
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 

  

ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN: 

  

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) siz ve Brother Industries, Ltd. (“Brother”, “biz” veya 

“bizim”) arasında akdedilen, bu EULA ile birlikte temin edilen Brother yazılımı “iPrint&Scan” 

(“YAZILIM”) (ilgili tüm malzemeler veya belgeler dahil olmak üzere) kullanımınızı yöneten hukuki 

bir sözleşmedir. Bu EULA’nın şart ve koşullarının sizin için yasal olarak bağlayıcı olduğunu kabul 

ediyorsanız, YAZILIMI bu EULA’nın şart ve koşullarına uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu 

EULA’nın şart ve koşullarını kabul etmemeniz durumunda, YAZILIM için herhangi bir lisansa sahip 

olamazsınız. Bu durumda, YAZILIMI kullanamazsınız. 

  

■Şartlar ve Koşullar. 

  

1. Mülkiyet. 

  

YAZILIM ile ilgili (içindeki tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil) tüm hak, ünvan ve 

menfaatler Brother'a veya onun tedarikçilerine aittir. YAZILIM lisanslanmış fakat satılmamıştır. 

  

2. Lisans Sağlama. 

  

2.1 Brother, YAZILIM’ı cihazlarınıza kurmanız ve bu cihazlarda kullanabilmeniz için münhasır 

olmayan bir lisans sunmaktadır; bu lisans, YAZILIM'ın (yazıcılar dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere) kullanılacağı Brother ürünlerinin ("Brother Cihazı") kullanım amacı için gerekli 

olduğu ölçüde sunulmaktadır. 

  

2.2 Brother ilave olarak tamamen arşiv ve yedekleme amaçlarına yönelik olarak YAZILIM'ın sadece 

bir kopyasını oluşturmanız için bir lisans temin eder. Söz konusu kopya orijinal suretteki telif ve fikri 

mülkiyet hak bildirimlerini de çoğaltacaktır. 

  

2.3 Yukarıda yer alan Bölüm 2.1 ve 2.2 altında açıkça belirtilen izne veya yasalar uyarınca aksini 

yapma hakkına sahip olmadığınız sürece (buna benzer bir hak yasal olarak göz ardı edilemez) (i) 

YAZILIM'ı (Brother'in verdiği belgeler, resimler, illüstrasyonlar ve filmler dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmayacak şekilde, YAZILIMLA ilgili belgeler veya malzemeler dahil) kopyalamak (ii) 

YAZILIM'ı değiştirmek (iii) benzer bir türemiş çalışma oluşturmak için YAZILIM'ı veya 



Dokümantasyonu kullanmak ya da tersine mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak, geri derlemek 

veya (iv) YAZILIM'ı kiralamak, alt lisans vermek, aktarmak (Bölüm 3'de açıklananın haricinde) ya 

da para karşılığında ödünç vermek yasaktır. 

  

3. Devir. 

  

YAZILIMI kalıcı olarak herhangi bir kişiye aktarabilirsiniz, ancak YAZILIMI aktardığınızda söz 

konusu kişiye aynı zamanda size Brother tarafından veya Brother adına temin edilmiş olan 

güncellemeleri ve ilgili malzemeleri ve belgeleri de aktarmalı ve teslim etmeli, söz konusu kişinin de 

Brother’a söz konusu Yazılımla ilgili olarak bu EULA’yı kabul ettiğini bildirmesi gerekir. Yukarıda 

belirtilenlere bakılmaksızın, Bölüm 2.2’ uyarınca söz konusu kişiye, YAZILIM’ın oluşturduğunuz 

herhangi bir kopyasını vermemelisiniz.  Aktardıktan sonra, YAZILIM’ın kopyaladığınız ve/veya 

size ait veya kontrolünüzde olan tüm cihazlarda bulunan tüm kopyalarını silmelisiniz.  Bu garanti 

devredilemez. 

  

4. GARANTİ FERAGATNAMESİ. 

  

BU YAZILIM, YASALAR UYARINCA İZİN VERİLDİĞİ SÜRECE, SÖZEL VEYA YAZILI, AÇIK 

VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMADAN, SİZE "OLDUĞU GİBİ" 

SUNULUR. BROTHER TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİNKAR KALİTE, İHLALSİZLİK 

VE/VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞUN HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİLERİNİ VEYA 

KOŞULLARINI ÖZELLİKLE TEKZİP EDER: 

  

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması. 

  

HİÇ BİR DURUMDA, BROTHER SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, 

HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE YAZILIMIN KULLANIMI VEYA YANLIŞ 

KULLANIMI SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK KAZANÇ KAYBI, İŞ FIRSATLARI 

KAYBI, VERİ KULLANIMI KAYBI, İŞ DURMASI YA DA DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ YA 

DA SONUÇLARINA BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARDAN 

SORUMLU TUTULAMAZ. YAZILIMI KULLANMAK TAMAMEN SİZİN 

SORUMLULUĞUNUZDADIR. YAZILIMIN KUSURLU OLMASI DURUMUNDA, TÜM 

SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFLARINI ÜSTLENECEĞİNİZİ VE İLGİLİ 

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BÖYLE BİR KUSUR SONUCUNDA BROTHER'A 

KARŞI SAHİP OLDUĞUNUZ TÜM YASAL VEYA DİĞER HAKLARDAN FERAGAT ETMİŞ 

OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. Bununla birlikte, bu koşullar, ilgili yasa uyarınca 

tüketicinin feragat edilemeyen yasal haklarını sınırlama amacı taşımaz. 

  



6. YAZILIM'ı kullanmanız sonucunda doğan masraf ve maliyetler. 

  

YAZILIM tarafından sunulan hizmet/hizmetlerin bir ağ bağlantısı veya bir Brother'a veya 

tedarikçisine ait bulut sunucusu (Sunucu) üzerinden sağlanabileceğini bildiğinizi ve kabul ettiğinizi 

onaylarsınız; dolayısıyla, bu YAZILIMI kullanımınız sonucunda doğabilecek ağ ve Sunucu 

ücretlendirmeleri gibi tüm masrafları üstleneceğinizi kabul edersiniz. Yukarıdaki masrafların yanı 

sıra, YAZILIM kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masraf veya giderler sizin 

sorumluluğunuzdadır. Brother hiçbir koşulda yukarıda açıklanan gider, masraf veya ücretlendirmeleri 

karşılamayacaktır. 

  

7. Üçüncü tarafın hizmeti. 

  

YAZILIM, kendi takdirinize bağlı olarak üçüncü taraf hizmetleri ve uygulamalarından (bulut 

depolama hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (toplu olarak “Üçüncü Taraf 

Hizmetleri”) yararlanmanıza olanak verir. Üçüncü Taraf Hizmetleri üçüncü taraf tarafından ayrıca 

tanımlanan ve temin edilen şart ve koşullarla yönetilmektedir. Söz konusu Üçüncü Taraf 

Hizmetlerinin kullanım riski ve takdiri tamamen size aittir ve dolayısıyla, dosyalarınızı ve 

verilerinizi Üçüncü Taraf Hizmetlerine veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinden aktarma girişiminde 

bulunduğunuzda yeterli hacminiz veya alanınız olmasa bile, Brother dosyaların ve verilerin 

depolanması için asgari hacim veya alan sağlamaktan sorumlu olmayacaktır. Buna ilave olarak, 

Brother sizin veya mülkiyetinizin (yüklediğiniz veya yükleme girişiminde bulunduğunuz tüm veriler 

dahil) maruz kaldığı, YAZILIMIN Üçüncü Taraf Hizmetleriyle bağlantısından kaynaklanan aşağıda 

belirtilenler üzerindeki kayıplar veya hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, görünen 

veya görünmeyen hatalardan, kayıplardan ve hasarlardan sorumlu olmayacaktır:  

i) Bunları Üçüncü Taraf Hizmetlerine veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinden yükleme, indirme veya 

başka şekilde aktarma girişiminde bulunduğunuzda dosyalar veya veriler üzerinde, 

ii) Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tasarımlarının, işlevlerinin, yapılarının veya teknik özelliklerinin 

değişmesiyle, 

iii) Üçüncü Taraf Hizmetlerinin yenilenmesi veya son bulmasıyla, 

iv) sahip olduğunuz kişisel bilgilerin yüklenmesi veya açıklanmasıyla (kasten veya istemeden ve söz 

konusu kişisel bilgileri söz konusu kişisel bilgilerin internet hizmetleri üzerinden dünyadaki belirsiz 

sayıda üçüncü tarafa açıklanabileceği ve temin edilebileceği riskini bilerek veya bilmeden) veya 

v) bilgisayarları, donanım cihazlarını veya yazılımları kullanmanızdan doğan arızaların veya hatalar 

nedeniyle gerçekleşenler. 

  

8. YAZILIM ve Brother Cihazının Bağlantısı. 

  

YAZILIM ile çevrim içi (“Brother Cihazı”) arasında bağlantı kurduğunuzda, yönlendiricilerin 



ayarlarını değiştirmeye gereksinim duyabileceğinizi ve Üçüncü Taraf Hizmetleri için belirli IP adresi 

veya kimlik ve parolaları girmek durumunda kalacağınızı kabul edeceksiniz. YAZILIMI siz veya bir 

diğer üçüncü şahıslarca sahip olunan, yönetilen veya kontrol edilen çevrim içi Brother Cihazına 

bağlamayı denediğinizde maruz kaldığınız her türlü sorun, uyumsuzluk ve ilgili hasarlardan ötürü 

Brother'ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

  

9. Süre ve Sona Erme. 

  

Bu EULA sizin kabulünüz üzerine geçerli olacaktır ve YAZILIMI EULA’ya uygun olarak 

aktarmadığınız ve aktarılan tarafın Brother’a karşı YAZILIMLA ilgili olarak bu EULA’ya tabi 

olduğunu kabul etmediği sürece geçerli olacaktır. Ancak, EULA'da yer alan hükümlerin herhangi 

birinin ihlali durumunda, Brother işbu EULA'yı önceden haber vermeksizin sonlandırabilir. 

  

10. İhracat Yönetmelikleri. 

  

Herhangi bir geçerli yasayı ya da yönetmeliği ihlal edecek şekilde, YAZILIM’ı veya herhangi bir 

kopyasını ya da uyarlamasını ihraç edemezsiniz ya da yeniden ihraç edemezsiniz. 

  

11. Tabi Olduğu Yasalar. 

  

İşbu EULA Japonya kanunları tarafından yönetilir ve Japon Mahkemelerinin cebri icraya binaen 

münhasır olmadığı yargı alanında bulunma durumu hariç Japon Mahkemeleri işbu EULA ile ilgili 

olarak münhasır yargı hakkına sahip olacaklardır. 

  

12. Hukuka Aykırılık. 

  

İşbu EULA hükümlerinin herhangi birinin hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak deklare edilmesi 

durumunda, söz konusu hüküm işbu EULA’nın diğer hükümlerinden ayrılabilir ve bağımsızdır ve 

işbu EULA’nın geri kalan hükümlerinin ve tamamının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

  

13. Üçüncü Tarafın Hakları. 

  

İşbu EULA'nın hükümleri sadece Brother ve sizin aranızda yürürlükte olma amacına yöneliktir ve 

herhangi bir diğer şahıs üzerinde yaptırım hakkı elde etmek veya söz konusu şahsa herhangi bir 

avantaj sağlamak niyetinde değildir. 

  

14. Kişisel Lisans. 

  



Brother tarafından tanınan haklar size özeldir ve Yazılımı Bölüm 3 ve işbu EULA altında açıkça 

belirtilenlerin dışında herhangi bir üçüncü tarafa atanması, aktarılması veya başka bir şekilde 

devredilmesi ya da yararlanılması yasaktır. 

  

15. Üçüncü Taraf Yazılımı 

  

YAZILIM üçüncü taraf yazılımı ve/veya Açık kaynak yazılım programları (toplu olarak, “Üçüncü 

Taraf Yazılımı”) içerebilir. Üçüncü Taraf Yazılımının ayrıntılarıyla ilgili olarak, lütfen ayrıca 

tanımlanmış olan şart ve koşullara bakın. 

  

16. EULA’daki değişiklikler 

  

Brother, bu EULA’yı aşağıdaki durumlarda güncelleyebilir: A) Kullanıcıların yararı gözetilerek 

değişiklik yapıldığında ya da B) EULA’daki güncellemeler yeterli, makul olduğunda ve gizlilik 

politikasının amaçlarına aykırı olmadığında. 

Brother, Brother’ın web sitesinde bir bildirim yayınlayarak ya da EULA yürürlüğe girmeden önce 

başka uygun yöntemlerle sizi bilgilendirecek ve size EULA’daki önemli değişiklikleri ya da 

güncellemeleri gözden geçirme fırsatı verecektir.  Güncellenmiş EULA yürürlüğe girdiğinde, 

Yazılımı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde güncellenmiş EULA’ya bağlı sayılırsınız. 

  

■Gizlilik Politikası 

  

Bu gizlilik politikası, Brother Industries, Ltd. (“Brother” veya “bizim”) tarafından temin edilen 

Brother iPrint&Scan mobil uygulaması (”YAZILIM”) kullanımınızı yönetir.  

  

1.  Bilgilerin sunucumuzda saklanması 

  

Belli türde dosyaları YAZILIM üzerinden yazdırdığınızda, bu dosyalar otomatik olarak sunucumuza 

gönderilir, yazdırılabilir formatta dosyalara dönüştürülür ve ardından cihazınıza geri gönderilir. 

YAZILIM’ı her ikisi de Google LLC. (“Google”) tarafından sağlanan hizmetler olan Gmail ya da 

Google Drive’dan veri yazdırmak için kullanırsanız, YAZILIM, Google sunucusunda saklanan 

verilere otomatik olarak erişir.   Bu durumda, Gmail verilerini yazdırıyor olmadığınız müddetçe, 

veriler otomatik olarak sunucumuza gönderilir, yazdırılabilir formatta dosyalara dönüştürülür ve 

ardından cihazlarınıza (Brother ürünleri) geri gönderilir. Gmail verileri hariç, yukarıdaki veriler de 

dahil olmak üzere tüm dosyalar, dönüştürüldükten sonra kısa bir süre içinde otomatik olarak 

silinecektir. Sunucumuzda depolama kabiliyeti bulunmamaktadır. Brother, verileri yukarıda 

açıklanan amaçlar doğrultusunda dönüştürme amacı dışında önceden izniniz olmadan bu tür 



dosyalara erişmez, onları saklamaz ya da kullanmaz. 

  

2. Cihaz Verileri 

  

a) Brother Cihazından alınan Veriler 

YAZILIM’ı yükledikten sonra, ürün modeli, seri numarası, yazdırılan toplam sayfa sayısı, hata 

geçmişi, ürün ayarları, yazdırma işi ayarları ve Brother Cihazı ile ilgili diğer bilgiler (birlikte “Ürün 

Verileri”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, YAZILIM’ın kullanılacağı Brother’ın 

ürünlerinden (“Brother Cihazı”) alınan bilgiler sunucumuza gönderilecektir.  

Ürün Verilerinizi göndermek istemiyorsanız, lütfen Bilgi > Kullanım Bilgileri > Bilgi Gönder 

altındaki işaret kutusunu devre dışı bırakın.  Bu YAZILIM’ı bu fonksiyonu devre dışı bırakmadan 

kullanmaya devam etmeniz halinde, Brother Cihazı’ndan Ürün Verilerinin gönderilmesi konusunda 

izin vermiş sayılacaksınız. 

 

b) Bağlı Cihazlardan alınan veriler 

Brother Cihazına bağlı olan cihaz(lar)dan (“Bağlı Cihaz”) alınan, işletim sistemi bilgileri, yerel 

kimlik, aygıt yazılımı bilgileri, YAZILIM’ın işlevlerinin kullanımı ve YAZILIM’ın kullanım geçmişi 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgiler (birlikte, “Bağlı Cihaz Verileri”) sunucumuza 

gönderilecektir. 

 

c) Cihaz Verilerinizi nasıl kullanırız 

Ürün Verileri ve Bağlı Cihaz Verileri (birlikte, “Cihaz Verileri”), seri numarası hariç, kendi başlarına 

veya sahip olabileceğimiz diğer bilgilerle kombine bir şekilde sizi bir şahıs olarak 

tanımlayabilmemiz için kullanılamaz. Söz konusu Cihaz Verilerini sadece YAZILIM’ın veya 

Brother’ın diğer ürünleri/hizmetlerinin geliştirilmesi, sizi şahıs olarak tanımlamadan 

pazarlama/araştırma faaliyetleri, ürün planlama veya müşterilerimizin menfaatine yönelik diğer ilgili 

faaliyetler (müştereken “Amaçlar”) için kullanma hakkını saklı tutarız. Cihaz Verilerinizi önceden 

izninizi almaksızın Amaçlar dışında başka bir nedenle kullanmayacağız.  

 

Cihaz Verileri Brother Cihazınızın seri numarasını içerir. Seri numarası satış şirketimizin ürün kayıt 

web sitesine kaydedebileceğiniz veriler ile ilişkili olabilir. Bununla beraber, seri numarasını sizi 

tanımlamak için veya Amaçlar dışındaki başka bir nedenle kullanmayacağız. Seri numarası, kişisel 

veriler için koruma düzeyi sizin ülkenizle karşılaştırıldığında yeterli olmayan ülkelerde bulunan 

Sunucuda saklanabilir, ancak seri numarasını şu adreste bulunan “Brother’ın Dünya Çapında Cihaz 

Verileri Bildirimi”ne sıkı sıkıya uyarak denetleyeceğiz: < 

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 

 

Yukarıda belirtilenlere bağlı olmaksızın, Brother ya da Brother’ın iştirakleri, ürünlerimizi ya da 



hizmetlerimizi sağladığımız süre boyunca Cihaz Verilerini çeşitli doğrudan pazarlama amaçlarıyla 

kullanmak için izninizi isteyebilir (“Doğrudan Pazarlama”).  Cihaz Verilerinin Doğrudan Pazarlama 

amaçlarıyla kullanılmasına yönelik bu tür bir talep, açıkça ve bu gizlilik politikasından ayrı bir 

şekilde belirtilecektir.  Bu husus, hiçbir surette Cihaz Verilerinin Doğrudan Pazarlama amaçlarıyla 

işlenmesine izin vermeye zorunlu olduğunuz biçiminde yorumlanamaz. Brother, Cihaz Verilerini 

Doğrudan Pazarlama amacıyla yalnızca sizin izninizle kullanacak ya da iştiraklerine de bu 

doğrultuda sağlayacaktır ve yalnızca bu gizlilik politikasını kabul ettiğiniz için bu amaçlara izin 

vermiş sayılmayacaksınız. 

 

Brother Cihazı için daha önce herhangi bir yazılım ya da uygulama yüklediyseniz (bu paragrafta 

belirtilen amaçlar doğrultusunda, Brother Cihazı, yalnızca Brother’ın yazıcıları ve çok işlevli 

ürünleri ile sınırlı olacaktır), bu YAZILIMI yüklemek söz konusu önceki yazılım ya da uygulama 

kapsamında Cihaz Verilerinin toplanması için kullanılan özellikleri geçersiz kılabilir.  Böyle bir 

durumda, söz konusu önceki yazılım ya da uygulama kapsamında toplanan Cihaz Verileriniz için 

işbu Gizlilik Politikasının 2. Bölümü geçerli olur. 

 

  

3.  Brother Web Sitesinde Google Analytics Kullanımı 

  

Kullanıcılar YAZILIM ile ilk kez kullanılacak bir Brother Cihazı seçerken Wifi (kablosuz bağlantı) 

ya da Wifi-Direct ile uyumlu bir ürün seçtiğinde veya YAZILIM’ı güncelledikten sonra ilk kez bir 

Brother Cihazı seçtiğinizde (aynı Brother Cihazını yeniden seçmeniz dahil olmak üzere), YAZILIM 

Brother veya onun satış iştiraki tarafından ikamet ettiğiniz bölgede işletilen bir web sitesini otomatik 

olarak görüntüleyebilir (“Brother Web Sitesi”).  Brother Web Sitesi, Google tarafından sağlanan bir 

web analizi aracı olan Google Analytics kullanmaktadır.  Google Analytics kullanırken, Brother 

çerezler kullanır ve rastgele atanan bir istemci kimliği kullanarak sizi tespit eder. 

YAZILIM Brother Web Sitesini otomatik olarak görüntülediğinde, Ürün Verileriniz (ürün modeli ve 

seri numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Bağlı Cihaz Verileriniz (ülke bilgileriniz 

ve dil bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Brother Web Sitesinin sonuna 

parametreler olarak eklenir.  Parametreyi içeren URL’yi kullanarak Brother Web Sitesini ilk kez 

ziyaret ettiğinizde ve bundan itibaren Brother Web Sitesini ziyaret ettiğinizde, parametre rastgele 

atanan İstemci Kimliğiniz ile ilişkilendirilir ve Google Analytics’e kaydedilir.  Google Analytics’in 

kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Brother Industries, Ltd.’nin 

<https://global.brother/en/privacy> adresindeki Genel Gizlilik Politikasına başvurun. Verilerinizin 

Google Analytics tarafından toplanmasını ve işlenmesini önlemek isteseniz, 

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/> adresinden Google Analytics’in Vazgeçme Eklentisini 

indirip kurarak Google Analytics’den çıkabilirsiniz. 


