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Giriş
Bu belgenin amacı, ürün yaşam döngümüze, Kullanım Ömrü Sonu (EOL) ilkelerine ve ESET bireysel ürünleri ve
ürünle ilgili destek ilkelerine ilişkin prosedürleri tanıtmaktır. Müşterilerimizin mümkün olan en iyi korumaya sahip
olmasını sağlamak için, EOL sürecini ilgili herkes için şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde iletmek istiyoruz.
Bu Kullanım Ömrü Sonu belgesinde, ürün kategorilerini tanımladık ve her biri için destek ilkeleri oluşturduk.
Mevcut ürünlere ve sürümlere geriye dönük olarak yeni destek politikaları uygularken, müşterilerimize daha önce
verdiğimiz taahhütleri yerine getirdik. Bu politikalar tutarlılığı sağlamak için gelecekteki tüm sürümlere kesinlikle
uygulanacaktır.
Ayrıca, ürün versiyonları yaklaşımımız ve izlenecek yeni yönergeler için bir şablon hazırladık.
Kurumsal ürünler ESET Kullanım Ömrü Sonu politikasını görmek için burayı tıklayın

Sürüm kuralları
ESET, ürün sürümü numaralama için sektör standartlarını takip eder. Ürün sürümünde bulunan tek tek
numaraların nasıl okunduyuz ile ilgili aşağıdaki örneğine bakın:

Sürümle ilgili açıklama
ESET Internet Security sürüm 15.0.23.0
15.
0.
23.
0
Ana sürüm Küçük sürüm/Hizmet sürümü Yapı numarası/Yama düzeyi Ek farklılaştırıcı
(örneğin, dil sürümü)

Ana sürüm
Daha yeni bir sürüme geçmek genellikle büyük bir ürün değişikliği, ürün mimarisinde değişiklik veya eski işletim
sistemi sürümleri için desteğin sona ermesini içerir.

Küçük sürüm/Hizmet sürümü
Bu sayının artması, önceki sürüme kıyasla küçük hata düzeltmeleri ve küçük işlev değişiklikleri anlamına gelir.

Yapı Numarası/Yama düzeyi
Gerekli otomatik güvenlik ve istikrar güncellemelerini gösterir. Hiçbir işlevsel değişik yapılmaz.

ESET, en son büyük sürümler ve bu ürünlerin ilgili küçük sürümleri için Tam Destek garantisi sağlar:
Windows

Android

macOS

ESET Smart Security Premium ESET Mobile Security

ESET Cyber Security Pro

ESET Internet Security

ESET Cyber Security
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ESET Parental Control

Windows
ESET NOD32 Antivirus

Android

macOS

ESET Smart TV Security

Ürün yaşam döngüsü
Ürünlerimizin her biri, ürünün belirli bir aşamasına uyar. Eksiksiz bir Kullanım Ömrü Sonu ilkesi tanımlamak için
bunları aşağıdaki gruplara ayırmaya karar verdik:

1. Aktif gelişimde ürünler
Bu ürünler yaşam döngüsünün erken veya orta aşamalarındadır.
Aktif geliştirmedeki ürünler, önceki ürün sürümleri için düzenli olarak sürüm sonu prosedüründen geçer (her yeni
bir ana sürüm yayınlandığında).

2. Bakımdaki ürünler
Bu ürünler son halini almıştır ve ESET yalnızca bunların bakımını yapar. Herhangi bir yeni özellik geliştirmesi
yoktur. Bakımdaki ürünler, gelecekteki işletim sistemi sürümleriyle uyumluluğu garanti eden sürümler almazlar.

3. Sonlandırılacak ürünler
Bu ürünler, ürünlerin Kullanım Ömrünün Tamamlanmasıyla sonuçlanan dahili bir ürün sonlandırma prosedürüne
tabi tutulur.

Bir ürün/araç/hizmetin planlanan sonlandırılması
• Ürünün, aracın veya hizmetin kullanım ömrü sona erer, daha yeni bir sürüm kullanılamaz ve işlevler
sonlandırılır.
• Sonlandırılması onaylandıktan sonra ürün Sınırlı Destek'e taşınır.

Bir ürün/araç/hizmetin planlanmamış sonlandırılması
• İşletim sistemi platformu değişiklikleri ve API kapanışları gibi öngörülemeyen dış faktörlerin ESET ürünlerinin,
hizmetlerinin veya özelliklerinin işlevselliğini etkilediği bir Kullanım Ömrü Sonu durumu. Ani olumsuz etkiler
olabilir ve kullanıcının güvenliği tehlikeye girebilir.
• ESET, kullanıcıyı bilgilendirme ve Kullanım Ömrü Sonu sürecini minimum standart süre dışında yürütme
hakkını saklı tutar..

Ücretsiz vs. ücretli bir araç/hizmetin sonlandırılması
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Ücretli hizmetler ve araçlar
ESET, yaklaşan planlanan sonlandırma tarihi için en az bir yıllık bildirim ve bir yıllık Sınırlı Destek sağlar.

Ücretsiz hizmetler ve araçlar
ESET, iki aylık Sınırlı Destek ile yaklaşan planlanan sonlandırma tarihi için en az iki ay önceden bildirimde bulunur.

Destek düzeyleri
Bunlar, ESET ürün ve hizmetleri için genel destek düzeyleridir. Ayrı ayrı ürünlerin ve ürün sürümlerinin belirli
destek düzeyleri için ilgili bölümlerine bakın.

Tam Destek
Bu durum endüstri çapında, tüm hataları düzelterek ve tam işlevsellik sunarak müşterilere hizmet vermek için en
iyi çabayı sağlamak olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca müşterilerimize geniş kapsamlı yardım sunuyoruz. Makul bir
çabayla üstesinden gelemeyeceğimiz büyük bir dış engel olmadıkça, gelecekteki tüm işletim sistemi sürümleri
desteklenecektir.

Sınırlı Destek
Genellikle Teknik Destek ve Geliştirme Desteği ile sınırlıdır. Bu, hata düzeltmeyle sınırlı olduğu için yeni işletim
sistemi sürümleri için destek yoktur.

Kullanım Ömrü Sonu
Ürün yaşam döngüsünün bu aşamasında, sıfır destek veya yardım sunuyoruz ve modül güncellemeleri dahil olmak
üzere ürünün işlevselliğini hiçbir şekilde garanti etmiyoruz. Yapabileceğimiz en iyi şey, müşteriyi en son eşdeğer
ürüne yükseltmeleri için en uygun geçiş yoluna yönlendirmektir.

Tam Destek

Sınırlı
Destek
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• Düzenli modül güncellemelerinin kullanılabilirliği
(Yalnızca antivirus ürünleri için geçerlidir)
• Güvenlik ve kararlılık güncellemeleri veya hizmet sürümleriyle giderilen onaylanmış sorunlar
ve güvenlik açıkları
• Geçerli işletim sisteminin en son işletim sistemi/versiyonu desteği
(En son işletim sisteminin eski sürümlerinin desteği garanti edilemez)
• Belirli işletim sistemleriyle uyumluluk
• Ürünle ilgili tüm sorunlarda yardımcı olmak için Teknik Destek
• Belgeler (Bilgi Bankası ve Online Yardım kılavuzları) güncel tutulmaktadır.
• Düzenli modül güncellemelerinin kullanılabilirliği
• ESET'in takdirine bağlı olarak kritik hatalar için güvenlik ve istikrar güncellemeleri
• Teknik Destek yalnızca bilinen hatalar için kullanılabilir (düzeltmenin zaten mevcut olduğu
yerde)
• Hiçbir yerelleştirme güncellemesi mümkün değildir
• ESET'in takdirine bağlı olarak belirli işletim sistemleriyle uyumluluk
• Dokümantasyon güncellemeleri yalnızca kritik sorunlar için garanti altına alınmaktadır
(ürünlerin temel işlevselliği ve güvenliğinin düzgün bir şekilde çalışması önlenebilir)

Kullanım
Ömrü Sonu

• ESET'in takdirine bağlı olarak düzenli modül güncellemelerinin kullanılabilirliği
(Bu işlevin planlı olarak sonlandırılması müşterilere iletilmeli ve en son sürüme güncelleme
önerisi görüntülenmelidir. Bu garanti edilmezse, sonraki yıl boyunca işlevsellik
sonlandırılmamalıdır. Kapatıldıktan sonra, kullanıcının güvenliği tehlikeye girdiğinden tüm ürün
çalışmayı durdurur. Varsa, en son sürüm veya yerine geçen bir sürüm sunulur.)
• Bu sürümler için teknik destek veya güvenlik ve kararlılık güncellemesi bulunmamaktadır.
• Bilgi Bankası makaleleri ve Çevrimiçi yardım artık çevrimiçi olarak sunulmamaktadır

Örnek
Her ESET ürünü bir tabloyla temsil edilmektedir. Her büyük veya küçük ürün sürümü bir tablo satırıyla temsil edilir.
Ürün tabloları açıklamasına da bakın.
Sürüm

Orijinal Sürüm
Tarihi

En Son
Sürüm

En Son Sürüm
Tarihi

3

1 Ocak 2022

3.8.0

5 Nisan 2022

Tam destek

2

1 Ocak 2021

2.0.5.0

5 Nisan 2021

Sınırlı Destek

1

1 Ocak 2020

1.0.3.0

5 Nisan 2020

Geçerli Durum

Tam Destek

Sınırlı Destek

Bir sonraki ana
sürüme kadar

Bir sonraki anas
ürüme kadar + 1 yıl

Sona erdi (1 Ocak
2022)

Ocak 2023'e kadar

Kullanım Ömrü Sona erdi (1 Ocak
2021)
Sonu

Sona erdi (1 Ocak
2022)

ESET ürününüzün geçerli destek düzeyini gözden geçirmek için ESET ürünüm destekleniyor mu? bölümüne bakın.

İlke kategorileri
Bu bölümde:
• Windows bireysel ürünleri için ilke
• Android bireysel ürünleri için ilke
• Mac ve Linux bireysel ürünleri için ilke
• Araçlar ve Hizmetler için ilke

Windows bireysel ürünleri için ilke
Destek düzeyleri
ESET Windows bireysel ürünleri için genel destek düzeyleri şu şekildedir:

Tam Destek
Bir sonraki büyük sürüm yayınlanana kadar (örneğin, sürüm 14.x veya sürüm 15.x).
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Sınırlı Destek
Etkilenen ana ürün sürümleri için Tam Desteğin sona ermesinden +1 yıl sonra.
Ücretsiz ürünler için +2 ay.

Kullanım Ömrü Sonu
Yürürlük tarihinden hemen sonra, etkilenen sürümün Kullanım Ömrü Sonu tarihinden en az altı ay önce bildirim.

İşletim sistemi desteği
• ESET, Sistem gereksinimleri yardım sayfasında belirtilenlere bağlı olarak yalnızca seçili versiyonlar için desteği
garanti eder.
• ESET, Microsoft tarafından desteklenen en azından aynı işletim sistemi sürümlerine destek sunmayı
amaçlamaktadır.

Kullanım Ömrünün Sonu politikasına yönelik İstisnalar
• Donanım ve/veya yazılım ürünün minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa veya ürün/ürün sürümü
artık desteklenmiyorsa ESET destek sunmakla yükümlü değildir.
• Kullanıcı bir ESET ürününün eski bir sürümünü tercih eder ve teknik destek gerektirirse ESET Teknik Destek,
kullanıcıya yardımcı olmadan önce ürünü güncellemesini istemektedir. (Kullanıcı, eski donanım veya işletim
sistemi sürümüyle mevcut en son ESET ürün sürümüne yükseltme yapamayabilir.)
• Desteklenmeyen aşamada sürümü etkileyen önemli olaylar olursa, kullanıcıdan desteklenen bir sürüme
yükseltmesi önerilir.
• Destek sürecinde kullanıcının ürününün en son sürümüne güncelleme yapılması gerekebilir.
• Ürünün planlı sonlandırılması durumunda:
• ESET, etkilenen ürünlerinin Kullanım Ömrü Sonu tarihine ilişkin en az bir yıllık bildirimde bulunacaktır.
• Yerine verilebilecek sürüm/ürün (varsa) müşterilere birden çok kanal kullanılarak iletilmiştir.
• Bu karardan sonra ikame ürünün daha yeni sürümü yayınlanırsa, feshedilen ürünün bitiş tarihi o yayın
tarihinden geriye doğru sayılır.
• Planlı bir özelliğin sonlandırılması durumunda, ESET ücretli ürünler, araçlar ve hizmetler için altı aylık
bildirimde bulunacaktır.
• ESET Windows ürünlerinin, hizmetlerinin veya özelliklerinin işlevselliğinin olumsuz etkilendiği veya işletim
sistemi platformu değişiklikleri veya diğer yasal kısıtlamalar gibi dış etkenlerin kullanıcının güvenliğini tehlikeye
attığı özel durumlarda, ESET Kullanım Ömrü Sonu sürecini minimum standart sürenin dışında yürütmek için bu
hakkını saklı tutar. Bu durumda, tazminat veya ikame özelliği ESET'in takdirine bağlı olarak sağlanır.
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Android bireysel ürünleri için ilke
Destek düzeyleri
Tam Destek
Bir sonraki büyük sürüm yayınlanana kadar (örneğin, sürüm 5.x veya sürüm 6.x).

Sınırlı Destek
Etkilenen ana ürün sürümleri için Tam Desteğin sona ermesinden +1 yıl sonra.
Ücretsiz ürünler için +2 ay.

Kullanım Ömrü Sonu
Yürürlük tarihinden hemen sonra, etkilenen sürümün Kullanım Ömrü Sonu tarihinden en az altı ay önce bildirim.
ESET, Android'in ESET Mobile Security, ESET Smart TV Security ve ESET Parental Control ürünlerinin en son ana
sürümü için daha yeni bir ana sürüm yayınlanana kadar tam desteği garanti eder. (Google Play olması durumunda,
kullanıcının Android sürümü için ESET ürününün desteklenen en son sürümüne yükseltme otomatik olarak
sunulur.)

İşletim sistemi desteği
• ESET'in takdirine bağlı olarak desteklenen Android işletim sistemi sürümlerini seçin. Teknik değişikliklerin
ESET uygulamasının işlevselliğini sınırlamadığı ve mevcut sorunların uygulama değişikliği ile çözülemediği
durumlarda.
• Yeni bir Android işletim sistemi desteklenecekse, ESET, Google'ın resmi sürümünden en geç bir gün önce
uygun ESET ürün sürümünün kullanılabilirliğini garanti eder. Özel özelleştirmeler olması durumunda, çıkış tarihi
küresel sürümlere kıyasla gecikebilir.
• Bazı işlevler Android sürümüne bağlıdır.

Kullanım Ömrünün Sonu politikasına yönelik İstisnalar
• Donanım ve/veya yazılım ürünün minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa veya ürün/ürün sürümü
artık desteklenmiyorsa ESET destek sunmakla yükümlü değildir.
• Kullanıcı bir ESET ürününün eski bir sürümünü tercih eder ve teknik destek gerektirirse ESET Teknik Destek,
kullanıcıya yardımcı olmadan önce ürünü güncellemesini istemektedir. (Kullanıcı, eski donanım veya işletim
sistemi sürümüyle mevcut en son ESET ürün sürümüne yükseltme yapamayabilir.)
• Desteklenmeyen aşamada sürümü etkileyen önemli olaylar olursa, kullanıcıdan desteklenen bir sürüme
yükseltmesi önerilir.
• Destek sürecinde kullanıcının ürününün en son sürümüne güncelleme yapılması gerekebilir.
• Kullanıcılar, eski donanım veya Android sürümü ile ESET'in mevcut en son sürümüne yükseltme
yapamayabilir.
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• Bazı özellikler (örneğin, Anti-Theft) çağrı ve mesajlaşmayı desteklemeyen tabletlerde kullanılamaz.
• Çift SIM ve köklü aygıtlar desteklenmez.
• Ürünün planlı sonlandırılması durumunda:
• ESET'in takdirine bağlı olarak tazminat veya ikame sağlanabilir.
• Bu karardan sonra ikame ürünün daha yeni sürümü yayınlanırsa, feshedilen ürünün bitiş tarihi o yayın
tarihinden geriye doğru sayılır.
• ESET, etkilenen ürünün Kullanım Ömrü Sonu tarihine ilişkin en az bir yıllık bildirimde bulunacaktır.
• Planlı bir özelliğin sonlandırılması durumunda, ESET ücretli ürünler, araçlar ve hizmetler için altı aylık
bildirimde bulunacaktır.
• ESET Android ürünlerinin, hizmetlerinin veya özelliklerinin işlevselliğinin olumsuz etkilendiği veya işletim
sistemi platformu değişiklikleri, Google Play Store politika güncellemeleri veya diğer yasal kısıtlamalar gibi dış
etkenlerin kullanıcının güvenliğini tehlikeye attığı özel durumlarda, ESET Kullanım Ömrü Sonu sürecini
minimum standart sürenin dışında yürütmek için bu hakkını saklı tutar. Bu durumda, tazminat veya ikame
özelliği ESET'in takdirine bağlı olarak sağlanır.

Mac ve Linux bireysel ürünleri için ilke
Destek düzeyleri
Tam Destek
Bir sonraki büyük sürüm yayınlanana kadar (örneğin, sürüm 6.x veya sürüm 7.x).

Sınırlı Destek
Etkilenen ana ürün sürümleri için Tam Desteğin sona ermesinden +1 yıl sonra.
Ücretsiz ürünler için +2 ay.

Kullanım Ömrü Sonu
Yürürlük tarihinden hemen sonra, etkilenen sürümün Kullanım Ömrü Sonu tarihinden en az altı ay önce bildirim.
ESET, yayınlanan en son sürüm için tam destek garantisini sağlar.

İşletim sistemi desteği
ESET, yalnızca son üç büyük macOS sürümü için desteği garantiler. (En son büyük macOS sürümü – ESET, Apple'ın
resmi genel sürümünden en fazla bir gün önce, ESET tarafından desteklenen uygun bir ESET antivirus ürünü
sürümünün kullanılabilirliğini garantiler.)

Kullanım Ömrünün Sonu politikasına yönelik İstisnalar
• Donanım ve/veya yazılım ürünün minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa veya ürün/ürün sürümü
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artık desteklenmiyorsa ESET destek sunmakla yükümlü değildir.
• Kullanıcı bir ESET ürününün eski bir sürümünü tercih eder ve teknik destek gerektirirse ESET Teknik Destek,
kullanıcıya yardımcı olmadan önce ürünü güncellemesini istemektedir. (Kullanıcı, eski donanım veya işletim
sistemi sürümüyle mevcut en son ESET ürün sürümüne yükseltme yapamayabilir.)
• Desteklenmeyen aşamada sürümü etkileyen önemli olaylar olursa, kullanıcıdan desteklenen bir sürüme
yükseltmesi önerilir.
• Destek sürecinde kullanıcının ürününün en son sürümüne güncelleme yapılması gerekebilir.
• Ürünün planlı sonlandırılması durumunda:
• Tazminat veya yer değiştirme, ESET'in takdirine bağlı olarak sağlanmalıdır.
• Bu karardan sonra ikame ürünün daha yeni sürümü yayınlanırsa, feshedilen ürünün bitiş tarihi o yayın
tarihinden geriye doğru sayılır.
• ESET, etkilenen ürünün Kullanım Ömrü Sonu tarihine ilişkin en az bir yıllık bildirimde bulunacaktır.
• Planlı bir özelliğin sonlandırılması durumunda, ESET ücretli ürünler, araçlar ve hizmetler için altı aylık
bildirimde bulunacaktır.
• ESET Mac ürünlerinin, hizmetlerinin veya özelliklerinin işlevselliğinin olumsuz etkilendiği veya işletim sistemi
platformu değişiklikleri, Google Play Store politika güncellemeleri veya diğer yasal kısıtlamalar gibi dış etkenlerin
kullanıcının güvenliğini tehlikeye attığı özel durumlarda, ESET Kullanım Ömrü Sonu sürecini minimum standart
sürenin dışında yürütmek için bu hakkını saklı tutar. Bu durumda, tazminat veya ikame özelliği ESET'in
takdirine bağlı olarak sağlanır.

Araçlar ve Hizmetler için İlke
Mevcut Teklif
Araçlar: ESET Online Scanner, ESET SysRescue, ESET AV Remover, ESET SysInspector, ESET Log Collector
Hizmetler: ESET HOME

Destek düzeyleri
Tam Destek
Bir sonraki büyük sürüm yayınlanana kadar (örneğin, sürüm 7.x veya sürüm 8.x).

Sınırlı Destek
Araçlar ve Hizmetler, planlı bir ücretli araç/hizmet sonlandırması durumunda bir yıllık Sınırlı Destek dışında Sınırlı
Destek içermez.
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Kullanım Ömrü Sonu
Yürürlük tarihinden hemen sonra, etkilenen sürümün Kullanım Ömrü Sonu tarihinden en az iki ay önce bildirim.
ESET yalnızca ESET araçlarının en son sürümlerinin desteğini garantiler.

İşletim sistemi desteği
• ESET'in takdirine bağlı olarak en son işletim sistemi/sürümünün desteklenmesi.
• ESET'in takdirine bağlı olarak seçilen işletim sistemleriyle uyumluluk.

Kullanım Ömrünün Sonu politikasına yönelik İstisnalar
• Tam Destek, ESET'in takdirine bağlı olarak garanti edilir.
• Desteklenmeyen aşamada sürümü etkileyen önemli olaylar olursa, kullanıcıdan desteklenen bir sürüme
yükseltmesi önerilir.
• Bir araç olması durumunda, destek süreci sırasında en son sürüme güncelleme gerekebilir.
• ESET, etkilenen araç/hizmet ana sürümünün Kullanım Ömrü Sonu tarihine ilişkin en az altı aylık bir bildirim
sağlayacaktır.
• Araç/hizmetin planlı sonlandırılması durumunda:
• Tazminat veya yer değiştirme, ESET'in takdirine bağlı olarak sağlanmalıdır.
• ESET, etkilenen ücretli aracın/hizmetin Kullanım Ömrü Sonu tarihine ilişkin en az bir yıllık bildirimde
bulunur (ücretsiz araçlar/hizmetler için iki aylık bildirim).
• Planlı bir özelliğin sonlandırılması durumunda, ESET ücretli ürünler, araçlar ve hizmetler için altı aylık
bildirimde bulunacaktır.
• Özel durumlarda, ESET araçlarının veya hizmetlerinin işlevselliğinin olumsuz etkilenmesi veya işletim sistemi
platformu değişiklikleri veya yasal kısıtlamalar gibi dış etkenler nedeniyle kullanıcının güvenliğinin tehlikeye
girmesi durumunda ESET Kullanım Ömrü Sonu sürecini minimum standart sürenin dışında yürütmek için bu
hakkını saklı tutar. Bu durumda, tazminat veya ikame özelliği ESET'in takdirine bağlı olarak sağlanır.

Kaynaklar
Kullanmakta olduğunuz ürünler için destek düzeyiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ESET Teknik Destek ekibiyle
iletişime geçin.

ESET ürünüm destekleniyor mu?
Ürününüz için geçerli destek düzeyini gözden geçirmek için aşağıdaki uygun ürün adını tıklayın.
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Ürün tabloları açıklaması
Tablo sütunları açıklaması:
Sütun

Açıklama

Sürüm

Belirli bir ESET ürününün ana sürümü.

Orijinal Sürüm Tarihi

ESET ürününün belirli bir büyük sürümünün genel olarak kullanıma başlangıç tarihi
veya önemli sürümün tarihi.

En son yapı

Belirli bir ESET ürününün en yeni yapı numarası.

En Son Yapı Sürüm Tarihi En yeni derleme sürümünün tarihi veya bir ESET ürününün en yeni sürümünün genel
kullanıma sunulduğu tarih.
Geçerli Durum

Şu anda sağlanan destek düzeyi.

Tam Destek

Tam Destek düzeyinin geçerli durumu.

Sınırlı Destek

Sınırlı destek düzeyiyle ilgili ayrıntılar.
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