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarıyla ilişkili olmayan ArcGIS
Online hesabını genel amaçlı kullanımları için teknik destek sağlamak zorunda değildir.
(c). Lisans Alan, üçüncü tarafın ArcGIS Online hesabına aktarılmış veya dahil edilmiş Katma Değerli
Uygulamalarının üçüncü tarafça kullanılması vesilesiyle oluşan ücretlerden sorumlu değildir.
(d). Lisans Alan, özel gruplara katılmak için ArcGIS Online Public Plan hesabının lisans alanlarını davet
edemez. Bu kısıtlama Education Plan hesapları ve NGO/NPO Plan hesaplarının lisans alanları için de
geçerlidir.

d.

ArcGIS Online Public Plan hesaplarının, Development and Testing Plan hesaplarının, Education Plan hesaplarının
ve ArcGIS Online for Organizations hesaplarının NGO/NPO kullanımı için kullanımları için: Lisans Alan, Lisans
Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişmesi için üçüncü taraflardan ek bir ücret talep edemez ve Katma Değerli
Uygulamaların kurulup kullanılmasının bir sonucu olarak oluşan arızi reklam gelirinden fazla bir gelir elde edemez.
Lisans Alan'ın Katma Değerli Uygulamalarına erişim için bir ücret talep etmek veya oluşan arızi reklam gelirinden
fazlasını elde etmek için bir ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations veya ödemeli Developer Plan
hesabı gerekmektedir.

e.

ArcGIS Online Public Plan hesapları için:
i.

Public Plan hesapları bir bireyin kişisel kullanımı için lisanslanır. Public Plan hesaplarının bir birey tarafından
kar amacı gütmeyen bir şirket veya kamu kuruluşu için herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.
▪

ii.

f.

Bu kısıtlama, sadece öğretim amacıyla kullanıldığında eğitim kurumları, nitelikli STK/KGK kuruluşları ve
basın veya medya kuruluşları için geçerli değildir. Bu özel tür kuruluşlarla bağlantı olan bireylerin ArcGIS
Online Public Plan hesaplarını bağlı oldukları kuruluşların yararına kullanmalarına izin verilmektedir.

Public Plan hesabı Lisans Alanları, özel gruplar oluşturamaz veya özel gruplara katılmak için ArcGIS Online
for Organizations, Education, NGO/NPO veya ELA Plans hesaplarının lisans alanlarını tarafından oluşturulmuş
özel herhangi bir gruba katılamaz.

ArcGIS Online Development and Testing Plan hesapları için:
i.

Lisans Anlaşmasının koşullarına tabi olarak, Lisans Alan'ın aşağıdakiler için izni bulunmaktadır:
(1) Katma Değerli Uygulamalar kamuya erişim için yayınlanıyor ve kar amacı gütmeyen bir şirket veya kamu
kuruluşu için kullanılmıyorsa, üçüncü tarafların Lisans Alan'ın, Development and Testing Plan hesapları
tarafından sağlanan Katma Değerli Uygulamalarına erişimine olanak tanır.
▪

ii.
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Bu kısıtlama, sadece öğretim amacıyla kullanıldığında eğitim kurumları, nitelikli STK/KGK
kuruluşları ve basın veya medya kuruluşları için geçerli değildir. Bu özel tür kuruluşlarla bağlantı olan
bireylerin ArcGIS Online Development and Testing Plan hesaplarını bağlı oldukları kuruluşların
yararına kullanmalarına izin verilmektedir.

Development and Testing Plan lisans alanları, özel gruplar oluşturamaz veya özel gruplara katılmak için
ArcGIS Online for Organizations, Education, NGO/NPO veya ELA Plans hesaplarının lisans alanlarını
tarafından oluşturulmuş özel herhangi bir gruba katılamaz.
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g.

ArcGIS Online ücretli Developer Plan hesapları veya Development and Testing Plan hesapları için:
i.Lisans Alan, Lisans Alanın hesabıyla bağlantılı olarak aylık bir milyon (1.000.000) altlık haritası ve bir milyon
(1.000.000) konum arama İşlemi ile sınırlıdır. "İşlem" şu adresteki ArcGIS Resources'da bulunan Belgelerde
tanımlanır: http://links.esri.com/agol/transactiondef.

h.

Lisans Alan, üçüncü bir taraf adına bir ArcGIS Online hesabının lisans alanı olamaz.
▪

i.
2.

Bu kısıtlama eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim kurumunun kayıtlı öğrencileri adına ArcGIS Online Public
Plan hesaplarının lisans alanı olmasına izin verilen eğitim kurumları için geçerli değildir. Eğitim kurumlarının,
sadece eğitim amacıyla kullanıldığında birden (1) çok kayıtlı öğrenci için tek ArcGIS Online Public Plan
hesabına erişim sağlamasına da izin verilir.

"Online ELA hesabı," "Organizations Plan hesabı," "Developer Plan hesabı," "Public Plan hesabı", "Development
and Testing Plan hesabı" ve "Education Plan" hesabı ifadeleri farklı ArcGIS Online hesap tiplerini ifade etmektedir.

ArcGIS Online Services Kullanım Koşulları:
a.
b.

World Geocoding Service: Lisans Alan, ArcGIS Online hesabı olmaksızın hizmetin kullanımından elde edilen
konum kodlu sonuçları saklayamaz.
Infographics Service: Lisans Alan bu hizmet aracılığıyla erişilebilen verileri sadece görüntüleme amaçlı olarak
kullanabilir. Lisans Alanın bu hizmet aracılığıyla erişebildiği verileri kaydetmesi yasaktır.

3.

Lisans Alan, Business Analyst Online ya da Esri Community Analyst Raporları ve haritalarının en fazla yüz (100)
birleşimini kendi harici web sitelerinde görüntüleyebilir veya bunlara gönderebilir.
4.Lisans Alan şurada ifade edilen ArcGIS Online Data için tüm kısıtlamalara tabi olarak habercilik amacıyla haritaları basılı
kopya ve statik elektronik formatta oluşturabilir, halka açık bir şekilde görüntüleyebilir ve dağıtabilir: Ek 2, Not 1.
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EK 4
SINIRLI KULLANIM PROGRAMLARI
(E300-4)
Bu Sınırlı Kullanım Programları Eki ("Ek 4"), burada açıklanan programların herhangi birine katılması Esri veya yetkili
distribütörü tarafından uygun görülen herhangi bir Lisans Alan için geçerlidir. Bu Yazılım Kullanım Koşulları Eki 4 varsa,
Lisans Alanın var olan ana lisans anlaşmasını veya http://www.esri.com/legal/software-license adresinde bulunan ve referans
olarak eklenmiş olan Lisans Anlaşmasını (uygun şekilde, "Lisans Anlaşması") içermektedir. İşbu Ek 4, Lisans Anlaşmasının
çelişkili koşullarına göre önceliğe sahiptir. Esri, zaman içinde koşulları güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.
▪ Eğitim Programları (1)
▪ Hibe Programları (2)

▪ Diğer Esri Sınırlı Kullanım Programları (4)

Notlar
1.Eğitim Programları: Lisans Alan, Ürünleri eğitim amaçlı kullanım Döneminde yalnızca eğitim amacıyla kullanmayı kabul
eder. Lisans Alan İdari Kullanım Dönemi Lisansı edinmedikçe, Lisans Alan Ürünleri herhangi bir İdari Kullanım
amacıyla kullanmayacaktır. "İdari Kullanım"; varlık haritası, tesis yönetimi, demografik analiz, rota tayini, kampus
güvenliği ve erişilebilirlik analizi gibi yönerge ve eğitim ile ilgili doğrudan ilgisi bulunmayan idari faaliyetler anlamına
gelmektedir. Lisans Alan Ürünleri kazanç oluşturma amaçlarıyla veya kar elde etme amacıyla kullanmayacaktır.
2.Hibe Programları: Lisans Alan, Ürünleri yalnızca Ticari Olmayan Amaçlar için kullanabilir. Ürünlerin kullanımı ve
çalıştırılmasıyla ilgili maliyet karşılama dışında, Lisans Alan Ürünleri kazanç oluşturma veya kar elde etme amacıyla
kullanmayacaktır.
3.Diğer Esri Sınırlı Kullanım Programları: Lisans Alanın yukarıda listelenmeyen sınırlı kullanım programı kapsamındaki
herhangi bir Ürünü edinmesi durumunda, Lisans Alanın Ürünleri kullanması, işbu Ek 4'ün çelişmeyen koşullarına ek
olarak, ilgili lansman sayfasında veya kayıt formunda belirlenen veya Esri'nin web sitesinde açıklanan koşullara tabi
olabilir. Bu tür programların koşulları, referans amaçlı olarak buraya eklenmiştir.
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