Akademik Lisenziya
YALNIZ AKADEMİK MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN STANDART MƏHSULLARDAN İSTİFADƏ
OLUNMASINA DAİR QEYRİ-MÜSTƏSNA LİSENZIYA SAZİŞİ
SON İSTİFADƏÇİ hazırkı Akademik Lisenziya Sazişi (bundan sonra “SAZİŞ”) şərt və tələblərini
qeyri-şərtsiz qəbul edir. Bu SAZİŞİN SON İSTİFADƏÇİ tərəfindən qəbul edilməsi “Azərkosmos”
ASC-nin MƏHSULu SON İSTİFADƏÇİyə təqdim edə bilməsi üçün ilkin şərtdir. MƏHSULun SON
İSTİFADƏÇİSİ MƏHSULu və istənilən nüsxəsini aşağıda göstərilən şərtlərə uyğun istifadə edəcəyinə
dair zəmanət verir.
Hazırkı SAZİŞ SON İSTİFADƏÇİ və “Azərkosmos” ASC (“LİSENZİAR”) tərəfindən/arasında
bağlanır.
MADDƏ 1. ANLAYIŞLAR
“AKADEMİK İSTİFADƏ”: MƏHSULun SON İSTİFADƏÇİ tərəfindən öz tədris mərkəzində
akademik tədris məqsədləri (tələbəyə göstərmək və təlimat vermək üçün) və/və ya elmi və/və ya
akademik tədqiqatlar və/və ya inkişaf üçün istifadəsi deməkdir. AKADEMİK İSTİFADƏ hər hansı
sahibkarlıq məqsədiləri üçün rəqabətlilik təhlilinin aparılmasını (məsələn: benchmarking) və ya
istənilən kommersiya və/və ya məsləhət xidmətlərinin istisna edir.
“ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ”: tələbə, tədris və ya işçi heyəti kimi qeydiyyatdan keçmiş SON
İSTİFADƏÇİ ilə əlaqəli olan istənilən şəxs.
“TÖRƏMƏ MƏHSULLAR”: SON İSTİFADƏÇİnin AKADEMİK İSTİFADƏ üçün MƏHSULdan
istifadə etməklə yaratdığı və MƏHSULdakı heç bir təsviri məlumatın olmadığı, həmçinin MƏHSULla
heç bir əlaqəsi olmayan, o cümlədən MƏHSULdakı məlumatların bərpası mümkün olmayan istənilən
məhsulu və ya informasiyanı bildirir. Yuxarıdakılara baxmayaraq, istisna hal kimi, MƏHSULdan
alınan hər hansı Rəqəmli Relyef Modeli və Rəqəmli Məkan Modeli (istənilən formada: məsələn,
məlumat bazası) TÖRƏMƏ MƏHSULLAR hesab oluna bilməz.
“SON İSTİFADƏÇİ”: Bu SAZİŞi qəbul edən və düzgün formada səlahiyyətləndirilmiş/qeydiyyata
alınmış MƏHSULun təchiz edildiyi akademik təşkilatdır (eyni ölkə daxilində mövcud olan ofis və
kampusları da daxil olmaqla).
“ÇIXARIŞ”: MƏHSULun və ya VAPın aşağıdakılardan ibarət ola biləcək çıxarışını bildirir:
• Maksimum 1024 x 1024 piksel ölçülü çıxarış; və ya
• LİSENZİAR tərəfindən MƏHSULla birgə təchiz edilərsə, MƏHSULun orijinal təsvirinin “ilkin
baxış” nümunəsi (orijinal panxromatik təsvirin (PAN) 31-ə nisbəti, orijinal multispektral təsvirin (XS)
8-ə nisbəti)
“MƏHSUL”: AKADEMİK MƏQSƏDLƏR üçün SON İSTİFADƏÇİyə təchiz edilən istənilən peyk
təsviri və/və ya radar məhsulunu bildirir.
“VAP” və ya “ƏLAVƏ DƏYƏRLİ MƏHSUL”: AKADEMİK MƏQSƏDLƏR üçün SON
İSTİFADƏÇİnin işləyib hazırladığı və tərkibində MƏHSULdakı təsviri məlumatların olduğu, həmçinin
texniki emal və/vəya digər məlumatlar əlavə etməklə MƏHSULun əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsi
yolu ilə yaradılan məhsuldur. Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, istisna hal kimi, MƏHSULdan
alınan hər hansı Rəqəmli Relyef Modeli və Rəqəmli Məkan Modeli hər bir halda VAP hesab
olunacaqdır.
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MADDƏ 2. LİSENZİYA
2.1 İcazə verilən istifadələr
LİSENZİAR bununla SON İSTİFADƏÇİyə aşağıda qeyd olunanlar üçün məhdud, qeyri-müstəsna,
ötürülə bilinməyən lisenziya verir:
(a) hazırkı 2.1-ci maddədə göstərilən icazə verilən istifadələr üçün MƏHSULun qeyri-məhdud sayda
surətini çıxarmaq;
(b) hazırkı 2.1-ci maddədə göstərilən icazə verilən istifadələr üçün MƏHSULu öz ərazisində lazım
olduğu qədər fərdi kompüterlərə, o cümlədən lokal kompüter şəbəkəsinə yükləmək (aşağıdakı (g)
bəndində təqdim olunanlardan fərqli hallarda İnternet istisna olunur);
(c) MƏHSULdan yalnız AKADEMİK İSTİFADƏ çərçivəsində istifadə etmək;
(d) AKADEMİK İSTİFADƏ çərçivəsində VAP və/və ya TÖRƏMƏ MƏHSULlar istehsal etmək üçün
MƏHSULa düzəliş və ya dəyişiklik etmək;
(e) İstənilən VAP və/və ya TÖRƏMƏ MƏHSULdan yalnız AKADEMİK İSTİFADƏ çərçivəsində
istifadə etmək; və
(f) MƏHSULun, VAP və/və ya TÖRƏMƏ MƏHSULun ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ tərəfindən
yalnız AKADEMİK İSTİFADƏ çərçivəsində istifadəsinə icazə vermək, bu şərtlə ki, SON
İSTİFADƏÇİ hər bir ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ ilə aşağıdakılara dair müqavilə imzalayacaq:
• ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ MƏHSULdan, VAP və/və ya TÖRƏMƏ MƏHSULdan
yalnız AKADEMİK İSTİFADƏ məqsədilə istifadə etmək hüququ olacaqdır; və
• ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ burada göstərilən müddəa və məhdudiyyətlərə riayət edəcək;
SON İSTİFADƏÇİ ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİnin bu SAZİŞə riayət edəcəyinə, bununla əlaqədar
olaraq LİSENZİARa kompensasiya edəcəyinə və zərərlərdən qoruyacağına dair zəmanət verir.
(g) ÇIXARIŞı İnternet saytında İnternetə uyğun təsvir formatında (əlaqəli meta-məlumatlar olmadan)
göndərmək və ya MƏHSULun məlumatları üzərində gözəçarpan şəkildə qeyd olunmuş və tam yazılmış
bir ədəd ÇIXARIŞın çap edilmiş nüsxələrini hazırlamaq. ÇIXARIŞ yalnız SON İSTİFADƏÇİnin
təbliği məqsədilə, təlim materialı və ya akademik tədqiqatın nəticələrini çap edilməsu məqsədilə
istifadə olunacaq və belə ÇIXARIŞın yayılması, satılması, təyin edilməsi, məhv edilməsi, icarəyə
verilməsi, sublisenziyaya verilməsi və ya yenidən istehsal edilməsi məqsədilə istifadə edilməyəcək.
SON İSTİFADƏÇİ heç bir halda MƏHSULun ayrıca fayl kimi yüklənməsinə və ya üçüncü tərəfin
MƏHSULa və ya VAPa girişinə icazə verməyəcək. Dərc edilməmişdən əvvəl, SON İSTİFADƏÇİ
tərəfindən
istifadə
olunan
URL-i
göstərməklə,
LİSENZİARa
məlumat
veriləcəkdir: imagesupport@azercosmos.az.
LİSENZİAR tərəfindən hazırkı 2.1-ci bənd üzrə aydın şəkildə ifadə olunmayan bütün hüquqlar bununla
da LİSENZİARın üzərində qalır.
2.2 Qadağan edilən istifadələr
SON İSTİFADƏÇİ özünün və ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİnin aşağıdakıları etməyəcəyinə dair
zəmanət verir:
(a) MƏHSULu, VAPı və/və ya TÖRƏMƏ MƏHSULU AKADEMİK İSTİFADƏdən başqa heç bir
məqsəd üçün istifadə etməyəcəyinə;
(b) MƏHSULda və ya onun üzərində verilən müəllif hüququna dair bildirişi, yaxud mülkiyyət
hüququna dair qeydi dəyişməyəcəyinə, yaxud çıxarmayacağına;
(c) MƏHSULu və ya MƏHSULdan hazırlanan digər MƏHSULu heç bir halda tam və ya qismən
yenidən istehsal etməyəcəyinə, ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİdən başqa heç bir üçüncü tərəfə hər
hansı vasitə ilə pulsuz və ödəniş qarşılığında ötürməyəcəyinə, yaymayacağına və ya açıqlamayacağına;
(d) MƏHSULU SON İSTİFADƏÇİnin yaradıldığı ərazidən kənara ötürməyəcəyinə; və ya
(e) 2.1-ci maddə ilə aydın şəkildə icazə verilməyən heç bir hərəkəti etməyəcəyinə.
2.3 Tədqiqat işinin nəticəsi
SON İSTİFADƏÇİ apardığı tədqiqat işlərinin nəticələri barəsində LİSENZİARa məlumat verəcəkdir.
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MADDƏ 3. Əqli mülkiyyət hüququ
3.1 MƏHSULdakı məlumatlar aşağıdakıların mülkiyyəti hesab olunur:
• Azersky peyki ilə əlaqədar “Azərkosmos” ASC
• SPOT 6 peyki ilə əlaqədar AIRBUS DS Geo S.A.
Bu SAZİŞ üzrə LİSENZİAR “Azərkosmos” ASC-dir.
3.2 MƏHSUL Azərbaycan, Fransız və beynəlxalq müəllif hüquqları haqqında qanunlar ilə qorunur.
3.3 MƏHSUL, VAP və / və ya ÇIXARIŞ 2.1-ci maddədə göstərilən İcazə verilən istifadələrə uyğun
olaraq göstərilər və/və ya çap edilərsə, LİSENZİARın loqosu və aşağıdakı işarələr onda əks ediləcək:
Azersky təsvir məlumatları üçün: “©Azərkosmos (əldə olunma ili) və SPOT 6 təsvir məlumatları üçün:
“© Airbus DS (əldə olunma ili)”
MADDƏ 4. Zəmanət – Maddi məsuliyyət
4.1 MƏHSUL mürəkkəbdir; MƏHSULun qüsurdan, səhvdən, yaxud hər hansı çatışmazlıqdan uzaq
olduğuna və MƏHSULun heç bir qüsur və ya fasilə olmadan işləyəcəyinə və uyğunsuzluqların
hamısının düzəldilə biləcəyinə zəmanət vermir. O, MƏHSULun SON İSTİFADƏÇİnin tələblərinə və
ya gözləntilərinə cavab verdiyinə və SON İSTİFADƏÇİnin nəzərdə tutduğu məqsədlərə tam şəkildə
uyğun gəldiyinə zəmanət vermir. Bu MƏHSULun satışı və ya istifadəsi ilə bağlı heç bir dəqiq ifadə
olunmuş və ya gözlənilən zəmanətlər mövcud deyildir. LİSENZİAR 4.1-ci maddədə dəqiq ifadə
olunmayan bütün digər zəmanət və ya məsuliyyətlərdən imtina edir. LİSENZİAR tərəfindən təchiz
MƏHSUL sifariş edilmiş MƏHSULun mövcud texniki spesifikasiyasından əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənərsə və ya ərazisi üzrə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənərsə, yaxud LİSENZİARın SON
İSTİFADƏÇİyə təchiz etdiyi MƏHSULun məlumat daşıyıcısı qüsurlu olarsa, (SON İSTİFADƏÇİ
bunu nümayiş etdiyi və LİSENZİARın bunu qəbul etdiyi təqdirdə) LİSENZİAR öz mülahizəsinə uyğun
olaraq (həmin MƏHSULu və onun surətlərini geri qaytarmaq şərti ilə) MƏHSULu başqası ilə əvəz
edəcək. İstənilən belə iddia LİSENZİAR tərəfindən MƏHSUL təchiz edildikdən 7 (yeddi) təqvim günü
ərzində LİSENZİARa bildirilməlidir. Bu müddətdən sonra MƏHSULun spesifikasiyalara uyğun olduğu
və SON İSTİFADƏÇİ tərəfindən qeyd-şərtsiz və heç bir iddia olmadan təhvil alındığı hesab ediləcək.
4.2 Heç bir halda nə LİSENZİAR, nə onun lisenziarları, nə də MƏHSULun işlənib hazırlanmasında
və/və ya istehsalında və/və ya çatdırılmasında iştirak etmiş hər hansı şəxs MƏHSULdan istifadə və ya
ondan istifadə edə bilməmək nəticəsində yaranan dolayı, təsadüfi, xüsusi, mənəvi zərərlər və cərimələr
daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmadan SON İSTİFADƏÇİnin və ƏLAQƏLİ SON
İSTİFADƏÇİnin məruz qaldıqları iddia, ziyan və ya zərərə görə məsuliyyət daşımırlar və bununla bağlı
onlara qarşı məhkəməyə müraciət edilə bilməz.
LİSENZİAR, onun lisenziarı və MƏHSULun işlənib hazırlanmasında və/və ya istehsalında və/və ya
çatdırılmasında iştirak etmiş başqa şəxsin maliyyə cəriməsi məsuliyyəti heç bir halda SON
İSTİFADƏÇİnin ziyan və ya zərərin birbaşa mənbəyi olan MƏHSULa görə LİSENZİARa ödəmiş
olduğu qiymətdən artıq ola bilməz.
MADDƏ 5. Digər şərtlər
5.1 SAZİŞ Azərbaycan Respublikasında MƏHSULa şamil edilə biləcək müəllif hüquqlarının qorunma
müddəti ərzində qüvvədə olacaqdır. SON İSTİFADƏÇİ və ya ƏLAQƏLİ SON İSTİFADƏÇİ hazırkı
SAZİŞin istənilən müddəasını pozarsa, LİSENZİAR hazırkı SAZİŞ və ya qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş hüquqi müdafiə vasitələrinə əlavə olaraq, yazılı bildiriş təqdim etməklə dərhal hazırkı SAZİŞə
xitam verə bilər. Bu halda, SON İSTİFADƏÇİ pulun geri ödənilməsi ilə bağlı iddia irəli sürə bilməz.
Bu SAZİŞə xitam verildikdən və ya müddəti bitdikdən sonra, SON İSTİFADƏÇİ MƏHSULu və VAPı
bütün nüsxələri ilə birlikdə LİSENZİARa geri qaytaracaq.
5.2 SON İSTİFADƏÇİ bu SAZİŞ üzrə hüquqlarını tam və ya qismən başqasına ötürə bilməz.
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5.3 Hazırkı SAZİŞin hər hansı müddəası etibarsız yaxud icrası mümkünsüz hesab edilərsə, onun yerdə
qalan müddəaları öz qüvvəsində qalır.
5.4 Hazırkı SAZİŞ Azərbaycan Respublikası qanunları ilə idarə olunur. Bütün mübahisələr baxılması
üçün Azərbaycan məhkəmələrinə təqdim edilir.
Qəbul edirəm və razılaşıram:
SON İSTİFADƏÇİNİN təşkilatının adı:
______________________________________
(SON İSTİFADƏÇİNİN nümayəndəsinin adı)
___________________________________
(İmza)
___________________________________
(Tarix)
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