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ABBYY® FineReader® PDF 15
Önemli! ABBYY® FineReader® PDF 15 (bundan böyle "YAZILIM" olarak anılacaktır) yazılımını
kurmadan, kopyalamadan veya başka bir şekilde kullanmadan önce aşağıdaki şartları dikkatlice
okuyun. YAZILIM'ı kurmanız, kopyalamanız veya başka bir şekilde kullanmanız işbu anlaşmada
verilen şartların tümünü kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (bundan böyle SKLA olarak anılacaktır), YAZILIM'ı elde etmiş olan ya da
kullanmakta olan son kullanıcı SİZ ile ABBYY arasında yapılan yasal bir anlaşmadır.
"Lisans anlaşmasının şartlarını kabul ediyorum" düğmesine tıklayıp "İleri" düğmesine basarak YAZILIM'ı
kurduğunuzda veya herhangi bir şekilde YAZILIM'ı kurduğunuz, kopyaladığınız veya başka şekillerde
kullanmaya başladığınızda bu SKLA yürürlüğe girmiş olur. Bunu yapmanız, bu SKLA'yı okuduğunuz,
şartlarını anladığınız ve şartların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir. Bu
SKLA'nın şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen bu YAZILIM'ı kullanmayın, devre dışı bırakın, sisteminizden
kaldırın ve YAZILIM'ın tüm kopyalarını imha edin. Bu SKLA, bu SKLA'da veya ABBYY ile yapılan ayrı bir
yazılı sözleşmede aksi belirtilmedikçe YAZILIM'ı kullandığınız süre boyunca bağlayıcıdır.
YAZILIM telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşma hükümleriyle korunmakta, bazı kısımları ise patent ve
ticari sır kanunlarıyla korunmaktadır. İşbu SKLA'nın tarafınızdan imzalanan tüm yazılı anlaşmalar gibi icraya
tabi bir akit olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu SKLA, size karşı kullanılabilir.
ABBYY ile YAZILIM'a dair ayrı bir yazılı sözleşme yapılmış olması durumunda, bu sözleşme ile bu SKLA
arasında olabilecek herhangi bir uyumsuzluk halinde, bu SKLA'nın herhangi bir tutarsız maddesi karşısında
bu ayrı sözleşmenin maddeleri geçerli olacaktır. Satın alma siparişlerinizde veya diğer belgelerde yer alan
herhangi bir şart ve koşul, bu SKLA'yı değiştirmez veya ABBYY’nin burada belirtilen yükümlülüklerini
genişletmez.
SKLA metni farklı dillerde mevcut olabilir. SKLA'nın İngilizce versiyonu ile diğer dillerdeki versiyonları
arasında tutarsızlıklar veya çeviri farklılıkları olabilir. Bu farklılıklardan doğacak anlaşmazlıkların bertaraf
edilmesi ve değişmezlik ilkesinin korunması amacıyla, SKLA ile ilgili tüm anlaşmazlıklar, hak talepleri,
yorumlar, uygulamalar ve benzeri diğer durumlarda, SKLA'nın İngilizce versiyonu esas alınır.
Açıklamalar
"ABBYY":

Bu SKLA'nın 16.1 No'lu maddesi geçerli olduğunda; 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas,
California, 95035, ABD adresinde kayıtlı ABBYY USA Software House, Inc;
Bu SKLA'nın 16.2. maddesi geçerli olduğunda, 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japonya adresine kayıtlı ABBYY Japan Co., Ltd.;
İşbu SKLA'nın 16.3 No'lu maddesi geçerli olduğunda; Landsberger Str. 300, 80687 Munich,
Almanya adresinde kayıtlı ABBYY Europe GmbH;
Bu SKLA'nın 16.4. maddesi geçerli olduğunda, Centrum House, 36 Station Road, Egham,
Surrey, TW20 9LF, Birleşik Krallık adresine kayıtlı ABBYY UK Ltd.;
Bu SKLA'nın 16.5. maddesi geçerli olduğunda, Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park
Street, Sydney NSW 2000, Avustralya adresine kayıtlı ABBYY PTY Ltd.;
Bu SKLA'nın 16.6 sayılı maddesi geçerli olduğunda, ul. Otradnaya, dom 2B, korpus 6, office
14, 127273, Moskova, Rusya adresine kayıtlı ABBYY Production LLC'den bahsedilmektedir;
ve diğer tüm durumlarda, ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Lefkoşa,
Kıbrıs anlamını taşır.
"ABBYY Ortağı", ABBYY tarafından YAZILIM'ın lisanslı kopyalarını doğrudan ya da bir veya daha fazla alt
satıcı ya da alt distribütör aracılığıyla satması ve dağıtması için yetki verilmiş bir işletme ya da kişi anlamına
gelir.
"Etkinleştirme" Seri Numaranızın onaylanma işleminin geçerli olduğunu ve Lisansınız kapsamında izin
verilenden daha fazla sayıda bilgisayarda etkinleştirilmediğini doğrular. YAZILIM'ın Son Kullanıcısı olarak
SİZ, bu YAZILIM'ı kullanmaya yetkili bir Son Kullanıcı olduğunuzu onaylamak için bu işlemi
gerçekleştirmelisiniz. YAZILIM, yükleme sonrasında Etkinleştirme gerektirebilir; eğer Etkinleştirme
gerekiyorsa YAZILIM çalışmaz ya da sınırlı bir süre için sınırlı bir işlevsellikle çalışır ve belirtilen süre
geçtikten sonra herhangi bir bildirim yapmaksızın işlevlerini durdurur.
"Bilgisayar" bir veya daha fazla işlemci/CPU (merkezi işleme birimi) çekirdeğinden oluşabilen ve belirli bir
işletim sistemi çalıştıran belli bir fiziksel veya sanal makine anlamına gelir. Bilgisayarın yapılandırmasındaki
veya bileşimindeki her türlü değişiklik (sabit diski biçimlendirme ve işletim sistemini yeniden kurma dâhil),
Bilgisayarın lisanslama kapsamında farklı bir Bilgisayar olarak görülmesiyle sonuçlanabilir.
"Fikri Mülkiyet Hakları", (i) yapılan başvurular, yenilemeler, uzatmalar ve kısmen uzatmalar dâhil patent
yazıları, buluşlar ve icatlar; (ii) telif hakları; (iii) tasarım ve endüstriyel tasarımlar; (iv) ticari markalar, hizmet
işaretleri, ticari takdim şekilleri ve benzeri haklar; (v) bilgi birikimi, ticari sırlar ve gizli bilgiler; (vi) entegre devre
topografisi hakları ve entegre devre şablonları; (vii) diğer mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet
hakkını ifade eder.
"Lisans" YAZILIM'ın işlevselliğini işbu SKLA'nın hükümleri ve şartları uyarınca kurmanız ve kullanmanız için
ABBYY tarafından Size sunulan ve özel olmayan sınırlı hak anlamına gelir.
"Seri Numarası" Lisansınızın veya aynı parametreleri taşıyan bir dizi lisansın benzersiz kimliği anlamına
gelir.
"YAZILIM", yürütülebilir dosyalar, yardım dosyaları, demo dosyaları, örnek dosyalar ve diğer dosyalar;
kitaplıklar, veritabanları, örnekler, ilgili ortamlar (görseller, fotoğraflar, animasyon, ses bileşenleri, video
bileşenleri vb.), basılı materyaller ve diğer yazılım bileşenleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
yazılıma gömülmüş, veya çevrimiçi olarak ya da başka bir şekilde kullanıma sunulmuş olan her türlü yazılım
bileşeniyle birlikte ABBYY FineReader PDF 15 anlamına gelir.
"Siz", "Sizin" ve "Son Kullanıcı" ifadeleri, işbu YAZILIM'ı yeniden satmak için değil, kendi kullanımı için
almış olan her türlü kişi veya işletme ile YAZILIM'ın herhangi bir gerçek kullanıcısı anlamına gelir.

1.

Lisansın Verilmesi
1.1.

İşbu SKLA'nın şart ve koşullarına tabi olarak, ABBYY, YAZILIM'ı kurma ve işlevselliğini kullanma
konusunda bu SKLA, YAZILIM ve/veya ABBYY tarafından sağlanmış donanım lisansı anahtarları
ile YAZILIM ve/veya Siz ile ABBYY veya ABBYY Ortağı arasında yapılmış ayrı bir yazılı
anlaşmanın ve/veya satın almaya eşlik eden belgelerin kapsamına ve bunlarda belirtilen
kısıtlamalara (sınırlamalar) tabi olmak koşuluyla, münhasır olmayan, sınırlı bir Lisans
vermektedir. Bu durumda, Siz ile ABBYY ortağı arasında yapılan ayrı bir yazılı anlaşma, bu
SKLA'da ve/veya ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada belirtilen kısıtlamaların ve verilen lisansın
kapsamını aşamaz ve/veya ABBYY'ye fazladan görevler yükleyemez. ABBYY Ortağının
YAZILIM'ın satın alınmasına eşlik eden belgeleri, SKLA'nın, ABBYY ile yapılan ayrı anlaşmanın
ve kullanım şartlarına ve/veya YAZILIM'ın satın alınmasına dair ABBYY'nin basılı belgeleri ile
ters düşemez.
15. maddede belirtildiği şekilde, kendi lisans şartları kapsamında olan YAZILIM'da yer alan
üçüncü taraf yazılımlar hariç olmak üzere, burada belirtilen tüm hükümler, hem bütün olarak
YAZILIM hem de tekil olarak her bir bileşeni ve Son Kullanıcı dokümanları için geçerlidir.
Lisansınızın kapsamı hakkındaki her türlü sorun, lisansınızın kapsamına ilişkin kısıtlamalar
lehinde yorumlanacaktır. YAZILIM'ı kullanımınıza ilişkin kısıtlamalar ve Lisans Anahtarınızın
kapsamı aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
1.1.1.

Bilgisayar sayısı, bireysel kullanıcılar ve ağ erişimi. Sizin tarafınızdan alınan Lisansın
kapsamı, YAZILIM'ı kurup kullanabileceğiniz bilgisayarların sayısını, YAZILIM'ın
bireysel kullanıcılarının sayısını ve ağ erişimini kısıtlayabilir ve Sizin tarafınızdan alınan
Lisansın türüne bağlıdır. Sizin tarafınızdan alınan Lisansın türü, Sizinle ABBYY ya da
bir ABBYY ortağı arasında yapılan ayrı bir anlaşmada ve/veya YAZILIM'ın satın
alınmasına eşlik eden belgelerde belirtilmiştir. YAZILIM kurulduktan sonra, Lisansınızın
türünü, YAZILIM'ın arayüzündeki Yardım menüsünde görebilirsiniz.
1.1.1.1.

Lisansınızın türünün "Tek kullanıcı lisansı" / "Bağımsız" olması ve sizin bir
tüzel kişi olmanız halinde, SKLA'da, ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada ya
da YAZILIM'ın satın alımına eşik eden ABBYY belgelerinde aksi belirtilmediği
müddetçe YAZILIM'ı tek bir bilgisayara kurup kullanabilirsiniz. Lisansınızın
türünün "Tek kullanıcı lisansı" / "Bağımsız" olması ve sizin gerçek bir kişi
olmanız halinde, YAZILIM'ı kendi kullandığınız bir adet masaüstü Bilgisayara
ve bir adet taşınabilir aygıta (YAZILIM'ın sistem gereksinimlerine göre
kurulup kullanılabildiği bir dizüstü bilgisayar veya başka bir taşınabilir aygıt)
kurup kullanabilirsiniz. YAZILIM'ı iki bilgisayarda aynı anda kullanamazsınız.
Herhangi bir zamanda, YAZILIM'ı doğrudan yüklü olduğu bir bilgisayarda
kullanabilir veya YAZILIM'a sadece bir Bilgisayardan uzaktan erişim
aracılığıyla uzaktan erişebilirsiniz.

1.1.1.2.

Lisansınızın türü "Bilgisayar Başına" ise, YAZILIM'ı satın aldığınız lisans
sayısı kadar Bilgisayarınıza kurabilir ve kullanabilirsiniz. Herhangi bir
zamanda, SKLA'da, ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada veya ABBYY'nin
YAZILIM'a eşlik eden herhangi bir belgesinde aksi belirtilmedikçe, YAZILIM'ın
kurulu bir kopyasına tek bir bilgisayardan erişebilirsiniz.

1.1.1.3.

SKLA'da, ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada veya ABBYY'nin YAZILIM'a
eşlik eden herhangi bir belgesinde aksi belirtilmedikçe, Lisansınızın türü "Ağ
Lisansı" / "Eşzamanlı" ise, YAZILIM'ı Size ait istediğiniz sayıda bilgisayara
kurabilir ve satın aldığınız Lisans sayısındaki bilgisayarda eşzamanlı olarak
kullanabilirsiniz.

1.1.1.4.

Lisans türünüz "Uzak Kullanıcı" ise, YAZILIM'ı uzaktan erişim ya da sahip
olunan, kiralanan ya da yasal olarak elde edilen ve/veya Sizin tarafınızdan
kullanılan sanallaştırma çözümleri ("Çözüm") aracılığıyla kullanabilirsiniz.
YAZILIM'ı, Çözüm için sunucu/ana makine olarak hizmet vermekte olan

herhangi bir sayıda Bilgisayara kurabilirsiniz. Kurulan YAZILIM, Sizin
aldığınız Lisansların sayısına göre, istemci Bilgisayarlar üzerinden uzaktan
erişim aracılığıyla birden fazla kullanıcı - yani Çözümün kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve SKLA'da, ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada ya
da ABBYY'nin YAZILIM'a eşlik eden herhangi bir belgesinde aksi
belirtilmediği müddetçe YAZILIM'ı kullanabilecek her bir kullanıcı için bir
Lisans almanız gerekir. Herhangi bir zamanda, her birey YAZILIM'ı uzaktan
tek bir Bilgisayardan kullanabilir.
1.1.2.

Madde 16.6 geçerli ise ve Siz ABBYY FineReader PDF 15 Standard sürümünü
aldıysanız, YAZILIM'ı kişisel ev bilgisayarınızda yalnızca ticari olmayan amaçlarla
kullanabilirsiniz; YAZILIM'ı, tüzel kişilere, devlet organlarına veya dairelerine ve yerel
öz-yönetim organlarına ait Bilgisayarlara kuramazsınız; YAZILIM'ın yukarıda belirtilen
kuruluşlar, kurumlar ve daireler tarafından ticari olarak kullanılması yasaktır.

1.1.3.

İşleme hacmi. Lisans Anahtarında belirtilmişse, YAZILIM tarafından işlenebilecek birim
hacmi (sayfa, kelime, sembol vs. sayısı); aylık veya yıllık gibi belli bir zaman dönemi
içinde işlenebilecek hacim veya işlenebilecek toplam hacim gibi bir veya birkaç şekilde
sınırlandırılabilir. Bir sayfanın boyutu veya başka bir hacim birimi ve işlem için kullanılan
işlemci sayısı da sınırlı olabilir.

1.1.4.

Süre. YAZILIM'ın kullanımı, eğer Lisansta ya da ABBYY ya da bir ABBYY Ortağı ile
yapılan ayrı bir anlaşmada ve/veya YAZILIM'ın satın alınmasına eşlik eden belgelerde
şart koşulmuş ise belirli bir süre için geçerlidir. YAZILIM, bu sürenin sona ermesinden
sonra kullanılamaz.
1.1.4.1.

YAZILIM'ı abonelik esasıyla temin ettiyseniz, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ve 1.1.4
maddelerinde bahsedilen sınırlamalara ek olarak aşağıdaki sınırlamalar da
geçerlidir. YAZILIM'ı sınırlı bir abonelik dönemi boyunca kullanabilirsiniz. Siz
aboneliğinizi iptal edene kadar abonelik süreniz otomatik olarak yenilenebilir.
Abonelik döneminizin sona ermesinden sonra, aboneliğinizi yenilemek için
ödeme yapana kadar YAZILIM'ın işlevselliği artık kullanılamayacak veya
sınırlı olacaktır. YAZILIM'ı abonelik esasıyla kullanmanıza ilişkin bazı ilave
şartlar ve koşullar, YAZILIM'ı abonelik kapsamında temin etmeden (satın
almadan) önce kabul etmeniz gereken Siz ile ABBYY veya ABBYY Ortağı
arasında yapılmış ilave bir anlaşmada açıklanmış olabilir.

1.2.

YAZILIM'ın yetkisiz kopyalama ve sınırsız kullanıma karşı korunduğunu ve bu korumayı
sağlamak için bir Seri Numarası içerebileceğini biliyor ve YAZILIM'ın tüm bu korumalara tabi
olduğunu
kabul
ediyorsunuz.
Seri
Numarasının
Etkinleştirilmesi
gerekebilir
ve
uygulayabileceğiniz Etkinleştirme sayısı kısıtlı olabilir. 7. maddede belirtildiği şekilde, edindiğiniz
(satın aldığınız) YAZILIM sürümünün tüm teknik destek süresi boyunca ABBYY teknik destek
hizmeti ile iletişime geçilerek ek Etkinleştirmeler talep edilebilir. Alınan (satın alınan) YAZILIM
sürümünün teknik destek süresinin sona ermesi sonrasında ek etkinleştirmeler mevcut
olmayabilir.

1.3.

SKLA ile Size açıkça tanınmayan tüm haklar, ABBYY tarafından saklı tutulur. İşbu SKLA size
ABBYY ticari markaları ile bağlantılı olarak herhangi bir hak tanımaz.

1.4.

Eğer madde 16.6 geçerli ise ve Siz de bir gerçek şahıs iseniz, YAZILIM'ı dünyanın her yerinde
kullanabilirsiniz. Eğer bir kurumsanız, Siz veya Sizin bu ülkelerde tescilli ofisleri olan şubeniz
ve/veya temsilci ofisiniz, ABBYY ile Siz arasında imzalanmış ayrı bir yazılı anlaşmada aksi
belirtilmediği sürece YAZILIM'ı Madde 16.6'da listelenmiş ülkelerde alabilirsiniz (satın
alabilirsiniz). YAZILIM'ın kurum veya şube ve temsil bürosunun tescilli olduğu ülkede alınmış ve
kurulmuş olması şartıyla, söz konusu kurum veya şubesi ve temsil bürosunun çalışanları
YAZILIM'ı dünya çapında kullanabilir.

1.5.

YAZILIM'ın ve tüm bileşen parçalarının işbu SKLA'nın şart ve koşulları dışında veya aksine

kullanımı, ABBYY'nin ve/veya üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet haklarının ihlali olarak kabul
edilecek ve işbu SKLA tarafından size tanınan tüm YAZILIM kullanma haklarının iptali için meşru
bir gerekçe teşkil edecektir.

2.

1.6.

YAZILIM'ı WMware, Citrix dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sanal bir ortamda dağıtıp
kullanırsanız, YAZILIM'a erişim ve/veya kullanım, hiçbir şekilde YAZILIM üzerindeki kısıtlamaları
ya da verilmiş olan Lisansın kapsamını aşamaz. Örneğin, aynı Seri Numarası sanal bir ortamda
YAZILIM'ın lisans verilmiş olandan daha fazla sayıda Bilgisayarda kullanılmasına veya
erişilmesine izin vermek için kullanılamaz veya YAZILIM, Lisansınızda izin verilenden daha fazla
sayıda hacim birimi işlemek üzere kullanılamaz.

1.7.

YAZILIM'ı, internetten indirme de dahil olmak üzere, birden fazla ortam üzerinde alabilirsiniz
(çoklu ortam YAZILIM). Aldığınız ortam miktarı ya da tipine bakılmaksızın, YAZILIM'ı yalnızca
Lisansınız kapsamına uygun şekilde kullanma yetkisine sahipsiniz.

Kullanım Sınırlamaları
2.1.

YAZILIM'ın kullanımına dair tüm kullanım ve kısıtlama şartları, Sizinle ABBYY ya da bir ABBYY
ortağı arasındaki ayrı bir yazılı anlaşmada ya da YAZILIM'a eşlik eden başka belgelerde ortaya
konmadığı sürece bu SKLA'da belirtilmiştir ve ABBYY Ortağının anlaşması ve belgeleri ABBYY
üzerine ek sorumluluklar yükleyemez.

2.2.

Aşağıdaki listede verilen herhangi bir faaliyeti ifa edemeyeceğiniz gibi, bu faaliyetleri ifa etmek
için başka kişilere imkân da tanıyamazsınız:

2.3.

2.2.1.

İşbu kısıtlamaya bakılmaksızın, bağlayıcı hukukun açıkça belirterek izin verdiği
durumlar haricinde, tersine mühendislik, derlemesini açma ve parçalara ayırma (yani,
herhangi bir nesne kodunu yeniden oluşturma ve kaynak koda dönüştürme) veya farklı
bir şekilde YAZILIM'ın veya herhangi bir kısmının kaynak kodunu türetme girişiminde
bulunma. Yürürlükteki yasa tarafından bu faaliyetlerin kısıtlanmasının yasaklanması
halinde, bu gibi bir ifşaatın yasayla şart koşulduğu durumlar haricinde, tespit edilen
bilgiler üçüncü taraflara açıklanmamalıdır ve söz konusu bilgiler derhal ABBYY'ye
bildirilmelidir. Tüm bu bilgiler gizli ve mülkiyeti ABBYY'ye ait bilgiler olarak kabul edilir.

2.2.2.

Yazılımın nesne kodu üzerinde ve YAZILIM tarafından izin verilen ve belgelerde de
belirtilen veya ABBYY ile imzalanmış ayrı bir anlaşmada belirtilenler hariç YAZILIM'da
yer alan uygulama ve bileşenler üzerinde (YAZILIM'ın kendi donanımınız üzerinde
çalışması amacıyla yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere) değişiklik ve uyarlama
yapmak.

2.2.3.

ABBYY'nin önceden yazılı izni olmaksızın YAZILIM'daki hataları düzeltmek ya da
YAZILIM'ın çevirisini yapmak.

2.2.4.

ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada yazılı olarak onaylanmadığı sürece, işbu SKLA
ile tanınan hiçbir hakkı başka birine kiralayamaz, finansal olarak kiralayamaz, alt
lisansını veremez, atayamaz ve devredemezsiniz ve YAZILIM'ın tamamını veya
herhangi bir kısmını başka bir Bilgisayarlara kopyalayamazsınız (madde 2.7'te
açıklanan durumlar dışında).

2.2.5.

YAZILIM'ı kullanma hakkı olmayan herhangi bir kişiye çok kullanıcılı bir sistem, sanal
ortam ya da internet yolu dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, YAZILIM'a erişme
ve/veya YAZILIM'ı kullanma imkanı sağlamak

2.2.6.

Size sunulan YAZILIM'da görünen telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarını
çıkarmak, değiştirmek veya görünmesini engellemek

ABBYY ile ayrı bir yazılı anlaşma imzalamadığınız müddetçe, bu YAZILIM'ı ücretli veya ücretsiz
tanıma, dönüştürme, tarama veya belge karşılaştırma hizmetleri sağlamakta kullanamaz ve/veya

YAZILIM kullanılarak elde edilen sonuçları veya bu sonuçlara bileşen olarak erişim hakkını,
aralarında tanıma, dönüştürme, tarama ya da belge karşılaştırmanın da bulunduğu herhangi
üçüncü tarafa yönelik diğer bir hizmetin parçası olarak sunamazsınız.

3.

2.4.

Aşağıdaki 2.5 ve 2.6 sayılı maddeler uyarınca, YAZILIM ile birlikte sunulan YAZILIM'ın kullanıcı
arayüzünü, ABBYY ile yapılan ayrı bir yazılı anlaşmanız olmadığı sürece atlayamazsınız ya da
YAZILIM ile başta komut dizileri, botlar, Robotik Süreç Otomasyon yazılımları olmak üzere
herhangi bir otomasyon yazılımı aracılığıyla etkileşim kuramazsınız.

2.5.

Eğer lisansınız Madde 1.1.1.2 veya 1.1.1.4'te tanımlanan türde ise ve YAZILIM satın alındığında
beraberinde gelen belgelerde "Uzatılmış CLI Desteği" işareti varsa, YAZILIM kullanıcı arayüzünü
sadece Komut Satırı Arayüzünü kullanarak geçebilirsiniz.

2.6.

Eğer lisansınız Madde 1.1.1.2 veya 1.1.1.4'te tanımlanan türde ise ve YAZILIM satın alındığında
beraberinde gelen belgelerde "RPA için" işareti varsa, YAZILIM kullanıcı arayüzünü ile Robotik
Süreç Otomasyon yazılımı kullanarak etkileşim kurabilirsiniz.

2.7.

Aşağıdaki madde 2.8'ya göre, bu YAZILIM'ı sadece bir defaya mahsus olmak üzere doğrudan
başka bir son kullanıcıya kalıcı olarak devredebilirsiniz. Eğer bir kuruluşsanız, böyle bir devir
işlemi için ABBYY tarafından düzenlenmiş yazılı bir onay gerekir. Bu devir, tüm YAZILIM'ı (tüm
kopyalar, bileşen parçaları, medya ve basılı malzemeler ve tüm güncellemeler dahil olmak üzere)
ve bu SKLA'yı (Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) kapsamalıdır. Bu devir, konsinye satış veya
başka bir dolaylı devir yoluyla yapılamaz. Bu bir defaya mahsus devrin yapıldığı kişi, işbu
SKLA'nın şartlarına uymayı ve işbu SKLA'yı ve YAZILIM'ı başka birine devretmeme
yükümlülüğünü kabul etmelidir. Bu gibi bir YAZILIM devri halinde, YAZILIM'ı
Bilgisayar(lar)ınızdan veya yerel alan ağınızdan kaldırmanız gerekmektedir.

2.8.

Size, YAZILIM'ın (“Dene ve Al”, “Deneme” veya “Demo” olarak etiketlenen YAZILIM hariç)
yüklenmesinden sonra Seri Numarasının Etkinleştirilmesini gerektirmeyen bir YAZILIM sürümü
sunulmuşsa ve Lisansınız 1.1.1.1. – 1.1.1.4. maddelerinde bahsedilenlerden farklı bir türde ise:
(i) YAZILIM'a ABBYY tarafından verilen ve geçerli Lisans ayrıntılarını belirten bir sertifika eşlik
edecektir; (ii) YAZILIM'ı gizli tutmanız gerekir ve YAZILIM'ın tarafınızdan bir başkasına
devredilmesi kesinlikle yasaktır (bu 2.8 numaralı madde kapsamındaki "transfer" sadece üçüncü
taraflara erişim verilmesini, çalışanlar tarafından özel kullanım için erişimin verilmesini ve
YAZILIM'ın satışını, kiralanmasını, veya ödünç verilmesini içerir); (iii) YAZILIM'ın kullanıldığı
kullanıcı Bilgisayarlarınızın sayısına dair doğru kayıtlar tutmalı, kullanıcı Bilgisayarlarınızın
sayısını ABBYY'ye veya ABBYY Ortağına yıllık raporunuzla birlikte her yıl raporlamalı,
Lisansınızla birlikte önceden satın alınan sayının üzerindekiler de dahil olmak üzere her kullanıcı
Bilgisayarı için geçerli lisans ücretini (YAZILIM'ı ilk satın aldığınızda verilen belgelerde belirtildiği
gibi) ödemelisiniz ve (iv) önceden yapılan makul yazılı talep üzerine, ABBYY, yalnızca kullanıcı
Bilgisayar sayısını ve tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin doğruluğunu teyit etmek için on iki
(12) ayda bir kezden daha sık olmamak üzere kayıtlarınızı denetlemek için bağımsız bir denetim
prosedürü uygulayabilir. Böyle bir denetim, masrafları ABBYY tarafından karşılanarak Sizin iş
saatleriniz içinde gizlilik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Denetim sonrasında
doğrulanmış kayıtlar, Sizin tarafınızdan gönderilen YAZILIM lisans ücretlerinden ve ödenmesi
gereken lisans ücretlerinden yüzde beş (5) oranında bir noksan olduğunu ortaya koyarsa, lisans
ücretlerindeki farka ek olarak ABBYY'nin denetim masrafları da size yansıtılır.

Ön sürüm, Deneme veya Demo YAZILIMI
3.1.

Size teslim edilen YAZILIM ön sürüm ise veya beta sürümü YAZILIM ise ve belirli bir süre
deneme, onaylama veya test amacıyla verilmişse, "Try&Buy” (Dene ve Satın Al) “Trial”
(Deneme), “Demo” (Demo/Tanıtım) etiketi içeriyorsa veya ücretsiz olarak verildiyse (“Kısıtlı
Yazılım”) ve limitli veya tüm fonksiyonları çalışmıyorsa bu noktada YAZILIM'ın tam versiyonunu
satın alana kadar sözleşmenin 3 maddesi uygulanır. Bu bölümdeki herhangi bir hükmün işbu
SKLA'da yer alan herhangi bir hüküm veya şartla tutarsız olması halinde, işbu bölüm, söz konusu
tutarsızlık ölçüsünde ve bu tutarsızlığın çözümlenmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı kalmak
şartıyla, Kısıtlı YAZILIM'la ilgili diğer benzer hükümler ve şartların yerini alır.

3.2.

KISITLI YAZILIM SİZE HİÇBİR SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİ YA DA TAZMİNAT HAKKI
OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. KISITLI YAZILIM ABBYY TARAFINDAN
SUNULAN NİHAİ YAZILIM'I TEMSİL ETMEYEBİLİR VE PROGRAM HATALARI, HATALAR
VEYA SİSTEMİN ÇÖKMESİNE, ARIZALANMASINA YA DA VERİ KAYBINA YOL
AÇABİLECEK BAŞKA SORUNLAR İÇERİYOR OLABİLİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN
İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KISITLI YAZILIM İÇİN HİÇBİR GARANTİ GEÇERLİ DEĞİLDİR VE
ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK AMACIYLA, ZAPTA KARŞI ZIMNİ TEMİNAT,
PAZARLANABİLİRLİK, AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAMA, RAHAT KULLANIM VE ÖZEL
BİR MAKSADA UYGUNLUK DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE
ABBYY'NİN SİZE KARŞI HER TÜR SORUMLULUĞU VE GARANTİYİ REDDETTİĞİNİ
ETTİĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. KISITLI DA OLSA YÜKÜMLÜLÜĞÜN
REDDEDİLEMEYECEĞİ DURUMLARDA, ABBYY'NİN VE ORTAKLARININ TOPLAM
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELLİ ABD DOLARI (50.00$) VEYA DAHA FAZLA BİR TUTAR
ÖDEDİYSENİZ YAZILIM İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM TUTAR KADAR OLACAKTIR.

3.3.

Kısıtlı Yazılım'ın işlevselliği, işlevlerin yalnızca belirli bir süre için yerine getirilebilmesi gibi bir
sınırlamaya tabi olabilir ve sınırlı işlevsellik süresinin sona ermesiyle ("zaman aşımı") Kısıtlı
Yazılım'a erişme ve onu kullanma hakkınız da sona erer. Zaman aşımında, ABBYY'den yeni bir
Lisans edinmezseniz SKLA kapsamındaki haklarınız sona erer.

3.4.

Henüz piyasaya sürülmemiş Kısıtlı Yazılım.
3.4.1.

Henüz piyasaya sürülmemiş Kısıtlı Yazılım tamamen ABBYY'nin gizli bilgisi
niteliğindedir.

3.4.2.

Ticari sürümün olmadığı Kısıtlı Yazılım açısından da, ABBYY, bu yazılımın
geliştirilmeye devam edileceğini ya da ticari bir sürümün duyurulacağını ya da
gelecekte kullanıma sunulacağını garanti ya da söz vermemektedir ve bu konuda açık
veya zımni bir yükümlülüğe sahip değildir; Siz de ABBYY'nin böyle bir söz ya da garanti
vermediğini kabul etmektesiniz. ABBYY, bu yazılıma benzer veya uyumlu bir yazılımı
piyasaya sürmeyebilir. Bu bağlamda, bu tür bir yazılımla ilgili her türlü kullanımınızın,
araştırmanızın ve geliştirmenizin tüm risklerinin Size ait olduğunu kabul etmektesiniz.

3.4.3.

Hata raporları da dahil olmak üzere Kısıtlı Yazılımın kullanımı ile ilgili ABBYY'e geri
bildirimde bulunabilir ("Geri Bildirim") ve böylece kullanma, yayınlama ve ayrıştırma da
dahil olmak üzere bu Geri Bildirim üzerindeki her türlü hakkı ABBYY'e devretmeyi ve
vermeyi kabul edersiniz.

3.4.4.

Henüz piyasaya sürülmemiş Kısıtlı Yazılım'ın gizliliği ve olası sonuçlar:
3.4.4.1.

ABBYY tarafından henüz piyasaya sürülmemiş bir Kısıtlı Yazılım ile birlikte
tarafınıza iletilmiş olan yazılı, sözlü veya elektronik bilgilerin
açıklamayacağınızı kabul etmektesiniz. Kısıtlı Yazılım kalitesi veya Kısıtlı
Yazılımın kullanımı ile elde edilen sonuçların kalitesi ile ilgili bilgilerin; geri
bildirimlerin ve ABBYY tarafından henüz piyasaya sürülmemiş Kısıtlı
Yazılımda tespit ettiğiniz arıza, hata ve diğer sorunların ABBYY'e ait Gizli
Bilgi niteliğindedir.

3.4.5.

Gizli bilgileri ifşa edemezsiniz. "İfşa" ifadesi, sözlü bildirim de dahil olmak üzere gizli
bilgilerin herhangi bir üçüncü şahsa gösterilmesi, anlatılması, kopyalanması, verilmesi,
ödünç verilmesi, kiralanması, devir veya temlik edilmesi, ağ üzerinden veya herhangi
bir şekilde erişim sağlanmasını kapsar.

3.4.6.

Gizli bilgilerin ifşasını önlemek ve bunları gizli tutmak için her türlü makul önlemi
almakla yükümlüsünüz.

3.4.7.

Gizli Bilgilerin herhangi bir şekilde ifşa edildiğini fark etmeniz hâlinde, bu durumu
ABBYY'e bildirmekle yükümlüsünüz. Yukarıdaki 3.4.4.1 - 3.4.6 maddelerinde

bahsedilen şartları ve koşulları ihlal etmeniz halinde ortaya çıkan ihlalin neden olduğu
kayıplardan ötürü ABBYY'yi tazmin etmeniz gerekecektir.

4.

3.4.9.

Kısıtlı Yazılım, Size ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında verilmiş ise, YAZILIM'ı
kullanmanız yaptığınız bu anlaşmaya da tabidir. Karşılıklı Gizlilik Anlaşması gibi ayrı bir
yazılı anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya şartının, işbu SKLA'da yer alan
herhangi bir hüküm veya şartla çelişmesi halinde, söz konusu ayrı anlaşma, söz konusu
çelişki ölçüsünde ve bu çelişkinin çözümlenmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı
kalmak şartıyla, YAZILIM'la ilgili diğer benzer hüküm(ler) ve şart(lar)ın yerini alır.

YAZILIM "Yeniden Satılamaz" veya "NFR" olarak etiketlenmişse, işbu SKLA'nın diğer
bölümlerine bakılmaksızın, söz konusu YAZILIM'ı yalnızca gösterim, doğrulama veya test amaçlı
kullanabilirsiniz.

Güncellemeler ve İşlevsellik Uzantıları
5.1.

5.2.

6.

Kısıtlı Yazılımın daha sonra üretilen henüz piyasaya sürülmemiş bir sürümünü veya
yazılımın ticari bir sürümünü aldıktan sonra, ABBYY'den daha önce almış
bulunduğunuz tüm erken Kısıtlı yazılım sürümlerini iade veya imha etmeyi kabul etmiş
sayılırsınız.

Yeniden Satışa Kapalı YAZILIM
4.1.

5.

3.4.8.

YAZILIM "Güncelleme" veya "İşlevsellik Uzantısı" olarak etiketlenmişse, YAZILIM'ı kullanmanıza
ilişkin kısıtlamalar ve Lisans Anahtarınızın kapsamı aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı
değildir:
5.1.1.

YAZILIM'ı kullanabilmeniz için öncelikle YAZILIM'ın önceki sürümü (güncelleme
durumunda) veya genişletilebilir sürümü (işlevsellik uzantısı durumunda) için ABBYY
tarafından bu güncellemeye veya işlevsellik uzantısına uygun olarak tanımlanmış bir
lisansa sahip olmanız gerekir.

5.1.2.

"Güncelleme" veya "İşlevsellik Uzantısı" ("Uzantı") olarak etiketlenen YAZILIM,
güncelleme veya işlevsellik uzantısı için uygunluğunuza temel teşkil eden ürünün yerini
alır ve/veya bunları değiştirir.

5.1.3.

Güncellenmiş veya genişletilmiş ürünü, sadece güncelleme veya işlevsellik uzantısı ile
birlikte temin edilen SKLA'nın şartlarına uygun olarak kullanabilirsiniz.

YAZILIM, "Güncelleme" olarak etiketlenmişse, ABBYY'nin güncellenen YAZILIM sürümünü
destekleme yükümlülüğünün, güncellemenin kullanıma sunulması ile birlikte sona ereceğini kabul
etmiş sayılırsınız.

Yükseltmeler
6.1.

YAZILIM bir "Yükseltme" olarak adlandırılmışsa, YAZILIM'ı kullanmanıza ilişkin kısıtlamalar ve
Lisans Anahtarınızın kapsamı aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
6.1.1.

ABBYY ile, bu SKLA'nın 6.1.1.1 no'lu maddesinin geçerli olduğu durumlar hariç olmak
üzere yaptığınız başka bir yazılı anlaşmada aksi belirtilmediği müddetçe, yükseltme
(Yükseltme Tabanlı Yazılım) hakkını almanıza temel oluşturan Yazılım, yükseltme
işleminden sonra sadece aynı Bilgisayarda ve Yükseltme Tabanlı Yazılım ile birlikte
verilen Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasının şart ve koşullarına tabi olarak kullanılabilir.
6.1.1.1.

Bu madde, YAZILIM'ın eski bir sürümünün, bu SKLA'nın koşullarına uygun
olarak Güncelleme Tabanlı Yazılımın YAZILIM'a yükseltilmesinin bir sonucu
olarak aşağıdaki koşulların her ikisinin de karşılanması durumunda geçerlidir:
(i) bu SKLA'nın 16.6 no'lu maddesinin geçerli olduğu durumlar ve (ii)

Yükseltmeyi, YAZILIM'ın normal fiyatına kıyasla özel bir Yükseltme fiyatı ile
satın aldığınız ve bu indirimli fiyatın, Güncelleme Tabanlı Yazılımdan
YAZILIM'a yükseltme yapmanız şartına bağlı olduğu durumlar. Yukarıdaki iki
koşulun her ikisinin de karşılanması durumunda, Güncelleme Tabanlı
Yazılımı kullanma hakkınız sona erer ve bu yazılımı kullanmayı tamamen
bırakmanız ve onu bilgisayarınızdan veya Yerel ağınızdan tamamen
kaldırmanız gerekir; aksi takdirde bu SKLA yok hükmünde sayılır ve
Yükseltme için ödediğiniz tutar ile YAZILIM'ın normal fiyatı arasındaki farkı
ödemediğiniz sürece Size YAZILIM için lisans verilmiş sayılmaz.
6.1.2.

7.

8.

9.

Güncelleme Tabanlı Yazılımın kullanımı, ABBYY veya bir ABBYY Ortağı ile olan ayrı bir
yazılı anlaşma ile yasaklanmış olabilir.

Teknik Destek ve Bakım
7.1.

Geçerli ABBYY destek politikalarının hükümlerine tabi olarak, Size YAZILIM ile ilgili ABBYY
teknik desteği, bakım veya profesyonel hizmetler ("Destek Hizmetleri") sağlanabilir; ancak,
Destek Hizmetleri konusunda ABBYY ile yapmış olduğunuz ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında,
ABBYY destek ilkelerinde belirtilenden farklı seviyede Destek Hizmetleri almaya hak kazanmış
da olabilirsiniz. Ayrıca, Siz ile ABBYY Ortağı arasında, destek hizmetleriyle ilgili olarak, ABBYY
Ortağının anlaşmasının ABBYY üzerine ek görevler yüklememesi şartıyla gerçekleştirilen bir
anlaşmaya uygun olarak, bir ABBYY ortağı tarafından sunulan belirli destek hizmetlerini almaya
da hak kazanmış olabilirsiniz.

7.2.

ABBYY destek politikasının genel hüküm ve koşulları, ABBYY Web sitesi www.abbyy.com
üzerinde yayınlanmaktadır. ABBYY, destek politikasını herhangi bir zamanda önceden yazılı
olarak bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.

7.3.

Genel hüküm ve koşulların yanı sıra, ABBYY'nin belirli bölgeler için ayrı anlaşmalarla düzenlenen
özel destek politikaları olabilir.

7.4.

Destek Hizmetleri kapsamında tarafınıza sağlanmış olan her türlü ek yazılım kodu ve YAZILIM
bileşeni YAZILIM'ın bir parçası kabul edilir ve bu SKLA hüküm ve koşullarına tabidir.

Mülkiyet Hakkı
8.1.

ABBYY'nin Fikri Mülkiyet Haklarından hiçbiri (YAZILIM ve her türlü ABBYY patenti, ticari marka
veya telif hakkı dâhil) Size devredilmemektedir. Anlaşmanın süresi boyunca veya sona erdikten
sonra, ABBYY'nin sahip olduğu hiçbir ad, logo, ticari marka, yapı veya tasarım ya da bunları
çağrıştıran hiçbir ad, logo, ticari marka, yapı veya tasarım üzerinde hiçbir hak iddia edemezsiniz.

8.2.

Sahip olduğunuz Fikri Mülkiyet Haklarından hiçbiri (uygulama ve sahip olduğunuz her türlü
patent, ticari marka veya telif hakkı dâhil) ABBYY'ye devredilmemektedir.

8.3.

YAZILIM, ABBYY'e ve üçüncü taraflara ait kıymetli ticari sırlar ve gizli bilgiler içermekte olup ABD
Telif Hakkı Yasası, Rusya Federasyonu Yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve kullanıldığı
ya da edinildiği ülkenin ilgili yasaları dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı yasaları
tarafından korunmaktadır.

8.4.

YAZILIMA dahil olmayan ancak YAZILIM'ın kullanımı ile erişime açık olan her türlü içerik
üzerindeki haklar ilgili içerik sahibine aittir ve telif hakkı veya farklı fikri mülkiyet hakkı yasalarıyla
ve uluslararası anlaşmalarla korunuyor olabilir. İşbu SKLA size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı
vermemektedir.

Sınırlı Garanti. Sorumluluk Reddi
9.1.

YAZILIM'ı edindiğiniz (satın aldığınız) ülkenin yasalarının zorunlu tutması durumunda, ABBYY
YAZILIM'ın üzerinde bulunduğu medyanın edinildiği (satın alındığı) tarihten başlamak üzere

YAZILIM'ı edindiğiniz (satın aldığınız) ülkenin yasalarının zorunlu tuttuğu süre boyunca malzeme
ve işçilik kusurlarından ari olacağını taahhüt eder. YAZILIM, madde 16.6'de belirtilen ülkelerden
birinde edinildiyse (satın alındıysa), bu süre, YAZILIM'ı edindiğiniz (satın aldığınız) tarihinden
itibaren otuz (30) gündür.
9.2.

İŞBU MADDE 9'DA (SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK REDDİ) AÇIKÇA
BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE VE BULUNDUĞUNUZ YERDE YÜRÜRLÜKTE OLAN
KANUNLAR TARAFINDAN GARANTİ, TAAHHÜT VE BEYAN KONUSUNDA SINIRLAMA
GETİRİLMESİNE YASAK GETİRİLMEMİŞSE, HER TÜRLÜ YAZILIM DOKÜMANI,
YÜKSELTMELER VE GÜNCELLEMELER DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KOŞULUYLA YAZILIM, (İÇİNDE YER ALAN TÜM ÜÇÜNCÜ PARTİ YAZILIMLAR DAHİL) SİZE
"OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE ABBYY ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ
İHLAL EDİLMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, ENTEGRASYON, TATMİN EDİCİ KALİTE,
HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA YAZILIM'IN HİÇBİR HATA İÇERMEDİĞİ,
İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI, BAŞKA BİR DONANIM VEYA YAZILIMLA BİRLİKTE
KULLANILDIĞINDA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞI DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
ÜZERE SİZE HİÇBİR GARANTİ, TAAHHÜT VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR
(AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, GENEL HUKUK UYARINCA, ÖZEL OLARAK, KULLANIMA
DAYALI OLARAK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE). ABBYY, YAZILIM'I KULLANMAKLA ELDE
EDECEĞİNİZ PERFORMANSI VEYA SONUCU GARANTİ ETMEZ/EDEMEZ. YAZILIM'IN
KALİTE VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. AYRICA, ABBYY,
YAZILIMLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM ÜRÜNÜ
HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

10. Sınırlı Sorumluluk
10.1.

BİR ABBYY TEMSİLCİSİ BU TÜR BİR ZARAR, TALEP VEYA MALİYETTEN ÜÇÜNCÜ BIR
ŞAHISÇA HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE; ABBYY HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR
HASAR, İŞ KESİNTİSİ, VERİ VEYA İŞ YA DA BAŞKA TÜRLÜ BİLGİ KAYBI, TALEPLER
VEYA MASRAFLAR YA DA YAZILIM'IN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANIMIYLA İLGİLİ
HERHANGİ BİR NEDENDEN VEYA YAZILIM'DAKİ OLASI HATALARIN VEYA YANLIŞ
KODLAMALARIN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN KAYNAKLANAN FİİLİ, DOLAYLI, ARIZİ,
ÖZEL VEYA CEZAİ HASARDAN VEYA HERHANGİ BIR KÂR KAYBINDAN SORUMLU
TUTULAMAZ. YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR, BAĞLI
OLDUĞUNUZ YARGI ALANINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE
UYGULANACAKTIR. ABBYY'NİN BU YAZILIM'LA İLİŞKİLİ VEYA BU KAPSAMDAKİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EĞER ÖDENMİŞSE YAZILIM İÇİN ÖDENEN ORİJİNAL SATIN ALMA
FİYATIYLA SINIRLIDIR.

11. Almanya veya Avusturya'da Yaşayan Kullanıcılara Yönelik Garanti Retleri veya Sınırlamalar
11.1.

YAZILIM kopyanızı Almanya veya Avusturya'da satın aldıysanız ve genellikle bu ülkelerde ikamet
ediyorsanız, Almanya'daki yasalara göre, önerilen donanım yapılandırmasında kullanıldığında
YAZILIM'ın satın alınmasından sonraki sınırlı sürede ABBYY, YAZILIM'ın belgelerdeki işlevleri
sunacağını garanti eder. Bu maddede kullanılan "sınırlı garanti süresi", eğer Siz bir tüketici iseniz
iki (2) yıl, değilseniz bir (1) yıl anlamına gelir. Üzerinde uzlaşmaya varılan işlevlerdeki önemsiz
derecedeki değişiklikler herhangi bir garanti hakkı oluşturmamaktadır ve bu şekilde
değerlendirilmemelidir. Bu sınırlı garanti, ücretsiz olarak sağlanmış YAZILIM, örneğin
güncellemeler, piyasa öncesi sürümler, "Deneme" sürümleri, ürün numuneleri, "Satış Amaçlı
Olmayan" ("NFR") kopyalar veya Sizin YAZILIM üzerinde kusura sebep verecek şekilde
yaptığınız değişiklikler için geçerli değildir. Garanti süresi boyunca bir garanti talebinde
bulunabilmeniz için YAZILIM'ı ve satın alma belgenizi, masrafı bize ait olmak üzere ürünü satın
aldığınız yere iade etmeniz gerekmektedir. YAZILIM'ın işlevlerinin üzerinde anlaşmaya varılan
işlevlerden önemli ölçüde farklı olması durumunda ABBYY, YAZILIM'ı (yeniden ifa yoluyla ve
takdir hakkı kendisine ait olmak üzere) onarma veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu işlemin
başarılı olmaması durumunda, satın alma fiyatında indirimden (indirim) yararlanma veya satın
alma anlaşmasını iptal etme (fesih) hakkınız bulunmaktadır. Garantiyle ilgili daha fazla bilgi
almak için lütfen iletişime geçin: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Munich,

tel.: +49 89 69 33 33 0, faks: +49 89 69 33 33 300, e-posta: help@abbyy.com.
11.2.

YAZILIM kopyanızı Almanya veya Avusturya'da aldıysanız ve genellikle bu ülkelerde
yaşıyorsanız,
11.2.1.

11.2.2 maddedeki hükümler uyarınca, ABBYY'nin zarar konusunda kanuni yükümlülüğü
aşağıdaki şekilde sınırlıdır: (i) ABBYY, satın alma anlaşmasının yapıldığı sırada,
malzeme ile ilgili sözleşmeden doğan yükümlülüğün ihmalkarlıktan doğan hafif
derecede ihlalinin neden olduğu zararlar konusunda yalnızca öngörülebilen zarar
miktarından sorumlu tutulabilir ve (ii) ABBYY, malzeme dışında ilgili sözleşmeden
doğan yükümlülüğün ihmalkarlıktan doğan hafif derecede ihlalinin neden olduğu
zararlardan sorumlu tutulamaz.

11.2.2.

11.2.1 madde'de ifade edilen sınırlı sorumluluk herhangi bir zorunlu yasal yükümlülük,
özellikle de Almanya Ürün Yükümlülük Yasası uyarınca doğan yükümlülükler, kusur
sonucu oluşan kişisel yaralanmalara yönelik özel bir garanti veya yükümlülük
sorumluluğu talebi için geçerli değildir.

11.2.3.

Hasarı azaltmak için gerekli tüm makul önlemlerin alınması, özellikle de bu SKLA
hükümlerine tabi YAZILIM'ın ve bilgisayar verilerinizin yedek kopyalarının oluşturulması
Sizin sorumluluğunuzdadır.

12. Avusturya'da Yaşayan Kullanıcılara Yönelik Garanti Retleri veya Sınırlamalar
12.1.

YAZILIM kopyanızı Avusturya'da aldıysanız ve genellikle bu ülkede yaşıyorsanız,
12.1.1.

ABBYY ürünleri Avustralya Tüketici Kanunu altında hariç tutulamayacak garantilerle
birlikte gelir. Büyük bir arıza olduğunda ve tüm diğer makul öngörülebilir kayıp veya
hasarlarda, ürünü değiştirme veya para iadesi alma hakkınız vardır. Ayrıca eğer ürünler
kabul edilebilir kalite düzeyini karşılamakta yetersiz kalırsa ve arıza büyük bir arıza ile
sonuçlanmazsa, ürünleri tamir ettirme ya da değiştirtme hakkınız vardır.

12.1.2.

ABBYY'nin YAZILIM ile birlikte açık garanti veya garantiler sunduğu durumlarda, bu tür
bir garanti veya garantiler tarafından size sağlanan faydalar Avustralya Tüketici Yasası
altındaki haklarınıza ve çözüm yollarına ilave olarak verilir ve söz konusu yasa altında
başvurabileceğiniz diğer hakların ve çözüm yollarının yerini almaz. Bir garanti talebinde
bulunmak için YAZILIM'ı ve satın alma kanıtını, satın alma eylemini gerçekleştirdiğiniz
konuma kendi imkanlarınızla teslim etmeli ya da böyle bir teslimin mümkün olmayacağı
durumlarda YAZILIM'ın ABBYY veya temsilcisi tarafından incelemeye sunulmasını
sağlamalısınız. YAZILIM, garanti koşullarına uygun olarak ABBYY tarafından teste tabi
tutulup kusurlu olduğu sonucuna varılmadığı sürece bu garanti kapsamında hiçbir talep
geçerli olmayacaktır. Eğer YAZILIM'ın kusurlu olduğu (ABBYY'nin takdirine göre)
belirlenirse , ABBYY (kendi takdirine göre) YAZILIM'ı tamir etme veya değiştirme
hakkına sahiptir. Garanti hakkındaki diğer bilgiler için lütfen ABBYY PTY Ltd. ile iletişim
kurun: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000 Avustralya, tel.:
+61 (02) 9004 7401; e-posta: help@abbyy.com.

12.1.3.

Rekabet ve Tüketici Yasası 2010 (Cth) veya benzeri başka bir tüketici yasasından
doğan haklarınıza bağlı olarak, ABBYY'nin bu YAZLIM'ın veya bu SKLA ya da ister
herhangi bir ihlal veya yerine getirememe durumu ya da ABBYY tarafından ihmal
sonucu olsun Siz ve ABBYY ya da bir ABBYY Ortağı arasında gerçekleştirilen başka bir
yazılı anlaşma kapsamındaki diğer ürünlerin veya hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı ya
da bunların kullanımından kaynaklanan başta kazanç, sözleşme, gelir veya veri kaybı
olmak üzere hiçbir direkt, özel, tesadüfi, dolaylı veya arızi zarar için Sizin tarafınızdan
(sözleşmeden doğan, haksız, yasal veya diğer) gerçekleştirilecek herhangi bir taleple
ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmeyeceğini kabul etmektesiniz. ABBYY'nin ve
Ortaklarının bu SKLA ve Siz ve ABBYY veya bir ABBYY ortağı arasındaki herhangi
başka bir yazılı anlaşma altındaki her türlü ihlal ve tür anlaşmalarla ilgili her türlü ihmal

için azami sorumluluğu, hangisi daha yüksekse o geçerli olmak üzere elli Amerika
Birleşik Devletleri doları (50$) ya da YAZILIM için ödediğiniz toplam miktar ile sınırlı
olacaktır.
12.1.4.

Rekabet ve Tüketici Yasası 2010 (Cth) (veya benzeri başka bir tüketici yasası)
geçerliyse ve kanun tarafından belirtilen garanti ihlali için sorumluluk sınırlamasına izin
veriyorsa ABBYY'nin sorumluluğu ABBYY'nin tercihine bağlı olarak şunları yapmaktır:
12.1.4.1. ürünler durumunda, aşağıdakilerden herhangi biri veya daha fazlası: (i)
ürünlerin değişimi veya dengi ürünlerin temini; (ii) ürünlerin tamiri; (iii) ürünleri
değiştirme ya da dengi ürünlerin alınması için bedelin ödenmesi ya da (iv)
ürünlerin tamir ettirilmesinin maliyetinin ödenmesi ve
12.1.4.2. hizmetler durumunda: (i) hizmetlerin tekrar sağlanması; (ii) ya da hizmetlerin
tekrar sağlanma maliyetinin ödenmesi.

12.1.5.

Bu SKLA'nın herhangi bir şartı, koşulu veya açık veya zımni garantiyi sınırlayan veya
dışarıda bırakan şartlarından veya koşullarından herhangi biri ya da ABBYY'nin
yükümlülüğü, Avustralya yasalarının izin verdiği ölçüde uygulanacaktır ve Sizin, bu
SKLA'nın herhangi bir zımni şartının ihlal edilmesinden doğan yasal haklarınızı veya
çare arama haklarınızı geçersiz kılacak, hafifletecek veya kısıtlayacak şekilde
yorumlanmayacaktır ve bu tür geçersiz kılmalar, hafifletmeler veya kısıtlamalar yasalar
tarafından yasaklanmıştır.

12.1.6.

Eğer siz bir tüketici iseniz (Rekabet ve Tüketici Yasasında 2010 (Cth) tanımlandığı
gibi), o halde bu SKALA'daki hiçbir madde Sizin ABBYY'e karşı, Avurstralya Tüketici
Kanununun garantisi altındaki yasalara uyulmaması durumunda sahip olacağınız
haklarınızı veya çare arama haklarınızı kısıtlamaz, sınırlamaz veya değiştirmez ve bu
tür kısıtlamalar, sınırlamalar veya değiştirmeler Rekabet ve Tüketici Yasasında 2010
(Cth) tarafından yasaklanmıştır.

13. ABD'de Edinilen YAZILIM ile İlgili Ek Kısıtlamalar
13.1.

Devlet Kullanımı. Lisanslı Yazılım ve ilişkili belgeler, terimin 48 C.F.R. §2.101’de tanımlandığı
şekliyle “Ticari Öğeler”, yürürlükte olan 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202’de
kullanıldığı şekliyle “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri”ni
içermektedir. Yürürlükte olan 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202-1 ila 48 C.F.R.
227.7202-4 ile tutarlı olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı
Dokümantasyonunun lisansı ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Öğeler olarak
ve (b) buradaki hüküm ve şartlara uygun olarak diğer tüm son kullanıcılara sağlanan haklarla
verilmektedir. Yayımlanmamış haklar, Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı kanunlarında saklıdır.

14. İhracat kuralları. YAZILIM'ı, işbu YAZILIM'ın satın alındığı veya başka şekilde temin edildiği ülkenin
yasalarında yer alan ihracat hükümlerini ihlal edecek şekilde ihraç veya yeniden ihraç
etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, geçerli yasalar uyarınca YAZILIM'ı edinmenizin yasak
olmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz.
15. Üçüncü taraf yazılım
15.1.

Yerleşik Yazı Tipleri
Yazı tipi programları telif korumasına tabi olup, telif hakkı sahibi, bir yazı tipi programının
kullanılabileceği koşulları kendisi belirleyebilir. Koşullardan biri, bir PDF dosyası içerisine bir yazı
tipi yerleştirmek için lisanslı bir yazı tipi programı kopyasının gerekli olması olabilir. ABBYY, hiçbir
durumda, katıştırılmış yazı tipleri kullanımınızdan doğan veya bu tür kullanım ile bağlantılı olarak
ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

15.2.

Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünleri

15.2.1.

Telif Hakkı 2000 - 2012 Datalogics, Inc.
Telif Hakkı 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated ve lisans verenleri. Tüm hakları
saklıdır.

15.2.2.

"Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünleri" ibaresi, Datalogics Yazılımı ve üçüncü taraf
ürünler (Adobe Ürünleri dâhil), ilgili belgeler ve herhangi bir yükseltme, değiştirilmiş
sürümler, güncellemeler, ilaveler ve bunların kopyaları anlamına gelir.

15.2.3.

Üçüncü taraf lisans sağlayıcıların, YAZILIM'da ve Dökümantasyonda yer alan belli özel
bilgilerin ve Fikri Mülkiyet Haklarının sahibi olduğunu kabul etmekte ve
onaylamaktasınız. Bu üçüncü taraf lisans sağlayıcıları, ABBYY'nin haklarını ve Sizin
yükümlülüklerinizi yerine getirme ve yükümlülüklerinizin ihlâli için tazminat ve ihtiyati
tedbirler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere uygun yasal ve hakkaniyetli
çareler arama hakkına sahip üçüncü taraf lehtarlardır.

15.2.4.

Lisansın Verilmesi ve Kısıtlamalar. ABBYY, işbu SKLA şartları uyarınca Size,
Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünlerinin kullanımı için münhasır olmayan haklar
vermektedir. YAZILIM içerisinde verilen Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünlerinin bir
adet yedek kopyasını, ancak bu yedek kopyayı herhangi bir bilgisayarda kurmamak
veya kullanmamak kaydıyla alabilirsiniz.

15.2.5.

Fikri Mülkiyet Hakları. YAZILIM içerisinde verilen Datalogics Yazılımı ve Adobe
Ürünlerinin sahibi Datalogics, Adobe ve üçüncü taraflar ve tedarikçileri olup yapısı,
organizasyonu ve kodu Datalogics, Adobe ve üçüncü tarafların ve tedarikçilerinin
değerli ticari sırlarıdır. Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünleri ayrıca Amerika Birleşik
Devletleri Telif Hakkı yasası ve Uluslararası Anlaşma hükümleri tarafından
korunmaktadır. İşbu SKLA içerisinde aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Datalogics
Yazılımı ve Adobe Ürünlerini kopyalayamazsınız. İşbu SKLA uyarınca almanıza izin
verilen kopyalar Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünleri üzerinde veya içerisinde görülen
aynı telif hakkını ve diğer mülkiyet bildirimlerini içermelidir. İşbu anlaşma ile Datalogics
Yazılımı ve Adobe Ürünlerini değiştirmemeyi, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi,
düzenlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, bileşenlerine ayırmamayı veya başka
şekillerde kaynak kodunu çözmeye çalışmamayı kabul etmektesiniz. Yukarıda
belirtilenler haricinde, işbu SKLA size Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünleri üzerinde
herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı vermemektedir.

15.2.6.

Yazı Tipi Lisansı. Belgeyi yazdırma, görüntüleme ve düzenleme amacıyla yazı tipi
yazılımının kopyalarını elektronik belgelerinizin içine yerleştirebilirsiniz. Bu lisans
kapsamında, başka hiçbir yerleştirme hakkı belirtilmemiş veya böyle bir hakka izin
verilmemiştir.

15.2.7.

Garanti. ABBYY VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM'I KULLANMAK SURETİYLE ELDE
EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS SONUÇLARINI GARANTİ ETMEZ VE EDEMEZ.

15.2.8.

İhracat Kuralları. Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri
İhracat İdaresi Yasası veya diğer ihracat yasaları, kısıtlamaları veya düzenlemeleri
(toplu olarak "İhracat Yasaları") tarafından yasaklanan herhangi bir ülkeye sevk
edilmeyeceğini, devredilmeyeceğini veya ihraç edilmeyeceğini veya yine yasaklı başka
biçimlerde kullanılmayacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca, Datalogics Yazılımı ve Adobe
Ürünlerinin İhracat Yasaları uyarınca ihracatı kontrollü kalemler olarak tanımlanması
durumunda, ambargolu bir ulusun vatandaşı olmadığınızı veya başka şekillerden bu
ülkelerde bulunmadığınızı ve İhracat Yasaları uyarınca Datalogics Yazılımı ve Adobe
Ürünlerini alma konusunda yasaklı bulunmadığınızı teyiden beyan etmektesiniz.
Datalogics Yazılımı ve Adobe Ürünlerinin tüm kullanım hakları, işbu SKLA'nın şartlarına
uymamanız halinde bu hakların elinizden alınması şartı ile verilmektedir.

15.2.9.

Geçerli Yasa. İşbu SKLA herhangi bir yargı makamının ihtilaf yasaları ile veya

Uluslararası Ürün Satışı Sözleşmeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Konvansiyonu
tarafından idare edilmez ve bunlar özellikle uygulama dışında tutulmuştur.
15.2.10. İşbu SKLA'nın Genel Hükümleri, tüketici olarak satın alma faaliyetinde bulunan
herhangi bir tarafın kanuni haklarına zarar vermeyecektir.
15.2.11. Ticari markalar. Burada yer alan tüm ticari markalar, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya
diğer ülkelerdeki kendi sahiplerinin tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
15.3.

Cuminas DjVu® SDK
Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif hakkı © 2008 Celartem, Inc. tarafından alınmıştır.
Tüm hakları saklıdır. Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif hakkı © 2011 Caminova,
Inc. tarafından alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif
hakkı © 2013 Cuminas, Inc. tarafından alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. DjVu, ABD Patent No.
6.058.214 ile korunmaktadır. Beklemedeki Yabancı Patentler koduyla koruma altındadır. AT&T
Labs Technology tarafından desteklenmektedir.
Son Kullanıcı olarak Sizin, YAZILIM'ın telif hakkının tüm süresi boyunca ya da SKLA'da belirtilmiş
olan daha başka ve daha kısa bir kullanım süresi boyunca DjVu SDK'yi, YAZILIM'ın bir parçası
olarak kullanma hakkınız vardır.
15.3.1.

İşbu kısıtlamaya bakılmaksızın, bağlayıcı hukukun açıkça belirterek izin verdiği
durumlar haricinde, tersine mühendislik, derlemesini açma ve parçalara ayırma (yani,
herhangi bir nesne kodunu yeniden oluşturma ve kaynak koda dönüştürme) veya farklı
bir şekilde YAZILIM'ın veya herhangi bir kısmının kaynak kodunu türetme girişiminde
bulunma işlemi uygulayamaz ve başkalarının uygulamasını olanak sağlayamazsınız.
Yürürlükteki yasa tarafından bu faaliyetlerin kısıtlanmasının yasaklanması halinde, bu
gibi bir ifşaatın yasayla şart koşulduğu durumlar haricinde, tespit edilen bilgiler üçüncü
taraflara açıklanmamalıdır ve söz konusu bilgiler derhal ABBYY'ye bildirilmelidir. Tüm
bu bilgiler gizli ve mülkiyeti ABBYY'ye ait bilgiler olarak kabul edilir.

15.3.2.

ABBYY
ÜÇÜNCÜ
TARAFLARIN
HAKLARININ
İHLAL
EDİLMESİ,
PAZARLANABİLİRLİK, ENTEGRASYON, TATMİN EDİCİ KALİTE, HERHANGİ BİR
AMACA
UYGUNLUK
VEYA
YAZILIM'IN
HİÇBİR
HATA
İÇERMEDİĞİ,
İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI, BAŞKA BİR DONANIM VEYA YAZILIMLA
BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞI DAHİL FAKAT BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SİZE HİÇBİR GARANTİ, TAAHHÜT VEYA BEYANDA
BULUNMAMAKTADIR (AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, GENEL HUKUK UYARINCA,
ÖZEL OLARAK, KULLANIMA DAYALI OLARAK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE).
ABBYY, YAZILIM'I KULLANMAKLA ELDE EDECEĞİNİZ PERFORMANSI VEYA
SONUCU GARANTİ ETMEZ/EDEMEZ. YAZILIM'IN KALİTE VE PERFORMANSIYLA
İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. AYRICA, ABBYY, YAZILIMLA BİRLİKTE
SUNULAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM ÜRÜNÜ HAKKINDA HİÇBİR
GARANTİ VERMEZ.

15.3.3.

BİR ABBYY TEMSİLCİSİ BU TÜR BİR ZARAR, TALEP VEYA MALİYETTEN ÜÇÜNCÜ
BIR ŞAHISÇA HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE; ABBYY HİÇBİR DURUMDA
HERHANGİ BİR HASAR, İŞ KESİNTİSİ, VERİ VEYA İŞ YA DA BAŞKA TÜRLÜ BİLGİ
KAYBI, TALEPLER VEYA MASRAFLAR YA DA YAZILIM'IN KULLANIMINDAN
VE/VEYA KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR NEDENDEN VEYA YAZILIM'DAKİ
OLASI HATALARIN VEYA YANLIŞ KODLAMALARIN YOL AÇTIĞI ZARARLARDAN
KAYNAKLANAN FİİLİ, DOLAYLI, ARIZİ VEYA HERHANGİ BIR KÂR VEYA
TASARRUF KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDA BAHSEDİLEN
SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR, BAĞLI OLDUĞUNUZ YARGI ALANINDA
YÜRÜRLÜKTE OLAN YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR.
ABBYY'NİN İŞBU SKLA İLE İLİŞKİLİ VEYA BU KAPSAMDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ,
EĞER ÖDENMİŞSE YAZILIM İÇİN ÖDENEN ORİJİNAL SATIN ALMA FİYATIYLA

SINIRLIDIR.
15.3.4.

ABD'de Edinilen YAZILIM ile ilgili kısıtlamalar.
15.3.4.1. Devlet Kullanımı. YAZILIM'ın Amerika Birleşik Devletleri Devleti veya
herhangi diğer Amerika Birleşik Devletleri Devlet dairesi tarafından
kullanılması halinde, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir: (1) 52.227-14 sayılı
Federal Edinim Düzenlemelerinde Veri Hakları – Genel maddede açıklandığı
şekilde Kısıtlı Bilgisayar YAZILIMI ve (2) Hükümet tarafından herhangi bir
kullanım, çoğaltma veya ifşa DFARS 252.227-7013'teki Teknik Veriler ve
Bilgisayar YAZILIMI maddesinin (c)(1)(ii) fıkrasında ortaya konan
kısıtlamalara tabidir.
15.3.4.2. İhracat kuralları. YAZILIM'ı, işbu YAZILIM'ın satın alındığı veya başka şekilde
temin edildiği ülkenin yasalarında yer alan ihracat hükümlerini ihlal edecek
şekilde ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca,
geçerli yasalar uyarınca YAZILIM'ı edinmenizin yasak olmadığını beyan ve
taahhüt etmektesiniz.

15.3.5.

Üçüncü Taraf Kodu. Oniguruma Telif Hakkı © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb
DOT ne DOT jp>. Tüm hakları saklıdır. Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın
kaynak ve çiftli kod biçiminde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların
karşılanmasına tabi olarak izin verilir. Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki
telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir. Çiftli
kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi
ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer
materyallerde belirtilmelidir.
BU YAZILIM, YAZARI VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ"
SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE,
AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. YAZAR VEYA
KATKIDA BULUNANLAR, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK
SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK
ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMİŞ OLSUN, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ
BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, HİÇBİR DURUMDA BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZÎ, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA
DOLAYLI ZARARLARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM,
VERİ VEYA KÂR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU
TUTULMAYACAKTIR.

15.3.6.

MD5 Bu yazılımın bir bölümü, RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm'den türetilmiştir. Mersenne Twister Telif Hakkı © 2006,2007 Mutsuo Saito,
Makoto Matsumoto ve Hiroshima University. Tüm hakları saklıdır. Değiştirilerek veya
değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde yeniden dağıtım ve kullanıma,
aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak izin verilir: Kaynak kod yeniden
dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki
sorumluluk reddi belirtilmelidir. Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki
telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte
verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde belirtilmelidir. Önceden konunun açıkça
belirtildiği bir yazılı izin alınmadığı müddetçe, Hiroshima University veya katkıda
bulunan kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünleri tanıtmak veya duyurmak için
kullanılamaz.
BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN
"OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR

AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL
OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
HİÇBİR DURUMDA; TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER
SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE
DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ
BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ
BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN
DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZÎ, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI HİÇBİR
ZARARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA
KÂR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
15.4.

OpenSSL
15.4.1.

OpenSSL Lisansı
Telif Hakkı (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün OpenSSL Projesi tarafından OpenSSL Toolkit'te kullanım için geliştirilmiş
yazılımları içerir (http://www.openssl.org/)
Telif Hakkı (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Eric Young
(eay@cryptsoft.com)

tarafından

yazılmış

kriptografik

yazılımlar

içerir

Eric Young, kullanılan kütüphane bölümlerinin yazarıdır.
Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılımlar içerir.
OpenSSL araç seti bir çift lisans kapsamında kalır, yani hem OpenSSL Lisansının hem
de orijinal SSLeay lisansının koşulları araç seti için geçerlidir.
Asıl
lisans
bulabilirsiniz.
15.5.

metinlerini

https://www.openssl.org/source/license.html

adresinde

PDF-XChange
PDF--XChange Standard © 2001-2013, Tracker Software Products Ltd.
15.5.1.

Lisansın Verilmesi ve Kısıtlamalar. ABBYY, işbu SKLA şartları uyarınca YAZILIM
içerisinde kapsanmış olan PDF-XChange'i kullanma konusunda münhasır olmayan hak
vermektedir. YAZILIM içerisinde verilen PDF-XChange'in yedek bir kopyasını
alabilirsiniz, ancak yedek kopya herhangi bir Bilgisayar üzerinde yüklenemez veya
kullanılamaz.

15.5.2.

Fikri Mülkiyet Hakları. YAZILIM içerisinde verilen PDF-XChange'in sahibi Tracker
Software Products Ltd ve tedarikçileri olup yapısı, organizasyonu ve kodu Tracker
Software Products Ltd ve tedarikçilerinin değerli ticari sırlarıdır. PDF-XChange, ayrıca
Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı yasası ve Uluslararası Anlaşma hükümleri
tarafından korunmaktadır. YAZILIM içerisinde verilen PDF-XChange'i işbu SKLA
içerisinde aksi açıkça belirtilmediği takdirde kopyalayamazsınız. İşbu SKLA uyarınca
almanıza izin verilen kopyalar YAZILIM üzerinde veya içerisinde görülen aynı telif
hakkını ve diğer mülkiyet bildirimlerini içermelidir. İşbu anlaşma ile YAZILIM içerisinde
verilen PDF-XChange'i değiştirmemeyi, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi,
düzenlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, bileşenlerine ayırmamayı veya başka
şekillerde kaynak kodunu çözmeye çalışmayacağınızı kabul etmektesiniz. Yukarıda
belirtilenler haricinde, işbu SKLA size PDF-XChange üzerinde herhangi bir Fikri

Mülkiyet Hakkı vermemektedir.

15.6.

15.5.3.

İhracat kuralları. YAZILIM içerisinde verilen PDF-XChange'in Birleşik Devletler İhracat
İdaresi Yasası veya diğer ihracat yasaları, kısıtlamaları veya düzenlemeleri (toplu
olarak "İhracat Yasaları") tarafından yasaklanan herhangi bir ülkeye sevk
edilmeyeceğini, devredilmeyeceğini veya ihraç edilmeyeceğini veya yine yasaklı başka
biçimlerde kullanılmayacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca, YAZILIM içerisinde verilen
PDF-XChange'in İhracat Yasaları uyarınca ihracatı kontrollü kalemler olarak
tanımlanması durumunda, ambargolu bir ulusun vatandaşı Olmadığınızı veya başka
şekillerden bu ülkelerde Bulunmadığınızı ve YAZILIM içerisindeki PDF-XChange'i alma
konusunda İhracat Yasaları uyarınca yasaklı olmadığını teyiden beyan etmektesiniz.
YAZILIM içerisinde verilen PDF-XChange'in tüm kullanım hakları, işbu SKLA'nın
şartlarına uymamanız halinde kaybedileceği şartı ile verilmektedir.

15.5.4.

Ticari markalar. PDF-XChange Drivers, tescilli ticari markalar ya da Birleşik Krallık,
Kanada ve/veya diğer ülkelerde Tracker Software Products Ltd'nin ticari markalarıdır.

Microsoft Corporation
15.6.1.

Microsoft® Visual Studio® 2015 kullanılarak geliştirilen C++ uygulamalarını çalıştırmak
için, 15.6.1.1. fıkrada listelenen Microsoft Corporation teknolojileri veya kısımları
(bundan böyle "Microsoft Teknolojileri" olarak anılacaktır) kullanılır. Microsoft
Teknolojileri, Microsoft Teknolojileri ile birlikte verilen Microsoft Yazılım Lisans Şartları
kapsamında dağıtılmıştır.
15.6.1.1. YAZILIM'da Kullanılan Microsoft Corporation Teknolojileri
• Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library
© Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft ve Visual Studio,
Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
• Microsoft Visual C++ 2015 OMP Kitaplığı
© Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft ve Visual Studio,
Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
15.6.1.2. Microsoft Teknolojileri lisanslıdır, satılmaz. Microsoft Yazılım Lisans Şartları
ve bu SKLA size yalnızca Microsoft Teknolojilerini kullanımınızla ilgili bazı
haklar vermektedir. Microsoft, tüm diğer hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara
rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa Microsoft Teknolojilerini
yalnızca Microsoft Yazılım Lisans Koşullarında ve işbu SKLA'da açıkça izin
verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, Microsoft Teknolojilerinde
size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik
sınırlamaya
uymanız
gerekir.
Daha
fazla
bilgi
için
lütfen
www.microsoft.com/licensing/userights
adresine
göz
atın.
Şunları
yapamazsınız:
• Microsoft Teknolojilerinde yer alan teknik sınırlamaları herhangi bir şekilde
aşmak;
• aşağıdaki durumlar haricinde, ters mühendislik, Microsoft Teknolojilerini
parçalara ayırmak veya kaynak koda dönüştürmek ya da başka şekillerde
yazılımın kaynak kodunu çözmeye çalışmak; (i) bu sınırlamaya rağmen,
geçerli kanunlarca izin verilmesi; veya (ii) Microsoft Teknolojilerinde yer
alan ve Microsoft Teknolojilerine bağlı GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı

kapsamında lisanslı olan tüm kütüphanelere yapılan değişiklikleri
ayıklamanın gerekmesi;
• Microsoft Teknolojilerindeki Microsoft'a veya tedarikçilerine ait herhangi
bir bildirimi kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
• Microsoft Teknolojilerini, yasalara aykırı bir şekilde kullanmak;
• Microsoft Teknolojilerini paylaşmak, yayınlamak, kiralamak veya finansal
olarak kiralamak ya da Microsoft Teknolojilerini başkalarının kullanması
için bağımsız bir barındırma çözümü olarak sunmak;
15.6.1.3. İhracat Kısıtlamaları. Microsoft teknolojileri, çevrimiçi hizmetler, profesyonel
hizmetler ve ilgili teknolojiler, ABD ihracat mevzuatına tabidir. ABD İhracat
Yönetimi Düzenlemeleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği, Yabancı
Varlıkların Kontrolü Ofisi yaptırım programları ve Microsoft ürünlerine,
hizmetlerine ve teknolojilerine ilişkin ABD ve diğer hükümetler tarafından
düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamaları dâhil
yürürlükte bulunan tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymak zorundasınız.
Daha fazla bilgi için www.microsoft.com/exporting adresine göz atın.
15.6.2.

YAZILIM'ın içinde, burada listelenen Microsoft Corporation'a ait teknolojiler veya onların
parçaları (bundan sonra "Microsoft Teknolojileri" olarak anılacaktır) kullanılmıştır.
Microsoft Teknolojileri, Microsoft Teknolojileri ile birlikte verilen Microsoft Yazılım Lisans
Şartları kapsamında dağıtılmıştır.
15.6.2.1. YAZILIM'da Kullanılan Microsoft Corporation Teknolojileri:
• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (diğer adıyla
MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft,
Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markasıdır.
15.6.2.2. Microsoft Teknolojileri lisanslıdır, satılmaz. BU SKLA'da Size sadece
Microsoft Teknolojilerini kullanmak için bazı haklar verilmiştir. Microsoft, tüm
diğer hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar
sağlamıyorsa Microsoft Teknolojilerini yalnızca Microsoft Yazılım Lisans
Koşullarında ve işbu SKLA'da açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz.
Bunu yaparken, Microsoft Teknolojilerinde size yazılımı yalnızca belirli
şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir.
Şunları yapamazsınız:
• Microsoft Teknolojilerini kendi amacı dışında başka bir amaçla kullanmak.
Microsoft Teknolojilerinin amacı, Microsoft Teknolojilerinde sağlanan
özelliklerde tanımlandığı şekilde, HD Photo 1.0 (Windows Media Photo
1.0 dosya biçimi) dosya biçimine uyan veya bu biçimi destekleyen XML
Kâğıt Şartnamesindeki HD Photo kodlayıcıyların ve/veya kod çözücülerin
uygulanmasıdır.
• Microsoft Teknolojilerini başkalarının kopyalaması için yayınlamak;
• Microsoft Teknolojilerini kiralamak, finansal olarak kiralamak veya ödünç
vermek;
• açıkça izin verilmediği müddetçe, Microsoft Teknolojilerini veya bu

Microsoft Yazılım Lisans Şartlarını herhangi bir üçüncü tarafa aktarmak.
15.6.2.3. İhracat kısıtlamaları. Microsoft Teknolojileri, Amerika Birleşik Devletleri
ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Microsoft Teknolojileri için
geçerli olan tüm ulusal ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine
uymak zorundasınız. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yer, son kullanıcılar
ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için lütfen
www.microsoft.com/exporting adresine göz atın.
15.6.3.

Microsoft Outlook entegrasyonunu desteklemek için, 15.6.3.1 sayılı fıkrada listelenen
Microsoft Corporation teknolojileri veya kısımları (bundan böyle "Microsoft Teknolojileri"
olarak anılacaktır) kullanılır. Microsoft Teknolojileri, Microsoft Teknolojileri ile birlikte
verilen Microsoft Yazılım Lisans Şartları kapsamında dağıtılmıştır.
15.6.3.1. YAZILIM'da Kullanılan Microsoft Corporation Teknolojileri:
MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Başlık Dosyaları
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Microsoft
Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari veya ticari markasıdır.
15.6.3.2. Microsoft Teknolojileri lisanslıdır, satılmaz. Microsoft Yazılım Lisans Şartları
ve bu SKLA size yalnızca Microsoft Teknolojilerini kullanımınızla ilgili bazı
haklar vermektedir. Microsoft, tüm diğer hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara
rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa Microsoft Teknolojilerini
yalnızca Microsoft Yazılım Lisans Koşullarında ve işbu SKLA'da açıkça izin
verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, Microsoft Teknolojilerinde
size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik
sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
• Microsoft Teknolojilerinde yer alan teknik sınırlamaları herhangi bir şekilde
aşmak;
• bu sınırlamaya rağmen, ilgili yasaların açıkça izin verdiği durumlar
dışında, Microsoft Teknolojileri üzerinde tersine mühendislik işlemi
yapmak, uygulamayı kaynak koda dönüştürmek veya tersine çevirmek;
• bu sınırlamaya rağmen, Microsoft Teknolojilerinin işbu SKLA'da ya da
Microsoft Yazılım Lisans Şartlarında belirtilenden veya ilgili yasaların izin
verdiğinden daha fazla kopyasını oluşturmak;
• Microsoft Teknolojilerini başkalarının kopyalaması için yayınlamak;
• Microsoft Teknolojilerini kiralamak, finansal olarak kiralamak veya ödünç
vermek; veya
• Microsoft Teknolojilerini, ticari yazılım sunucu hizmetleri için kullanmak.
15.6.3.3. İhracat kısıtlamaları. Microsoft Teknolojileri, Amerika Birleşik Devletleri
ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Microsoft Teknolojileri için
geçerli olan tüm ulusal ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine
uymak zorundasınız. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yer, son kullanıcılar
ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için lütfen
www.microsoft.com/exporting adresine göz atın.

15.6.4.

Windows-native XML tabanlı uygulamalar geliştirmeye yönelik Microsoft geliştirme
araçları kullanılarak yazılan uygulamalara izin vermek için, 15.6.4.1 sayılı fıkrada

listelenen Microsoft Corporation teknolojileri veya kısımları (bundan böyle "Microsoft
Teknolojileri" olarak anılacaktır) kullanılır. Microsoft Teknolojileri, Microsoft Teknolojileri
ile birlikte verilen Microsoft Yazılım Lisans Şartları kapsamında dağıtılmıştır.
15.6.4.1. YAZILIM'da Kullanılan Microsoft Corporation Teknolojileri:
• MICROSOFT XML ÇEKİRDEK HİZMETLERİ (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Tüm hakları saklıdır. Microsoft,
Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari markasıdır.
15.6.4.2. Microsoft Teknolojileri lisanslıdır, satılmaz. Microsoft Yazılım Lisans Şartları
ve bu SKLA size yalnızca Microsoft Teknolojilerini kullanımınızla ilgili bazı
haklar vermektedir. Microsoft, tüm diğer hakları saklı tutar. Bu sınırlamalara
rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa Microsoft Teknolojilerini
yalnızca Microsoft Yazılım Lisans Koşullarında ve işbu SKLA'da açıkça izin
verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı
yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya
uymanız gerekir.
15.6.4.3. İhracat kısıtlamaları. Microsoft Teknolojileri, Amerika Birleşik Devletleri
ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Microsoft Teknolojileri için
geçerli olan tüm ulusal ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine
uymak zorundasınız. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yer, son kullanıcılar
ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için lütfen
www.microsoft.com/exporting adresine göz atın.
15.7.

Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular yazı tipleri
15.7.1.

Miama Nueva Telif Hakkı (c) 2014, Linus Romer, Ayrılmış Yazı Tipi Adı Miama Nueva
ile.

15.7.2.

Pecita Telif Hakkı (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), Ayrılmış Yazı Tipi
Adı Pecita ile.

15.7.3.

Bad Script Regular Telif Hakkı (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) Ayrılmış Yazı Tipi Adı
"Bad Script" ile.

15.7.4.

Bu Yazı Tipi Yazılımı, SIL Açık Yazı Tipi Lisansı, Sürüm 1.1 kapsamındadır.
Bu lisans aşağıya kopyalanmıştır ve ayrıca Sık Sorulan Sorularla birlikte şu adreste de
bulunabilir: http://scripts.sil.org/OFL

15.7.5.

SIL AÇIK YAZI TİPİ LİSANS Sürümü 1.1 - 26 Şubat 2007
15.7.5.1. GİRİŞ
Açık Yazı Tipi Lisansının (A) amaçları, işbirliğine dayalı yazı tipi projelerinin
dünya çapında geliştirilmesini teşvik etmek, akademik ve dilbilimsel
toplulukların yazı tipi oluşturma gayretlerini desteklemek ve yazı tiplerinin
başkalarıyla paylaşılıp ortak olarak geliştirilebileceği özgür ve açık bir
çerçeve sağlamaktır.
OFL, lisanslı yazı tiplerinin kendileri tarafından satılmadığı sürece özgürce
kullanılmasını, üzerinde çalışılmasını, değiştirilmesini ve yeniden
dağıtılmasını sağlar. Tüm türev çalışmalar dâhil yazı tipleri, ayrılmış isimlerin
türev çalışmalarda kullanılması koşuluyla, herhangi bir yazılım ile birlikte

paketlenebilir, gömülebilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya satılabilir. Ancak, yazı
tipleri ve türevleri, başka bir lisans türü kapsamında piyasaya sürülemez.
Yazı tiplerinin bu lisans kapsamında kalma zorunluluğu, yazı tipleri veya
türevleri kullanılarak oluşturulan hiçbir döküman için geçerli değildir.
15.7.5.2. TANIMLAMALAR
"Yazı Tipi Yazılımı", bu lisans kapsamında Telif Hakkı Sahibi/Sahipleri
tarafından piyasaya sürülen ve böyle olduğu açıkça belirtilen dosya dizisini
belirtir. Bu, kaynak dosyaları derleme kodlarını ve dökümantasyonu içerebilir.
"Ayrılmış Yazı Tipi Adı", telif hakkı bildirim(ler)inden sonra böyle olduğu
belirtilen herhangi bir adı belirtir.
"Orijinal Sürüm", Yazı Tipi Yazılımı bileşenlerinin Telif Hakkı Sahip(ler)i
tarafından dağıtıldığı şekilde toplanmasını belirtir.
"Değiştirilmiş Sürüm", Orijinal Sürümün bileşenlerinden herhangi birinde,
kısmen veya tamamen ekleme, silme veya yer değiştirme yaparak, biçimleri
değiştirerek veya Yazı Tipi Yazılımını yeni bir ortama taşıyarak oluşturulan
herhangi bir türevi belirtir.
"Yazar", herhangi bir tasarımcıyı, mühendisi, programcıyı, teknik yazarı veya
Yazı Tipi Yazılımına katkıda bulunan başka bir kişiyi belirtir.
15.7.5.3. İZİNLER VE KOŞULLAR
Yazı Tipi Yazılımının bir kopyasını edinen her kişiye bedelsiz olarak,
kullanma, üzerinde çalışma, kopyalama, birleştirme, yerleştirme, değiştirme,
yeniden dağıtma ve Yazı Tipi Yazılımının değiştirilmiş ve değiştirilmemiş
kopyalarını satma izni verilecek olup bu izin şu koşullara tabi olacaktır:
1) Yazı Tipi Yazılımı ve yazılımın tekil bileşenlerinden hiçbiri, Orijinal veya
Değiştirilmiş Sürümde kendi başına satılamaz.
2) Her kopyanın yukarıdaki telif hakkı bildirimini ve işbu lisansı içermesi
koşuluyla, Yazı Tipi Yazılımının Orijinal ve Değiştirilmiş Sürümleri,
herhangi bir yazılımla birlikte paketlenebilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya
satılabilir. Bunlar, bağımsız metin dosyaları, insan tarafından okunabilir
başlıklar veya alanlar kullanıcı tarafından kolaylıkla okunabilir olduğu
sürece, metin veya ikili dosyalardaki makine tarafından okunabilen uygun
üst veri alanlarında yer alabilir.
3) İlgili Telif Hakkı Sahibi tarafından açıkça yazılı izin verilmediği sürece,
Yazı Tipi Yazılımının hiçbir Değiştirilmiş Sürümü, Ayrılmış Yazı Tipi
Adını/Adlarını kullanamaz. Bu kısıtlama, kullanıcılara sunulduğu şekilde,
sadece birincil yazı ipi adı için geçerlidir.
4) Yazı Tipi Yazılımının Telif Hakkı Sahiplerinin veya Yazarlarının adları,
Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yazarların katkısını bildirme amacı dışında
veya onların açıkça yazılı izni olmadan hiçbir Değiştirilmiş Sürümü
tanıtmak, duyurmak veya reklamını yapmak için kullanılamaz.
5) Kısmen veya tamamen, değiştirilmiş veya değiştirilmemiş Yazı Tipi
Yazılımı, tamamen işbu lisans kapsamında dağıtılmalı ve başka hiçbir
lisans kapsamında dağıtılmamalıdır. Yazı tiplerinin işbu lisans
kapsamında kalma zorunluluğu Yazı Tipi Yazılımı kullanılarak oluşturulan
hiçbir belge için geçerli değildir.

15.7.5.4. FESİH
Yukarıdaki koşullardan herhangi biri yerine getirilmiyorsa lisans geçersiz ve
hükümsüz hâle gelir.
15.7.5.5. SORUMLULUK REDDİ
YAZI TİPİ YAZILIMI, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE
PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ
ŞAHIS, PATENT, TİCARİ MARKA HAKLARINI VE DİĞER HAKLARI İHLAL
ETMEME YÖNÜNDE, İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL
OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ
VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA, TELİF HAKKI SAHİPLERİ,
İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER ZARAR VERİCİ EYLEM VEYA
YAZI TİPİ YAZILIMI'NIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI YA DA
YAZI TİPİ YAZILIMI'NDAKİ DİĞER İŞLEMLER SONUCUNDA OLSUN, TÜM
GENEL, ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR
DAHİL HİÇBİR HAK TALEBİ, ZARAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN
SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
15.8.

LibJPEG
Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

15.9.

FreeType Kütüphanesi
Bu yazılımın bazı kısımlarının telif hakkı © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org)'a aittir.
Tüm hakları saklıdır.

15.10. Kakadu Software
Bu yazılımın bazı kısımları © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. telif hakkına tabidir. Tüm hakları
saklıdır.
15.11. pixtran (pixtools)
© Telif Hakkı 2007 EMC Corporation. Tüm hakları saklıdır.
EMC’nin ve EMC’nin lisansörlerinin Yazılımdaki fikri mülkiyet hakları yazılımın kullanıldığı
coğrafyada geçerli tüm yasal teoriler kapsamında korunur;
ABBYY, EMC adına hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Burada açıkça verilmemiş
tüm haklar EMC'de saklıdır.
15.12. TWAIN Header
TWAIN Toolkit, olduğu gibi dağıtılır. TWAIN Toolkit’in geliştiricisi ve dağıtımcıları, hiçbir sınırlama
olmaksızın, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi
ile ilgili ima yollu garantiler de dahil olmak üzere, hiçbir ima yollu, açık veya yasal garanti
vermemektedir. Geliştiriciler ve dağıtımcılar, TWAIN Toolkit’in çoğaltılması, değiştirilmesi,
dağıtılması veya başka bir şekilde kullanılması ile alakalı doğrudan, dolaylı, özel, arızî veya
nedensel hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
15.13. YAZILIM, başka üçüncü taraf yazılımlar içerebilir. Üçüncü taraf yazılımlar ve bu üçüncü taraf
yazılımların lisansları hakkındaki bilgileri YAZILIM'da ve/veya YAZILIM ile gelen
dökümantasyonda bulabilirsiniz.
16. Geçerli Yasa
16.1.

YAZILIM ABD, Kanada, Meksika, Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Montserrat, Nikaragua, Panama, Turks ve Caicos Adaları, Virgin Adaları veya Tayvan'da satın
alınmışsa, işbu SKLA Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır.
Bu SKLA ve/veya bu YAZILIM ile ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilafın yalnızca Kaliforniya
Eyaleti Santa Clara kasabasındaki federal ve/veya eyalet mahkemelerinde çözüleceğini kabul
etmektesiniz. Şüpheye mahal vermemek adına, YAZILIM ABD'de edinilmişse, YAZILIM'ı ABBYY
USA Software House Inc.'dan edinmiş (satın almış) sayılırsınız.
16.2.

YAZILIM, Japonya'da temin edilmiş ise, işbu SKLA yalnızca Japonya yasalarına göre yorumlanıp
hükme bağlanacağı gibi, tüm taraflar da Japonya, Tokyo Bölge Mahkemesinin münhasır yetkili
makam olacağını kabul eder.

16.3.

YAZILIM Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Macaristan, İtalya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Letonya'da alınmışsa, Litvanya, Estonya veya Avrupa
Birliği'nin herhangi bir üye devleti, bu SKLA'nın 16.4. Maddesinde doğrudan bahsi geçmeyen
başka bir üye ülkede veya İsviçre, Norveç, İzlanda veya Lihtenştayn, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Gürcistan, Irak, İsrail, Cumhuriyet Kuzey Makedonya, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Moldova ve
Ukrayna’da edinilmiş ise, bu SKLA Almanya yasalarına uygun olarak hükme bağlanacak ve
yorumlanacaktır. Bu SKLA ile ilgili her türlü yargı yetkisi yalnızca Münih mahkemelerindedir.

16.4.

YAZILIM, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve İrlanda Cumhuriyeti, Cayman
Adaları, Cebelitarık, Guernsey, Man Adası, Jersey ve Britanya Virgin Adaları'nda temin edilmiş
ise, işbu SKLA yalnızca İngiltere ve Galler Yasaları'na göre yorumlanıp hükme bağlanacağı gibi,
tüm Taraflar da İngiliz ve Galler mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eder.

16.5.

Eğer YAZILIM Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Christmas Adası, Cocos (Keeling)
Adaları, Cook Adaları, Fiji, Niue, Norfolk Adası, Tokelau'dan temin edilmiş ise, işbu SKLA,
Avustralya, New South Wales mahkemelerinde yürürlükte bulunan yasalara tabi olacaktır ve
taraflar New South Wales Eyaletindeki Eyalet ve Federal Mahkemelerinin yargı yetkisini kabul
eder.

16.6.

YAZILIM Rusya, Belarus, Kazakistan veya Moldova hariç BDT'nin herhangi başka bir ülkesinde
edinilmişse, bu SKLA Rusya Federasyonu'nda yürürlükte olan yasalara göre yönetilir ve
yorumlanır.

16.7.

Bir tüzel kişi veya bireysel tüccar (şirket yapısına sahip olmayıp kendi başına ticaretle uğraşan ve
faaliyetleriyle ilgili tüm eylemleri gerçekleştirerek sorumluluğu üstlenen bir kişi) konumundaysanız
ve 16.6. madde geçerliyse, bu SKLA'dan kaynaklanan her türlü ihtilafta Rusya Federasyonu,
Moskova Hakem Heyeti (Arbitrazh) karar mercii olacaktır. 16.6. madde geçerliyse ve Siz de bir
gerçek şahıs iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm ihtilaflarda yalnızca Moskova, Rusya Federasyonu,
Butyrsky Bölge Mahkemesi yetkili olacaktır.

16.8.

Madde 16.1 - 16.7 kapsamında açıklanan durumlarda, işbu SKLA herhangi bir yargı makamının
ihtilaf yasaları ile veya Uluslararası Ürün Satışı Sözleşmeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler
Konvansiyonu tarafından idare edilmez ve bunlar özellikle uygulama dışında tutulmuştur.

16.9.

YAZILIM, 16.1 - 16.7 sayılı maddelerde belirtilen ülkeler dışında bir ülkeden edinildiyse (satın
alındıysa), bu SKLA, YAZILIM'ı satı aldığınız ülkede geçerli yasalara tabidir ve o yasalar
doğrultusunda yorumlanır.

17. Fesih
17.1.

ABBYY ile yapılan ayrı bir yazılı anlaşmada ya da SKLA veya YAZILIM dokümanlarında aksi
üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, işbu SKLA, SKLA'nın başında verdiğiniz onayın tarihinden
itibaren veya yürürlükteki yasa kapsamında izin verilen süre boyunca geçerli olacaktır. İlgili
yasanın bu SKLA için bir sona erme süresini zorunlu tutması durumunda, bu SKLA izin verilen
süre boyunca, ancak her halükarda en az YAZILIM telif hakkı süresince geçerli olacak ve bu
durumda, ilgili sürenin dolmasından sonra herhangi bir bildirim yapılmaksızın feshedilecektir.

17.2.

Diğer hakların zarar görmemesi kaydıyla, ABBYY, işbu SKLA'nın şart ve koşullarına uymamanız
halinde işbu SKLA'nın şart ve koşullarını feshedebilir. Bu gibi bir durumda, YAZILIM'ın tüm
kopyalarını, tüm bileşen parçalarını imha etmeniz ve YAZILIM'ı Bilgisayarlarınızdan kaldırmanız
gerekir.

17.3.

YAZILIM'ın tüm kopyalarını, tüm bileşen parçalarını
Bilgisayarlarınızdan kaldırarak bu SKLA'yı feshedebilirsiniz.

17.4.

Ancak, bu tür bir fesih, YAZILIM için ödeme yapma yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.
Tanımlamalar ve madde 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve madde 3.4.4 işbu
SKLA'nın feshedilmesi ya da sona erdirilmesinden sonra da geçerliliğini korur, ancak bu durum
işbu SKLA'nın YAZILIM'ı kullanma hakkını devam ettirdiği anlamına gelmez ve böyle bir devama
gerekçe teşkil etmez.

imha

ederek

ve

YAZILIM'ı

18. Diğer
18.1.

Etkinleştirme, kurulum, işletim, kayıt ve/veya YAZILIM'ın teknik desteği ve bakımı sırasında
ABBYY'ye bazı kişisel bilgiler (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adı
(varsa) dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve teknik bilgiler (donanım özellikleriniz,
üçüncü taraf yazılımınızın, Sizin YAZILIM'ınızın Seri Numarası dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak
üzere) vermeniz istenebilir. Bize kişisel ve/veya teknik bilgilerinizi vermemeyi tercih edebilirsiniz
ancak bu durumda, kişisel ve/veya teknik bilgiler, Size YAZILIM'a dair teknik destek veya bakım
sunmak için temel teşkil ediyorsa veya YAZILIM'a dair sunulan teknik desteğin veya bakımın bir
gereği ise ve geçerli yasalarla çelişmiyorsa, kendi kişisel ve/veya teknik bilgilerini sağlayan
ABBYY müşterilerine sunulan YAZILIM teknik destek veya bakım hizmetlerini alamayabilirsiniz.
Örneğin teknik destek sağlamak üzere sizinle iletişime geçebilmek için ABBYY'nin e-postanızı
veya telefon numaranızı işlemesi gerekir. ABBYY veya ABBYY Ortağının ihtiyaç duyduğundan
daha fazla kişisel ve/veya teknik bilgi vermemeyi ve kişisel ve/veya teknik bilgilerinizin ABBYY
ve/veya iş ortakları veya ABBYY Ortakları tarafından yürürlükteki yasalarca öngörüldüğü gibi
gizliliğin korunması suretiyle işlenebileceğini (bilgi toplama ve/veya herhangi bir şekilde kullanma
dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kabul ediyorsunuz. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında
daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen https://www.abbyy.com/privacy konumunda bulunan
Gizlilik İlkesine bakın.

18.2.

YAZILIM, YAZILIM'ın durumunu denetlemek veya YAZILIM'ın işleyişi için gerekli olan
güncellemeleri ya da teknik bilgileri indirmek için düzenli olarak ABBYY güvenli sunucusuna
bağlanabilir.

18.3.

ABBYY'nin yasal bir dayanağı olması durumunda (mesela tarafınıza bilgi gönderilmesini kabul
etmeniz), ABBYY size ürün ve şirket haberleri, özel kampanyalarla ilgili bilgiler, ürün kullanımıyla
ilgili öneriler ve ürün ve şirketle ilgili diğer bilgiler içeren e-postalar gönderebilir. İstediğiniz zaman
bu aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz (https://www.abbyy.com/privacy).

18.4.

YAZILIM'ı kullanımınız ile ilgili herhangi bir iddia veya dava ile karşı karşıya kalırsanız,
mümkünse bu durumu öğrendikten sonraki en geç üç (3) iş günü içinde ABBYY'e yazılı olarak
bildirmekle yükümlüsünüz. ABBYY'nin bu tür hak talepleriyle ilgili mahkeme veya tahkim
duruşmalarına müdahil olabilmesi ve savunma yapabilmesi için gerekli olan her şeyi yapacak,
ABBYY ile bu konuda her türlü işbirliğinde bulunacak ve ilgili dava ya da hak taleplerine karşı
savunma yapabilmesi için sahip olması gerektiğine inandığı her türlü bilgiyi sizden talepte
bulunmasından sonraki en geç yedi (7) gün içinde ABBYY'ye vereceksiniz.

18.5.

Taraflarca aksi belirtilmediği müddetçe, işbu SKLA kapsamında lisanslanan Yazılım, ücretin
ödenmesini gerektirir. İşbu SKLA için belirlenen ücret; ABBYY veya bir ABBYY Ortağı tarafından
belirlenen ve yine bunlar tarafından belirlenmiş ödeme usulleri ile ödenebilen veya Sizin
tarafınızdan alınan donanımın fiyatına dahil olan Lisans ücreti, veya sizin tarafınızdan YAZILIM'ın
tam sürümü için ödenebilecek olan ücrettir.

18.6.

İşbu SKLA'nın herhangi bir bölümünün hükümsüz ve uygulanamaz bulunması halinde, bu durum

bütün olarak SKLA'nın geçerliliğini etkilemeyecek ve SKLA geçerliliğini ve uygulanabilirliğini
koruyacaktır.

