
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI (SKLA) 

ABBYY Screenshot Reader 11.0  
 
Önemli! ABBYY Screenshot Reader 11.0(buradan itibaren "YAZILIM" olarak 
anılacaktır) ürününü kurmadan, kopyalamadan veya başka bir şekilde kullanmadan 
önce aşağıda verilen şartları dikkatli bir biçimde okuyunuz. 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 edinen 
siz son kullanıcı ile ABBYY arasındaki yasal bir anlaşmadır. YAZILIM, tüm ilişkili medya, basılı 
materyaller ve "çevrimiçi" veya elektronik belgelerin yanı sıra, uygulamaları ve 
veritabanlarını ve diğer yazılım bileşenlerini de içerir.  
 
İşbu SKLA, YAZILIM kurulumu sırasında burada belirtilen tüm koşulları kabul ettiğinizde veya 
herhangi bir şekilde YAZILIM'ı kullanmaya başladığınızda yürürlüğe girer. İşbu SKLA, 
SKLA'da veya Sizinle ABBYY arasındaki farklı bir anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, 
YAZILIM telif hakkının geçerli olduğu süre boyunca bağlayıcı olacaktır ve işbu SKLA'da 
tanımlanan haliyle, Lisans kapsamına bağlı olarak, yürürlüğü farklılık gösterebilir. 
 
YAZILIM, telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. İşbu 
SKLA'nın tarafınızdan imzalanan tüm yazılı anlaşmalar gibi icraya tabi bir akit olduğunu kabul 

etmiş sayılırsınız. Bu SKLA, Size karşı kullanılabilir.  
 
YAZILIM, YAZILIM'ı nasıl kullanmanız gerektiğini belirleyen hükümler içeren ayrı bir 
anlaşmasının basılı bir kopyası ile birlikte gelmişse, işbu SKLA metni ile diğer anlaşmanın 
basılı kopyasının içeriği arasında uyumsuzluklar olması halinde, diğer anlaşmanın basılı 
kopyasındaki metin geçerli sayılır.  
 
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.  
 
YAZILIM'ı yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak bu SKLA'yı okuduğunuzu, anladığınızı ve 

şartlarının sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu SKLA hükümlerini 
kabul etmiyorsanız, YAZILIM'ı veya bileşenlerini kurmayınız ve kullanmayınız. 

Açıklamalar 

"ABBYY" aşağıdaki anlamları taşır: 
Bu SKLA'nın 12.1 No'lu maddesi geçerli olduğunda; 890 Hillview Court, Suite 
300, Milpitas, California, 95035, ABD adresinde kayıtlı ABBYY USA Software 
House, Inc; 
Bu SKLA'nın 12.2. 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 12.3 No'lu maddesi geçerli olduğunda; Landsberger Str. 300, 
80687 Munich, Almanya adresinde kayıtlı ABBYY Europe GmbH; 

Bu SKLA'nın 12.4. maddesi geçerli olduğunda, Centrum House, 36 Station 
Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Birleşik Krallık adresine kayıtlı ABBYY UK 



Ltd.; 
Bu SKLA'nın 12.5. maddesi geçerli olduğunda, Citigroup Building’, Level 13, 
2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Avustralya adresine kayıtlı ABBYY PTY 
Ltd.;  
Bu SKLA'nın 12.6. maddesi geçerli olduğunda, ul. Otradnaya, dom 2B, building 
6, office 12, 127273, Moskova, Rusya adresinde kayıtlı ABBYY Production LLC; 
Bu SKLA'nın 12.7. maddesi geçerli olduğunda, 31, Degtyarevskaya st., Kiev, 
Ukrayna, 03057 adresinde kayıtlı ABBYY Software House Ukraine; 
ve diğer tüm durumlarda, ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 
2404, Lefkoşa, Kıbrıs anlamını taşır. 

 “Siz”, “Sizin” ve “Son Kullanıcı” ifadeleri, işbu YAZILIM'ı yeniden satış için değil, kendi 
kullanımı için almış olan her türlü kişi ve/veya işletme anlamına gelir.  

“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. 

“ABBYY'nin 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 lisans 
verilmiş bir işletme ya da kişi anlamına gelir. 

 “Bilgisayar” bir veya daha fazla işlemci/CPU (merkezi işleme birimi) çekirdeğinden 
oluşabilen ve belirli bir işletim sistemi çalıştıran fiziksel veya sanal bir makine anlamına gelir. 
Bilgisayarın yapılandırma veya bileşimindeki her türlü değişiklik, Bilgisayarın lisanslama 
kapsamında farklı bir Bilgisayar olarak görülmesiyle sonuçlanabilir. 

Sanal makine", sanal (veya farklı bir şekilde gerçeğe benzetilen) bir donanım sistemi 
anlamına gelir. 

Seri numarası", son kullanıcıya temin edilen lisansın veya aynı parametreleri taşıyan bir 
dizi lisansın benzersiz kimliği anlamına gelir. 

1. Lisansın Verilmesi 

1.1 ABBYY Size, YAZILIM'ı (YAZILIMA dahil tüm görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, 
ses-görüntü bileşenleri, müzik, metin ve ek uygulamalar ve/veya veritabanları  ile 
yanında gelen basılı materyaller de dahil olmak üzere) kurmanız ve işlevlerini sadece 
nesne kodu biçiminde kullanmanız için bu SKLA'ya, yazılım lisans anahtarına ("Lisans 
Anahtarı") ve sizinle ABBYY veya ABBYY ortağındaki YAZILIMA ve/veya ayrı hazırlanmış 
bir anlaşmaya tabi olarak sınırlı ve imtiyazsız bir Lisans vermektedir. Burada belirtilen 
tüm hükümler, hem bütün olarak YAZILIM hem de tekil olarak her bir bileşeni için 
geçerlidir. Lisansın kapsamı hakkındaki her türlü sorun, lisans kapsamına ilişkin 
kısıtlamalar lehinde yorumlanacaktır. YAZILIM'ı kullanımınıza ilişkin kısıtlamalar, 
aşağıdakileri içerebilir; ancak bunlarla sınırlı değildir: 

1.1.1 Kullanıcı sayısı ve ağ erişimi. YAZILIM'ı yalnızca bir Bilgisayarda kurabilir ve 
kullanabilirsiniz (Tek kullanıcı lisansı) 

1.1.2 Eğer gerçek bir kişi iseniz, her iki cihaz da Size ait olduğu ve tarafınızdan kullanıldığı 
müddetçe YAZILIM'ın bir kopyasını bir masaüstü bilgisayara ve bir taşınabilir cihaza 
yüklemeniz ve kullanmanız mümkündür. Yazılımın iki kopyasını eş zamanlı olarak 
kullanamazsınız.  

1.1.3 Tüzel bir kişi iseniz, YAZILIM'ı satın aldığınız lisans sayısı kadar bilgisayara ve/veya 



sanal makineye yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. ABBYY ile Sizin aranızdaki ayrı bir 
anlaşmada veya YAZILIM'a eşlik eden bir lisans sertifikasında aksi belirtilmedikçe, 
YAZILIM'ın kurulu bir kopyasına bir defada tek bir bilgisayardan Terminal Hizmetleri'ni 
kullanarak erişebilirsiniz. Burada bahsi geçen amaca yönelik "Terminal Hizmetleri", bir 
kullanıcının uzak bir bilgisayar üzerindeki uygulamalara ve verilere ağ üzerinden 
erişebildiği bir hizmet anlamına gelir. 

1.1.4 Süre. YAZILIM'ın kullanım süresi kısıtlı olabilir ve bu sürenin bitiminden sonra YAZILIM 
kullanılamayabilir. 

1.2 SKLA ile Size açıkça tanınmayan tüm haklar, ABBYY tarafından saklı tutulur. İşbu SKLA 

size ABBYY ticari markaları ile bağlantılı olarak herhangi bir hak tanımaz. 

1.3 Fıkra 12.6 geçerli olduğu ve Sizin de bir gerçek kişi olduğunuz durumlarda, YAZILIM'ı 
dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Fıkra 12.6 geçerli olduğu ve Sizin bir  işletme 
olduğunuz durumlarda, Sizinle ABBYY arasında aksi yönde ayrı bir yazılı anlaşmaya 
varılmadığı müddetçe, YAZILIM sadece işletmenin ya da şubesinin ve temsilcilik 
bürolarının kayıtlı olduğu ülkede kullanılabilir (satın alınabilir). 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. 

1.4 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. 

1.5 YAZILIM'ı WMware, Citrix veya hayalet kopya oluşturma da dâhil olmak (ancak 
bunlarla sınırlı olmamak) üzere sanal bir ortamda dağıtıp kullanırsanız, YAZILIMA 
erişim ya da kullanım, hiçbir zaman YAZILIM kısıtlamalarını ya da verilmiş olan lisans 
kapsamını aşamaz. Örneğin, aynı Lisans Anahtarı sanal ortamda birden fazla 
bilgisayarda YAZILIM'ın kullanılmasına ve lisans kapsamında satın alınan bilgisayar 

sayısından daha fazla bilgisayar tarafından kullanılmasına olanak sağlamaz. 

1.6 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 YAZILIM Lisansı kapsamına uygun şekilde kullanma yetkisine 
sahipsiniz. 

 

2. Kullanım Sınırlamaları 

2.1 YAZILIM'ın kullanımı ile ilgili tüm kullanım şartları ve kısıtlamalar, SİZ ve ABBYY veya 
ABBYY'nin ortağı arasındaki ayrı bir yazılı anlaşmada veya YAZILIM ile birlikte verilen 
diğer belgelerde aksi belirtilmedikçe, işbu SKLA'da belirtildiği şekildedir. 

2.2 Aşağıdaki listede verilen herhangi bir faaliyeti ifa edemeyeceğiniz gibi, bu faaliyetleri ifa 

etmek için başka kişilere imkan da tanıyamazsınız: 

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 YAZILIMDA 
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 YAZILIMDAKİ hataları düzeltmek ya da 
YAZILIM'ın çevirisini yapmak. 

2.2.4 ABBYY ile yapılan ayrı bir anlaşmada aksi belirtilmedikçe işbu SKLA ile tanınan her türlü 
hakkı başka birine kiralama, finansal kiralama, alt lisanslama, atama veya devretme ya 
da YAZILIM'ın tümünün veya herhangi bir bölümünün başka bilgisayarlara 
kopyalanmasına (2.5. maddede açıklanan durumlar dışında) izin verme.  

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, YAZILIMA 
erişme ve/veya YAZILIM'ı kullanma imkanı sağlamak. 

2.2.6 Size sunulan YAZILIMDA görünen telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarını 
çıkarmak, değiştirmek veya görünmesini engellemek. 

2.3 ABBYY ile ayrı bir yazılı anlaşma imzalamadığınız  müddetçe, bu YAZILIM'ı ücretli veya 

ücretsiz tanıma, dönüştürme veya çeviri hizmetleri sağlamakta kullanamaz ve/veya 
YAZILIM kullanılarak elde edilen sonuçları veya bu sonuçlara bileşen olarak erişim 
hakkını, aralarında tanıma, dönüştürme ya da çevirinin de bulunduğu herhangi üçüncü 
tarafa yönelik diğer bir hizmetin parçası olarak sunamazsınız. 

2.4 ABBYY ile ayrı bir yazılı anlaşma yapmaksızın, YAZILIM'ın farklı bir yazılım ile bir arada 
kullanımı amacı da dahil olmak üzere, YAZILIM ile beraber sağlanan YAZILIM kullanıcı 

arayüzünü atlayamazsınız. 

2.5 2.4 Bu YAZILIM'ı sadece bir defaya mahsus olmak üzere, başka bir son kullanıcıya 
kalıcı olarak devredebilirsiniz. Eğer bir kuruluşsanız, böyle bir transfer için ABBYY 
tarafından düzenlenmiş yazılı bir onay gerekir. Bu devir tüm YAZILIM'ı ve bu SKLA'yı 
kapsamalıdır (tüm bileşen parçaları, tüm kopyalar, medya ve baskılı malzemeler ve 
güncellemeler dahil olmak üzere). Bu devir, nakliye veya diğer bir dolaylı transfer 

yoluyla yapılmayacaktır. Bu bir defaya mahsus devrin yapıldığı kişi, işbu SKLA'nın 
şartlarına uymayı ve işbu SKLA'yı ve YAZILIM'ı başka birine devretmeyeceği 
yükümlülüğünü kabul etmelidir. Bu gibi bir YAZILIM devri halinde, YAZILIM'ı 
Bilgisayarınızdan veya Yerel Alan Ağınızdan kaldırmanız gerekmektedir. 

 
3.  Ön sürüm, Deneme veya Demo YAZILIM'ı  

3.1 Eğer size teslim edilen YAZILIM ön sürüm ise veya beta sürümü yazılım 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, Önsürüm Yazılımla ilgili 



diğer benzer hükümler ve şartların yerini alır.  

3.2 Kısıtlı yazılım "OLDUĞU GİBİ" sunulur, nihai ABBYY YAZILIM'ını temsil etmez ve sistem 
arızalarına veya farklı arızalara ya da veri kaybına neden olabilecek hatalar ve farklı 

sorunlar içerebilir. ABBYY Size karşı herhangi bir taahhüt vermemekte veya 
yükümlülük üstlenmemektedir. 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 Yazılımın işlevselliği, işlevlerin yalnızca belirli bir süre için yerine getirilebilmesi 

gibi bir sınırlamaya tabi olabilir ve sınırlı işlevsellik süresinin sona ermesiyle ("zaman 
aşımı") Kısıtlı Yazılıma erişim ve onu kullanma hakkınız da sona erer. Zaman aşımında, 
ABBYY'den yeni bir lisans edinmezseniz SKLA kapsamındaki haklarınız sona erer. 

3.4 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. 

3.5 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.  

3.6 Gizlilik Hüküm ve Koşulları 

3.6.1 ABBYY tarafından Kısıtlı Yazılım ile birlikte tarafınıza iletilmiş olan yazılı, sözlü veya 
elektronik bilgilerin; Kısıtlı Yazılımın kalitesi veya Kısıtlı Yazılımın kullanımı ile elde 
edilen sonuçların kalitesi ile ilgili bilgilerin; geri bildirimlerin ve Kısıtlı Yazılımda tespit 
ettiğiniz hata ve sorunların ("Gizli Materyaller") gizli olduğunu ve bunları 
açıklamayacağınızı kabul etmektesiniz. 

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

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

3.6.4 Gizli bilgilerin ifşa edildiğine yönelik bir durumda derhal ABBYY'e bilgi vermelisiniz.Eğer 
yukarıda verilen 3.6.1 - 3.6.3 maddelerdeki koşul ve şartları ihlal ederseniz, bu ihlalden 
dolayı oluşacak zararlar ABBYY'e ödenecektir. 

3.6.5 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. 

3.6.6 Eğer Kısıtlı Yazılım Size, Karşılıklı Gizlilik Anlaşması gibi ayrı bir yazılı anlaşma uyarınca 
verilmiş ise, YAZILIM'ı kullanımınız aynı zamanda yaptığınız bu anlaşmaya da bağlıdır. 



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, YAZILIMLA ilgili diğer benzer hüküm(ler) 
ve şart(lar)ın yerini alır.  

 
4. Yeniden Satışa Kapalı YAZILIM 

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

 
5. Güncellemeler 

5.1 YAZILIM bir güncelleme olarak etiketlenmişse, YAZILIM'ı kullanabilmeniz için öncelikle 
YAZILIM'ın önceki sürümü için ABBYY tarafından bu güncellemeye uygun olarak 
tanımlanmış bir lisansa sahip olmanız gerekir.  

5.2 Güncelleme etiketli YAZILIM, güncellemeye uygunluğunuza temel teşkil eden ürünün 
yerini alır ve/veya bu ürünü destekler.  

5.3 Bunun sonucunda elde ettiğiniz güncellenmiş ürünü, sadece güncelleme ile beraber 
gelen SKLA doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

5.4 ABBYY'nin YAZILIM'ın güncellemiş olan sürümüne destek verme yükümlülüğünün, 

güncellemenin yayınlanmasıyla beraber sona erdiğini kabul etmektesiniz. 

 

6. Teknik Destek ve Bakım 

6.1 Geçerli ABBYY destek politikaları hükümlerine tabi olarak, Size YAZILIM ile ilgili teknik 
destek, bakım veya profesyonel hizmetler (buradan itibaren "Destek Hizmetleri" olarak 

anılacaktır) sağlanabilir. 

6.2  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. 

6.3 Genel hüküm ve koşulların yanı sıra, ABBYY'nin belirli bölgeler için ayrı anlaşmalarla 

düzenlenen özel destek politikaları olabilir.  

6.4 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. 

6.5 Destek Hizmetleri alabilmek için sizden, donanımınızın özellikleri hakkında bilgi ile 
YAZILIM'ınızın Seri Numarasını ABBYY'ye vermeniz ve ayrıca Adınız, şirket adınız 
(varsa), adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz gibi belli kişisel 
bilgilerinizi göndermeniz istenebilir. ABBYY yukarıda belirtilen bilgileri SKLA'nın 14.4. 
maddesinde belirtildiği şekilde kullanabilir. 

 
7. Sınırlı Garanti 

7.1 ABBYY, YAZILIMA dahil tüm görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, ses-görüntü 
bileşenleri, müzik, metin ve ek uygulamalar ve/veya veritabanları ile yanında gelen 

http://www.abbyy.com/


basılı materyaller de dahil olmak üzere YAZILIM'ın ve tüm YAZILIM kopyalarının 
lisansını vermek ve dağıtmak için gereken tüm hak, yetki, yasal dayanak ve izinlere 
sahip olduğunu taahhüt eder. 

7.2 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 12.6. maddede belirtilen ülkelerden birinde edinildiyse (satın alındıysa), bu 
süre edinme (satın alım) tarihinden itibaren otuz (30) gündür. 

7.3 İşbu bölüm içerisinde yukarıda açıkça belirtilmiş garantiler aynen saklı kalmak 
kaydıyla, yükseltmeleri ve güncellemeleri de dahil olmak üzere YAZILIM size "OLDUĞU 
GİBİ" sunulmakta olup, ABBYY, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili 
ima yoluyla verilmiş taahhütler de dahil olmak üzere, hiçbir taahhütte 
bulunmamaktadır. ABBYY, YAZILIM'ı kullandığınızda elde edeceğiniz performansı ve 
sonuçları garanti etmez/edemez.  

7.4 ABBYY, bağlı bulunduğunuz ülkede Size karşı sağlanacak bir hakkın kısıtlanılması veya 
yükümlülükten muaf tutulması ile ilgili yasal bir zorunluluk olmadığı sürece, üçüncü 
şahıs haklarının ihlal edilmesi, pazarlanabilirlik, entegrasyon, tatmin edici kalite, belirli 
bir amaca uygunluk, YAZILIM'ın hatasız olacağı, gereksinimlerinizi karşılayacağı veya 
farklı bir yazılım veya donanım ile beraber kullanıldığında YAZILIM'ın düzgün çalışacağı 
da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda 
(açıkça veya ima yoluyla, genel hukuk uyarınca, özel olarak, kullanıma dayalı olarak 

veya herhangi bir diğer şekilde) bulunmamaktadır. YAZILIM'ın kalite ve performansı ile 
ilgili tüm risk Size aittir.  

7.5 ABBYY, YAZILIMLA birlikte sunulan herhangi bir üçüncü taraf yazılım ürünü ile ilgili 
olarak hiçbir garanti vermez. 

 
8. Sınırlı Sorumluluk 

8.1 ABBYY, üçüncü bir şahsın bir ABBYY temsilcisini olası bir kayıp, hasar, iddia, maliyet 
veya bir üçüncü şahıs davası olasılığı konusunda uyarmış olduğu durumlarda bile hiçbir 
şekilde Size karşı YAZILIM'ın kullanımı kaynaklı veya ilişkili herhangi bir hasar, iş 
kesintisi, herhangi bir türden veri veya bilgi kaybı, ticari veya farklı dava veya 
maliyetler veya herhangi bir koşullu, dolaylı, kaza temelli hasar veya kar veya kazanç 
kaybından ya da YAZILIMDAKİ olası hatalar veya yanlış yazımlardan kaynaklanan 

zararlardan sorumlu olmayacaktır. Yukarıda bahsedilen sınırlamalar ve muafiyetler, 
bağlı olduğunuz yargı alanında yürürlükte olan yasanın izin verdiği ölçüde 
uygulanacaktır. ABBYY'nin işbu SKLA kapsamındaki veya bu anlaşma ile bağlantılı tek 
sorumluluğu, yalnızca YAZILIM için orijinal olarak ödenen satın alma fiyatıyla 
(ödendiyse) sınırlıdır. 

 

9. Almanya veya Avusturya'da Yaşayan Kullanıcılara Yönelik Sınırlamalar  

9.1 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. Bir iş kullanıcısı veya 
tüzel kişi iseniz; bu makalede bahsedilen "sınırlı garanti süresi" bir (1) yıl, iş kullanıcısı 

değilseniz de iki (2) yıldır. 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 Değildir" ("NFR") kopyaları 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. Garanti hakkında daha fazla bilgi almak için ABBYY'nin 

Almanya'daki Müşteri Destek Departmanı ile irtibat kurun: ABBYY Europe GmbH, 
Landsberger Str. 300, 80687 Munich, tel.: +49 89 69 33 33 0, faks: +49 89 69 33 
33 300.  

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

9.2.1  9.2.2. 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. 

9.2.2  9.2.1. 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. 

9.2.3 Hasarı azaltmak için gerekli tüm makul önlemlerin alınması, özellikle de bu SKLA 

hükümlerine tabi YAZILIM'ın ve bilgisayar verilerinizin yedek kopyalarının oluşturulması 
Sizin sorumluluğunuzdadır. 

 
10. ABD'de Edinilen YAZILIM ile ilgili kısıtlamalar 

10.1 Devlet Kullanımı. YAZILIM'ın Amerika Birleşik Devletleri Devleti veya herhangi diğer 
Amerika Birleşik Devletleri Devlet dairesi tarafından kullanılması halinde, aşağıdaki ek 

şartlar geçerlidir: (1) Federal Tedarik Yönetmeliği 52.227-14 Genel hükmü içinde 
belirtildiği üzere, Veri Hakları içinde tanımlanan Kısıtlı Bilgisayar Yazılımı; ve (2) 
Hükümet tarafından kullanım, çoğaltma veya açıklama, DFARS 252.227-7013 Teknik 
Veri ve Bilgisayar Yazılımı Hakları (с)(1)(ii) fıkrasında belirtilen hükümlere tabidir. 

10.2 İhracat kuralları. YAZILIM, işbu YAZILIM'ın satın alındığı veya başka şekilde temin 
edildiği ülkenin yasalarında yer alan ihracat hükümlerini ihlal edecek şekilde ihraç veya 
yeniden ihraç edilemez. Ayrıca, geçerli yasalar uyarınca YAZILIM'ı edinmenizin yasak 
olmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

 
11. Üçüncü taraf teknolojileri 

11.1 Diğer lisanslı teknolojiler. Bu YAZILIM, 5, 490, 216 sayılı ABD Patentlerinin lisansı 

kapsamında kullanılır. 



  
12. Geçerli Yasa 

12.1 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. 

12.2 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. 

12.3 YAZILIM Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç'ten ya da Malta, Yunanistan veya 
Kıbrıs haricinde, bu SKLA'nın 12.4., 12.6. veya 12.7. maddelerinde belirtilmemiş diğer 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ya da İsviçre, Norveç, İzlanda veya Liechtenstein'dan 
satın alınmışsa, işbu SKLA Federal Almanya Cumhuriyeti Münih Yasaları ve Münih 
mahkemeleri tarafından hükme bağlanır. Bu SKLA ile ilgili her türlü ihtilafta yalnızca 
Federal Almanya Cumhuriyeti mahkemeleri söz sahibidir. 

12.4 YAZILIM, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda veya İrlanda 
Cumhuriyeti'nde 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. 

12.5 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. 

12.6 YAZILIM Rusya, Belarus, Kazakistan veya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) 
Ukrayna ve Moldova dışındaki bir başka Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkede 
temin edilmiş veya Letonya, Litvanya veya Estonya'da satın alınmış ise, işbu SKLA 
Rusya mahkemelerindeki yasalara tabi olacaktır. 

12.7 YAZILIM, Polonya Medeni Kanunu uyarınca tüketici statüsüne sahip bir kişi tarafından 
alınmadığı müddetçe, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Gürcistan, Irak, Makedonya, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan Karadağ, Ukrayna veya Moldova'dan temin 
edilmiş ise, işbu SKLA Ukrayna mahkemelerinde yürürlükte bulunan maddi yasalara 
tabi olacaktır. Bu tüketiciler için Polonya yasası geçerlidir. 

12.8 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 Madde 12.7 kapsamında değerlendirilecek bir durum söz 
konusu ise, bu SKLA ile ilişkili her türlü ihtilaf veya anlaşmazlık nihai olarak Uluslararası 
Ticari Hakem Heyeti tahkim kural ve prosedürleri uyarınca, Ukrayna Ticaret ve Sanayi 

Odası'nda çözüme kavuşturulacaktır. Yukarıda belirtilen Mahkemenin kararı, her iki 
Taraf için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Madde 12.7 geçerli ise ve Siz de bir gerçek şahıs 



iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm ihtilaflarda Kiev, Ukrayna, Shevchenkovsky Bölge 
Mahkemesi yetkili olacaktır.  

12.9 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 12.6. madde geçerliyse, bu SKLA'dan kaynaklanan her türlü 
ihtilafta Rusya Federasyonu, Moskova Hakem Heyeti (Arbitrazh) karar mercii olacaktır. 
12.6. madde geçerliyse ve Siz de bir gerçek şahıs iseniz, işbu SKLA ile ilgili tüm 
ihtilaflarda yalnızca Moskova, Rusya Federasyonu, Kuzminsky Bölge Mahkemesi yetkili 
olacaktır.  

12.10 Madde 12.1 - 12.7 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. 

12.11 YAZILIM, 12.1 - 12.7 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. 

13. Fesih 

13.1 ABBYY ile aranızda ayrı olarak yapılmış yazılı bir anlaşmada veya bu SKLA'da farklı bir 
hüküm bulunmadığı sürece, bu SKLA ilgili yasa izin verdiği sürece yürürlükte kalacaktır. 
İlgili yasanın bu SKLA için bir sona erme süresini zorunlu tutması durumunda, bu SKLA 

izin verildiği süre boyunca, ancak her halükarda en az YAZILIM telif hakkı süresince 
geçerli olacaktır. 

13.2 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. 

13.3 YAZILIM'ın tüm kopyalarını, tüm bileşen parçalarını imha ederek ve YAZILIM'ı 
Bilgisayarlarınızdan kaldırarak bu SKLA'yı feshedebilirsiniz. 

13.4 Ancak, bu tür bir fesih, YAZILIM için ödeme yapma yükümlülüğünüzü ortadan 
kaldırmaz. 2, 3.6, 8, 9, 10, 11 bölümleri ve 7.2 - 7.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 14.7 
paragrafları SKLA'nın feshinden veya süre bitiminden muaftır; bununla birlikte, işbu 
SKLA'nın feshinden veya süre bitiminden sonra YAZILIM kullanım hakkı devam etmez. 

14. Diğer 

14.1 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, söz 

konusu fikri mülkiyet hakkının Size devretmez. 

14.2 YAZILIM, ABBYY'e ve üçüncü şahıslara 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. 

14.3 ABBYY Size kullanım kılavuzu gibi basılı materyaller verebilir. 



14.4 YAZILIM'ın etkinleştirilmesi, kurulması, çalıştırılması, kaydedilmesi ve/veya teknik 
destek ve bakım hizmetlerinin verilmesi sırasında ABBYY'ye kişisel bilgilerinizi (adınız, 
adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak 
koşuluyla) vermeniz istenebilir. Kişisel bilgilerinizi bize vermemeyi de tercih 
edebilirsiniz, ancak bu durumda size teknik destek veya YAZILIM'ın bakımını sağlamak 
için kişisel bilgilerin verilmesi şart koşuluyorsa veya bu teknik destek ya da YAZILIM'ın 
bakımı için kişisel bilgilerin sağlanması bir zorunluluksa ve yürürlükteki yasalarla ters 
düşmüyorsa, kişisel bilgilerini veren ABBYY müşterilerine sunulan, YAZILIM için bakım 
ve teknik destekten faydalanamayabilirsiniz. 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 bilgi 

vermemeyi ve Kişisel 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 etmektesiniz. ABBYY’e veya iştiraklerine veya 
ABBYY Ortaklarına sağladığınız her tür kişisel bilgi sadece ABBYY ve iştirakleri veya 
ABBYY Ortakları tarafından işlenecek, saklanacak ve kullanılacak olup ilgili yasaların 
zorunlu tuttuğu durumlar dışında üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Tüm kişisel 
kayıtlar sadece ABBYY'nin bu SKLA kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi 
amacıyla işlenecektir. 

14.5 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. ABBYY, bu bağlantılar sırasında, sizinle veya Bilgisayarınızla 
ilgili hiçbir kişisel bilginin aktarılmaması amacıyla makul önlemler alacaktır. 

14.6 Tarafınıza bilgi gönderilmesini kabul etmeniz şartıyla, 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. Dilediğiniz zaman adresinizi 
ABBYY e-posta listesinden silebilirsiniz.    

14.7 YAZILIM'ı kullanımınız ile ilgili herhangi bir iddia veya dava ile karşı karşıya kalırsanız, 
bu durumu öğrendikten sonra üç (3) gün içinde ABBYY'e bildirmekle yükümlüsünüz. Bu 
durumda, ABBYY'den sorgu bildirimini almanızdan sonraki yedi (7) gün içinde, 
ABBYY'nin söz konusu hak iddiaları veya davalarda yer alabilmesini sağlamak ve ilgili 
hak iddialarının ve davaların çözüme ulaştırılması için gerekli bilgileri sağlamak için 
gerekli olan tüm önlemleri almakla yükümlüsünüz. 

14.8 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. Eğer bir gerçek kişi iseniz, işbu SKLA 
ücretsiz olabilir. 

14.9 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. 
 
 
 


