
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI (EULA) 

Bu Siz ve Panasonic Corporation (bundan sonra “Panasonic” olarak anılacaktır) “Image Capture Mobile” 
(“Lisanslı Yazılım”) kullanımına yönelik yasal bir Anlaşmadır.  Lisanslı Yazılımı kullanabilmek için bu 
Anlaşmayı kabul etmeniz gerekir.  Lisanslı Yazılımı ya da Lisanslı Yazılım üzerinden erişilebilir 
hizmetlerden (“Hizmetler”) herhangi birini kullanmadan, indirmeden veya yüklemeden önce lütfen bu 
Anlaşmayı dikkatlice okuyun.  Lisanslı yazılımı kullanmanız, indirmeniz veya yüklemeniz, bu 
Anlaşmanın koşullarını kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.  Bu Anlaşmayı kabul etmiyorsanız, 
Lisanslı Yazılımı kullanmayın, indirmeyin veya yüklemeyin. 

1. Fikri Mülkiyet Hakları
Panasonic ve/veya lisans vereni, Lisanslı Yazılıma dahil edilen üçüncü tarafların sağladığı Açık Kaynaklı 
Yazılımlar (OSS) haricinde Yazılıma dair tüm hak ve unvanların sahibidir. OSS için ayrı bir lisans 
anlaşması mevcuttur. Ayrı lisans anlaşmasının lisans metni ve OSS’nin telif hakkı bildirimi, destek web 
sitesinden alınabilir. 

Panasonic Lisanslı Yazılım için lisans verme hakkına sahiptir ya da kendisine bu yetki tanınmıştır.  Size 
Lisanslı Yazılımı ve varsa ilgili belgeleri yalnızca aşağıdaki şart ve koşullara uygun olarak kullanmak 
için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan SINIRLI BİR KULLANIM LİSANSI sunulduğunu ve 
Lisanslı Yazılım ve ilgili belgelere ya da Lisanslı Yazılıma dahil edilmiş ya da bu yazılımın temsil ettiği 
algoritmalar, konseptler, tasarımlar ve fikirlere dair bir unvan, mülkiyet hakkı ya da başka bir hak 
sunulmadığını; bunların yalnızca Panasonic ve lisans verenine ait olduğunu kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. 

2. LİSANS
Lisanslı Yazılımı, mobil aygıtınızda, Lisanslı Yazılım ile uyumlu Panasonic Belge Tarayıcılarıyla birlikte, 
uygulama mağazası sağlayıcısının kural veya politikalarına tabi şekilde kullanmak için münhasır 
olmayan haklara sahipsiniz. 
Sahibi olmadığınız ancak kontrolünüz altında olan cep telefonları veya taşınır aygıtların (“Aygıtlar”) 
sahiplerinden Lisanslı Yazılımı Aygıtlara indirmek veya kopyalamak için izin aldığınız varsayılacaktır. 
Böyle bir durumda bu kişilerin ve sizin Aygıtlardan sağlanacak internet erişimi için servis sağlayıcısına 
ödeme yapmanız gerekebilir. Bu EULA koşulları kapsamında, Lisanslı Yazılımın veya Aygıt (ister 
mülkiyeti size ait olsun, ister olmasın) üzerinden sunulan ya da Aygıt ile ilgili hizmetlerin kullanımı 
konusunda sorumluluk size ait olacaktır. 

3. KISITLAMALAR
(1) Lisanslı Yazılımı kullanmaya başlamadan önce değerli dosyaların kopyalarını depolama cihazına 
yedeklemelisiniz. 
(2) Lisanslı Yazılımın yalnızca yedekleme ve arşivleme amacına yönelik makul sayıda kopyasını almak 
hariç, Lisanslı Yazılımın ve ilgili dokümantasyonun kopyalarını alamazsınız. 
(3) Lisanslı Yazılımı modifiye edemez, değiştiremez veya devredemezsiniz. 
(4) Lisanslı Yazılımı bileşenlerine ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz veya kaynak koda 



dönüştüremezsiniz; bununla birlikte, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği içinde, yalnızca 
Avrupa Topluluğu'nun OJL 122/42 sayılı "Bilgisayar Programlarının Yasal Olarak Korunmasına Yönelik 
Direktif"inin (17 Mayıs 1991) 6. Maddesindeki şartlar ve koşullarda izin verilen sınıra kadar olmak üzere 
Lisanslı Yazılımda sınırlı seviyede bileşenlerine ayırma, tersine mühendislik yapma veya kaynak koda 
dönüştürme hakkına sahip olabilirsiniz. 
(5) Lisanslı Yazılımı ücretli veya ücretsiz olarak kiralayamaz veya kiraya veremezsiniz. 
(6) Lisanslı Yazılımı, yürürlükteki herhangi bir ihracat denetimi kanununa ya da yönetmeliğine aykırı 
bir şekilde ihraç edemezsiniz. Lisanslı Yazılım, sınırlama olmaksızın, başta (a) ABD’nin ambargo 
uyguladığı ülkeler veya (b) ABD Hazine Bakanlığı’nın Yasaklı Kişiler veya ABD Ticaret Bakanlığı’nın 
Yasaklı Kişi ve Kurum Listesi kapsamında olanlar olmak üzere herhangi bir yere ihraç edilmesi ya da 
yeniden ihraç edilmesi yasaktır. Lisanslı Yazılımı kullanarak, bu ülkelerde bulunmadığınızı ya da bu 
listelerde yer almadığınızı beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız. Ayrıca, bu ürünleri, sınırlama olmaksızın 
nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlar ve füzeleri içeren şekilde Amerika Birleşik Devletleri kanunu ile 
yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı da kabul ediyorsunuz. 
(7) Lisanslı Yazılımı, yasa dışı biçimlerde, yasa dışı amaçlarla ya da bu anlaşmaya aykırı herhangi bir 
biçimde kullanamaz ya da dolandırıcılık amaçlı veya kötü niyetli olarak hareket etmemelisiniz (örneğin; 
Lisanslı Yazılım veya herhangi bir işletim sistemine kötü amaçlı kodlar, virüsler veya zararlı veriler 
yerleştirmek). 
(8) Lisanslı Yazılımı sistemlerimize zarar verebilecek, aşırı yüklemeye olabilecek, sistemlerimizi devre 
dışı bırakabilecek, ya da bozabilecek veya başka kullanıcıları rahatsız edecek şekillerde kullanamazsınız. 
 
4. SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI 
Lisanslı Yazılım size "OLDUĞU GİBİ" sunulmuştur. PANASONIC (Bu Madde için, Panasonic'in ana 
şirketi, iştirakleri ve/veya bağlı şirketleri dahil) YA DA LİSANS VERENİ, SİZE YA DA HERHANGİ BİR 
ÜÇÜNCÜ TARAFA SINIRLAMA OLMAKSIZIN ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR 
AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL 
OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 
(1) Lisanslı Yazılımın bireysel gerekliliklerinizi karşılamak üzere geliştirilmediğini, bu nedenle Lisanslı 
Yazılımın sunduğu işlev ve olanakların gerekliliklerinize uygun olup olmadığını belirlemenin sizin 
sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. Panasonic Lisanslı Yazılımın olduğu gibi ya da siz 
işletim sistemi ya da sürüm yükseltmesi gibi ortam değişikliği yaptığınızda mobil sisteminize uyumlu 
hale getirilecek şekilde düzenlenmesinden sorumlu olmayacaktır. 
(2) Panasonic (işbu 4. Madde için, Panasonic'in ana şirketi, iştirakleri ve/veya bağlı şirketleri dahil) 
Lisanslı Yazılım arızasının mobil aygıtlarınızda bozulma ya da veri kaybı olması durumunda herhangi 
bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 
(3) Lisanslı Yazılım, yalnızca özel kullanım için sunulmaktadır.  Lisanslı Yazılımı ticari amaçlarla ya da 
yeniden satış veya iş amaçlı olarak kullanmamayı ve kâr kaybı, iş kaybı, işlerin kesintiye uğraması veya 
iş fırsatı kaybı gibi konularda Panasonic’in size karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını 
kabul ediyorsunuz. 
(4) Doğrudan, dolaylı, arızi, cezai veya özel hasarlar, kayıp, kâr kaybı ya da Lisanslı Yazılımın 
kullanımından ya da kullanılamamasından doğan zararlar konusunda, Panasonic’in hiçbir koşul altında 
size karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorsunuz. 



(5) Panasonic lisanslı Yazılımı değiştirmeniz veya modifiye etmenizden kaynaklanan hasarlardan 
sorumlu olmayacak ve lisanslı Yazılımda yaptığınız bu tür değişiklikler veya Panasonic’in 
modifikasyonlardan kaynaklanan hasarlar konusunda size karşı yükümlülüğü bulunmayacaktır. 
(6) Yasaların izin verdiği kapsamda, bu Anlaşma kapsamında ya da bu Anlaşma (hizmet kullanımınız 
dahil) ile bağlantılı olarak size karşı yükümlülüğümüz, ister akdi, ister haksız muamele (ihmal dahil) 
kaynaklı olsun, 50 ABD doları (yalnızca elli Amerikan doları) ile sınırlı olacaktır.  Yukarıdakilere 
hükümlere bakılmaksızın, bu Anlaşmadaki hiçbir husus,  ihmalimiz, dolandırıcılık eylemlerimiz, yanlış 
beyanlarımızdan doğan ölüm ya da kişisel yaralanmalara karşı sorumluluğumuzu ya da yürürlükteki 
yasalarca hariç tutulamayacak ya da sınırlandırılamayacak olan diğer yükümlülüklerimizi hariç 
tutmayacak ya da sınırlandırmayacaktır. 
 
5. ABD HÜKÜMETİ SINIRLI HAKLAR AÇIKLAMASI 
Lisanslı Yazılım ve ilgili dokümantasyon, ilgili terimlerin FAR 12.212 ve DFARS 227.7202'de kullanıldığı 
halleriyle "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu"ndan oluşan, FAR 
2.101'de tanımlanmış halleriyle "ticari öğelerdir".  FAR 12.212 veya DFARS 227.7202'ye uygun olarak, 
Lisanslı Yazılım ve ilgili dokümantasyon ABD Hükümeti son kullanıcılarına da işbu Anlaşmanın hüküm 
ve koşullarına tabi diğer son kullanıcıların sahip olduklarıyla aynı haklarla ve salt ticari öğe olarak 
lisanslandırılmaktadır. 
 
6. TEMLİK 
Bu Anlaşma, burada tanınan haklar ya da Lisanslı Yazılımın kullanımı kısmen ya da tamamen 
tarafınızdan başkalarına devredilemez ya da başka şekillerde temlik edilemez. Panasonic bir birleşme ya 
da Panasonic’in tüm ya da kademeli olarak tüm hisselerinin satışı söz konusu olduğunda, bu Anlaşmayı 
izniniz olmadan devredebilir. 
 
7. SÜRE 
İşbu lisans, feshedilene kadar geçerlidir.  Lisanslı Yazılımı, ilgili dokümantasyonu ve bunların tüm 
kopyalarını imha etmek suretiyle işbu Anlaşmayı feshedebilirsiniz.  Ayrıca, işbu Anlaşmanın herhangi 
bir şart, koşul veya hükmünü ihlal etmeniz durumunda da lisans feshedilecektir.  Bu tür bir fesih 
durumunda, Lisanslı Yazılımı, ilgili dokümantasyonu ve bunların tüm kopyalarını imha edeceğinizi 
kabul etmiş sayılırsınız. 
 
8. BÖLÜNEBİLİRLİK 
İşbu Anlaşmadaki hiçbir ifade veya hüküm yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı bir fiilin 
işlenmesini gerektirecek biçimde yorumlanmayacak ve işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü ile 
yürürlükteki yasa ve yönetmelikler arasında Tarafların mutabık kalmaya kanunen haklarının 
bulunmadığı bir çelişki olması durumunda yürürlükteki yasa ve yönetmelikler geçerli kabul edilecektir.  
Ancak, bu tür bir durumda, işbu Anlaşmanın bundan etkilenen hükümleri kısaltılacak ve yalnızca yasal 
gerekliliklere uygun seviyeye kadar sınırlandırılacaktır. 
 
9. SAKLI HAKLAR 
Panasonic, önceden makul şekilde haber vermek şartıyla, tamamen kendi takdirine bağlı olacak şekilde 



bu Anlaşmanın tamamını ya da herhangi bir kısmını değiştirebilir ya da iptal edebilir ancak böyle bir 
durumda Panasonic’in bu Anlaşmaya dair değişiklik ya da iptal bildirimini makul bir yöntem (sınırlama 
olmaksızın Web sitesi, indirme sitesi veya e-posta dahil) kullanarak iletmesi gerekmektedir. 


