
Typekit Hizmet Anlaşması 

Son Gözden Geçirilme: 2 Kasım 2016. Bütünüyle önceki versiyonun yerine geçer. 

Typekit Hizmetini kullanmakla veya Hizmet yazılımının herhangi bir kısmını yüklemekle, aşağıdaki hüküm ve koşulları 
kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen dikkatle okuyun. 

İnceleme Tablosu 
Abonelik Planlarını Karşılaştırma Bireysel Plan Şirket Planı Kurumsal Plan 

Temel Hükümler ● ● ● 
Ek SLA  ● ● 
Tazminat   ● 

1. Tanımlar. 

Bu Ek Koşullar’da kullanılan ve büyük harfle başlayan terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahiptir. Büyük harfle başlayan 
terimler, burada başka şekilde tanımlanmamışsa, www.adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan Genel Koşullar’da 
açıklanan anlamlara sahiptir. 

1.1 “Hesap” ifadesi, Hizmete ilk kez kayıt olurken oluşturduğunuz hesap anlamına gelir (Adobe kimliği ile kullanıcı profili 
dahil); Adobe’nin Size sağladığı ya da Sizi hesabınızla ilişkilendirmek için kullandığı tüm benzersiz anahtarlar veya 
tanımlayıcılar da buna dahildir. 

1.2 “Adobe”, “Biz” ya da “Bizim” ifadeleri; Siz ABD, Kanada veya Meksika’da iken yapılmışsa, 345 Park Avenue, San Jose, 
California 95110 adresinde mukim bir Delaware şirketi olan Adobe Systems Incorporated anlamına gelir; aksi halde 
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde mukim Adobe Systems Software Ireland Limited 
anlamına gelir. 

1.3 “Ajans” ifadesi; müşterilerine web veya grafik tasarım, reklamcılık, pazarlama veya benzeri hizmetler veren ve 
hizmetleri arasında Yayınlanan Ortamlar kurmak ve/veya bunları yönetmek de bulunan kişiler veya ticari işletmeler 
anlamına gelir. 

1.4 “Bilgisayar” ifadesi; sunucular, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, internete bağlı cihazlar ve 
donanım ürünleri gibi verilerin depolanmasına veya işlenmesine yönelik sanal ya da fiziksel bir cihaz anlamına gelir. Bir 
cihazın birden fazla sanal ortam (sanal makineler ve sanal işlemciler dahil olmak üzere) içerdiği durumlarda, her sanal 
ortam ayrı bir Bilgisayar olarak kabul edilir. 

1.5 “Müşteri İçeriği” ifadesi, (“içerik” terimi Adobe Genel Kullanım Koşulları’nda kullanılan haliyle) bu Anlaşma 
çerçevesindeki Hizmet aracılığıyla Kullanmak için bir üçüncü taraftan doğrudan lisansını aldığınız yazı tipleri veya yazı tipi 
aileleri anlamına gelir. 

1.6 “Türev Çalışma(lar)” ifadesi, Lisanslı İçeriğin dönüştürülebileceği her formattaki ikili veriler dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, ikili verilerin yeniden şekillendirilebileceği, dönüştürülebileceği veya uyarlanabileceği bir şekilde 
(Lisanslı Yazılımın tüm kısımları dahil olmak üzere) Lisanslı İçeriği temel alan veya bu İçerikten türetilen ikili veriler 
anlamına gelir. 

1.7 “Belgeler” ifadesi, Lisanslı İçerikle birlikte gelen veya Hizmeti Kullanmanızla bağlantılı olarak Adobe tarafından 
yayınlanan, sunulan veya Size başka şekilde sağlanan açıklayıcı yazılı materyal ve dosyalar ve/veya diğer kullanıcı 
belgeleri anlamına gelir. 

1.8 “Kit” ifadesi; her Kiti ve ilgili Yayıncıyı ilişkilendirmek ve tanımlamak, Lisanslı Yazı Tiplerinin Yayınlanan Ortamlarla 
bağlantılı Kullanımını yönetmek ve izlemek için Hizmet yoluyla sunulabilen her türlü JavaScript ile birlikte, tercih edilen 
ayarlarınız, Lisanslı Yazı Tipi seçimleriniz ve biçimleriniz, stil sayfalarınız ve diğer yazılım kodlarından oluşan ve Hizmet 
yoluyla Sizin tarafınızdan oluşturulan bilgisayar, web veya ortam uyumlu başka yazılım paketi anlamına gelir. 

1.9 “Lisans Veren” ifadesi, Adobe’nin Kullanımınıza sunduğu herhangi bir Lisanslı İçeriğin lisansını Adobe’ye veren üçüncü 
tarafı ifade eder. 
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1.10 “Lisanslı İçerik” ifadesi, Lisanslı Yazı Tipleri, Pazar Yazı Tipleri, Lisanslı Yazılımlar ile Hizmet, Hizmet Arayüzleri ve 
Hizmet Arayüzü belirteçleri anlamına gelir. 

1.11 “Lisanslı Yazı Tipleri” ifadesi, Adobe’nin bu Ek Koşullar uyarınca Kullanmanız için Hizmet aracılığıyla Size lisansını 
verdiği yazı tipleri veya yazı tipi aileleri anlamına gelir. 

1.12 “Lisanslı Yazılım” ifadesi; Adobe’nin Lisanslı İçeriğe erişmenizi ve Lisanslı İçeriği almanızı sağlamak için Hizmet 
aracılığıyla Size sunduğu, dışa aktarılan dosya formatlarına katıştırılan veya Hizmet içinde kullanılan veya Typekit Sync ile 
birlikte gruplanan Lisanslı Yazı Tiplerini, Pazar Yazı Tiplerini ve komut dizilerini, komut dizisi oluşturma mantığını veya 
diğer kodları içeren yazılım dosyaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu Anlaşmayla birlikte sunulan 
Hizmet ve her türlü yazılım (ve yukarıdakilerden herhangi biriyle ilgili Güncelleştirmeler ve Yükseltmeler veya Belgeler) 
anlamına gelir. 

1.13 “Pazar Yazı Tipleri” ifadesi, Adobe’nin ya da Lisans Verenin son kullanıcı lisans şartlarına tabi olan ve Adobe’nin ya 
da Lisans Verenlerin Size Hizmet aracılığı ile Kullanımınız İçin lisansladığı yazı tipleri veya yazı tipi aileleri anlamına gelir. 

1.14 “Pazar Sipariş(ler)i” ifadesi, Adobe’nin ve Lisans Verenin Size Hizmet üzerinde veya aracılığı ile sunduğu Pazar Yazı 
Tipleri anlamına gelir.  

1.15 “İzin Verilen Bilgisayar Sayısı” ifadesi; Typekit Sync Yazı Tiplerinin yüklenebileceği ve Hizmetlere erişim için 
kullanılabilecek maksimum Bilgisayar sayısı anlamına gelir (bunlara kendi Abonelik Planınızın izin verdiği eş zamanlı 
Kullanım sayısı veya örnekleri de dahildir). 

1.16 “Yayıncı” ifadesi, Yayınlanan Ortamda görünen, Lisanslı İçerik haricindeki içeriğin sahibi olan veya bu içeriği kontrol 
eden kişi veya kuruluş (Siz veya adına hareket edebileceğiniz müşteriniz) anlamına gelir. 

1.17 “Yayınlanan Belge” ifadesi, Yayınlanan Belgeye erişen tüm kişilerce görüntüleme veya kullanım da dahil olmak 
üzere, katıştırılmış olsun ya da olmasın Lisanslı Yazı Tiplerini Kullanan dijital içeriğin (Word, PDF, EPUB, gibi) dağıtılan her 
biçimi anlamına gelir. 

1.18 “Yayınlanan Ortam” ifadesi, tek tek ve toplu olarak her türlü Yayınlanan Belge veya Yayınlanan Web Sitesi anlamına 
gelir. 

1.19 “Yayınlanan Web Sitesi” ifadesi, Sizin tarafınızdan tasarlanıp, geliştirilip veya oluşturulup yayınlanan, Typekit Web 
Kullanan Lisanslı Yazı Tiplerini entegre eden, bunlara erişen ve bunları herkese açık şekilde görüntüleyen web siteleri, 
web sayfaları veya web sayfası içeriği anlamına gelir. 

1.20 “Tekrar Satış Platformu” ifadesi, kendi adlarına sundukları web siteleri veya diğer ürünler için müşterilerinin yazı tipi 
seçmesine olanak tanıyan her türlü hizmeti ifade eder (blog siteleri, sosyal paylaşım profilleri, vb.). 

1.21 “Hizmet(ler)” ifadesi; Typekit Sync, Typekit Web ile Typekit Marketplace ile Typekit hizmeti web sitesinden veya bu 
site içinde veya aracılığıyla sunulan tüm diğer hizmetler, özellikler veya içerik de dahil olmak üzere, www.typekit.com 
adresinden erişilebilen Typekit hizmeti web sitesi anlamına gelir. 

1.22 “Hizmet Arayüz(ler)i” ifadesi; Hizmet tarafından veya aracılığıyla sunulan ve Hizmetin işlevselliğine program 
tabanında erişmenize ve Lisanslı İçerikte önizleme yapmanıza ya da Kitleri başka bir şekilde oluşturmanıza, 
yapılandırmanıza, değiştirmenize ve yayınlamanıza ve Hizmet yazı tipi kitaplığında bulunan yazı tipleriyle ilgili meta 
verileri almanıza imkân tanıyan tüm eklentiler veya uygulama arayüzleri anlamına gelir. 

1.23 “Abonelik Plan(lar)ı” ifadesi; bu atıf yoluyla işbu Ek Koşullar’a dahil edilen ve https://typekit.com/plans adresinde 
bulunan, Deneme Sürümleri dahil olmak üzere tüm abonelik planları için açıklanan ilgili Kullanım hüküm ve koşulları, 
indirimler, sınırlamalar, kısıtlamalar ve ücret planlarını da içeren her Hizmet abonelik planı seçeneği anlamına gelir. 

1.24 “Typekit Sync” ifadesi; Adobe yazılımının Bilgisayarınıza indirilmesi veya yüklenmesi yoluyla erişilebilir kılınan ve 
Hizmetler veya Typekit Sync Yazı Tiplerine masaüstü yayıncılık amaçlarıyla (yani Yayınlanan Belgeler oluşturmak için) 
erişmenizi ve bunları Kullanmanızı kolaylaştıran Hizmet’in Typekit Sync Yazı Tipleri ve özellikleri anlamına gelir. 

1.25 “Typekit Sync Yazı Tipleri” ifadesi, yayıncılık amaçlarıyla (yani Yayınlanan Belgeler oluşturmak için) Bilgisayarınızla 
senkronize ettiğiniz Lisanslı Yazı Tipleri ve Pazar Yazı Tipleri anlamına gelir. 

1.26 “Typekit Pazarı” ifadesi, Adobe veya Lisans Veren’in kendi son kullanıcı lisans şartlarına tabi olan, Adobe ve Lisans 
Veren’in doğrudan satış Pazar Yazı Tipleri sunduğu Hizmet’in bir bölümü anlamına gelir. 
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1.27 “Typekit Web” ifadesi, Hizmetlere veya Typekit Web Yazı Tiplerine, Yayınlanan Web Siteleri oluşturmak için 
erişmenizi ve bunları bu amaçla Kullanmanızı kolaylaştıran Hizmet’e ait Typekit Web Yazı Tipleri ve özellikleri 
anlamına gelir. 

1.28 “Typekit Web Yazı Tipleri” ifadesi, Yayınlanan Web Siteleri oluşturmak için Kullandığınız Lisanslı Yazı Tipleri ve Pazar 
Yazı Tiplerinin web-formatlı versiyonları anlamına gelir. 

1.29 “Güncelleştirmeler” ve “Yükseltmeler” ifadesi, Hizmeti yükseltmek, büyütmek veya geliştirmek için herhangi bir 
tarihte Adobe tarafından yapılabilecek ve uygulanabilecek veya Size sunulabilecek ve ayrı koşullar kapsamında 
düzenlenmeyen güncelleştirmeler, revizyonlar, değişiklikler veya ilaveler anlamına gelir. Adobe, bu tür değişiklikler için 
Size karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

1.30 “Kullanma”, “Kullanmak” veya “Kullanım” ifadeleri, Lisanslı İçeriğe erişme, Lisanslı İçeriği indirme, birleştirme, 
eşitleme, kullanma veya görüntüleme ile bağlantılı her türlü Hizmet kullanımınız anlamına gelir. 

1.31 “Siz” ve “Sizin” ifadeleri, Yayınlanan Ortamlarla bağlantılı olarak kendi adına veya müşterileri adına Hizmetlere 
erişmek için bir Hesap oluşturan ve Kullanan herhangi bir kişi, kuruluş veya Ajans anlamına gelir. 

2. Temel Hükümler. 

Hizmet Kullanımınız; www.adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan ve bu atıf yoluyla işbu Ek Koşullar’a dahil edilen 
Adobe.com Kullanım Koşulları’nın (“Genel Koşullar”) tamamlayıcısı durumundaki bu Ek Kullanım Koşulları’na 
(“Ek Koşullar”) tabidir. 

2.1 Abonelik Planları ve Pazar Siparişleri. 

2.1.1 Hizmet; Yayınlanan Ortamlarınızda Kullanım amaçlı olarak Lisanslı İçeriğe erişmenizi sağlayan (a) ücretsiz bireysel 
Abonelik Planlarını; (b) ücret temelli (ücretli) bireysel, ticari ve kurumsal Abonelik Planlarını; ve (c) Pazar Siparişlerini 
kapsar. Bazı ücretli Abonelik Planlarında da Deneme süresi vardır. 

2.1.2 Hiçbir Abonelik Planı ücreti ve Pazar Siparişi; vergileri, harçları veya vergi makamlarınca uygulanabilecek gümrük 
vergilerini kapsamaz, sadece Birleşik Devletler (federal veya eyalet) vergileri hariç olmak üzere tüm bu vergileri ödemek 
Sizin sorumluluğunuzdadır. 

2.2 Limit Aşımı; Yükseltme; Pazar Siparişleri. 

2.2.1 Her Abonelik Planı, Kullanım hacmi konusunda sınırlamalar içermektedir. Bu sınırlar, Lisanslı İçerik için geçerlidir ve 
Hesap profilinizde de listelenebilir. Lisanslı İçerik Kullanımınızın Lisanslı İçerik ya da Size özel Abonelik Planı için 
belirlenen limitleri aşması halinde (“Kullanım Limiti Aşım(lar)ı”); şahıs, Bayi, Typekit Kurumsal Plan veya Creative Cloud 
Kurumsal abonesi olmanıza ve Kullanım Limiti Aşımlarının kasıtlı veya kasıtsız olmasına bakılmaksızın, Kullanım Limiti 
Aşım ücretini, Typekit Kurumsal Planınız veya Creative Cloud Kurumsal satış siparişinizde ya da Bireysel veya Ticari Plan 
Hesabınızda verdiğiniz adrese faturalandırma ve Sizden veya kredi kartınızdan derhal tahsil etme, Hesabınızı Kullanım 
düzeyinize uygun olan alternatif bir Abonelik Planına yükseltme ya da Hesabınız veya Kullanım Limiti Aşım ücretleri 
tamamen ödenene kadar Lisanslı İçeriğe erişiminizi askıya alma hakkını, tüm takdir yetkisi bizde olmak üzere saklı tutarız. 
Talep edilmesi halinde, Sizin hesabınızda ödenmesi gereken tüm tutarları Bize derhal ödemeyi kabul edersiniz. 

2.2.2 Ücretsiz bir bireysel Abonelik Planına abone olmanız halinde, erişebildiğiniz bazı Lisanslı İçeriklerin gelecekte ücretli 
bir Abonelik Planına aktarılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Böyle bir değişiklik durumunda, söz konusu Lisanslı İçeriğe 
erişmeye devam edebilmek için Abonelik Planınızı yükseltmeniz veya seçiminizi değiştirmeniz gerekebilir. 

2.2.3 Ücretsiz bir bireysel Abonelik Planından ücretli bir Abonelik Planına yükseltme yapmanız ya da ücretli bir Abonelik 
Planından (ücretli bir Abonelik Planı Deneme süresi boyunca olanlar da dahil olmak üzere) daha pahalı bir ücretli 
Abonelik Planına yükseltme yapmanız durumunda, o anda mevcut olan ücretsiz Abonelik Planının veya ücretli Abonelik 
Planının (Abonelik Planı Deneme süresi de dahil olmak üzere) süresi, yükseltme yaptığınız anda sona erer ve yeni ücretli 
Abonelik Planının geçerli ücreti derhal kredi kartınıza yansıtılır. 

2.2.4 Ücretli Abonelik Planınızı daha alt bir plana düşürmeniz halinde, bunun bazı özelliklerin kaybına ya da Hesabınızla 
ilişkili Kullanım kapasitesi veya Kullanım limitlerinde bir azalmaya yol açabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu tür kayıplar 
için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. 

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


2.2.5 Ücretli Abonelik Planınızı iptal etmeniz halinde, tarafınıza otomatik olarak ücretsiz bir bireysel Abonelik Planı 
atanacaktır. Ücretli Abonelik Planınızı ücretsiz bireysel Abonelik Planına dönüştürürseniz ve hali hazırda Pazar Yazı 
Tiplerini aldıysanız, Pazar Yazı Tiplerine erişiminiz devam edecektir. 

2.2.6 Pazar Yazı Tipleri Ücretleri, haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

3. Haklarınız ve Yükümlülükleriniz; Lisanslı İçerik Kullanımınıza ilişkin Sınırlama ve Kısıtlamalar. 

3.1 Lisanslı İçeriğin Sizin Tarafınızdan Kullanılması. Kullanımınıza sunulan Lisanslı İçerik kategorileri, seçtiğiniz Pazar 
Siparişi veya Abonelik Planına göre farklılık gösterebilir. Bu Ek Koşullar’da açıklanan bazı Hizmet özellikleri ile Lisanslı 
İçeriğin bazı işlevleri veya kategorileri tüm Abonelik Planları için geçerli olmayabilir. Lisanslı İçeriğin herhangi bir kısmı 
için kayıt, erişme veya Kullanımın söz konusu olması halinde ve seçtiğiniz Abonelik Planı (ve varsa Abonelik Planı 
ücretlerinin ödenmesi) uyarınca, Typekit web sitesinde Lisanslı İçeriğe atanan izinlere uygun şekilde ve yalnızca aşağıdaki 
koşullara tabi olarak kesintisiz bir Abonelik Planını sürdürdüğünüz müddetçe, Yayınlanan Ortamların tasarımı ve 
geliştirilmesiyle bağlantılı olarak Lisanslı İçeriğe erişmeniz ve Lisanslı İçeriği Kullanmanız için Size münhasır olmayan, 
devredilemez, aktarılamaz, sınırlı bir hak ve lisans vermektedir: 

3.1.1 Masaüstü Yayıncılığı. Abonelik Planınız, Lisanslı İçeriğin masaüstü yayıncılık için Kullanımını sağlıyorsa, o halde 

(a) Typekit Sync uygulamasını (indirilmesine, yüklenmesine izin verdiğimiz ya da Typekit Sync aracılığıyla Size başka bir 
şekilde sunulan Lisanslı İçerik de dahil olmak üzere) yalnızca İzin Verilen Sayıda Bilgisayarda Kullanabilirsiniz; 

(b) Bilgisayarınıza yükledikten sonra Lisanslı İçeriğe Typekit Sync aracılığıyla erişebilir ve masaüstü yayıncılıkta Kullanmak 
üzere Bilgisayarınızda eşitlenmesini istediğiniz kullanılabilir Typekit Sync Yazı Tipleri arasından seçim yapabilirsiniz; 

(c) Yayınlanan Belgeler tasarlamak ve geliştirmek amacıyla Bilgisayarınızda eşitlemiş olduğunuz Typekit Sync Yazı 
Tiplerini Kullanabilir ve belgeyi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla Lisanslı Yazı Tiplerinin kopyalarını 
Yayınlanan Belgenize katıştırabilirsiniz. Yazı tipi, sadece çalışmayı görüntülemek için gerekli olan glifleri içerecek şekilde 
alt kümelenmelidir ve Yayınlanan Belge, kasti ya da kasıtsız bulma veya kötüye kullanımlara karşı kendi katışık yazı tipi 
verisini gizlemeli veya korumalıdır. İşbu lisans başka hiçbir katıştırma hakkını kapsamaz veya tanımaz.  

3.1.2 Web Sitesi Yayıncılığı. Abonelik Planınız, Lisanslı İçeriğin Web Sitesi yayıncılığı için Kullanımını sağlıyorsa, o halde 

(a) Lisanslı İçeriği, Yayınlanan Web Siteleriniz veya web sayfalarınızı tasarlamak ve geliştirmek için Kullanabilirsiniz (ve bu 
amaçlar için zorunlu kıldığımız bir Kiti kullanmanız gerekir) ve başkaları Yayınlanan Web Sitelerinizi görüntülediği veya 
bunlarla etkileşim kurduğu zaman İçeriğinizi, Sizin seçtiğiniz Lisanslı Yazı Tipleriyle görüntüleyebilmeleri için, Yayınlanan 
Web Siteniz üzerinde seçilen Lisanslı Yazı Tiplerine referans verebilir ya da bağlantılarını kodlayabilirsiniz; ve 

(b) Yayınlanan Web Sitelerinizde Lisanslı Yazı Tiplerini, yalnızca bu 3.1.2 numaralı bölümde açıklanan şekilde 
Kullanabilirsiniz. 

3.2 Adına Yayınlanmış Ortamlar Oluşturduğunuz Yayıncılar Tarafından Lisanslı İçeriğin Kullanılması. Adına Yayınlanan 
Ortamlar oluşturduğunuz yayıncılar, Hizmete abone oldukları ya da Hizmete erişim için Adobe ile ayrı bir anlaşma 
yaptıkları takdirde bu Yayınlanan Ortamlarda Sizin tasarladığınız Lisanslı İçeriğe erişmeye ve bunları kullanmaya devam 
edebilir. Yayıncı müşterilerinize bu Ek Koşullar’ın bir kopyasını vermeyi veya bu Ek Koşulları bildirmeyi kabul etmiş 
olursunuz (www.adobe.com/go/terms_tr adresinden erişilebilir). 

3.3 Hizmetin Tekrar Satılması. 

3.3.1 Bir Ajans iseniz, bu Hizmeti tekrar satma hakkınız, sadece Ajans olarak kendi müşterilerinize sağladığınız hizmetlerle 
bağlantılı olmak koşulu ile sınırlandırılmıştır; bununla birlikte Adobe, bir Ajans tarafından Hizmet ile birlikte 
kaydedilebilecek Yayınlanan Ortam sayısına veya bu Ajansa sunulacak hizmetlerin kapsamına sınırlamalar getirebilir. 

3.3.2 Bir Bayi Platformu iseniz, Lisanslı İçeriğin herhangi bir kısmını Adobe’nin önceden açık yazılı izni olmadan 
Kullanmayacağınızı taahhüt edersiniz. Ücretsiz yazı tipi hizmetlerimizden birini Kullanan bir Bayi Platformu iseniz, 
support@typekit.com adresine adınızı ve Bayi Platformunuzun adını içeren “Reseller Platform Notification” konu başlıklı 
bir e-posta göndererek Adobe’yi önceden yazılı olarak bilgilendirmeniz yeterlidir. 

3.3.3 Bayi Platformları; Lisanslı İçeriği, veri veya yazılım ithalatı veya ihracatıyla ilgili yasalar, veri koruma ve gizlilik yasaları 
ile kişisel veya kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler açısından geçerli kurallar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 
yasalarda izin verilen şekilde kullanmalıdır. 

http://www.adobe.com/go/terms_tr
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3.4 Yükümlülükler, Sınırlamalar, Kısıtlamalar ve Lisanslı İçeriğin Yasaklanan Kullanımları. 

3.4.1 Belgelerin kopyalarını oluşturma. Belgelerin, Lisanslı İçerik Kullanımınızla bağlantılı dahili referanslar için makul 
miktarda olmak kaydıyla, kopyalarını oluşturabilirsiniz. 

3.4.2 Lisanslı İçeriğe erişimin devamı. Lisanslı İçeriğe erişimin devam etmesi; Lisanslı İçeriği sağlamak, etkinleştirmek 
veya eşitlemek ya da Lisanslı İçeriğe erişiminizi yetkilendirmek, yenilemek ya da doğrulamak için sürekli internet 
bağlantısı gerektirebilir. Bazı durumlarda, Yayınlanan Ortamlarda tasarladığınız bir Lisanslı Yazı Tipi, Sizin tarafınızdan ve 
Yayınlanan Ortamlara erişen veya bunları görüntüleyen üçüncü taraflarca (varsa tüm Abonelik Planı ücretlerinin 
ödenmesi de dahil olmak üzere) yalnızca kesintisiz bir abonelik planını sürdürdüğünüz sürece görüntülenebilecektir. 

3.4.3 Dahil olan açık kaynak bileşenleri. Lisanslı İçeriğin bazı kısımları, açık kaynaklı yazılım bileşenleri ve yazılım 
programları kullanabilir ve içerebilir. Lisanslı İçeriği Kullanımınız, ayrıca, Lisanslı İçerikle birlikte sağlanan telif hakkı 
dosyaları veya lisans bildirimlerinde belirtilen tüm açık kaynaklı lisansların koşullarına tabidir. 

3.4.4 Mevcut bildirimleri saklama. Lisanslı İçerik, Size, patent, telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil olmak üzere 
belirli mülkiyet bildirimleriyle birlikte sunulabilir. Lisanslı İçeriğin içinde ya da üzerinde görünen tüm bu mülkiyet 
bildirimlerini, aynen Size sağlandığı şekilde korumalısınız (bunları kaldırmamalı ya da değiştirmemelisiniz). 

3.4.5 Lisanslı İçeriğin Yasaklanan Kullanımları. Lisanslı İçeriğe eklenmiş ya da Lisanslı İçerikle birlikte verilmiş belirli açık 
kaynaklı bileşenler için geçerli olan açık kaynak lisans koşulları uyarınca izin verilebilecek durumlar hariç olmak üzere, 
aşağıdakileri yapmanız kesinlikle yasaktır: 

(a) Abonelik Planınız çerçevesinde açıkça izin verilmediği takdirde, Lisanslı İçeriği kendi sunucunuz ya da başka bir kendi 
kendine barındırma seçeneği veya hizmeti üzerinde barındırma; 

(b) Bu Ek Koşullar’daki bölüm 3.1’de açıklanan durumlar haricinde, herhangi bir Lisanslı İçeriği Yayınlanan Ortamlarınıza 
dahil etme, gruplama, katıştırma veya başka bir şekilde dağıtma ya da Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümünü Kullanma 
erişiminizi başka birine alt lisanslama; 

(c) Yayınlanan Ortamlarınızdan Lisanslı İçeriğin harici çıktılarına izin verme ya da Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümünü, 
bağımsız olarak veya başka birinin Sizin Yayınlanan Ortamlarınız dışında Lisanslı İçeriği Kullanarak yeni içerik yazmasına 
izin verecek şekilde dağıtma; 

(d) Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümüne bir işlev ekleme ya da bunu başka bir şekilde değiştirme, uyarlama, çevirme, 
dönüştürme, oluşturma ya da bundan Türev Çalışma yapma veya yaptırma; 

(e) Bir Kit, Hizmet veya Lisanslı İçerik üzerinde tersine çevirme, geri derleme veya tersine mühendislik işlemleri 
gerçekleştirme ya da bunların kaynak kodunu başka bir şekilde keşfetmeye çalışma ya da bir Kit, Hizmet veya Lisanslı 
İçerikteki herhangi bir yazılım koruma mekanizmasını bertaraf etme, atlatma veya başka bir şekilde engelleme 
durumunda, bulunduğunuz ülkenin ilgili yasalarının bu tür kısıtlamaları açıkça yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, 
bu bilgileri öncelikle Adobe’den talep etmelisiniz; takdiri tarafımıza ait olmak kaydıyla, bu bilgileri Size sunabilir ya da 
Adobe’nin ve/veya Lisans Verenlerinin Lisanslı İçerikteki Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 
Yazılımı veya Lisanslı İçeriği Kullanımınıza ilişkin olarak makul bir ücret de dahil olmak üzere makul koşullar 
belirleyebiliriz; 

(f) Lisanslı İçeriği Kullanma haklarınızın herhangi bir bölümü açısından bir devir işlemi gerçekleştirme, teminat hakkı 
verme veya bunları başka bir şekilde aktarma; 

(g) Lisanslı İçeriği bir Kitten ya da yüklediğimiz Bilgisayarınızdaki konum veya klasörlerden kopyalamaya, taşımaya veya 
kaldırmaya çalışma ya da bu amaçlar için sağladığımız yöntemleri Kullanarak Hizmete doğrudan abone olmadan Lisanslı 
İçeriğe başka bir şekilde erişmeye veya bu içeriği Kullanmaya çalışma; 

(h) Lisanslı İçeriği, ticari bir yazdırma hizmeti sağlayıcısı gibi bir hizmet bürosu düzenlemesi için Kullanmak üzere 
kopyalama veya dağıtma (Bu Ek Koşullar’daki bölüm 3.1.1’e göre bazı türdeki Yayınlanan Ortamlara katıştırılan Lisanslı 
Yazı Tipleri için açıkça izin verilen durumlar hariçtir). 

3.4.6 Bu Ek Koşullara Uyma. Adobe, makul bir süre önceden haber vermek koşuluyla, bu Ek Şartlar’a riayet edip 
etmediğinizle ilgili kayıtları sunmanızı talep edebilir ve bu tip bir talebin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde bu 
kayıtları Adobe’ye sunmayı kabul etmiş sayılırsınız. 



3.5 Hizmet Aracılığıyla Sunduğunuz Müşteri İçeriği için Adobe’ye Verdiğiniz Haklar. Hizmet, Lisanslı İçerik veya 
Yayınlanan Ortamlar yoluyla, bunları Kullanarak veya bunlarla bağlantılı olarak barındırma amacıyla Müşteri İçeriğini 
Adobe’ye sunduğunuz durumlar olabilir. Adobe olarak, Müşteri Yazı Tipleriniz üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında 
bulunmamakla birlikte, taleplerinize yanıt verebilmek ve Hizmetin hem Siz hem de başkaları tarafından Kullanılmasını 
kolaylaştırmak için bazı haklara ihtiyaç duyarız.  

3.5.1 Hizmet aracılığıyla barındırılmak üzere Adobe’ye sunduğunuz Müşteri İçeriği ile ilgili olarak; Müşteri İçeriğinin, 
Yayınlanan Ortamlarla bağlantılı olarak Hizmet aracılığıyla Adobe tarafından kullanılabilmesi, çoğaltılabilmesi, 
görüntülenebilmesi, yayınlanabilmesi, barındırılabilmesi ve dağıtılabilmesi gibi amaçlarla değiştirilmesi ve farklı 
formatlara dönüştürülmesi için gerekli olan Müşteri İçeriğine erişme, bunları kullanma, kopyalama, düzenleme, uyarlama, 
çevirme, yeniden biçimlendirme, çoğaltma, yayınlama, iletme, dağıtma, herkese açık bir şekilde çalıştırma ve sergileme 
hakkını, Müşteri İçeriğine ve buna katışık tüm tasarımlara ilişkin münhasır olmayan, alt lisansı verilebilen tüm Fikri 
Mülkiyet ve lisans haklarını; düzeltici özelleştirmeleri, programlardaki kodlama kuralları ve yönergelerini, gizleme, 
segmentlere ayırma ve alt gruplara ayırma tekniklerini, algoritmaları ve diğer süreçleri ve tüm ilgili kaynakları ve belgeleri 
(toplu adıyla “Adobe Yazı Tipi İyileştirmeleri”) içeren Adobe mülkiyet çerçevesinin uygulanması amacıyla, tüm dünyada 
geçerli, münhasır olmayan, devredilebilir, telif ücretinden muaf ve bedeli tamamen ödenmiş bir şekilde Adobe’ye vermiş 
kabul edilirsiniz. 

3.5.2 Sizi, bu Bölüm’de anılan hakları vermekten alıkoyan herhangi bir anlaşma veya düzenleme içinde olmadığınızı 
beyan ve garanti etmiş olursunuz. 

3.5.3 Adobe’nin ve Adobe görevlilerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının ve iştiraklerinin; Hizmeti Kullanımınızda kolaylık 
sağlaması için Adobe’ye sağladığınız Müşteri İçeriği ile ilgili ya da bundan kaynaklanan her türlü iddia, talep ya da dava ile 
her türlü sorumluluk, masraf ve harcama (makul avukatlık ücretleri dahil) karşısında zarar görmesini engelleyecek, bunları 
koruyacak ve tazmin edeceksiniz.  

3.5.4 Hizmet üzerinde veya aracılığıyla barındırılmak üzere Adobe’ye sunduğunuz Müşteri İçeriğindeki haklarınız saklı 
tutulur. Adobe tarafından Müşteri İçeriğine uygulanan tüm Adobe Yazı Tipi İyileştirmelerinin sahibinin Adobe olduğunu 
kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız. Şüpheye mahal vermemek açısından belirtilmelidir ki, Hizmet üzerinde ve 
aracılığıyla dağıtılabilmeleri ve farklı ortamlarda Kullanılabilmeleri amacıyla Müşteri İçeriğinin çoklu formatlara 
dönüştürülmesi için Adobe tarafından yapılan Adobe Yazı Tipi İyileştirmeleri, değişiklikler ve diğer çalışmalarla ilgili tüm 
Fikri Mülkiyet Hakları Adobe’ye aittir. 

4. Diğer Haklar ve Yükümlülükler. 

4.1 Destek. Teknik Destek; abone olunan hizmet düzeyine bağlı olarak yalnızca ücretli Abonelik Planı katılımcılarına 
verilmektedir. Teknik destek vermek amacıyla Sizinle veya personelinizle iletişime geçebilir ve sistemlerinize veya 
ağlarınıza erişim hakkı talep edebiliriz. Bize bu erişim iznini vermemeniz, Size sunabileceğimiz teknik desteğin kapsamını 
sınırlayabilir. 

4.2 Sona Erme. 

4.2.1 Adobe’nin, Lisanslı Yazı Tiplerini ve Pazar Yazı Tiplerini, mülkiyet veya lisans haklarına sahip bulunan içerik Lisans 
Verenlerinden elde ettiğini onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu yazı tiplerini Kullanma için hakkınız ve lisansınız 
ve Yayınlanan Ortam içerisine dahil etmeniz, Adobe ve onun içerik Lisans Verenleri arasındaki anlaşmanın yürürlüğünün 
devam etmesine bağlıdır. Adobe ve onun içerik Lisans Verenleri arasındaki ilgili anlaşmaların sona ermesi halinde, Adobe 
size sona erme bildirimi sağlamadığı sürece, hala yazı tiplerini Yayınlanan Ortamınızda kullanabileceksiniz. Söz konusu sona 
ermeden makul bir süre önce Size bildirimi sağlamak konusunda çaba göstereceğiz. 

4.2.2 Herhangi bir tarihte, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın ve herhangi bir nedenle Hizmeti veya fiyatlarını 
(veya herhangi bir bölümünü), Hizmete erişiminizi, herhangi bir Lisanslı İçeriği ya da Hizmet Arayüzlerini geçici veya kalıcı 
olarak sınırlandırma, değiştirme, askıya alma veya sürdürmeme hakkını saklı tutarız. Adobe; Hizmet, Lisanslı İçerik veya 
bunlara erişiminizin sınırlandırılması, değiştirilmesi, askıya alınması veya sürdürülmemesi nedeniyle Size veya üçüncü bir 
tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. 

4.2.3 Bu Ek Koşulları ihlal etmeniz, geçerli bir Hesabı gerektiği gibi sürdürmemeniz veya gereken Abonelik Planı 
ücretlerini ödememeniz halinde, Hesabınızı ve Hizmeti ve/veya Lisanslı İçeriği Kullanma hakkınızı askıya alabilir veya 
sonlandırabiliriz. 



4.2.4 Adobe; suistimal, aşırı sıklıkta Hizmet talebi veya bir Hizmet Arayüzü yoluyla başka bir aşırı Kullanım örneği tespit 
ederse, takdiri tümüyle tarafımıza ait olmak üzere, Hesabınızın Hizmet Arayüzlerine erişimini geçici veya kalıcı olarak 
askıya alabiliriz. 

4.2.5 Hizmetin veya Lisanslı İçeriğin işleyişini herhangi bir şekilde engellemeye yönelik her türlü girişim; soruşturma, dava 
ve para cezasıyla sonuçlanabilir. 

4.3 Para İadeleri. Ön ödemeli Abonelik Planlarının ya da Pazar Siparişlerinin iptali, abonelik düzeyinin düşürülmesi veya 
planlarda yapılan başka bir değişiklik durumunda herhangi bir para iadesi yapılmaz. 

4.4 Sona Erme veya İptalin Etkisi. 

4.4.1 Hesabınızın Sizin tarafınızdan veya bu Ek Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle Bizim tarafımızdan sona erdirilmesi 
halinde, Hesabınız başka bir bildirimde bulunulmadan kapatılacaktır. 

4.4.2 Hesabınızın ya da Hizmeti Kullanma veya Hizmete erişme hakkınızın iptal edilmesi veya sona erdirilmesi 
durumunda, Hesabınız derhal kullanımdan çıkarılıp silinecek, tüm Hizmet yapılandırma ayarlarınız ve web sitesi tasarım 
verileriniz dahil Hesabınızdaki tüm içerik silinecek ve silindikten sonra bu bilgiler hiçbir şekilde geri getirilemeyecek veya 
kurtarılamayacaktır. 

4.4.3 Hizmet veya bu Ek Koşullar ile ilgili sorunuz varsa, lütfen https://typekit.com/help adresinde yer alan Hizmet destek 
sayfasına bakın. 

5. Ticari Planlar. 

Bir ticari Abonelik Planı ile Hizmete abone olduysanız (bu plan https://typekit.com/plans adresinde tanımlanmıştır) 
ve belirli bir Hizmet özelliği, açıklanan Lisanslı İçeriğin bir işlevi veya kategorisi Abonelik Planınızda kullanılabilir 
durumdaysa, Sizin için bu bölüm 5’te ve yukarıdaki 1-4 arası bölümlerde belirtilen kullanım koşulları geçerli olacaktır; 
ancak, Adobe ile başka bir ticari, kurumsal veya yazı tipi yayınlama ve lisans anlaşması veya benzer bir anlaşma 
yaparsanız, söz konusu anlaşmadaki ile ilgili satış siparişleri veya diğer sipariş formlarındaki koşullar, bu Ek Koşullar’ın 
yerine geçecektir. 

5.1 Hizmet Düzeyi Anlaşması veya SLA. Her ticari Abonelik Planı için aşağıdaki hüküm ve koşullar ayrı ayrı geçerlidir: 

5.1.1 Hizmet Kullanılabilirliği. “Hizmet Kullanılabilirliği”; Hizmetin gelen talepleri alabildiği, işleyebildiği ve bunlara yanıt 
verebildiği zaman olarak tanımlanır (Hizmetin belirli bir takvim ayı boyunca kullanılabilir olduğu dakika sayısının söz 
konusu takvim ayındaki toplam dakika sayısına bölünmesiyle yüzde olarak hesaplanır); aylık bazda ölçülür ve Adobe’nin 
Hizmete ilişkin planlanmış bakım zamanları ile doğal afet, terörizm, işçi eylemi, yangın, sel, deprem, hükûmet işlemleri, 
emirler ya da kısıtlamalar, hizmet reddi saldırıları ve diğer kötü amaçlı davranışlar, tesis arızaları veya Adobe’nin makul 
kontrolü dışında olup da Hizmetin kullanılamamasına sebebiyet veren diğer nedenler olarak tanımlanan mücbir sebep 
durumları bu hesaplamaya dahil edilmez. 

5.1.2 Hizmet Kullanılabilirlik Hedefi. Adobe, Hizmetin, aylık bazda ölçülen birim zamanın en az %99,9’unda kullanılabilir 
olmasını temin etmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. 

5.1.3 Hizmet Kullanılabilirlik Garantisi. Adobe, belirli bir ay içinde bölüm 5.1.2’de açıklanan Hizmet kullanılabilirlik 
hedefini gerçekleştiremezse ve Sizin bu Ek Koşullar’daki yükümlülüklerinizi yerine getirmeye devam etmeniz koşuluyla, 
söz konusu ayda Hizmetin aralıksız dört (4) saatten uzun bir süre kullanılamadığı her gün için bir (1) günlük ilave Hizmet 
kredisi alma hakkı kazanırsınız. Bu hak, bu bölüm 5’teki gerekliliklere tabidir ve o anda geçerli olan Hizmet abonelik süresi 
sona erdiği zaman Hesabınıza uygulanır. 

(a) Adobe, Hizmet kullanılabilirlik hedefinin hesaplanması amacıyla, sadece Hizmetin kullanılamamasını takip eden üç iş 
günü içinde Hizmet destek bölümünde bir hata veya sorun raporu açmanız halinde, Hizmetin “kullanılabilir olmadığını” 
kabul eder. 

(b) Adobe’nin Hizmet kullanılabilirlik hedefini karşılayamaması nedeniyle bir kredi elde edebilmeniz için bu krediyi yazılı 
olarak en geç kredi isteğinize neden olan Hizmetin kullanılabilir olmaması durumunun gerçekleştiği ayı izleyen takvim ayı 
içinde istemeniz gerekir. 

(c) Sizin kayıtlarınızdaki verilerle Adobe’nin kayıtlarındaki veriler arasında bir çelişki olması durumunda, Adobe’nin 
kayıtlarındaki veriler geçerli kabul edilecektir. 

https://typekit.com/help
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(d) Bu bölümde sunulan Hizmet kredisi, Hizmetin herhangi bir şekilde başarısız olması veya Adobe’nin Hizmet 
kullanılabilirlik hedefini herhangi bir şekilde karşılayamaması durumunda elde edeceğiniz tek ve münhasır telafi olacaktır. 
Kullanılmamış herhangi bir Hizmet kredisi, Hizmetin veya Abonelik Planı anlaşmanızın sona ermesiyle birlikte ortadan 
kalkacaktır. 

(e) Hizmetin kullanılamadığı bir durumu, bir kesintiyi veya başka bir sorunu bildirmek için lütfen Abonelik Planınızda 
bildirilen Hizmet desteği adresine veya aşağıdaki adrese e-posta gönderin: support@typekit.com. Gönderdiğiniz e-posta 
iletisinde lütfen sorununuzu açıklayın ve Hizmetin kullanılamadığı veya kesintinin meydana geldiği tarihi ve süreyi belirtin. 
Dilerseniz ve eğer varsa url adresini ilgili web sitesi izleme raporuna ekleyebilirsiniz. 

6. Typekit Kurumsal Planlar. 

Kurumsal planın kullanım koşulları ayrı bir belgede yer almaktadır. Ayrı belgede yer alan koşullar bu Ek Koşullar’ın yerine 
geçer. Typekit Kurumsal Plan Abonelik Planları; Size ek ya da farklı lisanslama ve fiyatlandırma şartlarıyla sunulabilecek ya 
da sağlanabilecek Creative Cloud Kurumsal plan dahil, diğer kurumsal plan ürünlerinden ayrı ve farklıdır. 
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	1.6 “Türev Çalışma(lar)” ifadesi, Lisanslı İçeriğin dönüştürülebileceği her formattaki ikili veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ikili verilerin yeniden şekillendirilebileceği, dönüştürülebileceği veya uyarlanabileceği bir şekilde (...
	1.7 “Belgeler” ifadesi, Lisanslı İçerikle birlikte gelen veya Hizmeti Kullanmanızla bağlantılı olarak Adobe tarafından yayınlanan, sunulan veya Size başka şekilde sağlanan açıklayıcı yazılı materyal ve dosyalar ve/veya diğer kullanıcı belgeleri anlamı...
	1.8 “Kit” ifadesi; her Kiti ve ilgili Yayıncıyı ilişkilendirmek ve tanımlamak, Lisanslı Yazı Tiplerinin Yayınlanan Ortamlarla bağlantılı Kullanımını yönetmek ve izlemek için Hizmet yoluyla sunulabilen her türlü JavaScript ile birlikte, tercih edilen a...
	1.9 “Lisans Veren” ifadesi, Adobe’nin Kullanımınıza sunduğu herhangi bir Lisanslı İçeriğin lisansını Adobe’ye veren üçüncü tarafı ifade eder.
	1.10 “Lisanslı İçerik” ifadesi, Lisanslı Yazı Tipleri, Pazar Yazı Tipleri, Lisanslı Yazılımlar ile Hizmet, Hizmet Arayüzleri ve Hizmet Arayüzü belirteçleri anlamına gelir.
	1.11 “Lisanslı Yazı Tipleri” ifadesi, Adobe’nin bu Ek Koşullar uyarınca Kullanmanız için Hizmet aracılığıyla Size lisansını verdiği yazı tipleri veya yazı tipi aileleri anlamına gelir.
	1.12 “Lisanslı Yazılım” ifadesi; Adobe’nin Lisanslı İçeriğe erişmenizi ve Lisanslı İçeriği almanızı sağlamak için Hizmet aracılığıyla Size sunduğu, dışa aktarılan dosya formatlarına katıştırılan veya Hizmet içinde kullanılan veya Typekit Sync ile birl...
	1.13 “Pazar Yazı Tipleri” ifadesi, Adobe’nin ya da Lisans Verenin son kullanıcı lisans şartlarına tabi olan ve Adobe’nin ya da Lisans Verenlerin Size Hizmet aracılığı ile Kullanımınız İçin lisansladığı yazı tipleri veya yazı tipi aileleri anlamına gelir.
	1.14 “Pazar Sipariş(ler)i” ifadesi, Adobe’nin ve Lisans Verenin Size Hizmet üzerinde veya aracılığı ile sunduğu Pazar Yazı Tipleri anlamına gelir.
	1.15 “İzin Verilen Bilgisayar Sayısı” ifadesi; Typekit Sync Yazı Tiplerinin yüklenebileceği ve Hizmetlere erişim için kullanılabilecek maksimum Bilgisayar sayısı anlamına gelir (bunlara kendi Abonelik Planınızın izin verdiği eş zamanlı Kullanım sayısı...
	1.16 “Yayıncı” ifadesi, Yayınlanan Ortamda görünen, Lisanslı İçerik haricindeki içeriğin sahibi olan veya bu içeriği kontrol eden kişi veya kuruluş (Siz veya adına hareket edebileceğiniz müşteriniz) anlamına gelir.
	1.17 “Yayınlanan Belge” ifadesi, Yayınlanan Belgeye erişen tüm kişilerce görüntüleme veya kullanım da dahil olmak üzere, katıştırılmış olsun ya da olmasın Lisanslı Yazı Tiplerini Kullanan dijital içeriğin (Word, PDF, EPUB, gibi) dağıtılan her biçimi a...
	1.18 “Yayınlanan Ortam” ifadesi, tek tek ve toplu olarak her türlü Yayınlanan Belge veya Yayınlanan Web Sitesi anlamına gelir.
	1.19 “Yayınlanan Web Sitesi” ifadesi, Sizin tarafınızdan tasarlanıp, geliştirilip veya oluşturulup yayınlanan, Typekit Web Kullanan Lisanslı Yazı Tiplerini entegre eden, bunlara erişen ve bunları herkese açık şekilde görüntüleyen web siteleri, web say...
	1.20 “Tekrar Satış Platformu” ifadesi, kendi adlarına sundukları web siteleri veya diğer ürünler için müşterilerinin yazı tipi seçmesine olanak tanıyan her türlü hizmeti ifade eder (blog siteleri, sosyal paylaşım profilleri, vb.).
	1.21 “Hizmet(ler)” ifadesi; Typekit Sync, Typekit Web ile Typekit Marketplace ile Typekit hizmeti web sitesinden veya bu site içinde veya aracılığıyla sunulan tüm diğer hizmetler, özellikler veya içerik de dahil olmak üzere, www.typekit.com adresinden...
	1.22 “Hizmet Arayüz(ler)i” ifadesi; Hizmet tarafından veya aracılığıyla sunulan ve Hizmetin işlevselliğine program tabanında erişmenize ve Lisanslı İçerikte önizleme yapmanıza ya da Kitleri başka bir şekilde oluşturmanıza, yapılandırmanıza, değiştirme...
	1.23 “Abonelik Plan(lar)ı” ifadesi; bu atıf yoluyla işbu Ek Koşullar’a dahil edilen ve https://typekit.com/plans adresinde bulunan, Deneme Sürümleri dahil olmak üzere tüm abonelik planları için açıklanan ilgili Kullanım hüküm ve koşulları, indirimler,...
	1.24 “Typekit Sync” ifadesi; Adobe yazılımının Bilgisayarınıza indirilmesi veya yüklenmesi yoluyla erişilebilir kılınan ve Hizmetler veya Typekit Sync Yazı Tiplerine masaüstü yayıncılık amaçlarıyla (yani Yayınlanan Belgeler oluşturmak için) erişmenizi...
	1.25 “Typekit Sync Yazı Tipleri” ifadesi, yayıncılık amaçlarıyla (yani Yayınlanan Belgeler oluşturmak için) Bilgisayarınızla senkronize ettiğiniz Lisanslı Yazı Tipleri ve Pazar Yazı Tipleri anlamına gelir.
	1.26 “Typekit Pazarı” ifadesi, Adobe veya Lisans Veren’in kendi son kullanıcı lisans şartlarına tabi olan, Adobe ve Lisans Veren’in doğrudan satış Pazar Yazı Tipleri sunduğu Hizmet’in bir bölümü anlamına gelir.
	1.27 “Typekit Web” ifadesi, Hizmetlere veya Typekit Web Yazı Tiplerine, Yayınlanan Web Siteleri oluşturmak için erişmenizi ve bunları bu amaçla Kullanmanızı kolaylaştıran Hizmet’e ait Typekit Web Yazı Tipleri ve özellikleri anlamına gelir.
	1.28 “Typekit Web Yazı Tipleri” ifadesi, Yayınlanan Web Siteleri oluşturmak için Kullandığınız Lisanslı Yazı Tipleri ve Pazar Yazı Tiplerinin web-formatlı versiyonları anlamına gelir.
	1.29 “Güncelleştirmeler” ve “Yükseltmeler” ifadesi, Hizmeti yükseltmek, büyütmek veya geliştirmek için herhangi bir tarihte Adobe tarafından yapılabilecek ve uygulanabilecek veya Size sunulabilecek ve ayrı koşullar kapsamında düzenlenmeyen güncelleşti...
	1.30 “Kullanma”, “Kullanmak” veya “Kullanım” ifadeleri, Lisanslı İçeriğe erişme, Lisanslı İçeriği indirme, birleştirme, eşitleme, kullanma veya görüntüleme ile bağlantılı her türlü Hizmet kullanımınız anlamına gelir.
	1.31 “Siz” ve “Sizin” ifadeleri, Yayınlanan Ortamlarla bağlantılı olarak kendi adına veya müşterileri adına Hizmetlere erişmek için bir Hesap oluşturan ve Kullanan herhangi bir kişi, kuruluş veya Ajans anlamına gelir.

	2. Temel Hükümler.
	Hizmet Kullanımınız; www.adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan ve bu atıf yoluyla işbu Ek Koşullar’a dahil edilen Adobe.com Kullanım Koşulları’nın (“Genel Koşullar”) tamamlayıcısı durumundaki bu Ek Kullanım Koşulları’na (“Ek Koşullar”) tabidir.
	2.1 Abonelik Planları ve Pazar Siparişleri.
	2.1.1 Hizmet; Yayınlanan Ortamlarınızda Kullanım amaçlı olarak Lisanslı İçeriğe erişmenizi sağlayan (a) ücretsiz bireysel Abonelik Planlarını; (b) ücret temelli (ücretli) bireysel, ticari ve kurumsal Abonelik Planlarını; ve (c) Pazar Siparişlerini kap...
	2.1.2 Hiçbir Abonelik Planı ücreti ve Pazar Siparişi; vergileri, harçları veya vergi makamlarınca uygulanabilecek gümrük vergilerini kapsamaz, sadece Birleşik Devletler (federal veya eyalet) vergileri hariç olmak üzere tüm bu vergileri ödemek Sizin so...
	2.2 Limit Aşımı; Yükseltme; Pazar Siparişleri.
	2.2.1 Her Abonelik Planı, Kullanım hacmi konusunda sınırlamalar içermektedir. Bu sınırlar, Lisanslı İçerik için geçerlidir ve Hesap profilinizde de listelenebilir. Lisanslı İçerik Kullanımınızın Lisanslı İçerik ya da Size özel Abonelik Planı için beli...
	2.2.2 Ücretsiz bir bireysel Abonelik Planına abone olmanız halinde, erişebildiğiniz bazı Lisanslı İçeriklerin gelecekte ücretli bir Abonelik Planına aktarılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Böyle bir değişiklik durumunda, söz konusu Lisanslı İçeriğe ...
	2.2.3 Ücretsiz bir bireysel Abonelik Planından ücretli bir Abonelik Planına yükseltme yapmanız ya da ücretli bir Abonelik Planından (ücretli bir Abonelik Planı Deneme süresi boyunca olanlar da dahil olmak üzere) daha pahalı bir ücretli Abonelik Planın...
	2.2.4 Ücretli Abonelik Planınızı daha alt bir plana düşürmeniz halinde, bunun bazı özelliklerin kaybına ya da Hesabınızla ilişkili Kullanım kapasitesi veya Kullanım limitlerinde bir azalmaya yol açabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu tür kayıplar içi...
	2.2.5 Ücretli Abonelik Planınızı iptal etmeniz halinde, tarafınıza otomatik olarak ücretsiz bir bireysel Abonelik Planı atanacaktır. Ücretli Abonelik Planınızı ücretsiz bireysel Abonelik Planına dönüştürürseniz ve hali hazırda Pazar Yazı Tiplerini ald...
	2.2.6 Pazar Yazı Tipleri Ücretleri, haber verilmeksizin değiştirilebilir.

	3. Haklarınız ve Yükümlülükleriniz; Lisanslı İçerik Kullanımınıza ilişkin Sınırlama ve Kısıtlamalar.
	3.1 Lisanslı İçeriğin Sizin Tarafınızdan Kullanılması. Kullanımınıza sunulan Lisanslı İçerik kategorileri, seçtiğiniz Pazar Siparişi veya Abonelik Planına göre farklılık gösterebilir. Bu Ek Koşullar’da açıklanan bazı Hizmet özellikleri ile Lisanslı İç...
	3.1.1 Masaüstü Yayıncılığı. Abonelik Planınız, Lisanslı İçeriğin masaüstü yayıncılık için Kullanımını sağlıyorsa, o halde
	(a) Typekit Sync uygulamasını (indirilmesine, yüklenmesine izin verdiğimiz ya da Typekit Sync aracılığıyla Size başka bir şekilde sunulan Lisanslı İçerik de dahil olmak üzere) yalnızca İzin Verilen Sayıda Bilgisayarda Kullanabilirsiniz;
	(b) Bilgisayarınıza yükledikten sonra Lisanslı İçeriğe Typekit Sync aracılığıyla erişebilir ve masaüstü yayıncılıkta Kullanmak üzere Bilgisayarınızda eşitlenmesini istediğiniz kullanılabilir Typekit Sync Yazı Tipleri arasından seçim yapabilirsiniz;
	(c) Yayınlanan Belgeler tasarlamak ve geliştirmek amacıyla Bilgisayarınızda eşitlemiş olduğunuz Typekit Sync Yazı Tiplerini Kullanabilir ve belgeyi yazdırmak, görüntülemek ve düzenlemek amacıyla Lisanslı Yazı Tiplerinin kopyalarını Yayınlanan Belgeniz...
	3.1.2 Web Sitesi Yayıncılığı. Abonelik Planınız, Lisanslı İçeriğin Web Sitesi yayıncılığı için Kullanımını sağlıyorsa, o halde
	(a) Lisanslı İçeriği, Yayınlanan Web Siteleriniz veya web sayfalarınızı tasarlamak ve geliştirmek için Kullanabilirsiniz (ve bu amaçlar için zorunlu kıldığımız bir Kiti kullanmanız gerekir) ve başkaları Yayınlanan Web Sitelerinizi görüntülediği veya b...
	(b) Yayınlanan Web Sitelerinizde Lisanslı Yazı Tiplerini, yalnızca bu 3.1.2 numaralı bölümde açıklanan şekilde Kullanabilirsiniz.
	3.2 Adına Yayınlanmış Ortamlar Oluşturduğunuz Yayıncılar Tarafından Lisanslı İçeriğin Kullanılması. Adına Yayınlanan Ortamlar oluşturduğunuz yayıncılar, Hizmete abone oldukları ya da Hizmete erişim için Adobe ile ayrı bir anlaşma yaptıkları takdirde b...
	3.3 Hizmetin Tekrar Satılması.
	3.3.1 Bir Ajans iseniz, bu Hizmeti tekrar satma hakkınız, sadece Ajans olarak kendi müşterilerinize sağladığınız hizmetlerle bağlantılı olmak koşulu ile sınırlandırılmıştır; bununla birlikte Adobe, bir Ajans tarafından Hizmet ile birlikte kaydedilebil...
	3.3.2 Bir Bayi Platformu iseniz, Lisanslı İçeriğin herhangi bir kısmını Adobe’nin önceden açık yazılı izni olmadan Kullanmayacağınızı taahhüt edersiniz. Ücretsiz yazı tipi hizmetlerimizden birini Kullanan bir Bayi Platformu iseniz, support@typekit.com...
	3.3.3 Bayi Platformları; Lisanslı İçeriği, veri veya yazılım ithalatı veya ihracatıyla ilgili yasalar, veri koruma ve gizlilik yasaları ile kişisel veya kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler açısından geçerli kurallar dahil ancak bunlarla sınırlı olmama...
	3.4 Yükümlülükler, Sınırlamalar, Kısıtlamalar ve Lisanslı İçeriğin Yasaklanan Kullanımları.
	3.4.1 Belgelerin kopyalarını oluşturma. Belgelerin, Lisanslı İçerik Kullanımınızla bağlantılı dahili referanslar için makul miktarda olmak kaydıyla, kopyalarını oluşturabilirsiniz.
	3.4.2 Lisanslı İçeriğe erişimin devamı. Lisanslı İçeriğe erişimin devam etmesi; Lisanslı İçeriği sağlamak, etkinleştirmek veya eşitlemek ya da Lisanslı İçeriğe erişiminizi yetkilendirmek, yenilemek ya da doğrulamak için sürekli internet bağlantısı ger...
	3.4.3 Dahil olan açık kaynak bileşenleri. Lisanslı İçeriğin bazı kısımları, açık kaynaklı yazılım bileşenleri ve yazılım programları kullanabilir ve içerebilir. Lisanslı İçeriği Kullanımınız, ayrıca, Lisanslı İçerikle birlikte sağlanan telif hakkı dos...
	3.4.4 Mevcut bildirimleri saklama. Lisanslı İçerik, Size, patent, telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil olmak üzere belirli mülkiyet bildirimleriyle birlikte sunulabilir. Lisanslı İçeriğin içinde ya da üzerinde görünen tüm bu mülkiyet bildiri...
	3.4.5 Lisanslı İçeriğin Yasaklanan Kullanımları. Lisanslı İçeriğe eklenmiş ya da Lisanslı İçerikle birlikte verilmiş belirli açık kaynaklı bileşenler için geçerli olan açık kaynak lisans koşulları uyarınca izin verilebilecek durumlar hariç olmak üzere...
	(a) Abonelik Planınız çerçevesinde açıkça izin verilmediği takdirde, Lisanslı İçeriği kendi sunucunuz ya da başka bir kendi kendine barındırma seçeneği veya hizmeti üzerinde barındırma;
	(b) Bu Ek Koşullar’daki bölüm 3.1’de açıklanan durumlar haricinde, herhangi bir Lisanslı İçeriği Yayınlanan Ortamlarınıza dahil etme, gruplama, katıştırma veya başka bir şekilde dağıtma ya da Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümünü Kullanma erişiminiz...
	(c) Yayınlanan Ortamlarınızdan Lisanslı İçeriğin harici çıktılarına izin verme ya da Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümünü, bağımsız olarak veya başka birinin Sizin Yayınlanan Ortamlarınız dışında Lisanslı İçeriği Kullanarak yeni içerik yazmasına iz...
	(d) Lisanslı İçeriğin herhangi bir bölümüne bir işlev ekleme ya da bunu başka bir şekilde değiştirme, uyarlama, çevirme, dönüştürme, oluşturma ya da bundan Türev Çalışma yapma veya yaptırma;
	(e) Bir Kit, Hizmet veya Lisanslı İçerik üzerinde tersine çevirme, geri derleme veya tersine mühendislik işlemleri gerçekleştirme ya da bunların kaynak kodunu başka bir şekilde keşfetmeye çalışma ya da bir Kit, Hizmet veya Lisanslı İçerikteki herhangi...
	(f) Lisanslı İçeriği Kullanma haklarınızın herhangi bir bölümü açısından bir devir işlemi gerçekleştirme, teminat hakkı verme veya bunları başka bir şekilde aktarma;
	(g) Lisanslı İçeriği bir Kitten ya da yüklediğimiz Bilgisayarınızdaki konum veya klasörlerden kopyalamaya, taşımaya veya kaldırmaya çalışma ya da bu amaçlar için sağladığımız yöntemleri Kullanarak Hizmete doğrudan abone olmadan Lisanslı İçeriğe başka ...
	(h) Lisanslı İçeriği, ticari bir yazdırma hizmeti sağlayıcısı gibi bir hizmet bürosu düzenlemesi için Kullanmak üzere kopyalama veya dağıtma (Bu Ek Koşullar’daki bölüm 3.1.1’e göre bazı türdeki Yayınlanan Ortamlara katıştırılan Lisanslı Yazı Tipleri i...
	3.4.6 Bu Ek Koşullara Uyma. Adobe, makul bir süre önceden haber vermek koşuluyla, bu Ek Şartlar’a riayet edip etmediğinizle ilgili kayıtları sunmanızı talep edebilir ve bu tip bir talebin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde bu kayıtları Adobe’ye...
	3.5 Hizmet Aracılığıyla Sunduğunuz Müşteri İçeriği için Adobe’ye Verdiğiniz Haklar. Hizmet, Lisanslı İçerik veya Yayınlanan Ortamlar yoluyla, bunları Kullanarak veya bunlarla bağlantılı olarak barındırma amacıyla Müşteri İçeriğini Adobe’ye sunduğunuz ...
	3.5.1 Hizmet aracılığıyla barındırılmak üzere Adobe’ye sunduğunuz Müşteri İçeriği ile ilgili olarak; Müşteri İçeriğinin, Yayınlanan Ortamlarla bağlantılı olarak Hizmet aracılığıyla Adobe tarafından kullanılabilmesi, çoğaltılabilmesi, görüntülenebilmes...
	3.5.2 Sizi, bu Bölüm’de anılan hakları vermekten alıkoyan herhangi bir anlaşma veya düzenleme içinde olmadığınızı beyan ve garanti etmiş olursunuz.
	3.5.3 Adobe’nin ve Adobe görevlilerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının ve iştiraklerinin; Hizmeti Kullanımınızda kolaylık sağlaması için Adobe’ye sağladığınız Müşteri İçeriği ile ilgili ya da bundan kaynaklanan her türlü iddia, talep ya da dava ile ...
	3.5.4 Hizmet üzerinde veya aracılığıyla barındırılmak üzere Adobe’ye sunduğunuz Müşteri İçeriğindeki haklarınız saklı tutulur. Adobe tarafından Müşteri İçeriğine uygulanan tüm Adobe Yazı Tipi İyileştirmelerinin sahibinin Adobe olduğunu kabul etmiş ve ...

	4. Diğer Haklar ve Yükümlülükler.
	4.1 Destek. Teknik Destek; abone olunan hizmet düzeyine bağlı olarak yalnızca ücretli Abonelik Planı katılımcılarına verilmektedir. Teknik destek vermek amacıyla Sizinle veya personelinizle iletişime geçebilir ve sistemlerinize veya ağlarınıza erişim ...
	4.2 Sona Erme.
	4.2.1 Adobe’nin, Lisanslı Yazı Tiplerini ve Pazar Yazı Tiplerini, mülkiyet veya lisans haklarına sahip bulunan içerik Lisans Verenlerinden elde ettiğini onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu yazı tiplerini Kullanma için hakkınız ve lisansı...
	4.2.2 Herhangi bir tarihte, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın ve herhangi bir nedenle Hizmeti veya fiyatlarını (veya herhangi bir bölümünü), Hizmete erişiminizi, herhangi bir Lisanslı İçeriği ya da Hizmet Arayüzlerini geçici veya kalıcı olarak s...
	4.2.3 Bu Ek Koşulları ihlal etmeniz, geçerli bir Hesabı gerektiği gibi sürdürmemeniz veya gereken Abonelik Planı ücretlerini ödememeniz halinde, Hesabınızı ve Hizmeti ve/veya Lisanslı İçeriği Kullanma hakkınızı askıya alabilir veya sonlandırabiliriz.
	4.2.4 Adobe; suistimal, aşırı sıklıkta Hizmet talebi veya bir Hizmet Arayüzü yoluyla başka bir aşırı Kullanım örneği tespit ederse, takdiri tümüyle tarafımıza ait olmak üzere, Hesabınızın Hizmet Arayüzlerine erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya ...
	4.2.5 Hizmetin veya Lisanslı İçeriğin işleyişini herhangi bir şekilde engellemeye yönelik her türlü girişim; soruşturma, dava ve para cezasıyla sonuçlanabilir.
	4.3 Para İadeleri. Ön ödemeli Abonelik Planlarının ya da Pazar Siparişlerinin iptali, abonelik düzeyinin düşürülmesi veya planlarda yapılan başka bir değişiklik durumunda herhangi bir para iadesi yapılmaz.
	4.4 Sona Erme veya İptalin Etkisi.
	4.4.1 Hesabınızın Sizin tarafınızdan veya bu Ek Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle Bizim tarafımızdan sona erdirilmesi halinde, Hesabınız başka bir bildirimde bulunulmadan kapatılacaktır.
	4.4.2 Hesabınızın ya da Hizmeti Kullanma veya Hizmete erişme hakkınızın iptal edilmesi veya sona erdirilmesi durumunda, Hesabınız derhal kullanımdan çıkarılıp silinecek, tüm Hizmet yapılandırma ayarlarınız ve web sitesi tasarım verileriniz dahil Hesab...
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