
Adobe Stock Ek Şartları 
 
Son Güncelleme 19 Ocak 2016. Bir bütün olarak 1 Aralık 2015 versiyonunun yerini alır.  
 
Adobe Stock'ı ve Adobe Stock yoluyla (veya diğer Hizmetlerimize (toplu halde “İnternet sitesi”) entegre edildiği şekilde) fotoğraf, 
çizim, görüntü veya diğer resimsel veya grafik çalışmaları (toplu halde “Çalışma”) kullanmanız, www.adobe.com/go/terms 
adresindeki Adobe.com Kullanım Şartlarını tamamlayan ve o şartların ayrılmaz bir parçası olan bu ek şartlara (bu ek şartlar dahil 
olmak üzere toplu halde “Şartlar” olarak anılacaktır) tabidir. Burada tanımlanmayan ve büyük harfle başlayan Terimlerin anlamı 
Şartlar'da tarımlanmış olan terimlerle aynı anlama gelmektedir. 

1. Sahiplik 

Bu Şartlar herhangi bir Çalışmanın satışını gerçekleştirmez. Bu Şartlarda yazılı olarak izin verilmediği sürece biz ve lisansörlerimiz 
Çalışmayla ilgili tüm hakları, mülkiyetleri ve tasarruf haklarını saklı tutmaktadır. Çalışmayla ilgili hiçbir mülkiyet veya sahiplik bu 
Şartlarla size devredilmiş olmaz.  

2. Çalışma için Lisans 

2.1 Standart Lisans. Bu Şartlara uymanıza ve ayrıca Bölüm 3'te (Kısıtlamalar) yer alan kısıtlamalara tabi olarak işbu anlaşmayla 
pazarlama, tanıtım veya kurum içi sunum ya da dekorasyon amaçlarıyla Çalışmayı kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek veya 
görüntülemek için size münhasır olmayan, sürekli, dünya çapında geçerli, alt lisanslanamayan, devredilemeyen bir lisans veriyoruz. 
Genişletilmiş bir lisans satın almadıysanız, bölüm 2.2'de (Genişletilmiş Lisans) özetlenen lisansa hakkınız yoktur.  

2.2 Genişletilmiş Lisans. Genişletilmiş bir lisans satın aldıysanız herhangi bir ticari ürün kalemi veya eser sahibinin diğer 
çalışmalarıyla birleştirilmiş olarak Çalışmayı dağıtabilirsiniz. Açıklığa kavuşturmak açısından, Çalışmayı şunlarla bağlantılı olarak 
kullanabilir, çoğaltabilir, dağıtabilir veya gösterebilirsiniz:  

(A) perakende satış için tasarım şablonu uygulamaları;  

(B) sınırlama olmaksızın bardaklar, t-shirtler, posterler, tebrik kartları, posterler veya diğer pazarlanabilir ürünler dahil olmak üzere 
perakende veya toptan satış için hedeflenen ürünler veya hizmetler ve “talep üzerine basılan” veya somut ya da elektronik 
formatlar;  

(C) ürün veya hizmetleri medya aracılığıyla tanıtmak için bir reklam kampanyası. Bir Çalışmayı medyaya verilecek tanıtım amaçlı 
basın bültenine eklerseniz, bu Çalışmanın bağımsız görüntü dosyasını medyanın yalnızca bu basın bülteninin yayınlanmasıyla 
bağlantılı olarak bu Çalışmayı yayınlayabileceği ve başka hiçbir biçimde Çalışmayı kullanmaması veya yaymaması koşuluyla 
medyaya dağıtabilirsiniz.  

2.3 Editoryal Çalışmalar. Web sitesinde “Sadece editoryal kullanım için” olarak belirlenmiş Çalışmaları (“Editoryal Çalışmalar”) 
sadece ticari olmayan amaçlarla ve editoryal bir şekilde, bölüm 3.3'teki (Editoryal Kullanım Kısıtlamaları) ek kısıtlamalar ve Editoryal 
Çalışma ile ilişkili Dokümantasyondaki ek kısıtlamalara (örneğin bazı Editoryal Çalışmalar sadece belirli bölgelerde kullanılabilir) tabi 
olarak kullanabilir, çoğaltabilir ve gösterebilirsiniz. Gerekli izni ve ibraları ayıca alırsanız Editoryal Çalışmayı ticari amaçlarla 
kullanabilirsiniz. Editoryal dediğimizde Editoryal Çalışmaları haber değeri olan veya kültürel olarak ilginç olaylarla, tipik olarak 
gazete veya dergi makaleleri, bloglar veya benzer medyada çıkanlarla bağlantılı olarak kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz. 
Ayrıca başka Çalışmaları (“Sadece editoryal kullanım” olarak tanımlanmamış) editoryal amaçlarla kullanabilirsiniz. Editoryal amaçlı 
kullanılan tüm Çalışmalar için telif hakkı duyurusunu Çalışma ile birlikte ve şu formatta göstermelisiniz: © Yazar Adı – 
stock.adobe.com. 

2.4 Çalışan ve Yüklenici Kullanımı. Çalışanların ve alt yüklenicilerin bu Şartların kısıtlamalarına uymayı ve Çalışmayı yalnızca sizin 
adınıza kullanmayı kabul etmeleri koşuluyla Çalışmayı veya izin verilen türetilmiş çalışmaları içeren dosyaları çalışanlara veya alt 
yüklenicilere transfer edebilirsiniz. Çalışan ve alt yüklenicilerin Çalışmayı kullanma konusunda ilave başka hakları yoktur.  

2.5 Müşteri Kullanımı. Bu Şartlarla verilen lisansı, lisansınızı müşterinize devretmeniz ve müşterinizin bu Şartlara ve lisans ve 
kullanım kısıtlamalarına uyması koşuluyla müşterilerinizden birinin yararına kullanabilirsiniz. Müşterinizin Çalışmayı kullanımından 
yalnızca siz sorumlu ve yükümlü olursunuz. Aynı Çalışmayı başka müşterilerin yararına kullanmayı amaçlıyorsanız aynı Çalışma için 
ilave lisanslar satın almanız gerekir. 

2.6 Dijital Kitaplık. Çalışmanın şirketinizin çalışanları ve müşterileri tarafından görüntülenmesine izin vermek için bir dijital kitaplık, 
ağ yapılandırması veya benzeri düzenlemeler oluşturabilirsiniz.  

2.7 Çekince. Bir Çalışma bu Şartları ihlal ediyorsa bu Çalışmanın her türlü kullanımına, dağıtımına ve bulundurulmasına son 
vermeniz için talimat verebiliriz ve bu talimatlara derhal uymanız gerekir. Bu Şartlarda açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı 
tutuyoruz. 

http://www.adobe.com/go/terms


3. Kısıtlamalar 

3.1 Genel Kısıtlamalar. Çalışmayı amacının dışında kullanmamalısınız. Bölüm 2'de (Çalışma için Lisans) açıkça izin verilen durumlar 
dışında şunları yapmamalısınız: 

(A) Çalışmanın veya üzerinde değişiklik yapılmış bir Çalışmanın bağımsız ya da bir çevrimiçi veritabanı ya da başka bir veritabanının 
parçası olarak, veya üçüncü şahısların bağımsız bir dosya olarak Çalışmayı kullanmasına, indirmesine, çıkartmasına veya erişmesine 
izin verecek biçimde Çalışmayı içeren herhangi bir türetilmiş ürünün satışı, lisanslanması veya dağıtımı; 

(B) Çalışmanın başka kişilerle veya kuruluşlarla paylaşılması veya Çalışmanın indirilebilir bir formatta çevrimiçi olarak veya bir 
elektronik reklam panosunda yayınlanması; 

(C) Çalışmanın karalayıcı veya kötüleyen, küçültücü, müstehcen veya uygunsuz şekilde kullanılması, çoğaltılması, dağıtımı, 
işlenmesi, değiştirilmesi veya görüntülenmesi (kendi başına veya eser sahibinin başka bir çalışmasıyla birlikte kullanım); 

(D) orijinal indirilmiş halindeki Çalışmada veya izin verilen yedek kopyasında görülen, çalışmaya gömülü olan veya çalışmayla ilişkili 
olabilen herhangi bir telif veya mülkiyet hakkı notu veya başka bilgiyi silmek; 

(E) Çalışmayı ticari bir marka veya hizmet markasına ekleme; 

(F) Çalışmayla ilgili olarak Çalışmanın yaratıcısının veya Çalışmada yer alan veya mülkiyeti yer alan kişilerin (varsa) herhangi bir 
politik, ekonomik veya diğer düşünce temelli bir hareketi veya siyasi partiyi desteklediğini makul olarak ima edecek şekilde 
Çalışmayla bağlantılı herhangi bir eylemi gerçekleştirmek; 

(G) Çalışmayı herhangi bir kişi veya fotoğrafı kötüleyici bir şekilde veya aşağılayıcı, kanun dışı, ahlak dışı veya rahatsız edici bir 
şekilde gösteren, pornografi, tütün reklamları, yetişkin eğlence kulüpleri veya benzer yerler (eskort servisleri gibi) için reklamlar 
veya politik destekleme için kullanma; veya 

(H) Çalışmayı (veya Editoryal Çalışmayı) beraberindeki telif hakkı duyurusunu koymadan editoryal bir şekilde kullanmak. 

3.2 Ek Kısıtlamalar. Genişletilmiş bir lisansınız yoksa şu ek kısıtlamalar geçerlidir:  

(A) Çalışmayı ticari bir ürünle birleştirerek dağıtmak için (1) Çalışmanın esasen orijinal çalışmaya benzer olmayan şekilde 
değiştirilmesi ve eser sahibinin orijinal çalışması olarak nitelenebilmesi veya (2) ticari ürün kaleminin temel değerinin Çalışmanın 
kendisinden kaynaklanmaması gerekir. Açıklığa kavuşturmak açısından, temel değer Çalışmanın kendisinde olacağı için bir 
posterde değiştirilmemiş bir Çalışma oluşturmaya izin verilmez. 

(B) Çalışmayı herhangi bir elektronik şablonda veya uygulamada (örn. bir web tasarım veya sunum şablonu ya da elektronik tebrik 
kartları veya kartvizitler için şablonlar) kullanamaz, dahil edemez veya birleştiremezsiniz. 

(C) Çalışmanın toplamda 500.000 kereden fazla çoğaltılmasına aracı olamaz veya izin veremezsiniz. Örneğin, bir Çalışma 
500.000'den fazla basılı materyale (el ilanı, reklamlar, kapaklar, ambalajlar vb.) konamaz. Benzer şekilde, Çalışma toplamda 
500.000'den fazla izleyicinin beklendiği bir televizyon programı, video veya diğer prodüksiyonlara dahil edilemez. Bu kısıtlama, 
yalnızca bir internet sitesinde veya Sosyal Medya Sitelerinde görüntülenen Çalışmalar için geçerli değildir. Bu kısıtlama video 
şeklindeki Çalışmalar için de geçerli değildir. 

3.3 Editoryal Kullanım Kısıtlamaları. Editoryal Çalışmalar açısından şunları yapmamalısınız:  

(A) Editoryal Çalışmaları reklam, promosyonlar, “reklam kuşağı” (örn., bir dergide bir editoryal makale tarzında sunulan bir reklam) 
dahil herhangi bir ticari amaçla kullanmak; ve 

(B) Editoryal Çalışmanın editoryal bağlamı ve anlamını muhafaza etmeniz şartıyla teknik kalitede küçük ayarlar (örn. ton veya 
parlaklık açısından) veya hafif küçültme veya büyüklüğünü değiştirme gibi küçük ayarlar dışında  Editoryal Çalışmaları değiştirmek. 

3.4 İnternet Sitesinin Kullanımı. Bu Şartlarda aksi yönde hükümler olup olmadığına bakılmaksızın, Çalışmanın internet sitelerinde 
kullanımı ve görüntülenmesi hususunda internet sitesi ziyaretçilerinin Çalışmayı indirmelerini veya yeniden kullanmalarını 
önleyecek tüm makul önlemleri almanız gerekir. 

3.5 Sosyal Medya Kullanımı. Çalışmanın değiştirilmemiş bir versiyonunu bir Sosyal Medya Sitesine şu şartlarda koyabilir veya 
yükleyebilirsiniz: (A) Çalışmanın kendisinde bir telif hakkı duyurusu dahil ederseniz (© Yazar Adı – stock.adobe.com) ve (B) Sosyal 
Medya Sitesiyle ilgili şartlar bu tür Çalışma veya değiştirilmiş Çalışma açısından kimseye herhangi bir münhasır hak veya sahip olma 
hakkı vermeyi iddia etmiyorsa. “Sosyal Medya Sitesi” kendi kullanıcıları arasında sosyal etkileşimi kolaylaştırmaya odaklanmış ve 
kullanıcıların bu tür sosyal etkileşimle bağlantılı olarak içerik paylaşmalarına izin veren bir internet sitesi veya uygulamadır. 



3.6 Creative Cloud Ekibinizle Paylaşma. Çalışmayı Creative Cloud Ekibiniz yoluyla lisanslı olarak kullanan ekip üyelerinin tümü tek 
bir tüzel kişilikten olmalıdır. Çalışma için her lisans 10 adede kadar ekip üyesi tarafından kullanılabilir. Eğer daha fazla sayıda ekip 
üyesi veya başka tüzel kişiliklerden üyeler aynı çalışmayı kullanacaksa Çalışmalar için ek lisanslar almalısınız.  

4. Ödeme ve Abonelik. 

4.1 Ödeme. Bir abonelik planı satın alırsanız satın alındığı tarihte listelenen abonelik ücretini sizden tahsil etmemize izin vermiş 
olursunuz. Aboneliğinizi yenilenmesinden önce iptal etmezseniz aboneliğinizi otomatik olarak yenileyeceğiz. İlgili ücretleri 
hesabınızdan tahsil edemediğimiz durumda aboneliğinizi askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Abonelik ücreti aboneliğiniz 
yenilendiği zaman değişebilir. Hesabınız kapatıldığında veya sonlandırıldığında tahakkuk etmiş tüm ücretlerden siz sorumlu 
olursunuz. Aboneliğiniz sona erme tarihinden önce sonlanmış olsa bile hiçbir ücret geri ödenmez. 

4.2 Pazarlama ortaklarınız, meslektaşlarınız, yüklenicileriniz veya çalışanlarınız dahil aboneliğinizi hiç kimseye devredemez veya 
kullanmalarına izin veremezsiniz. Aboneliği sadece yetkili kullanıcılar kullanabilir. Ancak abonelik yoluyla Çalışmayı kullanmaları için 
daha fazla kullanıcıya ek lisanslar satın alabilirsiniz. İstendiği zaman yetkili kullanıcıların bir listesini bize sağlamalısınız. Yetkili 
kullanıcılar tarafından indirilen tüm Çalışmalar yalnızca sizin adınıza kullanılabilir olacaktır. Siz ve her bir yetkili kullanıcı bize karşı bu 
Şartlara uymaktan birlikte ve teker teker sorumlu olursunuz. 

4.3 Kullanılmamış İndirmeler. Aboneliği, sonlanmasına izin vermeden ve daha düşük değerde bir aboneliğe katmadan 
yenilediyseniz kullanılmayan indirme hakkınızın, yenileme şartları altında da belirli bir miktara kadar geçerli olmasına izin verebiliriz.  

4.4 Kotayı Aşma. Abonelik planınıza tahsis edilmiş indirme sayısını aşarsanız abonelik planını satın aldığınız tarihte bize verdiğiniz 
ödeme bilgilerini kullanarak bu tür indirmeler için ilgili tarihte güncel olan fiyattan ek indirme ücreti alabiliriz. Bu ek indirmelerin 
ücreti abonelik planınızda tahsis edilen miktar içindeki indirmelerin ücretinden farklı olabilir. 

4.5 Saklanan Ödeme Bilgileri. Sadece ek Çalışmalar veya Hizmetler satın alma amacıyla ödeme bilgilerinizi bizde tutmanızı 
isteyebiliriz. Bu tür ek satın almalarınız olursa ödeme bilgilerinizi kullanarak geçerli ücretleri tahsil etmemiz için bize izin vermiş 
sayılırsınız. Ödeme bilgilerinizi istediğiniz zaman hesap sayfanızdan güncelleyebilirsiniz. 

5. Tazmin Yükümlülükleriniz 

Çalışmayı kullanmanızdan veya bununla ilgili olarak (aşağıda bölüm 6 (Tazmin Yükümlülüklerimiz) içinde yer alan tazminler hariç) 
ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere her türlü hak iddiasına, talebe, zarar ziyana karşı bizi ve bağlı 
kuruluşlarımızı, pazarlama ortaklarımızı, görevlilerimizi, temsilcilerimiz, çalışanlarımızı, ortaklarımızı ve lisansörlerimizi tazmin 
etmekle yükümlüsünüz. 

Sizin tazmin yükümlülüğünüze tabi her türlü hak iddiası, dava veya konuda kendi tayin edeceğimiz vekillerle savunmayı kendi 
kontrolümüze alma hakkına sahibiz. Bu tür iddia, dava veya durumun savunmasında bizimle tam işbirliği yapacaksınız. 

6. Tazmin Yükümlülüklerimiz 

6.1 Tazmin Etme Yükümlülüklerimiz. Bu Şartlar uyarınca Tazmin Edilen Çalışmayı kullanımınızın üçüncü şahsın telif hakkı, ticari 
markası, kamuya açma hakları veya gizlilik haklarını doğrudan ihlal ettiği ileri sürüldüğü ölçüde bir İddiayı (“İhlal İddiası”) bu Şartlar 
süresince bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum aleyhine hak iddialarına, davalara, adli kovuşturmalara 
(toplu adıyla, “İddia”) karşı savunacağız. “Tazmine Konu Çalışma”, Çalışma (A) ücretsiz Çalışmalar koleksiyonumuzun bir parçası 
veya (B) krediler ya da maddi karşılığı ödenmeden indirilebilir olmadığı sürece İnternet sitesinden satın alınan ve indirilen 
değiştirilmemiş Çalışma; veya (C) herhangi bir Editoryal Çalışma anlamına gelir. Bir İhlal İddiasıyla doğrudan ilgili ve mahkeme 
tarafından sizin aleyhinize karara bağlanmış olan veya bizim tarafımızdan imzalanmış yazılı bir uzlaşma anlaşmasına tabi olan her 
türlü zarar ziyan, maliyet, masraf veya yükümlülükleri (topluca “Zarar Ziyan”) size ödeyeceğiz.  

6.2 Tazmin Koşulları. Adobe, aşağıdaki hallerde hiçbir İhlal İddiası için yükümlülük almayacaktır: 

(A) (1) Tazmin Edilmiş Çalışmanın her türlü değişikliğinden; (2) Tazmin Edilmiş Çalışmanın diğer çalışmalarla herhangi bir 
kombinasyonundan; (3) Tazmin Edilmiş Çalışmayı Hizmetlerimizden kaldırdıktan sonra veya Tazmin Edilmiş Çalışmayı kullanmayı 
durdurmanız yönünde talimat verdikten sonra Tazmin Edilmiş Çalışmanın kullanımından; veya (4) Tazmin Edilmiş Çalışmayı 
kullandığınız bağlamdan kaynaklanması; veya 

(B)  (1) bu kusur sonucu zarar görme olasılığımız olması halinde bir bildiriyi öğrenir öğrenmez veya alır almaz İhlal İddiasını yazılı 
olarak derhal bize bildirmemeniz; (2) İhlal İddiasının müdafaası veya çözümü için bizim tarafımızdan talep edilen makul desteği bize 
sağlamamanız; (3) İhlal İddiasını çözüme kavuşturmak için bize ayrıcalıklı kontrol izni ve yetkisi sağlamamanız; veya (4) yazılı iznimiz 
olmadan İhlal İddiası hakkında herhangi bir şeyi kabullenmekten kaçınmamanız halinde.  

6.3 Yükümlülüğün Sınırlandırılması. Bu Şartlarda veya sizin ve bizim aramızda imzalanan başka bir anlaşmada bulunabilecek 
aksine hükümlere bakılmaksızın, Tazmine Tabi bir Çalışma için maksimum toplam yükümlülüğümüz Tazmine Tabi Çalışmanın 



kaç kez indirildiği veya lisanslandığına bakılmaksızın hiçbir koşulda Tazmine Tabi Çalışma başına US$ 10.000 tutarını 
aşmayacaktır.  

6.4 Tek ve Münhasır Tazminat. Herhangi bir Tazmine Tabi Çalışma veya İhlal İddiasına ilişkin bizim tüm sorumluluk ve 
yükümlülüğümüz ve sizin tek ve münhasır çareniz yukarıda belirtilmektedir. 

7. Sorumluluğun Reddi 

Bize katkıda bulunanlar tarafından sağlanan, Çalışmaya dahil herhangi bir ilgili tanım veya anahtar kelime dahil olmak üzere 
Çalışmanın doğruluğundan sorumlu değiliz. 

8. Fesih 

Şartları ihlal etmeniz durumunda size bildirim yapılarak bu Şartları veya herhangi bir Çalışma açısından haklarınızı feshedebiliriz. 
İnternet sitesinden herhangi bir Çalışmanın indirilmesini reddedebiliriz. 

9. Feshin Sonuçları 

Bu Şartlar feshedildiğinde, indirdiğiniz ve ücretini ödediğiniz çalışmayı bu Şartlarla uyumlu olmanız şartıyla kullanmaya devam 
edebilirsiniz ve herhangi bir kullanılmamış indirme açısından tüm haklar, sahiplik ve menfaat geçersiz hale gelecektir. 
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	2.1 Standart Lisans. Bu Şartlara uymanıza ve ayrıca Bölüm 3'te (Kısıtlamalar) yer alan kısıtlamalara tabi olarak işbu anlaşmayla pazarlama, tanıtım veya kurum içi sunum ya da dekorasyon amaçlarıyla Çalışmayı kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek veya görü...
	2.2 Genişletilmiş Lisans. Genişletilmiş bir lisans satın aldıysanız herhangi bir ticari ürün kalemi veya eser sahibinin diğer çalışmalarıyla birleştirilmiş olarak Çalışmayı dağıtabilirsiniz. Açıklığa kavuşturmak açısından, Çalışmayı şunlarla bağlantıl...
	(A) perakende satış için tasarım şablonu uygulamaları;
	(B) sınırlama olmaksızın bardaklar, t-shirtler, posterler, tebrik kartları, posterler veya diğer pazarlanabilir ürünler dahil olmak üzere perakende veya toptan satış için hedeflenen ürünler veya hizmetler ve “talep üzerine basılan” veya somut ya da el...
	(C) ürün veya hizmetleri medya aracılığıyla tanıtmak için bir reklam kampanyası. Bir Çalışmayı medyaya verilecek tanıtım amaçlı basın bültenine eklerseniz, bu Çalışmanın bağımsız görüntü dosyasını medyanın yalnızca bu basın bülteninin yayınlanmasıyla ...
	2.4 Çalışan ve Yüklenici Kullanımı. Çalışanların ve alt yüklenicilerin bu Şartların kısıtlamalarına uymayı ve Çalışmayı yalnızca sizin adınıza kullanmayı kabul etmeleri koşuluyla Çalışmayı veya izin verilen türetilmiş çalışmaları içeren dosyaları çalı...
	2.5 Müşteri Kullanımı. Bu Şartlarla verilen lisansı, lisansınızı müşterinize devretmeniz ve müşterinizin bu Şartlara ve lisans ve kullanım kısıtlamalarına uyması koşuluyla müşterilerinizden birinin yararına kullanabilirsiniz. Müşterinizin Çalışmayı ku...
	2.6 Dijital Kitaplık. Çalışmanın şirketinizin çalışanları ve müşterileri tarafından görüntülenmesine izin vermek için bir dijital kitaplık, ağ yapılandırması veya benzeri düzenlemeler oluşturabilirsiniz.
	2.7 Çekince. Bir Çalışma bu Şartları ihlal ediyorsa bu Çalışmanın her türlü kullanımına, dağıtımına ve bulundurulmasına son vermeniz için talimat verebiliriz ve bu talimatlara derhal uymanız gerekir. Bu Şartlarda açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı...
	3. Kısıtlamalar
	3.1 Genel Kısıtlamalar. Çalışmayı amacının dışında kullanmamalısınız. Bölüm 2'de (Çalışma için Lisans) açıkça izin verilen durumlar dışında şunları yapmamalısınız:
	(A) Çalışmanın veya üzerinde değişiklik yapılmış bir Çalışmanın bağımsız ya da bir çevrimiçi veritabanı ya da başka bir veritabanının parçası olarak, veya üçüncü şahısların bağımsız bir dosya olarak Çalışmayı kullanmasına, indirmesine, çıkartmasına ve...
	(B) Çalışmanın başka kişilerle veya kuruluşlarla paylaşılması veya Çalışmanın indirilebilir bir formatta çevrimiçi olarak veya bir elektronik reklam panosunda yayınlanması;
	(C) Çalışmanın karalayıcı veya kötüleyen, küçültücü, müstehcen veya uygunsuz şekilde kullanılması, çoğaltılması, dağıtımı, işlenmesi, değiştirilmesi veya görüntülenmesi (kendi başına veya eser sahibinin başka bir çalışmasıyla birlikte kullanım);
	(D) orijinal indirilmiş halindeki Çalışmada veya izin verilen yedek kopyasında görülen, çalışmaya gömülü olan veya çalışmayla ilişkili olabilen herhangi bir telif veya mülkiyet hakkı notu veya başka bilgiyi silmek;
	(E) Çalışmayı ticari bir marka veya hizmet markasına ekleme;
	(F) Çalışmayla ilgili olarak Çalışmanın yaratıcısının veya Çalışmada yer alan veya mülkiyeti yer alan kişilerin (varsa) herhangi bir politik, ekonomik veya diğer düşünce temelli bir hareketi veya siyasi partiyi desteklediğini makul olarak ima edecek ş...
	(G) Çalışmayı herhangi bir kişi veya fotoğrafı kötüleyici bir şekilde veya aşağılayıcı, kanun dışı, ahlak dışı veya rahatsız edici bir şekilde gösteren, pornografi, tütün reklamları, yetişkin eğlence kulüpleri veya benzer yerler (eskort servisleri gib...
	(H) Çalışmayı (veya Editoryal Çalışmayı) beraberindeki telif hakkı duyurusunu koymadan editoryal bir şekilde kullanmak.
	3.2 Ek Kısıtlamalar. Genişletilmiş bir lisansınız yoksa şu ek kısıtlamalar geçerlidir:
	(A) Çalışmayı ticari bir ürünle birleştirerek dağıtmak için (1) Çalışmanın esasen orijinal çalışmaya benzer olmayan şekilde değiştirilmesi ve eser sahibinin orijinal çalışması olarak nitelenebilmesi veya (2) ticari ürün kaleminin temel değerinin Çalış...
	(B) Çalışmayı herhangi bir elektronik şablonda veya uygulamada (örn. bir web tasarım veya sunum şablonu ya da elektronik tebrik kartları veya kartvizitler için şablonlar) kullanamaz, dahil edemez veya birleştiremezsiniz.
	(C) Çalışmanın toplamda 500.000 kereden fazla çoğaltılmasına aracı olamaz veya izin veremezsiniz. Örneğin, bir Çalışma 500.000'den fazla basılı materyale (el ilanı, reklamlar, kapaklar, ambalajlar vb.) konamaz. Benzer şekilde, Çalışma toplamda 500.000...
	3.3 Editoryal Kullanım Kısıtlamaları. Editoryal Çalışmalar açısından şunları yapmamalısınız:
	(A) Editoryal Çalışmaları reklam, promosyonlar, “reklam kuşağı” (örn., bir dergide bir editoryal makale tarzında sunulan bir reklam) dahil herhangi bir ticari amaçla kullanmak; ve
	(B) Editoryal Çalışmanın editoryal bağlamı ve anlamını muhafaza etmeniz şartıyla teknik kalitede küçük ayarlar (örn. ton veya parlaklık açısından) veya hafif küçültme veya büyüklüğünü değiştirme gibi küçük ayarlar dışında  Editoryal Çalışmaları değişt...
	3.4 İnternet Sitesinin Kullanımı. Bu Şartlarda aksi yönde hükümler olup olmadığına bakılmaksızın, Çalışmanın internet sitelerinde kullanımı ve görüntülenmesi hususunda internet sitesi ziyaretçilerinin Çalışmayı indirmelerini veya yeniden kullanmaların...
	3.5 Sosyal Medya Kullanımı. Çalışmanın değiştirilmemiş bir versiyonunu bir Sosyal Medya Sitesine şu şartlarda koyabilir veya yükleyebilirsiniz: (A) Çalışmanın kendisinde bir telif hakkı duyurusu dahil ederseniz (© Yazar Adı – stock.adobe.com) ve (B) S...
	3.6 Creative Cloud Ekibinizle Paylaşma. Çalışmayı Creative Cloud Ekibiniz yoluyla lisanslı olarak kullanan ekip üyelerinin tümü tek bir tüzel kişilikten olmalıdır. Çalışma için her lisans 10 adede kadar ekip üyesi tarafından kullanılabilir. Eğer daha ...
	4. Ödeme ve Abonelik.
	4.1 Ödeme. Bir abonelik planı satın alırsanız satın alındığı tarihte listelenen abonelik ücretini sizden tahsil etmemize izin vermiş olursunuz. Aboneliğinizi yenilenmesinden önce iptal etmezseniz aboneliğinizi otomatik olarak yenileyeceğiz. İlgili ücr...
	4.2 Pazarlama ortaklarınız, meslektaşlarınız, yüklenicileriniz veya çalışanlarınız dahil aboneliğinizi hiç kimseye devredemez veya kullanmalarına izin veremezsiniz. Aboneliği sadece yetkili kullanıcılar kullanabilir. Ancak abonelik yoluyla Çalışmayı k...
	4.3 Kullanılmamış İndirmeler. Aboneliği, sonlanmasına izin vermeden ve daha düşük değerde bir aboneliğe katmadan yenilediyseniz kullanılmayan indirme hakkınızın, yenileme şartları altında da belirli bir miktara kadar geçerli olmasına izin verebiliriz.
	4.4 Kotayı Aşma. Abonelik planınıza tahsis edilmiş indirme sayısını aşarsanız abonelik planını satın aldığınız tarihte bize verdiğiniz ödeme bilgilerini kullanarak bu tür indirmeler için ilgili tarihte güncel olan fiyattan ek indirme ücreti alabiliriz...
	4.5 Saklanan Ödeme Bilgileri. Sadece ek Çalışmalar veya Hizmetler satın alma amacıyla ödeme bilgilerinizi bizde tutmanızı isteyebiliriz. Bu tür ek satın almalarınız olursa ödeme bilgilerinizi kullanarak geçerli ücretleri tahsil etmemiz için bize izin ...
	5. Tazmin Yükümlülükleriniz
	Çalışmayı kullanmanızdan veya bununla ilgili olarak (aşağıda bölüm 6 (Tazmin Yükümlülüklerimiz) içinde yer alan tazminler hariç) ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere her türlü hak iddiasına, talebe, zarar ziyana karşı bizi ve bağlı...
	Sizin tazmin yükümlülüğünüze tabi her türlü hak iddiası, dava veya konuda kendi tayin edeceğimiz vekillerle savunmayı kendi kontrolümüze alma hakkına sahibiz. Bu tür iddia, dava veya durumun savunmasında bizimle tam işbirliği yapacaksınız.
	6. Tazmin Yükümlülüklerimiz
	6.1 Tazmin Etme Yükümlülüklerimiz. Bu Şartlar uyarınca Tazmin Edilen Çalışmayı kullanımınızın üçüncü şahsın telif hakkı, ticari markası, kamuya açma hakları veya gizlilik haklarını doğrudan ihlal ettiği ileri sürüldüğü ölçüde bir İddiayı (“İhlal İddia...
	6.2 Tazmin Koşulları. Adobe, aşağıdaki hallerde hiçbir İhlal İddiası için yükümlülük almayacaktır:
	(A) (1) Tazmin Edilmiş Çalışmanın her türlü değişikliğinden; (2) Tazmin Edilmiş Çalışmanın diğer çalışmalarla herhangi bir kombinasyonundan; (3) Tazmin Edilmiş Çalışmayı Hizmetlerimizden kaldırdıktan sonra veya Tazmin Edilmiş Çalışmayı kullanmayı durd...
	(B)  (1) bu kusur sonucu zarar görme olasılığımız olması halinde bir bildiriyi öğrenir öğrenmez veya alır almaz İhlal İddiasını yazılı olarak derhal bize bildirmemeniz; (2) İhlal İddiasının müdafaası veya çözümü için bizim tarafımızdan talep edilen ma...
	6.3 Yükümlülüğün Sınırlandırılması. Bu Şartlarda veya sizin ve bizim aramızda imzalanan başka bir anlaşmada bulunabilecek aksine hükümlere bakılmaksızın, Tazmine Tabi bir Çalışma için maksimum toplam yükümlülüğümüz Tazmine Tabi Çalışmanın kaç kez indi...
	6.4 Tek ve Münhasır Tazminat. Herhangi bir Tazmine Tabi Çalışma veya İhlal İddiasına ilişkin bizim tüm sorumluluk ve yükümlülüğümüz ve sizin tek ve münhasır çareniz yukarıda belirtilmektedir.
	7. Sorumluluğun Reddi
	Bize katkıda bulunanlar tarafından sağlanan, Çalışmaya dahil herhangi bir ilgili tanım veya anahtar kelime dahil olmak üzere Çalışmanın doğruluğundan sorumlu değiliz.
	8. Fesih
	Şartları ihlal etmeniz durumunda size bildirim yapılarak bu Şartları veya herhangi bir Çalışma açısından haklarınızı feshedebiliriz. İnternet sitesinden herhangi bir Çalışmanın indirilmesini reddedebiliriz.
	9. Feshin Sonuçları
	Bu Şartlar feshedildiğinde, indirdiğiniz ve ücretini ödediğiniz çalışmayı bu Şartlarla uyumlu olmanız şartıyla kullanmaya devam edebilirsiniz ve herhangi bir kullanılmamış indirme açısından tüm haklar, sahiplik ve menfaat geçersiz hale gelecektir.


