
Adobe Genel Kullanım Şartlarına ilişkin Yazılım Şartları 

Son güncelleme, 01.06.2015 tarihinde yapılmıştır. 07.04.2015 tarihli sürümün tamamını değiştirir. 

Hizmetlerin parçası olarak dahil edilen Yazılımı kullanımınız işbu Yazılım lisans şartlarına tabidir (örneğin, 
Creative Cloud üyeliğiniz üzerinden Creative Cloud uygulamalarını kullanıyorsanız). İşbu şartlar Adobe Genel 
Kullanım Şartlarına (birlikte “Genel Şartlar”) dahil edilmiştir. Burada açıklanmayan baş harfi büyük yazılmış 
terimler, Genel Şartlarda açıklanan şartlarla aynı anlamlara sahiptir. Yazılım sadece işbu şartlar uyarınca 
lisanslanmaktadır, satılmamaktadır. Belirli bir Yazılım ile ilgili olarak bizimle farklı bir sözleşme yaptıysanız, işbu 
şartlarla ihtilaf halinde olması durumlarda söz konusu sözleşmenin şartları geçerli olur.  

1. Yazılımın Kullanımı. 

1.1 Abonelik Temelli Yazılım Lisansı. 

Yazılımı, Hizmetleri kullanmanıza ilişkin aboneliğin parçası olarak size sağlıyorsak, işbu şartlara uyumunuza tabi 
olarak, Yazılımı yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir lisans veririz: (a) Bölge 
içinde, (b) aboneliğiniz geçerli olduğu sürece ve (c) işbu şartlarla ve Yazılıma eşlik eden ilgili belgelerle tutarlı 
olarak. “Bölge” ABD’nin ambargo uyguladığı ülkeler ve Yazılımı ya da Hizmetleri kullanmanızın yasak olduğu 
ülkeler dışında tüm dünya anlamına gelmektedir. http://www.adobe.com/go/activation_tr adresinde aksi 
belirtilmediği sürece, söz konusu etkinleştirmeler aynı kişi için aynı Adobe kimliği ile ilişkilendirilmişse, Yazılımı 
bir seferde 2 adete kadar aygıtta (ya da sanal makinede) etkinleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, Yazılımı aynı anda 
iki aygıtta çalıştıramazsınız. 

1.2 Aygıt Temelli Yazılım Lisansı. Aygıt ya da sanal makine sayısına bağlı olarak bir Yazılım lisansı aldıysanız 
(örneğin, eğitim için Creative Cloud satın aldığınızda), işbu Bölüm 1.2 geçerlidir: 

(a) Lisans. İşbu şartlara ve Yazılıma eşlik eden belgelerde belirtilen lisans kapsamına tabi olarak, Yazılımı 
yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir lisans veririz: (1) Bölge içinde, (2) lisans 
süresi boyunca, (3) lisans kapsamı içinde ve (4) işbu şartlarla ve Yazılıma eşlik eden belgelerle tutarlı olarak. 

(b) Sunucudan Dağıtım. Sizinle aramızdaki bir lisans belgesinde izin verildiyse, aynı İntranet içindeki 
bilgisayarlara Yazılımı indirmek ve yüklemek amacıyla Yazılımın görüntüsünü İntranetinizdeki bir bilgisayar 
dosya sunucusuna kopyalayabilirsiniz. “İntranet” siz, çalışanlarınız veya yüklenicileriniz tarafından erişilebilen 
özel ve mülkiyete dayalı bir bilgisayar ağı anlamına gelir. İntranet, Internet’in bölümlerini, tedarikçiler, satıcılar ya 
da hizmet sağlayıcılarına açık olan ağ topluluklarını veya herkese açık olan ağ topluluklarını (üyelik ya da 
abonelik gerektiren gruplar, dernekler veya benzer kuruluşlar gibi) içermez. 

1.3 Genel Lisans. Yazılım, abonelik ya da aygıt sayısı üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadan sağlanıyorsa, işbu 
şartlara uyumunuza tabi olarak, Yazılımı yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir 
lisans veririz: (a) Bölge içinde, (b) Hizmetlere erişim ve Hizmetleri kullanım amacıyla ve (c) işbu şartlarla ve 
Yazılıma eşlik eden ilgili belgelerle tutarlı olarak. 

1.4 Yazılım Geliştirme Kiti. Yazılımda, ayrı bir lisans sözleşmesine atıfta bulunmayan bir yazılım geliştirme kiti 
(“SDK”) varsa, SDK’yı Yazılım ile birlikte çalışan uygulamalar (“Geliştirici Uygulaması”) geliştirmek için 
kullanabilirsiniz. SDK, Yazılım ile uygun birlikte çalışmanın sağlanması için, Geliştirici Uygulamasında bulunan 
uygulama örneklerinin kaynak kodunu (“Örnek Kod”), çalışma zamanı bileşenlerini ya da kitaplıkları içerebilir. 
SDK’yı yalnızca Geliştirici Uygulamalarının dahili olarak geliştirilmesi için kullanabilir ve SDK’ya dahil olan Örnek 
Kodu, çalışma zamanlarını ve kitaplıkları yalnızca SDK’nın Geliştirici Uygulamasında uygun şekilde uygulanması 
için gerektiğinde yeniden dağıtabilirsiniz. Geliştirici Uygulamasından ya da SDK’yı kullanımınızdan doğan veya 
bunların bir sonucu olarak meydana gelen avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarar, masraf, talep 
veya davada tüm sorumluluk size aittir. Bir SDK ile ilgili olarak yapılmış ayrı bir lisans sözleşmesi işbu bölümü 
ilga eder. 
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1.5 Kısıtlamalar ve Gereklilikler. 

(a) Mülkiyet Bildirimleri. Yazılımın izin verilen kopyalarının, Yazılımın üzerinde veya içinde bulunan telif hakkı ve 
diğer mülkiyet bildirimlerini içermesini sağlamalısınız. 

(b) Kısıtlamalar. İşbu şartlarda izin verilmedikçe, aşağıdakileri yapamazsınız: 

(1) Yazılımı değiştirme, başka bir yere taşıma, uyarlama veya çevirisini yapma; 

(2) Yazılım üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme veya kaynak koda dönüştürme işlemi yapma ya da 
başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunma; 

(3) Yazılımı servis bürosu tabanlı olarak kullanma veya sunma; 

(4) Yazılımı barındırma ya da akış haline getirme veya başkasının Yazılıma Internet üzerinden erişimine ya da 
Yazılıma başka şekilde uzaktan erişimine izin verme; 

(5) (i) Yazılıma erişimi denetlemeye yönelik teknolojik önlemleri engelleme ya da (ii) söz konusu teknolojik 
önlemleri engelleyen ürünleri geliştirme, dağıtma ya da Yazılım ile birlikte kullanma veya; 

(6) Yazılımdaki haklarınızı kiralama, uzun vadeli kiralama, satma, alt lisansını verme, devir veya temlik etme ya da 
Yazılımın herhangi bir bölümünün başka bir aygıta kopyalanmasına izin verme. Ekipler için Creative Cloud veya 
eğitim amaçlı Creative Cloud (ad verilmiş kullanıcı) satın aldıysanız, ilgili belgeler çerçevesinde üyelikleri 
belirleyebilirsiniz; 

(7) Yazılımı bireysel kullanıcı tarafından başlatılmayan işlemler için kullanma (örneğin otomatik sunucu işlemi). 

1.6 Bölge. Birden fazla Yazılım lisansı satın aldığınızda, bizimle yaptığınız toplu lisans sözleşmesinde aksine izin 
verilmediği sürece, Yazılımı lisansı satın almış olduğunuz ülke dışında kuramaz ya da dağıtamazsınız. Avrupa 
Ekonomik Alanı’nda ikamet ediyorsanız, “ülke” ile kastedilen Avrupa Ekonomik Alanı’dır. Yazılımı veya 
Hizmetleri işbu Bölümü ihlal eder şekilde kullandığınızı belirlersek, işbu sözleşme ile verilen lisansı sona 
erdirebilir ya da Creative Cloud aboneliğini veya Hizmetlere erişimi askıya alabiliriz. 

1.7 Etkinleştirme. 

Yazılım, Yazılımı etkinleştirmek veya aboneliğinizi doğrulamak için belirli adımları uygulamanızı gerektirebilir. 
Yazılımın etkinleştirilmemesi veya kaydedilmemesi, aboneliğin doğrulanmaması, Yazılımın hileli veya yetkisiz 
kullanımının bizim tarafımızdan tespiti; Yazılımın bazı işlevlerinin kullanılamaması, tümüyle çalışmaması ya da 
aboneliğin feshi veya askıya alınması ile sonuçlanabilir. 

1.8 Güncellemeler. 

Yazılım, zaman zaman Adobe’den güncellemeleri otomatik olarak yükleyip kurabilir. Bu güncellemeler arıza 
onarımları, yeni özellikler veya yeni sürümler şeklinde olabilir. Yazılım kullanımınızın bir parçası olarak 
Adobe’den bu tür güncellemeleri almayı kabul edersiniz. 

2. Özel Yazılım Şartları. 

İşbu bölüm belirli Yazılım ve bileşenler için geçerlidir. İşbu bölüm ile diğer bölümler arasında bir ihtilaf olması 
halinde, ilgili Yazılım ve bileşenler işbu bölümdeki hükümlere tabidir. 

2.1 Yazı Tipi Yazılımı. Yazılım, yazı tipi yazılımı içeriyorsa (kendi Ek Şartlarına tabi olan Typekit kapsamındaki yazı 
tipleri hariç): 

(a) Belirli bir dosya için kullandığınız yazı tiplerini ticari bir yazıcıya ya da başka bir hizmet bürosuna 
aktarabilirsiniz. Söz konusu hizmet bürosu da, ilgili yazı tipi yazılımını kullanmak için geçerli bir lisansa sahip 
olması koşuluyla, bu yazı tiplerini kendi dosyasını işlemek amacıyla kullanabilir. 
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(b) Belgeyi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını elektronik 
belgelerine katıştırabilirsiniz. İşbu lisans uyarınca başka bir katıştırma hakkı tanınmaz. 

(c) Yukarıdakilere bir istisna olarak, http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_tr adresinde liste halinde verilen 
yazı tipleri, çıktı dosyalarının içerisine dahil etmek için değil, sadece Yazılım kullanıcı arayüzünün çalışması 
amacıyla Yazılıma dahil edilmiştir. Liste halinde verilen yazı tipleri işbu Bölüm 2.1 uyarınca lisanslanmaz. 
Belirtilen söz konusu yazı tiplerini Yazılım dışındaki bir yazılım uygulaması, programı veya dosyası içinde ya da 
bunlarla birlikte kopyalayamaz, taşıyamaz, etkinleştiremez veya kullanamaz ya da herhangi bir yazı tipi yönetme 
aracının kopyalamasına, taşımasına, etkinleştirmesine veya kullanmasına izin veremezsiniz. 

(d) Açık Kaynaklı Yazı Tipleri. Adobe tarafından Yazılım ile birlikte dağıtılan bazı yazı tipleri açık kaynaklı yazı tipleri 
olabilir. Sizin söz konusu açık kaynaklı yazı tiplerini kullanımınız, http://www.adobe.com/go/font_licensing_tr 
adresinde bulunan geçerli lisans şartlarına tabi olacaktır. 

2.2 After Effects Oluşturma Motoru. Yazılım Adobe After Effects programının tam sürümünü içeriyorsa, siz 
Adobe After Effects yazılımının tam sürümünün yüklü olduğu en az bir adet aygıtı içeren İntranetinizde bulunan 
bilgisayarlara sınırsız sayıda Oluşturma Motoru yükleyebilirsiniz. “Oluşturma Motoru” Yazılımın After Effects 
projelerinin oluşturulmasına olanak sağlayan, ancak proje oluşturmak ve değiştirmek amacıyla kullanılamayan 
ve eksiksiz After Effects kullanıcı arayüzünü içermeyen yüklenebilir bir kısmı anlamında kullanılmaktadır. 

2.3 Acrobat. Yazılım; Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite ya da bu yazılım içerisindeki bazı özellikleri 
içeriyorsa, o zaman işbu Bölüm 2.3 geçerli olur. 

(a) Yazılım, sizin Yazılım içerisinde bulunan sayısal bir şifre (“Anahtar”) aracılığıyla PDF dosyalarını belirli 
özellikler ile etkinleştirmenize olanak tanıyan bir teknoloji içerebilir. Her ne amaçla olursa olsun, Anahtara 
erişemez, erişmeye çalışamaz, Anahtarı kontrol edemez, devre dışı bırakamaz, kaldıramaz, kullanamaz veya 
dağıtamazsınız. 

(b) Dijital Sertifikalar. Dijital sertifikalar, Adobe Sertifikalı Belge Hizmetleri satıcıları, Adobe Onaylı Güven Listesi 
satıcıları (birlikte “Sertifika Yetkilileri” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere, üçüncü taraf sertifika yetkilileri 
tarafından yayımlanabilen veya kendinden imzalı olabilen sertifikalardır. Dijital sertifikaların satın alınması, 
kullanılması ve güvenilirliği, sizin ve Sertifika Yetkilisinin sorumluluğundadır. Bir sertifikaya itimat edip etmeme 
kararına ilişkin sorumluluk yalnızca size aittir. Bir Sertifika Yetkilisi tarafından size ayrı bir yazılı garanti 
verilmediği sürece, dijital sertifikaların kullanımına ilişkin tüm sorumluluk tarafınıza aittir. Herhangi bir dijital 
sertifikayı veya Sertifika Yetkilisini kullanımınızdan veya bunlara itimadınızdan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili 
olan her türlü yükümlülük, zarar, dava, tazminat ya da hak talebini (tüm makul giderler, masraflar ve avukatlık 
ücretleri de dahil olmak üzere) Adobe’ye tazmin edeceksiniz. 

2.4 Adobe Çalıştırma Sürümü. Yazılım, Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player ya da Authorware 
Player (birlikte “Adobe Çalıştırma Sürümü”) içeriyorsa, işbu bölüm 2.4 geçerlidir: 

(a) Adobe Çalıştırma Sürümü Kısıtlamaları. Adobe Çalıştırma Sürümlerini kişisel bilgisayar olmayan bir aygıtta 
veya herhangi bir işletim sisteminin yerleşik veya aygıt sürümüyle birlikte kullanamazsınız. Şüpheye yer 
bırakmamak için ve örnekle açıklamak gerekirse, siz Adobe Çalıştırma Sürümlerini (1) mobil bir aygıt, set üstü 
kutusu, avuç içi bilgisayar, telefon, oyun konsolu, TV, DVD oynatıcı, medya merkezi (Windows XP Media Center 
Sürümü ve bunun yerine gelenler hariç), elektronik ilan panosu veya diğer sayısal tabelalar, Internet aygıtları ya 
da diğer Internet bağlantılı aygıtlar, PDA, medikal aygıtlar, ATM, telematik aygıt, oyun makineleri, ev otomasyon 
sistemleri, kiosk, uzaktan kontrollü aygıtlar veya diğer tüketici elektroniği aygıtlarında; (2) operatör tabanlı mobil, 
kablolu, uydu veya televizyon sistemleri veya (3) diğer kapalı sistem aygıtlarında kullanamazsınız. Adobe 
Çalıştırma Sürümlerini lisanslama hakkındaki ek bilgileri http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresinde 
bulabilirsiniz. 

(b) Adobe Çalıştırma Sürümü Dağıtımı. Adobe Çalıştırma Sürümünü, örneğin Apple iOS ya da Android™ işletim 
sistemlerini çalıştırmak üzere paketlenen bir uygulamanın parçası olarak, Yazılım ile birlikte sağlanan hizmetler 
dahil Yazılımı kullanarak oluşturulan geliştirici uygulamanın tam tümleşik bir parçası olarak dağıtamazsınız. 
Sonuç itibariyle oluşan çıktı dosyası ya da geliştirici uygulamasının kişisel bir bilgisayar olmayan aygıta dağıtımı 
sizin ek telif ücretlerine tabi olabilecek belirli lisanslar edinmenizi gerektirebilir. PC olmayan aygıtlar için lisansları 
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edinmek ve gerekli telif ücretlerini ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdur; işbu şartlar çerçevesinde bir 
üçüncü taraf teknolojiye, geliştirici uygulamalarını ya da çıktı dosyalarını PC olmayan aygıtlarda çalıştırmak için 
lisans vermeyiz. İşbu Bölümde açıkça belirtilenler dışında Adobe Çalıştırma Sürümünü dağıtamazsınız. 

2.5 Contribute Yayıncılık Hizmetleri. Yazılıma eşlik eden Contribute Yayıncılık Hizmetleri yazılımı son kullanıcı 
lisans sözleşmesine tabi olarak, Contribute Yayıncılık Hizmetleri yazılımına bağlanabilecek her kişi için Contribute 
Yayıncılık Hizmetleri yazılımına bağlanmak üzere bir lisans satın almadıkça Contribute Yayıncılık Hizmetleri 
yazılımına bağlanamazsınız. Bununla birlikte, Contribute Yayıncılık Hizmetleri yazılımı son kullanıcı lisans 
sözleşmesine uygun olarak, Adobe Contribute yazılımının deneme sürümlerini yükleyebilir ve Contribute 
Yayıncılık Hizmetleri yazılımına bağlanabilirsiniz. 

2.6 Adobe Presenter. Yazılım, Adobe Presenter içeriyorsa ve Yazılımın kullanılmasıyla bağlantılı olarak Adobe 
Connect Eklentisini yüklüyor veya kullanıyorsanız, Adobe Connect Eklentisini bir bilgisayar dışındaki bir şeye 
yükleyemez veya kullanamazsınız ve Adobe Connect Eklentisini, web aygıtı, set üstü kutusu, avuç içi bilgisayar, 
telefon veya web pad aygıtı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel bilgisayar olmayan bir ürüne 
yükleyemez ve böyle bir üründe kullanamazsınız. Bundan başka, Yazılım kullanılarak oluşturulan veya yaratılan 
bir sunum, bilgi veya içeriğe katıştırılmış Yazılım bölümünü (“Adobe Presenter Çalıştırma Sürümü”) yalnızca 
katıştırıldığı sunum, bilgi veya içerik ile birlikte kullanabilirsiniz. Söz konusu sunum, bilgi veya içeriğe katıştırılmış 
olan dışındaki Adobe Presenter Çalıştırma Sürümünü kullanmamalı ve söz konusu sunum, bilgi veya içeriğin tüm 
lisans sahiplerinin de kullanmamasını sağlamalısınız.  Ek olarak, Adobe Presenter Çalıştırma Sürümü üzerinde 
değişiklik ve tersine mühendislik işlemi yapmamalı, bunun kaynak kodunu oluşturmamalı ve söz konusu sunum, 
bilgi ya da içeriğin tüm lisans sahiplerinin bu işlemleri yapmamasını sağlamalısınız. 

2.7 LiveCycle Data Services Veri Yönetim Kütüphaneli Flash Builder. Adobe Flash Builder, fds.swc kütüphanesi 
içerebilir. fds.swc kütüphanesini aşağıdakilere tabi olarak istemci taraf veri yönetimi imkanları sunmak için ve 
geliştirdiğiniz yazılım içinde bir çıkış dosyası olarak kullanmak dışında: (a) fds.swc kütüphanesini yazılım içinde 
ilişkiler veya çevrimdışı imkanlar sunmak için kullanamazsınız ya da (b) fds.swc kütüphanesini Adobe LiveCycle 
Data Services veya BlazeDS’ye benzer bir yazılıma dahil edemezsiniz. Yukarıdakilerden birini gerçekleştirmek 
istediğiniz takdirde, bizden ayrı bir lisans talep etmeniz gerekir. 

2.8 Digital Publishing Suite (“DPS”) ve InDesign. Yazılım, DPS hizmetleri (“DPS Masaüstü Araçları”) ile çalışmak 
ya da bunlara erişmek üzere tasarlanmış belirli bileşenler içeriyorsa, DPS Masaüstü Araçlarını yalnızca (a) İçerik 
Görüntüleyicide görüntülenecek içerik oluşturmak veya üretmek (DPS ile kullanım şartlarında tanımlandığı 
şekilde; içerik “Çıktı” olarak ifade edilir); (b) Çıktıyı değerlendirme ve test etmek veya (c) mümkün olduğunda, 
DPS’ye erişmek ve DPS’yi kullanmak amacıyla yüklemeli ve kullanmalısınız. İşbu Bölüm 2.8’de açıkça izin 
verilmesi dışında, DPS Masaüstü Araçlarını görüntüleyemez, dağıtamaz, değiştiremez ya da herkese açık olarak 
uygulayamazsınız. 

3. Yetki Alanına Özel Şartlar. 

İşbu bölüm belirli yetki alanları için geçerlidir. İşbu bölüm ile diğer bölümler arasında bir ihtilaf olması halinde, 
ilgili yetki alanı işbu bölümdeki hükümlere tabidir. 

3.1 Yeni Zelanda. Yeni Zelanda’da ikamet edip de Yazılımı kişisel, ev ile ilgili ya da ev idaresine ilişkin (ticari 
olmayan amaçlarla) kullanım için alan tüketiciler için işbu sözleşme, Tüketici Garantileri Yasasına tabidir. 

3.2 Avrupa Ekonomik Alanı.  

(a) Garanti. Yazılımı Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) edindiyseniz, genellikle EEA içinde ikamet ediyorsanız ve 
bir tüketiciyseniz (yani, Yazılımı kullanım amacınız kişiselse ve ticari değilse), bu durumda Yazılımla ilgili 
garantinizin süresi aboneliğiniz bitene kadar devam eder. Her türlü garanti hak talebi ile ilgili tüm 
sorumluluğumuz ve bir garanti çerçevesindeki tek ve münhasır çözüm yolunuz, bizim takdirimize bağlı olarak, 
garanti hak talebine göre Yazılımımızın desteklenmesi, Yazılımın değiştirilmesi ya da destek veya değiştirme 
mümkün değilse, belirli Yazılım için olan önceden ödenmiş ve kullanılmamış abonelik ücretinin nispi olarak iade 
edilmesi ile sınırlıdır. Ayrıca, işbu şartlar Yazılımı kullanımınızla ilgili hasar hak talepleriniz için geçerli olmakla 
birlikte, işbu sözleşmeyi ihlalimiz durumunda makul ölçüde öngörülebilir olan doğrudan kayıplardan sorumlu 



oluruz. Hasarları önlemek ve azaltmak için özellikle de Yazılım ve bilgisayar verilerinin yedek kopyalarını 
oluşturmak suretiyle tüm makul tedbirleri almalısınız. 

(b) Kaynak Koda Dönüştürme. İşbu sözleşmedeki hiçbir hüküm, Yazılımı kaynak koda dönüştürmeye ilişkin 
olarak yasalar uyarınca kullanabileceğiniz feragat edilemez bir hakkı sınırlamaz. Örneğin, Avrupa Birliği’nde (AB) 
bulunuyorsanız, söz konusu işlemin yapılması Yazılımın başka bir yazılım programı ile birlikte çalışabilirliğini 
sağlamak için gerekliyse ve biz bu bilgileri henüz kullanımınıza sunmadıysak, yürürlükteki yasalar çerçevesinde 
Yazılımı kaynak koda dönüştürme hakkına sahip olabilirsiniz. Bu durumda, bu birlikte çalışabilirliği sağlamak için 
önce gerekli bilgileri yazılı olarak bizden istemelisiniz. Ayrıca, kaynak koda dönüştürme işlemi, yalnızca sizin 
tarafınızdan ya da sizin adınıza Yazılımı kullanabilen başka bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Biz söz konusu 
bilgileri temin etmeden önce makul şartlar koyma hakkına sahibiz. Sunduğumuz ya da edindiğiniz bilgileri 
yalnızca işbu paragrafta açıklanan amaç doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bilgileri üçüncü bir tarafa açıklayamaz 
veya bizim telif haklarımızı ya da lisans verenlerimizin telif haklarını ihlal edecek bir şekilde kullanamazsınız. 

3.3 Avustralya. Yazılımı Avustralya’da edindiyseniz, işbu şartlarda aksine ifade edilen herhangi bir hükme 
bakılmaksızın aşağıdaki hüküm uygulanır: 

AVUSTRALYA’DAKİ TÜKETİCİLERE BİLDİRİM: 

Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Kanunu uyarınca hariç tutulamayan garantilere sahiptir. Önemli arıza 
halinde değiştirme ya da iade hakkına ve makul bir biçimde öngörülebilir diğer kayıp ya da hasarlar için 
tazminat hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürünlerin kabul edilebilir kaliteye sahip olmaması ve arızanın önemli 
bir arıza sayılmaması halinde, ürünlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. 

4. ABD Hükümeti Son Kullanıcılarına Bildirim. 

ABD Hükümeti teminleri açısından Yazılım, FAR 12.212’de açıklanan şekilde ticari bir bilgisayar yazılımıdır ve 
duruma göre, FAR Bölüm 52.227-19 “Ticari Bilgisayar Yazılımı - Kısıtlı Haklar” ve DFARS 227.7202, “Ticari 
Bilgisayar Yazılımındaki veya Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerindeki Haklar” ve müteakip düzenlemelerde 
açıklanan şekilde kısıtlı haklara tabidir. ABD Devletinin Yazılımla ilgili her türlü kullanım, değiştirme, çoğaltma 
sürümü, performans, görüntüleme veya açıklama işlemi, işbu şartlarda açıklanan lisans haklarına ve kısıtlamalara 
uygun olmalıdır. 

5. Üçüncü Taraf Bildirimleri. 

5.1 Üçüncü Taraf Yazılımı. Yazılım, http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr adresindeki ek hüküm ve şartlara 
tabi olan üçüncü taraf yazılımları içerebilir. 

5.2 AVC DAĞITIMI. Aşağıdaki bildirim, AVC içe ve dışa aktarma özelliği içeren Yazılımlar için geçerlidir: İŞBU 
ÜRÜN BİR TÜKETİCİNİN (a) AVC STANDARDINA UYGUN VİDEO (“AVC VİDEO”) ŞİFRELEMEYE VE/VEYA 
(b) TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENEN VE/VEYA AVC 
VİDEO SAĞLAMAK ÜZERE LİSANSLANAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ELDE EDİLMİŞ AVC VİDEOSUNUN 
ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN AVC PATENT PORTFÖY LİSANSI 
KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HERHANGİ BİR LİSANS YA DA ZIMNİ 
LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG LA, L.L.C. KURULUŞUNDAN EK BİLGİ ALMAK İÇİN BKZ. 
http://www.adobe.com/go/mpegla_tr. 

5.3 MPEG-2 DAĞITIMI. Aşağıdaki bildirim, MPEG 2 içe ve dışa aktarma özelliği içeren Yazılımlar için geçerlidir: 
İŞBU ÜRÜNÜN, TÜKETİCİNİN PAKETLENMİŞ ORTAM İÇİN VİDEO BİLGİSİNİ ŞİFRELEME AMACIYLA MPEG 2 
STANDARDINA UYGUN KİŞİSEL KULLANIMI DIŞINDA KULLANILMASI, MPEG 2 PATENT PORTFÖYÜNDE 
BULUNAN GEÇERLİ PATENTLER KAPSAMINDA BİR LİSANS OLMAKSIZIN KESİNLİKLE YASAKTIR; SÖZ KONUSU 
LİSANSI 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDE MUKİM MPEG LA, L.L.C. 
KURULUŞUNDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. 

http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr
http://www.adobe.com/go/mpegla_tr


6. Uygulama Platformu Şartları. 

6.1 Apple. Yazılım Apple iTunes Uygulama Mağazasından indirilmişse, Apple’ın Yazılım için bir bakım ya da 
destek hizmeti sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve teyit edersiniz. Yazılımın geçerli 
garantiye uymadığı ölçüde, Apple’ı bilgilendirirsiniz ve Apple Yazılımın satın alma ücretini size iade eder ve yasa 
tarafından izin verilen maksimum ölçüde, Apple’ın Yazılımla ilgili başka bir garanti yükümlülüğü bulunmaz. 

6.2 Microsoft. Windows Phone Apps + Game Mağazasından indirilmişse Microsoft, aygıt üreticileri ve şebeke 
operatörlerinin Yazılım için bir bakım ya da destek hizmeti sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü 
bulunmadığını kabul ve teyit edersiniz. 

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704 

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24 
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	1. Yazılımın Kullanımı.
	1.1 Abonelik Temelli Yazılım Lisansı.
	Yazılımı, Hizmetleri kullanmanıza ilişkin aboneliğin parçası olarak size sağlıyorsak, işbu şartlara uyumunuza tabi olarak, Yazılımı yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir lisans veririz: (a) Bölge içinde, (b) aboneliğini...
	1.2 Aygıt Temelli Yazılım Lisansı. Aygıt ya da sanal makine sayısına bağlı olarak bir Yazılım lisansı aldıysanız (örneğin, eğitim için Creative Cloud satın aldığınızda), işbu Bölüm 1.2 geçerlidir:
	(a) Lisans. İşbu şartlara ve Yazılıma eşlik eden belgelerde belirtilen lisans kapsamına tabi olarak, Yazılımı yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir lisans veririz: (1) Bölge içinde, (2) lisans süresi boyunca, (3) lisans...
	(b) Sunucudan Dağıtım. Sizinle aramızdaki bir lisans belgesinde izin verildiyse, aynı İntranet içindeki bilgisayarlara Yazılımı indirmek ve yüklemek amacıyla Yazılımın görüntüsünü İntranetinizdeki bir bilgisayar dosya sunucusuna kopyalayabilirsiniz. “...
	1.3 Genel Lisans. Yazılım, abonelik ya da aygıt sayısı üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadan sağlanıyorsa, işbu şartlara uyumunuza tabi olarak, Yazılımı yüklemeniz ve kullanmanız için size şu şartlarla münhasır olmayan bir lisans veririz: (a) Bölge ...
	1.4 Yazılım Geliştirme Kiti. Yazılımda, ayrı bir lisans sözleşmesine atıfta bulunmayan bir yazılım geliştirme kiti (“SDK”) varsa, SDK’yı Yazılım ile birlikte çalışan uygulamalar (“Geliştirici Uygulaması”) geliştirmek için kullanabilirsiniz. SDK, Yazıl...
	1.5 Kısıtlamalar ve Gereklilikler.
	(a) Mülkiyet Bildirimleri. Yazılımın izin verilen kopyalarının, Yazılımın üzerinde veya içinde bulunan telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini içermesini sağlamalısınız.
	(b) Kısıtlamalar. İşbu şartlarda izin verilmedikçe, aşağıdakileri yapamazsınız:
	(1) Yazılımı değiştirme, başka bir yere taşıma, uyarlama veya çevirisini yapma;
	(2) Yazılım üzerinde ters mühendislik, derlemeyi çözme veya kaynak koda dönüştürme işlemi yapma ya da başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunma;
	(3) Yazılımı servis bürosu tabanlı olarak kullanma veya sunma;
	(4) Yazılımı barındırma ya da akış haline getirme veya başkasının Yazılıma Internet üzerinden erişimine ya da Yazılıma başka şekilde uzaktan erişimine izin verme;
	(5) (i) Yazılıma erişimi denetlemeye yönelik teknolojik önlemleri engelleme ya da (ii) söz konusu teknolojik önlemleri engelleyen ürünleri geliştirme, dağıtma ya da Yazılım ile birlikte kullanma veya;
	(6) Yazılımdaki haklarınızı kiralama, uzun vadeli kiralama, satma, alt lisansını verme, devir veya temlik etme ya da Yazılımın herhangi bir bölümünün başka bir aygıta kopyalanmasına izin verme. Ekipler için Creative Cloud veya eğitim amaçlı Creative C...
	(7) Yazılımı bireysel kullanıcı tarafından başlatılmayan işlemler için kullanma (örneğin otomatik sunucu işlemi).
	1.6 Bölge. Birden fazla Yazılım lisansı satın aldığınızda, bizimle yaptığınız toplu lisans sözleşmesinde aksine izin verilmediği sürece, Yazılımı lisansı satın almış olduğunuz ülke dışında kuramaz ya da dağıtamazsınız. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ikamet...
	1.7 Etkinleştirme.
	Yazılım, Yazılımı etkinleştirmek veya aboneliğinizi doğrulamak için belirli adımları uygulamanızı gerektirebilir. Yazılımın etkinleştirilmemesi veya kaydedilmemesi, aboneliğin doğrulanmaması, Yazılımın hileli veya yetkisiz kullanımının bizim tarafımız...
	1.8 Güncellemeler.
	Yazılım, zaman zaman Adobe’den güncellemeleri otomatik olarak yükleyip kurabilir. Bu güncellemeler arıza onarımları, yeni özellikler veya yeni sürümler şeklinde olabilir. Yazılım kullanımınızın bir parçası olarak Adobe’den bu tür güncellemeleri almayı...

	2. Özel Yazılım Şartları.
	İşbu bölüm belirli Yazılım ve bileşenler için geçerlidir. İşbu bölüm ile diğer bölümler arasında bir ihtilaf olması halinde, ilgili Yazılım ve bileşenler işbu bölümdeki hükümlere tabidir.
	2.1 Yazı Tipi Yazılımı. Yazılım, yazı tipi yazılımı içeriyorsa (kendi Ek Şartlarına tabi olan Typekit kapsamındaki yazı tipleri hariç):
	(a) Belirli bir dosya için kullandığınız yazı tiplerini ticari bir yazıcıya ya da başka bir hizmet bürosuna aktarabilirsiniz. Söz konusu hizmet bürosu da, ilgili yazı tipi yazılımını kullanmak için geçerli bir lisansa sahip olması koşuluyla, bu yazı t...
	(b) Belgeyi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla yazı tipi yazılımının kopyalarını elektronik belgelerine katıştırabilirsiniz. İşbu lisans uyarınca başka bir katıştırma hakkı tanınmaz.
	(c) Yukarıdakilere bir istisna olarak, http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_tr adresinde liste halinde verilen yazı tipleri, çıktı dosyalarının içerisine dahil etmek için değil, sadece Yazılım kullanıcı arayüzünün çalışması amacıyla Yazılıma dahil...
	(d) Açık Kaynaklı Yazı Tipleri. Adobe tarafından Yazılım ile birlikte dağıtılan bazı yazı tipleri açık kaynaklı yazı tipleri olabilir. Sizin söz konusu açık kaynaklı yazı tiplerini kullanımınız, http://www.adobe.com/go/font_licensing_tr adresinde bulu...
	2.2 After Effects Oluşturma Motoru. Yazılım Adobe After Effects programının tam sürümünü içeriyorsa, siz Adobe After Effects yazılımının tam sürümünün yüklü olduğu en az bir adet aygıtı içeren İntranetinizde bulunan bilgisayarlara sınırsız sayıda Oluş...
	2.3 Acrobat. Yazılım; Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite ya da bu yazılım içerisindeki bazı özellikleri içeriyorsa, o zaman işbu Bölüm 2.3 geçerli olur.
	(a) Yazılım, sizin Yazılım içerisinde bulunan sayısal bir şifre (“Anahtar”) aracılığıyla PDF dosyalarını belirli özellikler ile etkinleştirmenize olanak tanıyan bir teknoloji içerebilir. Her ne amaçla olursa olsun, Anahtara erişemez, erişmeye çalışama...
	(b) Dijital Sertifikalar. Dijital sertifikalar, Adobe Sertifikalı Belge Hizmetleri satıcıları, Adobe Onaylı Güven Listesi satıcıları (birlikte “Sertifika Yetkilileri” olarak anılacaktır) dahil olmak üzere, üçüncü taraf sertifika yetkilileri tarafından...
	2.4 Adobe Çalıştırma Sürümü. Yazılım, Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player ya da Authorware Player (birlikte “Adobe Çalıştırma Sürümü”) içeriyorsa, işbu bölüm 2.4 geçerlidir:
	(a) Adobe Çalıştırma Sürümü Kısıtlamaları. Adobe Çalıştırma Sürümlerini kişisel bilgisayar olmayan bir aygıtta veya herhangi bir işletim sisteminin yerleşik veya aygıt sürümüyle birlikte kullanamazsınız. Şüpheye yer bırakmamak için ve örnekle açıklama...
	(b) Adobe Çalıştırma Sürümü Dağıtımı. Adobe Çalıştırma Sürümünü, örneğin Apple iOS ya da Android™ işletim sistemlerini çalıştırmak üzere paketlenen bir uygulamanın parçası olarak, Yazılım ile birlikte sağlanan hizmetler dahil Yazılımı kullanarak oluşt...
	2.5 Contribute Yayıncılık Hizmetleri. Yazılıma eşlik eden Contribute Yayıncılık Hizmetleri yazılımı son kullanıcı lisans sözleşmesine tabi olarak, Contribute Yayıncılık Hizmetleri yazılımına bağlanabilecek her kişi için Contribute Yayıncılık Hizmetler...
	2.6 Adobe Presenter. Yazılım, Adobe Presenter içeriyorsa ve Yazılımın kullanılmasıyla bağlantılı olarak Adobe Connect Eklentisini yüklüyor veya kullanıyorsanız, Adobe Connect Eklentisini bir bilgisayar dışındaki bir şeye yükleyemez veya kullanamazsını...
	2.7 LiveCycle Data Services Veri Yönetim Kütüphaneli Flash Builder. Adobe Flash Builder, fds.swc kütüphanesi içerebilir. fds.swc kütüphanesini aşağıdakilere tabi olarak istemci taraf veri yönetimi imkanları sunmak için ve geliştirdiğiniz yazılım içind...
	2.8 Digital Publishing Suite (“DPS”) ve InDesign. Yazılım, DPS hizmetleri (“DPS Masaüstü Araçları”) ile çalışmak ya da bunlara erişmek üzere tasarlanmış belirli bileşenler içeriyorsa, DPS Masaüstü Araçlarını yalnızca (a) İçerik Görüntüleyicide görüntü...

	3. Yetki Alanına Özel Şartlar.
	İşbu bölüm belirli yetki alanları için geçerlidir. İşbu bölüm ile diğer bölümler arasında bir ihtilaf olması halinde, ilgili yetki alanı işbu bölümdeki hükümlere tabidir.
	3.1 Yeni Zelanda. Yeni Zelanda’da ikamet edip de Yazılımı kişisel, ev ile ilgili ya da ev idaresine ilişkin (ticari olmayan amaçlarla) kullanım için alan tüketiciler için işbu sözleşme, Tüketici Garantileri Yasasına tabidir.
	3.2 Avrupa Ekonomik Alanı.
	(a) Garanti. Yazılımı Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) edindiyseniz, genellikle EEA içinde ikamet ediyorsanız ve bir tüketiciyseniz (yani, Yazılımı kullanım amacınız kişiselse ve ticari değilse), bu durumda Yazılımla ilgili garantinizin süresi aboneliğ...
	(b) Kaynak Koda Dönüştürme. İşbu sözleşmedeki hiçbir hüküm, Yazılımı kaynak koda dönüştürmeye ilişkin olarak yasalar uyarınca kullanabileceğiniz feragat edilemez bir hakkı sınırlamaz. Örneğin, Avrupa Birliği’nde (AB) bulunuyorsanız, söz konusu işlemin...
	3.3 Avustralya. Yazılımı Avustralya’da edindiyseniz, işbu şartlarda aksine ifade edilen herhangi bir hükme bakılmaksızın aşağıdaki hüküm uygulanır:
	AVUSTRALYA’DAKİ TÜKETİCİLERE BİLDİRİM:
	Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Kanunu uyarınca hariç tutulamayan garantilere sahiptir. Önemli arıza halinde değiştirme ya da iade hakkına ve makul bir biçimde öngörülebilir diğer kayıp ya da hasarlar için tazminat hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürünleri...

	4. ABD Hükümeti Son Kullanıcılarına Bildirim.
	ABD Hükümeti teminleri açısından Yazılım, FAR 12.212’de açıklanan şekilde ticari bir bilgisayar yazılımıdır ve duruma göre, FAR Bölüm 52.227-19 “Ticari Bilgisayar Yazılımı - Kısıtlı Haklar” ve DFARS 227.7202, “Ticari Bilgisayar Yazılımındaki veya Tica...

	5. Üçüncü Taraf Bildirimleri.
	5.1 Üçüncü Taraf Yazılımı. Yazılım, http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr adresindeki ek hüküm ve şartlara tabi olan üçüncü taraf yazılımları içerebilir.
	5.2 AVC DAĞITIMI. Aşağıdaki bildirim, AVC içe ve dışa aktarma özelliği içeren Yazılımlar için geçerlidir: İŞBU ÜRÜN BİR TÜKETİCİNİN (a) AVC STANDARDINA UYGUN VİDEO (“AVC VİDEO”) ŞİFRELEMEYE VE/VEYA (b) TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR T...
	5.3 MPEG-2 DAĞITIMI. Aşağıdaki bildirim, MPEG 2 içe ve dışa aktarma özelliği içeren Yazılımlar için geçerlidir: İŞBU ÜRÜNÜN, TÜKETİCİNİN PAKETLENMİŞ ORTAM İÇİN VİDEO BİLGİSİNİ ŞİFRELEME AMACIYLA MPEG 2 STANDARDINA UYGUN KİŞİSEL KULLANIMI DIŞINDA KULLA...

	6. Uygulama Platformu Şartları.
	6.1 Apple. Yazılım Apple iTunes Uygulama Mağazasından indirilmişse, Apple’ın Yazılım için bir bakım ya da destek hizmeti sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve teyit edersiniz. Yazılımın geçerli garantiye uymadığı ölçüde, Apple’ı ...
	6.2 Microsoft. Windows Phone Apps + Game Mağazasından indirilmişse Microsoft, aygıt üreticileri ve şebeke operatörlerinin Yazılım için bir bakım ya da destek hizmeti sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve teyit edersiniz.


