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NORTONLIFELOCK YAZILIM ARACI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

 

YAZILIMI İNDİREREK, YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI 
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. NORTONLIFELOCK (TANIMLANDIĞI GİBİ) YAZILIMI SADECE BU KULLANIM 
SÖZLEŞMESİNDEKİ (“SÖZLEŞME”) TÜM KOŞULLARI KABUL ETMENİZ HALİNDE KULLANMANIZ İÇİN SİZE 
(“SİZE” VEYA “SİZİN”) İZİN VERİR.  AMERİKA'DA İKAMET EDİYORSANIZ NORTONLIFELOCK 
NORTONLIFELOCK INC. OLARAK GEÇER VEYA AVRUPA, ORTA DOĞU, AFRİKA, ASYA PASİFİK VEYA 
AVUSTRALYA'DAYSANIZ (“NORTONLIFELOCK”, “BİZ” VEYA “BİZE”) NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED 
OLARAK GEÇER. BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA SİZE, YAZILIMI KULLANMA 
İZNİ VERİLMEYECEKTİR VE BU DURUMDA YAZILIMI İNDİRMEMENİZ, YÜKLEMEMENİZ VEYA 
KULLANMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.  

 
1. Yazılımın Kullanımı.   Bu Sözleşmeye eşlik eden yazılım ("Yazılım") Bizim mülkümüz veya lisans 
verenlerimizin mülkiyetidir ve telif hakkı yasası ile korunmaktadır. Bu hüküm ve koşulları kabul etmenizle birlikte 
Yazılımı, Yazılımın bir bilgisayara, Mac'e veya mobil bilgisayar cihazına ("Cihaz") kurulduğu tarihten itibaren, Yazılımı 
otomatik olarak devre dışı kalana veya çalışmaz hale gelene kadar indirip kullanabilirsiniz.  (i) Yazılımı alt lisans, 
kiralama, satış veya leasing yoluyla ya da başka şekillerde bir üçüncü tarafa sağlayamaz, teklif edemez veya 
kullandıramazsınız; (ii) Yazılım üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme, değişiklik, çeviri işlemleri yapamaz, 
Yazılımın kaynak kodunu keşfetmeyi deneyemezsiniz ya da Yazılımdan başka işler türetemezsiniz veya (iii) Yazılım 
Aracını bu Sözleşme tarafından yetkisi verilmemiş herhangi bir şekilde kullanamazsınız.  Size açıkça verilmeyen tüm 
haklar, Biz ve/veya lisan verenlerimiz tarafından saklı tutulmaktadır. İşbu Lisans Sözleşmesi, size sağlayabileceğimiz 
Yazılıma ilişkin sürümleri, değişiklikleri ya da iyileştirmeleri yönetir. 

Aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

A. Yazılımın bir kopyasını tek bir Cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Belgelerde veya Yazılımı edindiğiniz yetkili dağıtıcı 
veya satıcının verdiği geçerli ilgili işlem belgelerinde daha fazla kopya ve/veya Cihaz sayısı belirtilmişse, Yazılımı 
buna uygun şekilde kullanabilirsiniz; ve 

B. Yedekleme veya arşivleme amacı ile yazılımın bir kopyasını oluşturabilir veya Yazılımı 
cihazınızın sabit diskine kopyalayabilir ve orijinali yedekleme veya arşivleme amacıyla saklayabilirsiniz; 
 
Yazılım, üçüncü taraf özellikleri ve işlevleri içerebilir veya üçüncü taraf bir web sitesindeki içeriğe erişim sağlayabilir. 
Bu tür özellikler, işlevler veya içerik ilgili üçüncü taraf hizmet ve gizlilik hükümlerine tabi olabilir. 
 
2. Yazılım özellikleri ve İçerik Güncellemeleri; İçerik Güncellemelerinin veya Yazılımın durdurulması. 
 
A. Yazılımınızı en iyi duruma getirmek ve en güncel sürümünü sağlamak üzere, yazılımın tamamen bizim takdirimize 
bağlı olarak sunulan yeni özellik ve sürümlerini indirebileceğimizi ve yükleyebileceğimizi kabul etmiş olursunuz. Söz 
konusu yeni özellik ve sürümleri almayı kabul eder ve bunları cihazınıza yüklememize izin verirsiniz. Ayrıca, söz 
konusu güncellemeleri yansıtmamız için Yazılımı kullanımınıza uygulanan hüküm ve koşulları değiştirebiliriz. Bu 
hüküm ve koşulların bildirilmesinden sonra Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen hüküm ve koşulları kabul 
ettiğinizi gösterir.  Bu tür güncellenen hükümleri kabul etmiyorsanız Yazılımı kullanmayı bırakmalı ve Yazılımın tüm 
kopyalarını Cihazlarınızdan silmelisiniz. 

B. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, belirli Yazılımlar zaman zaman güncellenen içerikler 
kullanır. Örneğin, antivirüs ve suç yazılımları güncellenen virüs tanımlarını kullanır; casus yazılım karşıtı yazılımlar 
güncellenen casus yazılım tanımlarını kullanır; antispam yazılımları güncellenen antispam kurallarını kullanır; içerik 
filtreleme yazılımları ve kimlik avı önleyici yazılımlar güncellenen URL listelerini kullanır; bazı güvenlik duvarı 
yazılımları güncellenen güvenlik duvarı kurallarını kullanır; güvenlik açığı değerlendirme ürünleri güncellenen güvenlik 
açığı verilerini ayrıca web sitesi kimlik doğrulama yazılımları kimlik doğrulaması yapılmış web sayfalarının güncellenen 
listelerini kullanır. Bu güncellemeler topluca İçerik Güncellemeleri olarak anılır.  

C. Kendi takdirimize bağlı olarak, Size bildirerek veya bildirmeden İçerik Güncellemeleri sağlamayı durdurabilir 
ve/veya Yazılımı sonlandırabiliriz. İstediğimiz zaman Size bildirimde bulunarak veya bulunmadan Yazılım özellikleri 
ekleyebilir, çıkarabilir ya da bunlar üzerinde değişiklik yapabiliriz. 

3. Kurulum; Etkinleştirme; Norton Hesabı. 

A. Yükleme süreci esnasında söz konusu ürün veya özelliklerin Yazılım ile uyumsuz olması halinde ya da Yazılımın 
genel işlevlerini iyileştirmek amacıyla Yazılım başka güvenlik ürünlerini ya da özelliklerini kaldırabilir veya devre dışı 
bırakabilir. 
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B.  Bu Yazılımda, Yazılımın lisanssız veya yasa dışı kullanımını engellemek üzere tasarlanmış teknolojik önlemler 
bulunabilir. Yazılım korsanlığına karşı sizi korumak için bu önlemleri kullanabileceğimizi kabul etmiş olursunuz. İşbu 
Yazılım, Yazılımı Cihaza yükleme ve Cihazdan kaldırma yeteneğini belirli bir Cihaz sayısı için belirli bir sayıdan daha 
fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir uygulama teknolojisi içerebilir. Uygulama teknolojisini içeren Yazılım, Belgelerde 
ayrıntılı olarak açıklanan şekilde bir etkinleştirme gerektirebilir. Bu durumda, Yazılım tarafınızdan etkinleştirilmeden 
önce yalnızca sınırlı bir süre çalışır. Etkinleştirme esnasında Yazılımın aslına uygunluğunu doğrulamak için Yazılım 
ve Cihaz yapılandırmasına eşlik eden alfasayısal kod şeklindeki benzersiz etkinleştirme kodunuzu sağlamanız 
gerekebilir. Etkinleştirme işlemini Belgelerde belirtilen veya Yazılımın gerektirdiği sınırlı süre içinde tamamlamazsanız 
Yazılım, etkinleştirme işlemi tamamlanana kadar çalışmayı durdurur; etkinleştirme tamamlandığında ise Yazılım tekrar 
çalışır hale gelir. Yazılımı etkinleştiremiyorsanız,  
Etkinleştirme sırasında size sağladığımız veya aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak Bize ulaşabilirsiniz. 

C.  Norton Hesabı. Hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için geçerli bir NortonLifeLock Hesabı ("Norton Hesabı") 
gerekli olabilir. Bir Norton Hesabınız olmaması durumunda Yazılımı kullanmak amacıyla bir Norton Hesabı oluşturmak 
üzere ilgili kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Norton Account'unuza ait parolanın gizliliğini korumak tamamen 
Sizin sorumluluğunuzdadır. 
 
4. Gizlilik.  Gizliliğiniz bizim için önemlidir.  NortonLifeLock Küresel Gizlilik Bildirimi 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy) Yazılımımızı kullandığınız sırada, sizden ve cihazlarınızdan verileri nasıl 
topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve işlediğimizi açıklamaktadır.  
 
5. Teknik Destek Olmaması. Yazılım için teknik destek sağlamayacağız ve bu Yazılım için güncelleme, 
yükseltme veya iyileştirmeler yapamayabiliriz. 
 
6. GARANTİDEN FERAGAT. BU YAZILIM, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, HAK 
İHLALİ BULUNMAMASI ZIMNİ GARANTİLERİ VEYA AÇIK YA DA ZIMNİ BAŞKA HER TÜRLÜ GARANTİ DAHİL 
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA "OLDUĞU 
GİBİ" VERİLMEKTEDİR. 
 
7.  ZARAR REDDİ. ARALARINDA AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİ ÜYELERİNİN DE BULUNDUĞU BAZI 
ÜLKELERDE, ARIZİ VEYA KULLANIM NETİCESİ DOĞAN ZARAR VEYA ZİYANA KARŞI SINIRLAMA VE 
MUAFİYETLERE İZİN VERİLMEYEBİLİR; BU DURUMDA AŞAĞIDAKİ SINIRLAMA VEYA MUAFİYET 
TARAFINIZ İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 
 
8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.  BİZ VEYA ADIMIZA LİSANS VEREN TARAFLAR, KAR 
KAYBI, YAZILIM VE HİZMETLERİ KULLANMAK VEYA KULLANAMAMAK NEDENİYLE OLUŞAN VERİ KAYBI 
DA DAHİL OLUŞAN HERHANGİ ÖZEL, DOLAYLI VEYA BENZERİ ZARARDAN, BU TÜR BİR İHTİMALDEN 
ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSAK BİLE, SİZE VEYA BAŞKALARINA KARŞI, İLGİLİ YASALARIN EN 
FAZLA İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE VE BURADA ÖNERİLEN HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACINA UYUP 
UYMADIĞINA BAKILMAKSIZIN SORUMLULUKTAN MUAF TUTULACAKTIR. BİZİM VEYA ADIMIZA LİSANS 
VEREN TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA ON ABD DOLARINI (10 ABD DOLARI) GEÇEMEZ.   
 
9. ABD Hükümeti Kısıtlı Hakları.   ABD Hükümeti tarafından yapılan satın alımlarda, Yazılım FAR 12.212'de 
tanımlandığı gibi ticari bilgisayar yazılımı olarak kabul edilir ve FAR Bölüm 52.227-19 "Ticari Bilgisayar Yazılımı – 
Kısıtlı Haklar" ve DFARS 227.7202, "Ticari Bilgisayar Yazılımındaki Haklar veya Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri" 
ve takip eden düzenlemelerde tanımlandığı gibi kısıtlı haklara tabidir. Yazılımın ABD Hükümeti tarafından herhangi 
bir şekilde kullanımı, değiştirilmesi, yeniden üretim sürümü, çalıştırılması, görüntülenmesi veya açıklanması 
tamamıyla bu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilecektir. 
 
10. İhracat Sınırlamaları. Hizmetlerin ve ilgili teknik verilerin (topluca, "Kontrollü Teknoloji"), başta ABD İhracat 
Yönetimi Mevzuatı (EAR) olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalat ve ihracat kanunlarına ve Kontrollü 
Teknolojinin ithal edildiği veya yeniden ihraç edildiği ülkenin kanunlarına tabi olabileceğini kabul etmiş olursunuz. ABD 
ticari ambargoları ve yaptırımları ile güvenlik gereksinimleri dahil ilgili tüm ihracat denetimi yasalarına ve ABD 
yasalarıyla uyumlu olduğu sürece ilgili ülke yasalarına veya yerel yasalara uymayı ayrıca Kontrollü Teknolojileri ABD 
yasalarına aykırı olarak ya da bir ihracat lisansı veya başka bir resmi onayın alınması gereken yasaklanmış ülkelere, 
kuruluşlara veya şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak ithal, ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi veya başka bir 
şekilde kullanılabilir hale getirmemeyi kabul etmiş olursunuz.   NORTONLIFELOCK ÜRÜNÜNÜ, KİMYASAL, 
BİYOLOJİK VEYA NÜKLEER MADDELERİN VEYA KİTLE İMHA SİLAHLARINI TAŞIYABİLECEK FÜZELERİN, 
İNSANSIZ UÇAKLARIN YA DA UZAYA FIRLATMA ARAÇLARININ TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ, BUNLARLA İLGİLİ 
EĞİTİMLER VEYA TESTLER VE BENZERİ FAALİYETLERLE BAĞLANTILI OLARAK VE BUNLARLA SINIRLI 
OLMAMAK ÜZERE KULLANMAK ABD KANUNLARINA GÖRE YASAKLANMIŞTIR. ÜRÜNÜMÜZÜ, KİMYASAL, 
BİYOLOJİK VEYA NÜKLEER MADDELERİN VEYA KİTLE İMHA SİLAHLARINI TAŞIYABİLECEK FÜZELERİN, 
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İNSANSIZ UÇAKLARIN YA DA UZAYA FIRLATMA ARAÇLARININ TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ, BUNLARLA İLGİLİ 
EĞİTİMLER VEYA TESTLERİ VE BENZERİ FAALİYETLERLE BAĞLANTILI OLARAK VE BUNLARLA SINIRLI 
OLMAMAK ÜZERE KULLANMAK ABD KANUNLARINA GÖRE YASAKLANMIŞTIR. 
 
Yazılımı indirerek, yükleyerek veya kullanarak, yukarıdaki koşulları ve yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat denetimi 
yasalarını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, herhangi bir yasaklı ülkenin denetiminde veya vatandaşı olmadığınızı, 
yasaklı bir ülkede oturmadığınızı veya ihracaat lisansı veya hükümet onayı gerektiren ülke, kuruluş, şahıs listelerinde 
yer almadığınızı da garanti etmiş olursunuz. Burada ihracat yasaları hakkında verilen bilgilerin tam olması gerekmez. 
İhracat yasaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ABD Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu'na ("BIS") 
başvurun. BIS hakkında daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Genel Hükümler. Kuzey Amerika veya Latin Amerika’da bulunuyorsanız bu Sözleşme, Amerika Birleşik 
Devletleri, California Eyaleti yasalarına tabidir. Asya Pasifik veya Avustralya'da yaşıyorsanız, bu Sözleşme Singapur 
yasalarına tabi olacaktır.  Aksi takdirde bu Sözleşme İngiltere ve Galler yasaları tarafından yönetilecektir. Yukarıda 
belirtilenlere karşın, bu Sözleşmedeki hiçbir madde, mevcut tüketiciyi koruma yasaları veya bulunduğunuz yasal 
sistemdeki başka ilgili yasalar çerçevesinde sahip olabileceğiniz hakların etkisini hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Bu 
Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ilişkin olarak Sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve (i) konusu ile 
ilgili daha önceki veya eş zamanlı tüm yazılı veya sözlü iletişimleri, teklifleri ve beyanları hükümsüz kılar ve (ii) taraflar 
arasındaki herhangi bir söz, talimat, kabul ya da benzer iletişimlerdeki ihtilaflar ya da ek koşulların yerine geçer. Bu 
Sözleşme, burada yer alan herhangi bir temel hükmü ihlal etmeniz durumunda sona erer. Bu durumda kullanmaya 
son verip Yazılımın tüm kopyalarını imha etmeniz gerekecektir. Garanti ve zararlar konusundaki sorumluluk retleri ve 
kısıtlamalar, bu Lisans Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçerliliğini koruyacaktır. Bu Sözleşme üzerinde, 
yalnızca tarafınız ve tarafımız arasında imzalanacak yazılı bir belge ile değişiklik yapılabilir. SORULARINIZ MI VAR?  
BİZE BURADAN ULAŞIN:  https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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