
Behance Ek Şartlar

En son 14 Kasım 2016 Cuma tarihinde güncellenmiştir. Bütünüyle önceki nüshanın yerine geçer.

Behance Hizmetlerini kullanımınız, http://www.adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan Adobe Genel Kullanım Koşullarını 
(işbu ek koşullar dahil, topluca “Koşullar”) tamamlayan ve bunlara dahil edilen işbu Ek Koşullara tabidir. Burada 
tanımlanmayan büyük harfli terimler, Şartlarda belirtilen anlamları ifade eder.

1. İçeriğinize İlişkin Lisanslar.

İçeriğinizdeki tüm hakları ve mülkiyeti muhafaza edersiniz, ancak içeriğinize ilişkin bazı lisanslara ihtiyaç duyarız. İçeriğinizi 
Hizmetlere yüklediğinizde ya da gönderdiğinizde, içeriği kullanmak, çoğaltmak, herkese açık olarak görüntülemek, dağıtmak, 
değiştirmek (örneğin, içeriğinizi daha iyi sergilemek için), herkese açık olarak kullanmak ve içeriğin çevirisini yapmak üzere 
bize münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telifsiz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir lisans verirsiniz. Bize verdiğiniz 
lisans; Hizmetleri işletme, pazarlama, tanıtma ve geliştirme amacı taşır. İçeriğinizi bir Hizmet özelliğine ya da tanıtım veya 
pazarlama materyallerine dahil edersek, içeriği size atfedeceğiz.

2. Kullanıcı Davranışı.

2.1 Hizmetleri Kötüye Kullanmayın. Hizmetleri; yasalara aykırı, ihlal eden, rahatsız edici, zararlı, tehditkar, kötüye kullanan, 
haksız, iftira niteliğinde, hakaretamiz, gayri ahlaki, bayağı, müstehcen, nefret uyandıran ya da başka türlü sakıncalı eylemler 
gerçekleştirmek üzere kullanamazsınız. Hizmetlere ilişkin yaratıcı çalışmanızı tanıtmakta özgürsünüz, ancak mesajlaşma ya da 
proje yorumları aracılığı ile diğer kullanıcılara istenmeyen e-postalar gönderemezsiniz. Rızaları olmaksızın diğer kişilerin 
bilgilerini toplayamaz ya da çalamazsınız. Onayımız olmadan Hizmetlerden ya da web sitemizden bahsedemezsiniz. 
Hizmetlerin tasarımını, düzenini ya da genel görünümünü kopyalayamaz ya da taklit edemezsiniz. Hizmetlerimizi sadece 
kendi yaratıcı çalışmalarınızı yayınlamak için kullanın. Hizmetleri banner reklamlar gibi genel görüntü barındırma hizmeti 
olarak kullanamazsınız. Davranışınızın http://www.behance.net/misc/community adresinde bulunan, atıfta bulunmak 
suretiyle Koşullara dahil edilen Topluluk Kurallarımızı ya da Koşulları ihlal ettiğini belirlersek, size bildirimde bulunarak veya 
bulunmadan herhangi bir tarihte içeriğinizi kaldırabilir ya da Hizmetleri kullanmanızı engelleyebiliriz.

2.2 Taklitçilik. Behance, tamamen kendi yarattıkları çalışmaların karşılığını alan profesyoneller ile ilgili olduğundan 
profilinizde gerçek isminizi kullanmanızı (ve bunu yapmayı kabul etmenizi) talep ediyoruz. İyi niyet çerçevesinde başka birini 
taklit eden bir hesap oluşturduğunuzu düşünürsek, tamamen kendi takdirimize göre şirket içinde bir araştırma yürüttükten 
sonra hesabınızı taklit ettiğiniz kişiye devredebilir ya da size karşı herhangi bir yükümlülük olmadan hesabınızı sona 
erdirebiliriz.

2.3 Başkalarının Hizmetleri Kötüye Kullandığını Görürseniz Bize Bildirin. “Bildirim” düğmesine tıklayarak ve bu konuda bizi 
bilgilendirerek, Hizmetlerimizde gördüğünüz sorunlu davranışları veya içerikleri lütfen bildirin.

3. İçeriğinize Erişme ve İçeriğinizi Paylaşma. İçeriğinizi Hizmetlerimize göndererek, diğer Behance kullanıcılarına da 
içeriğinizi Behance ile birleştirilmiş çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşma hakkı vermiş olursunuz. Size 
içeriğinize erişip onu kaldırmanızın yollarını sunabiliriz. Hizmetimiz, kullanım ve erişim ile diğer kullanıcıların içeriğinize erişip 
onu kullanmasına ilişkin kapsamı sınırlandırmanın yollarını da sağlayabilir (içeriğinizi Creative Commons lisansları 
kapsamında kullanıma sunmanıza izin vermek gibi). İçeriğinize uygulanan kısıtlamaların belirlenmesinden ve içeriğinize 
uygun erişim seviyesinin uygulanmasından siz sorumlusunuz. Başkalarının sizin içeriğinizle ne yaptığını izlemeyiz ya da 
kontrol etmeyiz. İçeriğinizin nasıl paylaşılabileceği hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmek ve içeriğinizi erişme veya 
paylaşma ayarlarını düzenlemekten siz sorumlusunuz.

4. Üçüncü taraf Web Siteleri ve Hizmetler. İşletmediğimiz web siteleri veya hizmetlerin bağlantılarını ekleyebiliriz. Bu web 
siteleri ve hizmetler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve buralardaki içeriklerden sorumlu olmayız.

5. Hizmete Özgü Koşullar. Belirli Hizmetlerin bir bölümüne veya tamamına erişebilmek için abonelik veya üyelik satın 
almanız gerekmektedir. Abonelik koşulları http://www.adobe.com/go/subscription_terms_tr adresinde mevcuttur.

5.1 Adobe Talent.

5.1.1 Özel çalışma yarışmalarına veya yaratıcı profesyonellerin kişiselleştirilmiş ve ücreti ödenmemiş yaratıcı çalışmalarını talep 
eden başka fırsatlara işaret eden işleri yayınlayamazsınız. Söz konusu yayınlar, para iadesi olmaksızın kaldırılabilir.
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5.1.2 Yaratıcı yetenekleri keşfetmeyi ve işe almayı isteyen işe alım kurumları ve şirketlere ücretli bir “Yetenek Arama” özelliği 
sunuyoruz. Hizmetlere herkese açık bir profil ya da proje yükleyerek, herkese açık bilgilerin Yetenek Arama sonuçlarına dahil 
edileceğini kabul edersiniz.

6. Behance API’si. Hizmetlerin bir parçası olarak size Behance API’si sunarsak, (size aksini belirten özel bir yazılı izin vermiş 
olmadığımız sürece) Behance API’sini işbu Koşullarda izin verilen şekilde sadece ticari olmayan amaçlar için ve ayrıca 
aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak kullanmak üzere size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez bir 
lisans veririz; bu durumda aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır:

6.1 Hizmetler vasıtasıyla sunulan proje ya da içeriğin kullanımı için içerik sahiplerinin uyguladığı gereksinim ya da 
kısıtlamalara uymak zorundasınız. İçerik sahibinin talebi üzerine 24 saat içerisinde söz konusu içeriği ya da projeyi 
uygulamanızdan kaldırmalısınız;

6.2 Uygulamanız için, veri gizliliğinizi ve veri toplama uygulamalarınızı tanımlayan kendi gizlilik politikanız olmalıdır;

6.3 Hizmetlerin esaslı kullanıcı deneyimini taklit eden ya da bu deneyimin yerine geçmeye çalışan herhangi bir uygulamada 
Behance API’sini kullanamazsınız;

6.4 Kimliğinizi ya da uygulamanın kimliğini gizleyemez ya da karartamazsınız;

6.5 Yasalar bu kısıtlamaları yasaklamadığı ya da bize önce yazılı bir talep göndermediğiniz sürece Behance API’sinin herhangi 
bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz ya da kiralayamaz, Behance API’si üzerinde tersine mühendislik 
ya da geri derleme işlemi yapamazsınız;

6.6 Hizmetinizi işletmek üzere gerekli olması durumları dışında (30 günden fazla olmamak üzere), Behance içeriğini ya da 
materyallerini önbelleğe alamaz ya da depolayamazsınız;

6.7 Behance API’sini casus yazılım, reklam yazılımı ya da diğer kötü amaçlı programlar ya da kodlar ile ilgili uygulamalar için 
kullanamazsınız;

6.8 Behance API’sini, gizlilik hakkı ya da alenilik hakları dahil, üçüncü tarafların haklarını ihlal eden ya da yasa veya 
yönetmeliklere aykırı şekilde kullanamazsınız;

6.9 Behance API’sini, Hizmetlerin ya da Behance API’sini kullanan diğer uygulamaların kararlılığını olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde kullanamazsınız ve

6.10 Behance API’si lisansı, işbu koşulları ihlal etmeniz halinde kendiliğinden ya da Behance’in size bildirimde bulunmak 
suretiyle dilediği zamanda lisansı sona erdirmesi ile sona erer.
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