SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (bu “EULA”) dikkatlice okuduktan sonra EULA’nın ilişkili olduğu yazılımı
(“Yazılım”) Info Input Express, Capture Pro, Info Input Solution (hem işlem tabanlı hem de toplu iş sürümü), Alaris Asset
Management, Alaris Smart Touch yazılımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde ve açıkça ayrı bir lisans sözleşmesine
tabi olmayan iş amacıyla Kodak Alaris tarafından temin edilen veya başka şekilde kullanımınıza sunulan diğer yazılımları kurun
veya kullanın.
Yazılımı kurarak veya kullanarak, bu EULA’yla bağlı olduğunuzu kabul etmiş ve aşağıda belirtilenleri beyan ve garanti etmiş
olursunuz: (i) eğer Yazılımı organizasyonun faaliyetleriyle bağlantılı olarak kullanan bir kuruluşun, resmi kurumun veya diğer
organizasyonun veya tüzel kişiliğin çalışanı, temsilcisi veya temsilcisiyseniz; söz konusu organizasyon adına bu EULA’yı yapma
ve organizasyonu veya tüzel kişiliği bu EULA’nın şartlarıyla bağlama hakkına, gücüne ve yetkisine sahipsiniz veya (ii) eğer
Yazılımı kendi amaçları için kullanan bir bireyseniz, 18 yaş veya üzerindesiniz ve bağlayıcı sözleşme imzalamak için hukuki
yeterliliğe sahipsiniz. EULA’nın şartlarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı veya ilgili belgeleri hiçbir amaç için kurmayın veya
kullanmayın.
Kodak Alaris önceden bildirimde bulunmadan kendi takdirine göre istediği zaman bu EULA’yı değiştirme veya güncelleme
hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikten sonra Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, Kodak Alaris’in aşağıdaki web
sayfasında yayınlanacak olan güncel EULA’ya tabi olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir: http://legal.kodakalaris.com.
Bu EULA’ya yapılan atıflar bu EULA’nın zaman zaman değiştirildiği ve güncellendiği anlamına gelecektir.
Yazılım size Avrupa Ekonomik Alanı’ndan temin edilmişse, Yazılım size Kodak Alaris Limited tarafından lisanslanmıştır;
Yazılım size başka bir yargı yetkisi alanından temin edilmişse, Yazılım size Kodak Alaris Inc. tarafından lisanslanmıştır.
Bu EULA'da kullanıldığı haliyle “Kodak Alaris” ifadesi, uygun olduğu üzere, Kodak Alaris Inc. veya Kodak Alaris Limited
anlamına gelir.
BU EULA’DA AKSİ İFADE EDİLENLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, BU EULA KAPSAMINDA LİSANS VERİLMEZ
(AÇIKÇA, DOLAYLI OLARAK VEYA BAKA ŞEKİLDE) VE BU EULA YASAL OLARAK ELDE ETMEDİĞİNİZ VEYA
YAZILIMIN MEŞRU, YETKİLİ KOPYASI OLMAYAN TÜM YAZILIMLARLA İLGİLİ TÜM HAKLARI AÇIKÇA HARİÇ
TUTAR.
1. LİSANSIN VERİLMESİ. Bu EULA’da belirtilen şart ve koşullara tam olarak uymanıza tabi olarak ve bu şartla, Kodak
Alaris size Yazılımı Sözleşme Süresi boyunca sadece geçerli sipariş emrinde, faturada veya diğer belgelerde özel olarak belirtilen
veya tasarlanan ya da Kodak Alaris tarafından sunulan diğer belgelerde veya şartnamelerde kullanım amacı olarak belirtilen
amaçlarla, ancak her durumda Kodak Alaris’in imzalı yazıda onayladığı kapsam dışında olmayacak şekilde, tamamen kendi dahili
ticari amaçlarınızla bağlantılı olarak (bunlar iş süreci dış kaynak kullanma hizmetleri, son kullanıcı müşteriye sunulan yönetimli
hizmetler ya da benzeri hizmetler olabilir) ve hizmet olarak hiçbir yazılımla bağlantılı olmamak koşuluyla, kullanmanız için
münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisans sağlanamayan (uygun şekilde yetkilendirilmiş alt kullanıcılara ilişkin olanlar hariç)
limitli lisans sağlar or standalone software offering. Kodak Alaris’in kurulum yapabileceğiniz, çalıştırabileceğiniz veya aynı anda
kullanabileceğiniz vaka sayısını sınırlandırmış olduğu veya Yazılımın her vaka için lisan ücreti uyguladığı herhangi bir Yazılımla
ilgili olarak, ilk vakadan sonra ilave vakada veya ödeme yapmış olduğunuzdan daha fazla sayıda vakada kullanmak ilave lisans
almanız gerekir. Burada verilen lisans size gelecekte Yazılımda yapılacak ve kullanılabilecek Güncellemeler, yükseltmeler veya
ilaveler size Kodak Alaris tarafından sağlanmışsa, bunların kullanımı bu EULA’ya tabidir.ilgili olarak hiçbir hak vermez.
Güncellemeler, yükseltmeler veya ilaveler size Kodak Alaris tarafından sağlanmışsa, bunların kullanımı bu EULA’ya tabidir.
Yazılım, burada kabul ettiğiniz ve her açıdan bağlı kalmayı onayladığınız, üçüncü taraf sağlayıcı şart ve koşullarına tabi olabilir.
Bu EULA’nın ilgili olduğu, belirli Yazılım için geçerli olan üçüncü taraf sağlayıcı şart ve koşulları ile ilgili bilgilere Kodak
Alaris’in aşağıdaki adreste bulunan web sayfasından ulaşabilirsiniz: http://legal.kodakalaris.com. Burada özel olarak verilmeyen
tüm haklar saklıdır. Bu EULA, Kodak Alaris'e ya da lisansörlerine ait bir ad, logo ya da ticari markayı kullanma hakkı vermez.
Bu EULA, Yazılım'ın veya diğer herhangi bir fikri mülkiyetin satışı için değildir. Yazılım ve ilgili belgeler ile ilgili tüm haklar,
isim ve çıkarlar (burada belirtilen tüm fikri mülkiyet hakları da dahil) Kodak Alaris’e veya lisansörlerine aittir.
2. KULLANIMA İLİŞKİN KISITLAMALAR. (i) Yazılımın tersine mühendisliğini yapamazsınız, kaynak koduna
dönüştüremezsiniz veya Yazılımı parçalarına ayıramazsınız; (ii) Yazılımın türev çalışmalarını değiştiremezsiniz, adapte
edemezsiniz, tadil edemezsiniz, tercüme edemezsiniz veya oluşturamazsınız; (iii) Geçerli sipariş emrinde, faturada veya diğer
belgelerde özel olarak belirtilen veya tasarlanan ya da Kodak Alaris tarafından sunulan diğer belgelerde veya şartnamelerde
(özellikle Info Input Express, Capture Pro ve Info Input Solution (hem işlem tabanlı hem de toplu iş sürümü) açıkça kullanım
amacı olarak belirtilen amaçlar dışında yazılımı üçüncü taraf yazılımıyla veya çözümleriyle birleştiremezsiniz veya bunlara
entegre edemezsiniz; (iv) Yazılımı Açık Kaynak lisansının (söz konusu ifade halihazırda aşağıdaki adreste yayınlanan Açık
Kaynak Girişimi tarafından zaman zaman tanımlandığı haliyle: http://www.opensource.org/osd.html) ve Yazılımın Açık Kaynak
lisansının şartlarına tabi olmasına veya bunun şartları altında lisanslanmasına neden olabilecek şartlarıyla birleştiremez veya buna
konu edemezsiniz; (v) hiçbir veriyi veya içeriği Yazılımdan çıkaramazsınız; (vi) Yazılımı bu EULA'da veya yasanın gerektirdiği
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şekil dışında, Yazılımın üçüncü tarafa alt lisanslaması, borçlandırması veya kredilendirmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
koşuluyla, kopyalayamazsınız veya dağıtamazsınız, veya (vii) Yazılımı bu EULA'da izin verilenin dışındaki bir şekilde
kullanamazsınız. Yazılımın size sadece dahili test ve değerlendirme için sunulmuş olması halinde, Yazılımı hiçbir şekilde ticari
veya gelir getirici amaçlarla kullanamazsınız. Yazılımı (x) en az kendi yazılım kaynak kodunuzu ve gizli bilgilerinizi korumak
için gösterdiğiniz derecede özen göstererek yetkisiz açıklamadan koruyacaksınız; (y) Yazılımın tüm kopyalarını her zaman her
formda güvenli bir şekilde saklayacaksınız; ve (iii) Yazılımın yetkisiz bir şekilde açıklandığını veya Yazılıma yetkisiz bir şekilde
erişildiğini fark ettiğinizde durumu Kodak Alaris’e yazılı olarak bildireceksiniz.
3. BAKIM. Belli bir Yazılım için, Kodak AlarisWten bakım hizmetlerini satın alma seçeneğine veya yükümlülüğüne sahip
olacaksınız. Yazılımı geçerli hale getirmek için bakım ücreti ödediyseniz, bakım hizmetleri veya bu EULA daha erken sona
erdirilmedikçe ödemenin yapılmış olduğu süre için aşağıdaki şart ve koşullar geçerli olacaktır. Bakım hizmetlerinin sağlandığı
süre boyunca, Kodak Alaris Yazılımda halkın veya müşterilerinin kullanımına ücretsiz olarak sunduğu, hata düzeltmeleri ve/veya
yeni ya da geliştirilmiş fonksiyon içeren, güncellemeler yapabilir. Bakım hizmetlerinin parçası olarak, bakım hizmetlerinin geçerli
olduğu süre boyunca sunulan söz konusu güncellemeleri alma hakkına sahip olacaksınız. Bu hak Kodak Alaris’in ayrı ürün olarak
geliştirdiği ve lisansladığı ya da halka veya müşterilerine ücretsiz olarak sunmadığı güncellemeleri, ayrı modülleri veya gelecek
ürünleri kapsamaz. Yazılımın güncellemelerinin veya yeni sürümlerinin kurulumundan ve uygulamasından ve bunlarla bağlantılı
veri dönüştürmelerden sadece siz sorumlusunuz.
4. VERİ VE GİZLİLİK. Yazılım'ı kullanmanız sırasında, Yazılım sizin hakkınızda belirli sınırlı bilgileri isteyebilir veya
toplayabilir. Yazılım ayrıca Yazılım üzerinden hangi içeriği kime gönderdiğiniz hakkında da bilgi toplar (“İletim Verileri”).
Yazılım kullanımınızı kolaylaştırmak için bilgileri toplarken çerezleri ve diğer pasif takip mekanizmalarını ve araçları da
kullanabilir. Kodak Alaris, Kodak Alaris veya üçüncü taraflarca olsun, Yazılım'ın tüm kullanıcılarından, bir kullanıcının Yazılımı
kullanma ve erişme sayısı, bir kullanıcının kullandığı Yazılımın özel özellikleri ve ortaya çıkan Yazılım hatalarının türü ve sıklığı
gibi toplu kişisel olmayan verileri (“Toplu Veriler”) toplama hakkını saklı tutar. Kodak Alaris Toplu Verileri Yazılımın nasıl
kullanıldığını belirlemek ve Yazılımı ve diğer mevcut yeni ürünleri nasıl ilerleteceğini, iyileştireceğini ve geliştireceğini
belirlemek için Yazılımın müşteriler tarafından genel kullanımını değerlendirmek için kullanacaktır. Kodak Alaris Toplu Verileri
aşağıda belirtildiği şekilde de paylaşabilir: (i) ürün ve hizmetlerin sunulmasını ve geliştirilmesini destekleyen bayilerle, (ii) Kodak
Alaris’in birlikte ortak kampanyalar düzenlediği üçüncü taraf iş ortaklarıyla, (iii) Kodak Alaris’in yasanın izin verdiğine inanması
veya bunu yapmanın yasayı veya sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğine inanması halinde; (iv) veya Kodak
Alaris’in, Kodak Alaris’in haklarını veya mülkiyetini korumak veya Yazılımın diğer kullanıcılarının çıkarlarını korumak için
gerekli olduğuna inanması halinde. Kodak Alaris Toplu Verileri ve İletim Verilerini aşağıda belirtildiği şekilde paylaşabilir:
(i) kendi iştirakleriyle, (ii) Kodak Alaris’in kendi takdiriyle söz konusu paylaşımın geçerli yasal gerekliliklere veya uygun yargı
yetkisine sahip resmi yetkililerin taleplerine uymak için gerekli olduğunu belirlemesi halinde, ve (iii) Kodak Alaris’in gerçek veya
potansiyel davadaki yükümlülüğünü hafifleteceğine inanması halinde. Kodak Alaris’in işletmelerinin, muhtemel olmayan, üçüncü
tarafa satışı veya başka şekilde aktarılması halinde, Kodak Alaris ilgili Toplu Verileri ve İletim Verilerini aktarılan işletmenin
yeni sahibine aktaracaktır.
5. SÜRE VE SONA ERDİRME. Bu EULA'nın ve burada verilen lisansın geçerlilik süresi (“Süre”) ilk kurulum veya kullanım
tarihinde başlayacak, aşağıda belirtildiği şekilde geçerli kalacaktır: (i) sona erdirildiğinde, veya (ii) abonelik kapsamında sunulan
Yazılım için ya da Yazılımın kullanımının başka şekilde tabi olduğu zaman kısıtlaması kapsamında, söz konusu abonelik veya
zaman kısıtlaması sona erinceye kadar. Yazılımın kullanımına son vererek herhangi bir zamandan sona erdirebilirsiniz. Kodak
Alaris, aşağıdaki koşullarda, EULA’yı önceden bildirmeksizin derhal sona erdirme yetkisine sahip olacaktır: (x) bu EULA
kapsamındaki herhangi bir şarta veya koşula uyamazsanız, veya (y) Kodak Alaris’in herhangi bir nedenle ve amaçsız olarak,
lisans ücreti almadığı bir Yazılımla ilgili olarak, Kodak Alaris’in tek ve mutlak takdiriyle. BU EULA’nın herhangi bir nedenle
sona erdirilmesi veya geçerlilik süresinin sona ermesi halinde, Yazılımı tüm konumlardan kaldırmayı veya her formdaki tüm
kopyalarını silmeyi veya imha etmeyi kabul ediyorsunuz. Bu EULA’nın, kendi açık ifadeleri veya doğaları veya niyetleri gereği
Süre sona erdikten sonra da geçerli olacak olan, hükümleri bu EULA’nın sona erdirilmesinden veya geçerlilik süresinin sona
ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
6. MÜLKİYET. Yazılımla ilgili isim ve tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları Kodak Alaris’te ve iştiraklerinde ve onların
ilgili lisansörlerinde kalacaktır. Siz sadece Yazılımı kullanmak için lisans almış oluyorsunuz, mülkiyet veya bunlara bağlı başka
menfaat almış olmuyorsunuz. Kaynak kodundaki Yazılımın Kodak Alaris’in gizli ticari bilgisi olarak kalacağını kabul
ediyorsunuz ve bu EULA ve geçerli yasa gereği, sektörde yaygın olan ticari olarak makul koruma standartlarından daha azını
kullanmadan koruyacağınız konusunda anlaşıyorsunuz. Bu Bölüme uyamamak bu EULA’nın otomatik olarak sona erdirilmesine
neden olacak, Kodak Alaris tüm mevcut hukuki ve hakkaniyete uygun çareleri arama yetkisine sahip olacaktır.
7. LİSANS SORUMLULUKLARI. Fikri mülkiyetle ilgili tüm yasalar dahil (telif hakları yasaları, marka yasaları, patent
korumaları, ticari sırlarla ilgili yasalar ve diğer benzeri yasalar ve korumlar dahil) ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla tüm
geçerli yasa ve düzenlemelere uyacağınızı ve bunlara tabi olacağınızı kabul ediyorsunuz. Yazılımın çalıştırılması, kurulması,
kullanılması ve Yazılımdan elde edilen sonuçlar konusunda sorumluluk size aittir. Bu EULA’nın şartlarını onaylamak için yasal
hakka ve kabiliyete sahip olduğunuzu ve uygun olduğu yerde oturum açma bilgileri de dahil olmak üzere Yazılım üzerinden
ilettiğiniz tüm bilgiler veya malzemelerle ilgili uygun haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmiş oluyorsunuz.
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8. SINIRLI GARANTİ. Yalnızca Kodak Alaris’in lisans ücreti aldığı Yazılımla ilgili olarak, Kodak Alaris söz konusu lisansın
satın alınmasını müteakip otuz (30) gün süreyle Yazılımın, sistemlere geçerli tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde kurulduğunda
ve teknik özelliklerine uygun olarak çalıştırıldığında esasen geçerli teknik özelliklere uygun şekilde çalışacağını ve burada
tanımlanan gerekli işlevleri sağlayacağını garanti etmektedir.
KODAK ALARIS YAZILIM VE BELGELERLE İLGİLİ OLARAK AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ, BAŞKA HİÇBİR GARANTİ
VERMEMEKTEDİR. GEÇERLİ YASA ALTINDA İZİN VERİLDİĞİ AZAMİ KAPSAMDA, KODAK ALARIS KENDİ
ADINA VE İŞTİRAKLERİ İLE İLGİLİ LİSANSÖRLERİ ADINA PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK, ÖRTÜLÜ
KANUNİ VEYA BAŞKA ŞEKİLDEKİ DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. BAZI YETKİ BÖGLELERİ
ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMALARIN
KISIMLARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR
TANIMAKTADIR VE ZAMAN ZAMAN DEĞİŞEBİLECEK BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Yazılımı kullanmanızla ilgili riskler tamamen size aittir. Kodak Alaris veya
iştirakleri ya da lisansörleri, tedarikçileri, satıcıları, çalışanları, temsilcileri veya acenteleri Yazılımı kullanmanız ya da yanlış
kullanmanız veya Yazılıma güvenmeniz konusunda size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.
YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KODAK ALARİS VEYA İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANSÖRLERİNDEN,
TEDARİKÇİLERİNDEN VEYA BAYİLERİNDEN HERHANGİ BİRİ, LİMİTSİZ OLARAK, KAR KAYIPLARI, İŞİN
DURMASI VEYA İKAME ÜRÜN VEYA HİZMETLERİ TEDARİK ETMEK AMACIYLA YAPILACAK MASRAFLAR,
İŞLETME BİLGİLERİNİ VEYA VERİLERİNİN KAYBI VEYA BOZULMASI YA DA SÖZ KONUSU VERİLERİN
YENİDEN OLUŞTURULMA MALİYETİ, İTİBAR KAYBI, YAZILIMIN KULLANILMASINDAN YA DA
KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARAR VE ZİYANLAR DAHİL, DOLAYLI, ARIZİ,
ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA CEZAİ HİÇBİR ZARARDAN, SÖZ KONUSU HASARLARIN
GERÇEKLEŞME OLASILIĞI BELİRTİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
HİÇBİR DURUMDA, KODAK ALARIS'İN VE İŞTİRAKLERİNİN LİSANSÖRLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE
BAYİLERİNİN, YAZILIM VEYA BU EULA VE BURADA KONU EDİLENLER KAPSAMINDA, BUNLARLA İLGİLİ
VE YASAL YA DA ADLİ TEORİ KAPSAMINDAKİ, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL),
YANLIŞ YORUMLAMA (TAM DOLANDIRICILIK HARİÇ), KUSURSUZ SORUMLULUK, YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜN
İHLALİ DAHİL, HAK TALEPLERİ İÇİN TOPLU SORUMLULUĞU, HAK İDDİASINA KONU OLAN YAZILIM İÇİN
KODAK ALARİS’E ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARI AŞMAYACAKTIR. ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA
KISITLANMASINA İZİN VERMEYEN YETKİ ALANLARINDA, KODAK ALARIS'İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZ KONUSU
YETKİ ALANLARINDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ KAPSAMLA SINIRLI YA DA HARİÇ TUTULMUŞ
OLACAKTIR. BU EULA’DA YER ALAN HİÇBİR ŞEY KODAK ALARİS’İN AŞAĞIDA BELİRTİLENLERLE İLGİLİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HARİÇ TUTMUŞ VEYA SINIRLANDIRMIŞ SAYILMAYACAKTIR: (I) KODAK ALARIS’İN VEYA
MEMURLARININ, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VEYA ACENTELERİNİN KASITLI DAVRANIŞI VEYA
BÜYÜK İHMALİ NEDENİYLE OLUŞMUŞ OLAN KAYIP VEYA ZARAR; (II) BİR KİŞİNİN KODAK ALARIS’İN VEYA
KODAK ALARİS MEMURLARININ, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VEYA ACENTELERİNİN NEDEN
OLDUĞU YARALANMASI VEYA ÖLÜMÜ; VEYA (III) GEÇERLİ YASADAN HARİÇ TUTULAMAYAN DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER.
10. TAZMİNAT. Kodak Alaris ve iştirakleri ile onların lisansörlerini ve memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini
doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerin sonucunda ortaya çıkan hak taleplerine, kayıplara veya zararlara (makul yasal ücretler
ve maliyetler dahil) karşı zarar görmesini engelleyecek, savunacak ve tazmin edeceksiniz: (i) Yazılımın siz, çalışanlarını,
acenteleriniz veya müşterileriniz tarafından bu EULA’da belirtilen şartlar dışında kullanımı, (ii) Yazılımla ilgili üçüncü taraf
sağlayıcının şartlarını ve koşullarını ihlal etmeniz, (iii) bu EULA’nın şartlarını ihlal etmeniz, ve (iv) sizin, çalışanlarınızın,
temsilcilerinizin veya acentelerinizin ihmali veya kasıtlı suistimali.
11. DIŞA AKTAR. Yazılımı, Amerika Birleşik Devletleri yasaları veya Yazılımın alındığı ülkenin yasalarınca izin verilmediği
takdirde kullanamaz ve ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Yazılım özellikle, ancak herhangi bir sınırlama olmaksızın
(i) ABD'nin ambargo uyguladığı herhangi bir ülkeye (sınırlama olmaksızın Küba, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Sırbistan, Sudan
ve Suriye) (veya bu ülkelerden herhangi birinin vatandaşlarına veya bu ülkelerde ikamet eden kişilere) veya (ii) ABD Hazine
Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirtilmiş Ülkeler listesinde veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sınırlama Tablosunda bulunan gerçek
kişi veya tüzel kişilere ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Yazılımı kullanarak, bu ülkelerde yaşamadığınızı, bu ülkelerin
denetiminde veya vatandaşı olmadığınızı ya da böyle bir listede bulunmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.
12. AVRUPA TOPLULUĞU HÜKÜMLERİ.. Bu Yazılımı Avrupa Topluluğu'na dahil bir ülkeden edindiyseniz, bu
EULA'daki hiçbir hükmün Avrupa Topluluğu Yazılım Direktifi (91/250/EEC) kapsamındaki hakları kısıtladığı kabul edilemez.
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13. FEDERAL USERS KULLANICILAR VE EDİNİMLER. Bu Kısım, federal yönetim tarafından veya onun için
gerçekleştirilen veya Amerika Birleşik Devletleri federal yönetimiyle yapılmış herhangi bir sözleşme, vaat, işbirliği anlaşması
veya diğer etkinlikler uyarınca, herhangi bir ana yüklenici veya alt yüklenici (herhangi bir aşamada) tarafından gerçekleştirilen,
Yazılımın tüm iktisapları için geçerlidir. Yazılım, 48 C.F.R. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4'te (Ekim, 2004) tanımlandığı
üzere "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri"nden oluşan, 48 C.F.R. 2.101'de (Ekim, 2004)
tanımlandığı şekliyle bir "ticari kalem"dir. ABD Yönetimi'nde veya yönetiminin herhangi bir devlet dairesinde veya bakanlığında
iseniz, Yazılım (i) yalnızca ticari bir kalem olarak ve (ii) yalnızca işbu belgede verilen haklar ile lisanslıdır. Yazılım Kısırlı
Haklarla temin edilmiştir. ABD Hükümeti tarafından kullanımı, çoğaltılması ya da açıklanması, uygun olduğu üzere, DFARS
252.227-7013’deki Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı maddesinin (b)(3) alt maddesinde veya 48 CFR 52.227-19 Ticari
Bilgisayar Yazılımı - Kısıtlı Haklar’daki (c)(1) ve (2) alt maddelerinde belirtilen kısıtlamalara tabidir.
14. EKONOMİK YAPTIRIMLAR. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, (Amerika Birleşik
Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (“OFAC”) ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı
dahil), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Majestelerinin Hazinesi, Hong Kong, Hong Kong Parasal Yetki Kurumu ve diğer yaptırım
yetkilileri dahil ticari, ekonomik veya finansal yaptırımları veya ticaret ambargolarını uygulamaya koyan düzenleyici gücü veya
işlevi yerine getiren resmi yetkili, acente, düzenleme organı veya diğer tüzel kuruluş tarafından uygulanan geçerli tüm yasalara,
düzenlemelere ve kurallara uyacaksınız (“Ekonomik Yaptırımlar”). Aşağıda belirtilenleri ilgilendiren hiçbir işleme doğrudan
veya dolaylı olarak katılmayacağınızı ve sizin adınıza hareket eden üçüncü tarafların doğrudan veya dolaylı olarak katılmasına
izin vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz: (i) Ekonomik Yaptırımlara tabi olan bir ülkeyi, bölgeyi veya diğer yargı yetkisini,
(ii) Ekonomik Yaptırımların hedefi veya konusu olan bir kişiyi, veya (iii) Ekonomik Yaptırımların ihlalini. Yukarıda sözü
edilenlerin genellemesini sınırlamaksızın, bir Ekonomik Yaptırıma tabi olan veya herhangi bir şekilde bir Ekonomik Yaptırımla
yasaklanan bir ülkede veya yargı yetkisinde doğrudan veya dolaylı olarak Yazılımı kullanmadınız ve kullanmayacaksınız veya
üçüncü taraflarla iş yapmadınız veya buralarda yerleşik veya buralarda türetilmiş malzemelerle, mallarla veya komponentlerle
ilgilenmediniz ve ilgilenmeyeceksiniz ve aşağıda belirtilen ülkelerde doğrudan veya dolaylı olarak sipariş vermeyeceğinizi, ticaret
yapmayacağınızı, satış yapmayacağınızı, başka bir şekilde ekonomik faaliyetle iştigal etmeyeceğinizi açıkça kabul ediyorsunuz:
(1) İran; (2) Sudan; (3) Kuzey Kore; (4) Suriye; (5) Küba; (6) Belarusya; (7) Zimbabve; (8) Myanmar (Burma); (9) Kırım ve
Sivastopol Bölgeleri (Ukrayna); ve (10) Rusya'da askeri/savınma/enerji sektörlerinde.
15. RÜŞVETLE MÜCADELE. Tüm yolsuzlukla mücadele, rüşvetle mücadele veya komisyonla mücadele yasa ve
düzenlemelerinin tüm gerekliliklerine uyacaksınız: (i) Yazılım elde edilmiş olduğu yetki alanında, (ii) Amerika Birleşik
Devletleri’nin Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu’na (“FCPA”), (iii) Birleşik Krallık’ın 2010 Rüşvet Yasası’na (“BK
Rüşvet Yasası”), ve (iv) Yazılımı kullanımınız için geçerli olan diğer yetki alanlarında, her durumda zaman zaman değiştirilmiş
ve geçerli olduğu haliyle (toplu olarak, “Rüşvetle Mücadele Yasaları”). Rüşvetle Mücadele Yasasını bildiğinizi, buna uygun
şekilde faaliyet göstermiş olduğunuzu ve burada belirtilen tarih itibariyle buna uygun şekilde faaliyet gösterdiğinizi; Yazılımı elde
etmek, kurmak ve kullanmakla ve bu EULA’ya uymak ve bu kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmekle ilgili olarak ne
sizin ne de çalışanlarınızdan, temsilcilerinizden veya acentelerinizden birinin Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınması halinde
FCPA kapsamında suç teşkil edecek olan bir faaliyette bulunmadığınızı ve bulunmayacağınızı veya Birleşik Krallık’a taşınması
halinde BK rüşvet Yasası kapsamında suç teşkil edecek olan bir faaliyette bulunmadığınızı ve bulunmayacağınızı beyan ve
garanti ediyorsunuz. Bu Bölümün veya bununla ya da Rüşvetle Mücadele Yasalarıyla ilgili gerçekleşen, beklemede olan veya
tehdit edilen düzenleyici araştırmanın ihlal edildiğini fark ettiğinizde veya ihlal edildiğinde şüphelendiğinizde bu durumu Kodak
Alaris’e derhal yazılı olarak bildireceksiniz.
16. UYUM. Geçerli olduğu süre boyunca ve sonrasında altı (6) ay süreyle, Kodak Alaris bu EULA’ya uyumunuzdan emin olmak
için bilgi isteyebilir veya denetim gerçekleştirebilir. Söz konusu bilgi isteğiyle veya denetimle makul bir şekilde işbirliği
yapacaksınız; ilgili kayıtlara, sistemlere, ekipmanlara, bilgilere ve personele erişim sağlayacaksınız ve Kodak Alaris ticari
operasyonlarınıza makul olmayan şekilde müdahalede bulunmamak için makul çabayı gösterecektir.
17. MÜTEFERRİK.
17.1 Sözleşmenin Tamamı. Bu EULA, siz ile Kodak Alaris arasında Yazılıma ve bu sözleşmenin konusuna ilişkin sözleşmenin
tamamını teşkil etmekte olup Yazolıma veya söz konusu konuya ilişkin sözlü ya da yazılı bilumum diğer iletişimlerin,
mutabakatların veya sözleşmelerin yerine geçer.
17.2 Bildirimler. Bu EULA kapsamında Kodak Alaris'e gönderilen tüm bildirimler legal@kodakalaris.com adresinden Hukuk
Departmanı'nın dikkatine gönderilecektir.
17.3 Tabi Olunan Kanun. Yazılım Avrupa Ekonomik Alanı’nda temin edildiyse, bu EULA İngiltere ve Galler kanunlarına tabi
olacaktır. Yazılım Avrupa Ekonomik Alanı dışından temin edildiyse, bu EULA New York Eyalet kanunlarına tabi olacaktır. Bu
EULA, Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'na tabi değildir ve bu konvansiyonun uygulanması
açıkça dışarıda bırakılmıştır. Bir hükmün yetkili yargı makamı tarafından herhangi bir nedenle tamamen ya da kısmen
uygulanamaz bulunması durumunda, bu EULA'nın geri kalanı tamamen yürürlükte kalmaya devam eder.
17.4 Mücbir Sebep. Kodak Alaris yükümlülüklerini yerine getiremezse, yükümlülüklerini yerine getirememe nedeninin
doğrudan veya dolaylı olarak isyan, terör, resmi faaliyet veya düzenleme, yangın, sel, patlama, makine arızası, malzeme sıkıntısı,
ulaşım veya çalışma zorlukları, kaza veya Kodak Alaris’in makul kontrolü dışında gerçekleşen bir nedenle ilişkili olması halinde,
yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu olmayacaktır.
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17.5 Atama. Kodak Alaris’in önceden yazılı onayı olmaksızın bu EULA kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini
atamayacak, aktarmayacak, devretmeyecek veya alt sözleşmeye konu etmeyeceksiniz. Bu Bölümün ihlal edilmesine neden olacak
şekilde sözde atama veya devretme hükümsüz olacaktır. Kodak Alaris, bu EULA kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini
herhangi bir zamanda, sizin önceden yazılı onayınız olmaksızın, Kodak Alaris’in varlıklarını tamamne veya kısmen satın alan bir
iştirake veya kişiye atayabilir veya aktarabilir.
17.6 İlişki. Taraflar arasındaki ilişki bağımsız yüklenici ilişkisidir. Bu EULA burada adı geçen tarafların çıkarına ve onların
haleflerine hizmet eder ve izin verilen atamaları ve burada kapsanan hiçbir şey, açıkça ve örtülü olarak, herhangi bir yasal veya
adli hakkın, çıkarın veya iyileştirmenin bu EULA kapsamında ve nedeniyle başka bir kişiye veya tüzel kişiliğe verildiği anlamına
gelmez.
17.7 Feragat. Kodak Alaris tarafından açıkça yazılı ve onaylı olmadıkça bu Kodak Alaris’in bu EULA’nın hükümlerinden
feragat etmesi geçerli olmayacaktır. Bu EULA’dan doğan hakların, iyileştirmelerin, gücün veya ayrıcalığın uygulanamaması veya
uygulanmakta gecikilmesi bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Buradan doğan hakların,
iyileştirmelerin, gücün veya ayrıcalığın tek veya kısmen uygulanması hakların, iyileştirmelerin, gücün veya ayrıcalığın ilave
uygulamasını imkansız kılmaz.

****DOKÜMANIN SONU****
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