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 IBM Academic Initiative Sözleşmesi 
IBM Academic Initiative programının amacı, bu IBM Academic Initiative Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında bir 
“Kayıtlı Öğretim Üyesi” veya bir "Kayıtlı Araştırma Görevlisi" olarak size belirli Programları, Eğitim Malzemelerini ve 
Yazılım Bakımını ücretsiz olarak sağlamaktır.  
Aşağıda imza için ayrılmış olan alanı imzalayarak, bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmiş olursunuz. 
Bu Sözleşme ve herhangi bir IBM lisans sözleşmesi veya size sağlanan Hak Kazanan Ürünlerin tabi oldukları diğer tüm 
sözleşmeler hep birlikte, bu Hak Kazanan Ürünlerin kullanımına ilişkin olarak [IBM tüzel kişisinin adını girin] ile sizin 
aranızda yapılmış sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu olanağa ilişkin olarak IBM ile sizin aranızda önceden yapılmış 
olan yazılı veya sözlü tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu Sözleşmenin koşullarıyla diğer geçerli lisansların ve 
sözleşmelerin koşulları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda,  yalnızca aralarında çelişki bulunan koşullarla 
sınırlı olmak koşuluyla, bu Sözleşmenin koşulları öncelikli olarak uygulanır. 

1. Tanımlar 
Kurum: Bu olanağa katılımı IBM tarafından onaylanmış olan, akredite bir yüksek öğretim kurumu. Onay için 
gereken nitelikler  şu Web sitesinde yer almaktadır: http://www.ibm.com/university. 
Kayıtlı Öğretim Üyesi: Kurumunun aldığı yetkiye dayanarak bu olanağa katılmak için kayıt yaptırmış olan Kuruma 
bağlı bir fakültenin öğretim üyesidir. 
Kayıtlı Araştırma Görevlisi: Bir Kayıtlı Öğretim Üyesinin gözetimi altında ders veren ve bu olanağa katılmak için 
kayıt yaptırmış olan bir yüksek lisans öğrencisidir.  
Eğitim Malzemeleri: “Eğitim Malzemeleri” terimi, IBM'in ticari olarak piyasaya sürdüğü ve bilgi teknolojileriyle ilgili 
eğitim malzemeleri anlamına gelir.  Eğitim Malzemeleri, öğretici programlar, eğitmen kılavuzları, öğrenci 
kılavuzları, laboratuvar kurulum kılavuzları, laboratuvar uygulamalı çalışmaları, slayt grupları, örnek testler, 
müfredat programları, çalışma kitapları, planlar, teknik belgeler ve IBM Redbooks adlı IBM kitaplarından oluşur. 
Eğitim Malzemeleri, yazılım biçiminde veya basılı malzemelerden, bilgisayar tabanlı eğitim (computer-based 
training - CBT) veya Web tabanlı eğitim (Web-based training - WBT) kurslarından, Webcast'lardan veya Adobe 
Acrobat (“PDF”) dosyalarından veya değiştirilebilir biçimli metinlerden oluşur. 
Hak Kazanan Ürünler: Hak Kazanan Ürünler, Programları, Yazılım Bakımını, Eğitim Malzemelerini ve IBM'in 
Academic Initiative Eligible Product List  (“Liste”) içinde belirtilen diğer kaynakları içerir. Programlara ilişkin Listeye 
şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.ibm.com/university  
Öğrenciler: Sorumlu olduğunuz sınıflara kayıt yaptırmış olan Öğrenciler anlamına gelir. 

2. Lisans 
IBM, Programları ve Eğitim Malzemelerini yalnızca öğretmek ve öğrenmek ve Kurum'da ticari amaçlı olmayan 
araştırmalar yapmak üzere kullanmanız için size, münhasır olmayan ve devredilemeyen bir lisans verir.  Bu 
kullanım, sizin tarafınızdan veya Öğrencileriniz tarafından yaratılan yazılım uygulamalarının veya donanımın 
tasarımını, geliştirilmesini ve denenmesini içerir.   
Yetkili kullanım seviyesini desteklemek üzere, Programların ve Eğitim Malzemelerinin her bir kopyasında veya 
kısmi kopyasında telif hakkı bildirimlerinin ve mülkiyete ilişkin diğer tüm bilgilerin bulunmasını sağlamanız 
koşuluyla, yedekleme kopyaları da dahil olmak üzere, kopya çıkarabilirsiniz.   Bu kopyaları yalnızca; 
1. Kurumun tesislerinde yer alan Kurumun sunucularından veya kişisel bilgisayarlarından birine veya birden 

fazlasına kurabilirsiniz (ve öğrencilerinize sağlayacağınız sınırsız bağlantı da dahil olmak üzere, bu tür 
sunuculara ve kişisel bilgisayarlara erişim sağlarsınız)  ve  

2. her kullanıcı için bir kopya olmak kaydıyla, sizin veya öğrencilerinizin sahip olduğu kişisel bilgisayarlara 
kurabilirsiniz.  

Programları ve Eğitim Malzemelerini kullanabilir ve bunları yalnızca kendi Öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.  
Programlar ve Eğitim Malzemeleri 1) bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kullanılamaz, kopyalanamaz, 
değiştirilemez veya dağıtılamaz; 2) geçerli yasaların sözleşme ile değiştirilmesine olanak tanımayarak açıkça izin 
verdiği durumlar dışında ters çevrilemez, ters derlenemez veya başka bir biçimde çevrilemez; 3) alt lisanslanamaz, 
kiralanamaz veya uzun vadeli kiralanamaz; veya 4) ticari amaçlarla veya yönetim amaçlarıyla  kullanılamaz.   
Ayrıca, Programlar ve Eğitim Malzemeleri, URL adresi aşağıda belirtilen IBM Eğitim Malzemeleri Kataloğu'nda 
(Katalog) aksi belirtilmediği sürece, ulusal düzeyde kabul gören nitelikler veya akademik başarı düzeyi sağlamayan 
mesleki, amatör, işle ilgili, akademik veya profesyonel gelişme amaçlı kredili veya kredisiz kurslar için kullanılamaz. 
http://www.ibm.com/university. IBM tarafından ilgili kursun eğitimini vermek üzere onaylanmış eğitmenler 
tarafından verilmesi gereken kurslar Katalog'da belirtilmiştir. Sertifikasyon sınavlarına ve eğitimlere ilişkin 
masrafların tümü Kayıtlı Öğretim Üyesi tarafından karşılanacaktır.  
Türetilen İşler 
Katalog'da belirtildiği üzere, (a) bir Türetilen İş yaratamayacağınızın belirtildiği malzemeler ve (b) bu tür Eğitim 
Malzemelerinin bir kısmından veya tümünden bir Türetilen İş yaratmanızın gerekli olduğu Eğitim Malzemeleri hariç 
olmak üzere, isteğinize bağlı olarak, IBM'in size sağladığı Eğitim Malzemelerini değiştirebilir, bunların çevirisini 
yapabilir veya bunlardan alıntı yapabilirsiniz (“Türetilen İşler”).   
Türetilen İşler de, Eğitim Malzemelerinin tabi olduğu aynı lisans koşullarına tabidir. İstek üzerine, IBM'e bu tür bir 
Türetilen İş'in kopyasını sağlarsınız. IBM, 1) bu tür her Türetilen İşle ilgili olarak bunları kullanmak, çoğaltmak, 
görüntülemek, kopyalarını (dahili ve harici olarak) dağıtmak ve bunlardan türetilen işler hazırlamak üzere geri 
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alınamaz, münhasır olmayan, dünya çapında ve ödenmiş bir lisans hakkına ve 2) diğer kişileri yukarıda belirtilen 
şekilde davranmaya yetkili kılmak hakkına sahiptir. 
Bu Sözleşmenin koşulları, çıkardığınız her kopya için geçerlidir. 

3. Ücretler ve Vergiler 
IBM, Hak Kazanan Ürünleri bu Sözleşme kapsamında ücretsiz olarak sağlar. IBM, size bu tür Programlar ve Eğitim 
Malzemeleri için Internet'ten yükleyebileceğiniz Programlar, sürümler, yayın düzeyleri ve güncellemeler  sağlar. 
Ancak, bu tür Programlara veya Eğitim Malzemelerine ilişkin Programların, sürümlerin, yayın düzeylerinin veya 
güncellemelerin size manyetik veya dijital ortamda sağlanmasını isterseniz,  IBM size bunları bir ücret karşılığında 
sağlayacaktır. 
Yetkili herhangi bir makam, bu Sözleşme kapsamında IBM tarafından sağlanan Hak Kazanan Ürünlerle ilgili 
olarak, IBM'in net gelirine dayananlar hariç olmak üzere bir vergi, resim, harç veya başkaca mali yükün ödenmesini 
zorunlu kılarsa,  bu tutarı, IBM'in faturasında veya eşdeğer bir belgede veya sağladığı bir muafiyet belgesinde 
belirlediği şekilde ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. 

4. Yazılım Bakımı  
IBM size yalnızca bu Sözleşme kapsamında edindiğiniz her bir hak kazanan Program için destek sağlar.    
Yazılım Bakımı yürürlükte olduğu sürece: 
1. IBM, sağlandığı takdirde bu Sözleşme kapsamında edindiğiniz tüm Programlara ilişkin olarak, size ticari olarak 

en son piyasaya sürülmüş olan sağlanabilir sürümü, yayını veya güncellemeyi sağlayacaktır.  
2. IBM, 1) olağan, kısa süreli kuruluş ve kullanıma ilişkin (nasıl yapılır) sorularında; ve 2) koda ilişkin sorularında 

size yardımcı olur.  
IBM, (1) ürün belgeleri, sık sorulan sorular, ipuçları, teknik notlar, "readme" dosyaları, programlama örnekleri, 
haber grupları, ürün düzeltmeleri ve yenilemeleri ve ürün değerlendirmelerinden oluşan bir bilgi tabanına erişim 
yetkisi veren Web tabanlı bir kendi kendine hizmet sistemi aracılığıyla ve (2) IBM tarafından aksi belirtilmediği 
sürece bir e-posta desteği aracılığıyla destek sağlar. 
Yazılım Bakımı 1) uygulamaların tasarımı ve geliştirilmesi, 2) sizin, Programları kendileri için belirlenmiş olan 
işletim ortamından farklı bir ortamda kullanmanız için veya 3) bu Sözleşme kapsamında IBM’in sorumlu olmadığı 
ürünlerin yol açtığı hataların çözümü için verilecek destek hizmetlerini kapsamaz. Yazılım Bakımı tüm Programlar 
için sağlanamayabilir. 

5. Sizin Sorumluluklarınız 
Siz, Kayıtlı Öğretim Üyesi veya Kayıtlı Araştırma Görevlisi olduğunuzu beyan edersiniz. 
Aşağıdakileri gerçekleştirmeyi kabul edersiniz:  
1. Herhangi bir Hak Kazanan Ürüne erişim sağladığınız herhangi bir öğrencinin bu Sözleşmeyi okumuş, anlamış 

ve bu Sözleşme hükümlerinin bağlayıcılığını kabul etmiş olmasını sağlamayı;  
2. Hak Kazanan Ürünlerin dağıtılmış olduğu kullanıcıların adları ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere, Hak 

Kazanan Ürünlerden çıkarılan tüm kopyaların kayıtlarını saklamayı; 
3. IBM’in isteği üzerine, IBM’in belirlediği şekilde bu olanağı kullanımınıza ilişkin bir raporu IBM’e göndermeyi; ve 
4. Bu olanağa kayıt yaptırdığınızda çalıştığınız Kurumda bundan böyle  

(a) öğretim üyesi olmadığınızda; veya 
(b) araştırma görevlisi olmadığınızda 

    bu durumu IBM’e yazılı olarak bildirmeyi. 

6. Garanti verilmez 
SÖZLEŞME DIŞINDA BIRAKILMAYACAK OLAN TÜM YASAL GARANTİLERE TABİ OLARAK, IBM, HAK 
KAZANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN OLARAK HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR ZIMNİ GARANTİLER VEYA 
KOŞULLAR İLE TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER VEYA 
KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ 
HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEZ.  [Bu cümle geçerliyse, şu cümledeki “BAZI 
HUKUK DÜZENLERİ yerine,” “EYALETLER,” “İLLER” vs. koyun: BAZI HUKUK DÜZENLERİNDE ARIZİ 
VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN 
VERİLMEZ. BU DURUMDA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VE SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.] 
Sözkonusu hariç tutma, aynı zamanda IBM’in tüm altyüklenicileri, sağlayıcıları veya program geliştiricileri (topluca 
“Sağlayıcılar” olarak adlandırılır) için de geçerlidir. 
IBM dışı programların üreticileri, sağlayıcıları veya yayıncıları kendi garantilerini verebilirler. 

7. İşle İlgili İletişim Sorumlusu Bilgileri 
IBM’e ve International Business Machines Corporation içindeki tüzel kişilere ve IBM’in %50’sinden fazlasına sahip 
olduğu bağlı kuruluşlarına (“Kuruluş”), iş yaptıkları her yerde adlar, iş telefon numaraları ve iş e-posta adresleri de 
dahil olmak üzere, işle ilgili iletişim sorumlunuza ilişkin bilgileri depolama ve kullanma hakkını verirsiniz. Bu tür 
bilgiler IBM’in iş ilişkileriyle bağlantılı olarak işlenecek ve kullanılacak olup IBM adına davranan yüklenicilere, belirli 
IBM ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımını yapan, bunları pazarlayan ve destekleyen IBM Çözüm Ortaklarına ve iş 
ilişkimize uygun olarak kullanmaları amacıyla IBM tarafından atanan kişilere sağlanabilir.  
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8. Sorumlulukların Sınırı 
IBM tarafında ortaya çıkan bir kusurdan veya bir yükümlülüğü yerine getirmemekten dolayı IBM’den tazminat talep 
etme hakkına sahip olabileceğiniz durumlar da ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda, sizin IBM’den tazminat 
talebinde bulunma hakkınıza yol açan temel (esasa ilişkin ihlal, ihmal, yanlış beyan veya sözleşmeden doğan veya 
haksız fiilden kaynaklanan talepler de dahil olmak üzere) dikkate alınmaksızın, IBM'in azami sorumluluk sınırı 
aşağıda belirtilmiştir: 
1. cismani zarar (ölüm dahil), taşınmaz ve taşınabilir kişisel maddi mallara verilen hasar ve 
2. talep konusu olan Hak Kazanan Ürüne ödediğiniz ücret ile sınırlı olmak koşuluyla, diğer gerçek doğrudan 

zararlar.  Talep konusu olan Hak kazanan Ürünü ücretsiz olarak aldıysanız, IBM, bu bölümde yer alan 1. 
maddede belirtilenler dışındaki diğer gerçek doğrudan zararların hiçbirinden sorumlu olmayacaktır. 

Bu sınırlama, ayrıca IBM’in tüm altyüklenicileri ve Program geliştiricileri için de geçerli olacaktır. Bu sınırlama, IBM 
ve altyüklenicilerinin ve Program geliştiricilerinin toplu olarak sorumlu oldukları azami tutardır. 
IBM'in Sorumlu Olmadığı Maddeler 
IBM, IBM'in altyüklenicileri, sağlayıcıları veya Program geliştiricileri, olasılıkları önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir 
koşulda, aşağıdakilerden sorumlu olmayacaklardır: 
1. verilerdeki kayıp veya hasardan;  
2. özel, arızi, veya dolaylı zararlardan veya sonuçta ortaya çıkan ekonomik zararlardan; veya 
3. kar kaybı, iş kaybı, gelir kaybı, itibar kaybı veya beklenen tasarrufun kaybından. 

9. Sözleşme Koşullarında Değişiklikler 
IBM, bir ay önceden bildirimde bulunarak bu Sözleşmenin koşullarını değiştirebilir [e-postanın yasal olarak kabul 
edilen bir bildirim aracı olmadığı ülkelerde “posta ile” ibaresini ekleyin. Aksi durumda, “e-posta aracılığıyla” 
ibaresini girin] Değiştirilen koşullara şu adresteki IBM Academic Initiative Web sitesinden ulaşılabilir: 
http://www.ibm.com/university.  
Aksi durumda, herhangi bir değişikliğin geçerli olabilmesi için, her iki tarafça imzalanmış yazılı bir mutabakat 
yapılması gerekmektedir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmaz.  
Sizden gelen herhangi bir yazılı iletişimde yer alan ek veya farklı koşullar geçersizdir. 

10. Süre ve Sona Erdirme 
Bu olanağın süre bitim tarihi yoktur.  
IBM, sizin ve Kurumunuzun bundan böyle bu olanağa hak kazanmadığınıza karar verirse, uygulanabildiği şekilde, 
size veya Kurumunuza yazılı olarak bildirimde bulunarak olanağa yeniden hak kazanabilmeniz için 3 aylık bir süre 
tanıyacaktır. Bu üç aylık sürenin sonunda, siz veya Kurumunuz hak kazanır duruma gelmediyseniz, IBM, Yazılım 
Bakımını sona erdirecektir. Ancak, siz ve Öğrencileriniz Programları ve Eğitim Malzemelerini kullanmaya devam 
edebilirsiniz.   
IBM, bu Sözleşmenin koşullarına uymadığınızda, Yazılım Bakımını ve bu Sözleşme kapsamında edindiğiniz 
Programları ve Eğitim Malzemelerini kullanmaya ilişkin lisanslarınızın tümünü sona erdirebilir. 
Bu Sözleşmeyi, yükümlülüklerinizin sona ermesinden veya sona erdirilmesinden sonra IBM'e yazılı bildirimde 
bulunarak sona erdirebilirsiniz; ancak, siz ve Öğrencileriniz Programları ve Eğitim Malzemelerini kullanmaya 
devam edebilirsiniz. 
IBM, bu Sözleşmeyi üç ay önceden yazılı bildirimde bulunarak sona erdirebilir. Ancak, siz ve Öğrencileriniz 
Programları ve Eğitim Malzemelerini kullanmaya devam edebilirsiniz. 
Nitelikleri gereği bu Sözleşmenin sona erdirilmesi ile sona ermeyen Sözleşme hükümleri yerine getirilinceye kadar 
yürürlükte kalır ve tarafların halefleri ve devralanları için bağlayıcıdır. 

11. Genel 
1. Bu Sözleşmeyi, IBM'in önceden yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen devredemezsiniz.   Bu yöndeki 

tüm girişimler hükümsüzdür.  
2. Geçerli ihracat yasa ve düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. 
3. Taraflardan hiçbiri, diğerinin ticari markalarını, ticari adlarını veya diğer unvanlarını, önceden yazılı onay 

almaksızın tanıtım veya yayın amaçlı kullanma hakkına sahip değildir. 
4. Karşılıklı alınıp verilen bilgiler gizli bilgi niteliği taşımazlar. Taraflardan herhangi biri, gizli bilgi alışverişine 

gereksinim duyarsa, bu bilgi alışverişi imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecektir.  
5. Taraflardan her biri üçüncü kişilerle benzer sözleşmeler yapmakta serbesttir. 
6. Taraflardan her biri, diğerine yalnızca belirtilen lisansları ve hakları verir. Patentler kapsamındaki lisanslar 

veya haklar da dahil, başka herhangi bir lisans veya hak verilmez. 
7. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde Taraflar, birbirleriyle elektronik olarak iletişim kurabilir ve bu tür iletişim imzalı 

bir yazışma olarak kabul edilir. Elektronik belgede yer alan tanıtıcı kod ("kimlik kodu" olarak adlandırılır), 
gönderenin kimliğini ve belgenin güvenilirliğini kanıtlamak için yeterlidir. 

8. Bu Sözleşmenin herhangi bir üçüncü kişi için bir dava hakkı ya da bir dava nedeni yaratmayacağını ve ayrıca 
yukarıdaki "Sorumlulukların Sınırı" başlıklı bölümde izin verildiği ölçüde IBM'in yasal olarak sorumlu olduğu 
cismani zararlar (ölüm dahil) veya taşınmaz veya maddi kişisel mallara verilen zararlar hariç olmak üzere, 
üçüncü kişiler tarafından size yöneltilen iddialar karşısında IBM'in sorumluluğu bulunmayacağını kabul 
edersiniz. 
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9. Yerel yasaların, sözleşme ile değiştirilmesine veya sınırlandırılmasına olanak tanımayarak aksini belirttiği 
durumlar dışında, taraflardan hiçbiri, dava nedeninin doğuşundan 2 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bu 
Sözleşme kapsamında yasal bir işleme başvuramaz. 

10. Taraflardan hiçbiri, elinde olmayan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu 
tutulamaz. 

11. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz ya da uygulanamaz olduğunda, Sözleşmenin geri kalan 
hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder. 

12. Coğrafi Kapsam 
Taraflardan her birinin hakları, görevleri ve yükümlülükleri, yalnızca [olanağın sağlandığı ülkenin adını yazın] içinde 
geçerlidir. 

13. Uygulanacak Hukuk 

       Her iki taraf da, kanunların ihtilafı prensipleri dikkate alınmaksızın, bu sözleşmenin konusundan doğan veya bir       
şekilde bu Sözleşmenin konusu ile ilgili hakların, görevlerin ve yükümlülüklerin, [ilgili ülkenin, eyaletin, ilin veya bölgenin 
adını girin] kanunlarına tabi olup, yine bunların yorumlanması ve uygulanmasında bu kanunların geçerli olduğunu kabul 
eder. 

 

.  
 
 

Bu Sözleşme, sözkonusu işlemler açısından her iki taraf arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konuya 
ilişkin her iki taraf arasında daha önce yapılmış olan sözlü veya yazılı tüm iletişimin yerine geçer. Her iki taraf da ilgili 
oldukları Kuruluş adına, aşağıda imza için boş bırakılmış olan yeri imzalayarak bu Sözleşmenin koşullarını 
değiştirmeksizin kabul etmiş sayılır. Bu Sözleşme imzalandıktan sonra, geçerli yasalar tarafından yasaklanmadığı 
sürece 1) bu Sözleşmenin güvenilir bir şekilde (örneğin, fotokopi ya da faks yoluyla) alınan kopyası özgün kopya olarak 
kabul edilir ve 2) bu Sözleşme kapsamında sipariş edilen tüm Hak Kazanan Ürünler buna tabi olur. 
Kabul eden: (Müşterinin adı) Kabul eden: 
  [Buraya IBM şirketinin adını girin] 
  
İmzalayan: 
_______________________________________________
______ 
Yetkili İmza: 

İmzalayan: 
_______________________________________________
______ 
Yetkili İmza: 

Adı (elyazısı ya da daktilo): Adı (elyazısı ya da daktilo): 
Tarih: Tarih: 
Müşteri Numarası: Sözleşme Numarası: 
Müşteri Adresi: IBM Adresi: 
  
  

İmzaladıktan sonra lütfen bu sayfanın bir kopyasını yukarıda belirtilen “IBM adresi”ne gönderin. 


