Adobe Stock Katılımcı Sözleşmesi
Adobe.com Kullanım Şartlarına İlişkin Ek Şartlar
Adobe Stock'u kullanımınız ve Çalışmaları (aşağıda tanımlandığı üzere) karşıya yüklemeniz ya da sunmanız,
Adobe.com Kullanım Koşullarını tamamlayan ve kapsayan (www.adobe.com/tr/legal/terms.html adresinde
bulunan ek koşullar dahil (toplu olarak "Koşullar")) işbu ek koşullara tabidir. Şüpheye mahal vermemek
açısından işbu Sözleşme, işbu Sözleşmenin süresi boyunca Web Sitesine yüklediğiniz ya da yüklenmesi için bize
sağladığınız tüm Çalışmalar için geçerli olduğundan siz ve Adobe, her bir Çalışma için münferit sözleşmeler
akdetmezsiniz. İşbu Koşullar, işbu Sözleşmenin yürürlülük tarihinden önce sunulan Çalışmalar için de geçerlidir.
Bir tüzel kişi adına Çalışmalar sunuyorsanız işbu Koşullar, söz konusu tüzel kişi ve iştirakleri için geçerli olur. Böyle
bir durumda, ilgili tüzel kişiyi işbu Koşullar ile bağlama yetkiniz bulunduğunu beyan ve taahhüt edersiniz. Birleşik
Devletler'de ikamet ediyorsanız ilişkiniz bir Birleşik Devletler şirketi olan Adobe Systems Incorporated ile
olacaktır. Birleşik Devletler dışında ikamet ediyorsanız ilişkiniz bir Kanada şirketi olan Adobe Canada Services
Corporation ile olacaktır ve Hizmetler ile işbu Ek Koşullar İrlanda yasaları tarafından yönetilir.
1. Tanımlar
1.1 "Sosyal Medya Sitesi" ile kastedilen, önceliği kullanıcıları arasında sosyal etkileşim olanağı sağlamak olan ve
kullanıcılarının söz konusu sosyal etkileşim ile bağlantılı içeriği paylaşmalarına izin veren bir web sitesi ya da
uygulamadır.
1.2 "Web Sitesi" ile kastedilen; fotolia.com, stock.adobe.com ve adobe.com dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere işbu web sitelerine erişilmesini sağlayan web sitelerimiz ve uygulamalarımızdır.
1.3 "Çalışma" ile kastedilen, bize sunduğunuz ya da bir Web Sitesine yüklediğiniz fotoğraflar, çizimler, şablonlar
(bir şablonla sunulan ya da bir şablona dahil edilmiş, telif hakkına tabi materyaller dahil), 3B varlıklar, videolar,
görüntüler ya da diğer resimli ya da grafik çalışmalardır (tüm bağlantılı anahtar kelimeler, tanımlar, tanıtım
yazıları ve başlıklarla birlikte ve bunlar dahil).
2. Çalışmalarınızı Son Kullanıcılarımıza Dağıtmak İçin Gerekli Lisans
2.1 Kullanıcılarımız İçin Genel Lisans. Web Sitesi aracılığıyla karşıya yüklediğiniz esnada tayin edilmiş olan tüm
kısıtlamalara tabi olarak herhangi bir medya ya da uygulamada münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli ve kalıcı
olarak Çalışmaları kullanma, yeniden oluşturma, herkese açık şekilde görüntüleme, dağıtma, değiştirme, herkese
açık şekilde icra etme ve tercüme etme hakkımızın alt lisansını vermek üzere bize lisans verirsiniz. Son
kullanıcılarımız için lisans, söz konusu son kullanıcıların değiştirilmiş Çalışmayı kullanımının sadece özgün
Çalışmaya istinaden izin verilen kullanımlar ile sınırlı olması şartıyla şu anda bilinen ya da ileride bilinecek
herhangi bir medya ya da biçimde ticari bir emtia ya da başka bir esere dahil edilmişse ya da bunlar ile birlikte ya
da bunların içerisindeyse Çalışmayı ya da kopyalarını satma ya da satış için dağıtma hakkı da dahil ancak bununla
sınırlı olmamak üzere Çalışmayı temel alan türev çalışmaları değiştirme ya da türev çalışmalar oluşturma hakkını
içerir. Çalışmanızı ürünlerimize ve tekliflerimize dahil edebiliriz; aşağıda yer alan bölüm 6 uyarınca size ödeme
yaparız.
2.2 API Programı. Ortaklarımıza Çalışmanızı sergilemeye ve satışlarını sağlamaya izin veren Uygulama Programı
Arayüzü ("API") sunarız. Ortaklarımız (ve kullanıcıları) Çalışmaya bir promosyon, deneme ya da testin parçası
olarak API programımız aracılığıyla erişmediği sürece aşağıda yer alan bölüm 6 uyarınca size ödeme yaparız.
2.3 Sosyal Medya
(A) Bölüm 6'daki ödeme yükümlülüklerine tabi olarak Çalışmanızı daha iyi tanıtmaları için kullanıcılarımızın ve
diğer ilgili üçüncü tarafların Çalışmayı doğrudan ya da dolaylı olarak Sosyal Medya Sitelerinde yayınlamasına ya
da paylaşmasına izin verebiliriz.

(B) (1) Söz konusu Sosyal Medya Siteleri açık ya da zımni olarak üçüncü tarafların herhangi bir şekilde Çalışmaya
erişmesine, bunu indirmesine, paylaşmasına ya da kullanmasına izin vermiş olsa bile, Sosyal Medya Sitelerinde
yer alabilecek kullanım koşulları veya diğer hükümler ya da yetkilendirmelerden veya (2) Sosyal Medya Siteleri
aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak Çalışmaya erişen üçüncü tarafların kullanımlarından sorumlu değiliz.
3. Çalışmanızı Tanıtmamız İçin Gerekli Lisans
Çalışmayı; Çalışmanızı, Web Sitesini ve diğer ürünleri ve hizmetleri pazarlama ve tanıtma amacı ile kullanabiliriz
ve söz konusu durumda gerekli olduğu üzere bize Çalışmayı kullanma, yeniden oluşturma, herkese açık şekilde
görüntüleme, dağıtma, değiştirme (örneğin Çalışmanızı daha iyi sergilemek için), herkese açık şekilde icra etme
ve tercüme etmeye yönelik münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli ve telifsiz bir lisans verirsiniz. Son
kullanıcılarımızın Çalışmanızı daha iyi düzeyde keşfetmesine izin vermek ve Çalışmanızı daha iyi korumak üzere
Çalışmanızı parmak izi doğrulama ya da karma veri tabanımıza dahil edebiliriz. Bize sadece Web Sitesini işletme,
Çalışmanızı sunma, Çalışmanızı son kullanıcılara dağıtma ve pazarlama, yeni özellikler ve hizmetler geliştirme,
Çalışmanızı arşivleme ve Çalışmanızı koruma amaçlarıyla Çalışmanızı kullanmak, yeniden oluşturmak, dağıtmak,
dizinlemek ve değiştirmek üzere münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, kalıcı ve telifsiz bir lisans verirsiniz.
Ayrıca bize Koşullar çerçevesinde Çalışmanıza ilişkin lisansımız ile bağlantılı olarak isminizi, ticari markalarınızı ve
ticari isimlerinizi kullanma hakkı verirsiniz, ancak bu durumda bunları kullanmakla yükümlü olmayız. Çalışmanızı
ya da Web Sitesini, dağıtım programlarımızı, hizmetlerimizi ya da tekliflerimizi ya da Sosyal Medya Sitemizi
pazarlamak ve tanıtmak ya da Çalışmanın lisanslanmasına yönelik pazarı genişletmek için Çalışmanızı kullanırsak
bölüm 6'da tanımlandığı gibi kendi takdirimize göre sizi tazmin edebiliriz.
4. Fikri Mülkiyet Hakları
4.1 Fikri Mülkiyet (IP) Hakları. Tüm telif hakları, ticari markalar, patentler, gizlilik hakları, alenilik hakları, manevi
haklar ve diğer fikri mülkiyet hakları (toplu olarak "IP Hakları") dahil Çalışmadaki ya da Çalışmaya ilişkin tüm
hak, mülkiyet ve menfaat ya da Koşullar uyarınca bize lisans vermeniz için gerekli haklara ve lisansa sahip
olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz. İzin verilen ölçüde, Çalışmaya istinaden manevi haklardan kanun
tarafından izin verilen ölçüde bilhassa feragat edersiniz ve feragata izin verilmezse bu hakkı bize, iştiraklerimize
ve son kullanıcılarımıza karşı icra etmemeyi kabul edersiniz. Çalışmanın, başkalarına ait IP Haklarını ihlal
etmeyeceğini, yanıltıcı ya da yanlış bilgiler içermeyeceğini ya da yasa dışı veya karalayıcı içerik içermeyeceğini de
beyan ve taahhüt edersiniz. Bir şahsa yönelik hakaret, iftira ya da sair karalama oluşturan veya bir şahıs ya da
tüzel kişinin IP haklarını ihlal eden veya bunlara aykırılık teşkil eden Çalışmaları karşıya yüklemezsiniz. Geçerli
kanunlara da uymanız gerekir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve önceden yazılı bildirim olmaksızın
Çalışmayı kaldırabilir ya da hesabınızı sona erdirebiliriz.
4.2 Muafiyetler. Çalışma; kimliği tespit edilebilir bir şahıs, ticari marka ya da logo veya IP Hakları ile korunan,
kendine özgü belirli bir mülkün görüntüsü ya da suretini içeriyorsa Çalışmada tarif edilen her bir kişi ya da mülk
için genel itibariyle standart model ve mülk muafiyetlerinize benzer tüm gerekli ve geçerli muafiyetleri ya da
sözleşmeleri edinmiş olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz. Bununla birlikte "Sadece editoryal kullanım için"
olduğu belirtilen bir Çalışmayı karşıya yüklerseniz tamamen kendi takdirimize bağlı ve yönergelerimize ya da
gereksinimlerimize tabi olarak Çalışmayı model ya da mülk muafiyeti olmaksızın kabul edebiliriz. "Sadece
editoryal kullanım için" olduğu belirtilen Çalışmalar için: (A) Çalışmanın konuyu doğru bir şekilde yansıttığını ve
tüm ilgili anahtar kelimeler, tanımlar, tanıtım yazıları ve başlıkların tam ve doğru olduğunu ve (B) Çalışmanın,
editoryal bağlam ya da bütünlüğünü tahrif edecek şekilde değiştirilmediğini beyan ve taahhüt edersiniz.
5. Çalışmanızın Mülkiyetini Muhafaza Edersiniz
5.1 Çalışmadaki ve Çalışmaya ilişkin tüm hakları, mülkiyetleri ve menfaati (Koşullar uyarınca verilen lisanslar
hariç) muhafaza edersiniz ve Çalışmadaki ya da Çalışmaya ilişkin mülkiyet ya da mülkiyet menfaati Koşullar
vasıtasıyla bize devredilmez.
5.2 Biz ve Çalışmayı kullanan kullanıcılarımız sizi özel bir şekilde Çalışmanın yazarı ve kaynağı olarak tanımlama
hakkına sahiptir, ancak böylesi bir tanımlama yapmakla yükümlü değiliz. Ek olarak üst veriler bize ya da

dağıtımcılarımıza veya son kullanıcılarımıza herhangi bir sorumluluk yüklemeksizin değiştirilebilir, kaldırılabilir ya
da bunlara eklemeler yapılabilir.
5.3 İhlal edenlere karşı IP Haklarınızı icra etme hakkını bize verirsiniz, ancak böylesi bir icra ile yükümlü değiliz.
6. Ödeme
6.1 Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları. İptaller, iadeler ve para iadeleri düşüldükten sonra satışlar için Standart
fiyatlandırma ve ödeme politikalarımız (şu anda https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties (ya da yerine
geçen web sitesi) ve https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties/Videos (ya da yerine geçen web sitesi))
(toplu olarak "Fiyatlandırma ve Ödeme Politikaları") uyarınca size ödeme yaparız. Çalışma kategorilerinin
güncellenmesi, fiyatlandırma ve ödeme koşullarının güncellenmesi ve/veya fiyatlandırma ve ödeme politikaları
için yeni Fiyatlandırma ve Ödeme Politikalarına yönlendirilmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
Fiyatlandırma ve Ödeme Politikalarını muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Fiyatlandırma ve Ödeme
Politikalarına düzenli olarak bakmalısınız. Çalışmaları sunmaya ya da karşıya yüklemeye devam ederek ya da
Çalışmaları kaldırmayarak muhtelif zamanlarda revize edilen yeni Fiyatlandırma ve Ödeme Politikalarını kabul
etmiş olursunuz. Çalışmanızı ücretsiz içerik olarak tayin ederseniz içeriği size karşı hiçbir sorumluluk taşımaksızın
ya da size hiçbir ödeme yapmaksızın dağıtabiliriz. Koşullarda belirtilenler hariç size karşı hiçbir ödeme
yükümlülüğümüz bulunmaz. Size ödeme yapılmasını sağlamak için PayPal gibi üçüncü taraf ödeme işlemcileri
kullanabiliriz. Çalışmanızın promosyon, deneme, test ya da filigranlı sürümünü sunarsak işbu bölümdeki ödeme
yükümlülüklerine tabi olmayız.
6.2 Vergiler. Ödeme almak için gerekli tüm IRS formlarını doldurmak ile sorumlusunuz. "Birleşik Devletler
Vatandaşı" (IRS tarafından tanımlandığı üzere) bir W-9 IRS Formu doldurup bize göndermelidir. "Yabancı Şahıs"
(IRS tarafından tanımlandığı üzere), Birleşik Devletler ile gelir vergisi anlaşması olan yabancı bir ülkenin mukimi
olarak stopaj vergisinde indirim ya da bu vergiden muafiyet talep etmek için bir W-8 IRS Formu doldurup bize
göndermelidir. Size ödenmesi gereken herhangi bir ücret, vergi stopajına ya da herhangi bir vergilendirme dairesi
tarafından toplanan sair vergiye tabiyse söz konusu vergiyi size ödenmesi gereken ücretten düşeriz. Söz konusu
vergi ödemesini kapsayan resmi alındı belgesinin bir kopyasını (varsa) size sağlamak üzere makul çaba gösteririz.
Söz konusu vergiler ile ilgili geçerli vergi anlaşmalardan faydalanmak üzere sizinle makul ölçüde iş birliği yaparız.
7. Çalışmanızı Teslim Etme, Sunma ve Yönetme
7.1. Çalışmanızı Teslim Etme ve Sunma. Çalışmanızı Adobe'un talep ettiği biçim(ler)de ve teslim yöntem(ler)i
aracılıyla teslim edersiniz. Ayrıca Çalışmayı, size sağlamış olduğumuz ya da web sitemizde mevcut yönergeler
çerçevesinde incelememize sunarsınız ("Yönergeler"). Yönergeleri muhtelif zamanlarda güncelleyebiliriz; bunları
gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Web sitemize yüklediğiniz ya da bize başka yollarla sağladığınız
Çalışmaları tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kabul edebiliriz ya da reddedebiliriz.
7.2 Çalışmanızı Yönetme. Çalışmanızın herhangi birini Web Sitesinden istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz, ancak
90 günlük süre içinde 100 Çalışma öğesini ya da Çalışmanızın %10'unu (hangisi daha fazlaysa), Adobe'a 90 gün
önceden yazılı bildirim vermeden kaldıramazsınız.
8. Tazminat Yükümlülükleriniz
Bizi ve bağlı şirketlerimizi, iştiraklerimizi, görevlilerimizi, aracılarımızı, çalışanlarımızı, ortaklarımızı, lisans
alanlarımızı ve lisans verenlerimizi, Çalışmalarınız ya da bize sunduğunuz başka içerik, Web Sitesini kullanımınız
veya Koşulları ihlalinizle ilgili ya da bunlardan kaynaklanan makul vekalet ücretleri dahil olmak üzere hak talebi,
talep, kayıp ya da zararlara karşı tazmin etmelisiniz. Kendi seçtiğimiz danışman ile tarafınızca tazmine tabi olan
hak talebi, dava ya da meselenin savunmasını denetleme hakkına sahibiz. Söz konusu hak talebi, dava ya da
meselenin savunmasında bizimle tamamen iş birliği yaparsınız. Yukarıdaki bölüm 6 uyarınca size borçlu
olduğumuz ya da olacağımız tutarlar size herhangi bir bildirim ve talepte bulunulmadan, işbu Koşullar
kapsamında tazmin etme yükümlülükleriniz uyarınca borçlu olduğunuz tutarlar ile takas edilebilir ve bu
tutarlardan düşülebilir.

9. Sona Erme ve Yürürlükte Kalma
9.1 Sona Erme. Önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Koşulları sona erdirebilir, Çalışmaları kaldırabilir ya da
hesabınızı askıya alabiliriz. Koşulları ihlaliniz durumunda ya da hileli ya da yasa dışı etkinliklere yönelik
soruşturmamızın bir parçası olarak ya da hukuki yaptırım taleplerine cevaben hesabınızı sona erdirmeden önce
size bildirimde bulunuruz. İşbu Koşulları gerekçeli sona erdirirsek size karşı ödeme yapma yükümlülüğümüz
olmaz. İşbu Koşulları 90 gün önceden yazılı bildirim ile dilediğinizde sona erdirebilirsiniz. Çalışmaların Web
Sitemizden kaldırılmasından sonraki 60 gün içerisinde Web Sitemizden kaldırdığınız Çalışmaların iştiraklerimizin
(müşterek markalı Web Siteleri dahil) Web Sitelerinden kaldırılması için makul çaba gösteririz. İşbu Koşullar sona
erdirilmeden ya da Çalışmanız iştiraklerimizin Web Sitesinden kaldırılmadan önce son kullanıcılarımız
Çalışmanızın yeni lisanslarını edinmeye devam edebilir.
9.2 Sona Ermenin Yürürlüğe Girmesi. Çalışmayı sadece dahili arşiv ya da referans amacı ile ya da işbu bölüm
9.2'de belirtildiği üzere kullanmaya devam edebiliriz. Bölüm 1, 4, 5, 6.1 (Adobe'un ödeme yükümlülükleri varsa)
6.2, 8 ve 9 işbu Koşulların sona erdirilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam eder. Sona erme tarihinden
ya da Çalışmalar Web Sitesinden kaldırılmadan önce son kullanıcılarımıza ya da bize verilmiş lisanslar işbu
Koşulların sona ermesinden sonra yürürlükte kalmaya devam eder. Ayrıca sözleşmeleri icabı Çalışmayı bir
derleme sürümü (örn. son kullanıcı ya da son kullanıcının müşterisi için bir ön izleme numunesi) olarak
lisanslayabilen ve sahiplenebilen son kullanıcılarımız, söz konusu lisansı bir kullanım lisansına da çevirebilirler.
İşbu Koşullar sona erdikten sonra Çalışma ile ilgili olarak aldığımız lisans ücreti için bölüm 6'da belirtilen şekilde
ödeme yaparız.
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