ANADOLU
IMAGES
SÖZLEŞMESİ

SANATÇI ANADOLU
AGREEMENT

IMAGES

ARTIST

MADDE 1. TARAFLAR

ARTICLE 1. PARTIES

1.1 İşbu sözleşme GMK Bulvarı No:128/C
Tandoğan/ANKARA
adresinde mukim
Anadolu Ajansı T.A.Ş. (Bundan sonra
AJANS
olarak
nılacaktır.)
ile
_______________ adresinde mukim, ___ (
TC No’lu/Pasaport No’lu) ______ arasında
(Bundan
böyle
SANATÇI
olarak
anılacaktır.) aşağıdaki şartlar dahilinde
imzalanmıştır.

1.1 This agreement is made and signed
between Anadolu Agency, resident at GMK
Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA (
Hereinafter called as ‘’ AGENCY’’) and
_______________, resident at ___, (
T.C/Passport No) ______ ( Hereinafter called
as ‘’ARTIST’’) on the following terms.

1.2 Taraflara ilişkin detaylı bilgiler şu 1.2 The details of both parties are below:
şekildedir:
AGENCY
: Anadolu Ajansı T.A.Ş.
AJANS
:
Anadolu
Ajansı Adress
: GMK Bulvarı No: 128/C
T.A.Ş.
06430 Tandoğan/ANKARA
Adres
: GMK Bulvarı No: 128/C E-mail
: ________
06430 Tandoğan/ANKARA
Phone
: 0 312 999 20 00
E-posta
: ________
TeleFaks
: 0 312 231 82 54
Telefon
: 0 312 999 20 00
Faks: 0 312 231 82 54
SANATÇI
:
T.C. No/ Pas. No
Adres
:
Tel
:
E-posta

:

:

ARTIST
T.C./ Pas. No
Adress
Phone
E-mail

:
:
:
:
:

1.3 AJANS ve SANATÇI ayrı ayrı ‘’Taraf’’, 1.3 AGENCY and ARTIST may hereafter be
birlikte
‘’TARAFLAR’’
olarak referred to individually as a party and
anılacaklardır.
collectively as the parties.

MADDE 2. TANIMLAR

ARTICLE 2. DEFINITIONS

2.1 SİTE: Fotoğraf, video ve her türlü
içeriğin müşterilere satıldığı ‘’Anadolu
Images’’ (anadoluimages.com) olarak bilinen
bir online pazaryeri olarak tanımlıdır.

2.1 WEBSITE: It means ‘’Anadolu Images’’
(anadoluimages.com), which is a electronic
commerce marketplace that photographs,
videos and all kinds of other contents can be
sold on.

2.2 MÜŞTERİ: SİTE’de yeni bir hesap
açarak, iş bu sözleşmeye taraf olan kişiyi 2.2 CUSTOMER: It means a person who
ifade eder.
opens a new account on WEBSITE and is a
part of this agreement

2.3 ABONE: AJANS abonesi olan ve bu 2.3 SUBSCRIBER: It means a user who
vesileyle SİTE’de kendileri için hesap açılan subscribes to AGENCY and therefore an
kullanıcıları ifade etmektedir.
account may be opened on behalf of them on
the WEBSITE.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ARTICLE 3. THE SUBJECT AND THE
VE SÜRESİ
TERM OF THE AGREEMENT
3.1 İş bu sözleşme SANATÇI’nın tüm
haklarına sahip olduğu içeriklerin SİTE
üzerinden satımını ve bu satıma ilişkin
tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini
konu edinir.

3.1 The subject of this agreement is selling of
the contents whose all rights belong to
ARTIST on the WEBSITE and rights and
obligations of both parties with regard to this
selling.

3.2 İş bu sözleşme, üyelik başvurusunun
kabul edildiği zamandan başlayarak üyelik
sona erinceye yada AJANS tarafından tek
taraflı olarak herhangi bir neden ileri
sürmeksizin üyelik sona erdirilinceye kadar
geçerlidir.

3.2 The term of this agreement starts from
the acceptance of membership application
and ends with i) the termination of the
membership or ii) cancelling the agreement
by AGENCY ex parte without giving any
reason.

MADDE 4. SANATÇININ HAK VE ARTICLE 4.
THE RIGHTS AND
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
OBLIGATIONS OF THE ARTIST
4.1 SANATÇI, yüklediği fotoğrafların
başlık, açıklama ve anahtar kelimelerini
girmekle yükümlüdür. Anadolu Images bu
bilgileri kabul etme, reddetme veya
değiştirme hakkına sahiptir.

4.1 ARTIST shall be obliged to write the
titles, explanations and key words of the
photographes. AGENCY has right to accept,
refusal or change all of these informations.

4.2 SANATÇI’nın SİTE’ye üyeliğinin kabul
edilmesi için 5 adet yüksek çözünürlüklü
fotoğraf göndermesi gerekir. Fotoğrafların
kabul
edilmesi
halinde,
AJANS,
SANATÇI’ya fotoğraflarını yükleyip site
üzerinde yayınlama ve satışa açma hakkı
verir.

4.2
ARTIST shall send five (5) high
resolution photographes in order to accept
the membership to the WEBSITE. Upon the
acceptance of the photographes, AGENCY
shall give right to load, publish and sell the
photographes on the WEBSITE to the
ARTIST.

4.3 SANATÇI, şahıs olarak mı, bir kurum
adına mı başvuruda bulunduğunu mutlak
surette üye olurken bildirme yükümlülüğü
altındadır. SANATÇI üyelik sürecinde
verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve
aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü
zarardan bizzat ve sadece kendisinin sorumlu
olduğunu, kendisinin bu madde hükmünü
ihlali nedeni ile ortaya çıkabilecek her türlü

4.3 ARTIST shall notify whether he/she
makes an application on behalf of individual
or entity during the membership process.
ARTIST shall agree, declare and undertake
that i) all information given by him/her is
true ii) ARTIST shall be personally liable;
and iii) all losses and damages of AGENCY
arising from the breach of this article shall be
recovered by ARTIST.

zarar nedeniyle AJANS’ın tüm zararını
karşılamakla yükümlü olduğunu kabul,
beyan ve taahüt ederler.
4.4 SİTE’nin herkese açık, müşterilere açık
ve sanatçılara açık çeşitli kısımları
mevcuttur. SANATÇI, sanatçılara açık olan
kısımlardan fotoğraf yükleyebilir, üyelik
bilgilerini değiştirebilir, ve iş bu sözleşmenin
4. (dördüncü) maddesindeki şartlar dahilinde
birikmiş tutarı var ise para çekme hakkına
sahiptir.

4.4 WEBSITE has different sections which
open everbody, open only to the customers
and open only to the ARTISTs. ARTIST
shall have right to i) load photograhes ii)
change its membership informations; and iii)
draw cash in accordance with the Article 4 ıf
there is a money in its account

4.5 SANATÇI, SİTE üzerindeki iletişim
kanallarını kullanarak, hesabının/hesaplarının
kapatılması talebini iletme hakkına sahiptir.
Talebin AJANS’a ulaşması ile beraber bu
talep işleme konulur ve daha önce satın
alınan fotoğrafların, mevcut müşterilerine
ulaştırılması dışında, üyelik 3 ay içinde
kapatılır. Sözleşmenin iptal edilmesi
durumunda,
SANATÇI’nın üye hesabı silinir, üyelik
bilgileri geçersiz olur ve siteye girişi
mümkün olmaz.
Üyeliğin silinmesi ile
birlikte SANATÇI’nın göndermiş olduğu
tüm içerikler siteden kaldırılır. Lakin
AJANS, yüklenen içerikleri arşiv ve referans
kullanımları için saklamak hakkına sahiptir.
Üyeliğin
sona
ermesi
ile
birlikte
SANATÇI’nın
hesabında
biriken
komisyonlar, sonraki ödeme periyodunda
seçmiş olduğu gönderme biçimi ile
SANATÇI’ya gönderilir.
SANATÇI’nın
SİTE üzerinden satılmış olan fotoğraflarının
hakları, müşteriler tarafından satın alırken
seçtikleri lisanslara göre kullanılmaya devam
edilir.

4.5 ARTIST has right to demand to close its
account/accounts by using the contact
channels on the WEBSITE. AGENCY shall
put this demand into operation and the
account shall be closed in three (3) months,
except the photographes which are sold to
the customers. Upon the termination of the
agreement, i) the account of ARTIST shall be
deleted ii) the membership informations of
ARTIST shall be invalid; and iii)
WEBESITE enter shall not be possible. By
deleting of the membership, all contents sent
by ARTIST shall be removed from the
WEBSITE. However, AGENCY has right to
hide the loaded contents for its archive and
reference usages. With the termination of the
membership, the comissions collected in
ARTIST’s account shall be sent to ARTIST
by the method of the payments preferred by
ARTIST on next payment period. The rights
of the selling ARTIST’s photographes
belong to the CUSTOMER during the
licence period chosen by CUSTOMER and
the usage of these photographes shall
continue during the licence period.

4.6
SANATÇI, SİTE’ye üye olurken
verdiği bilgilerin, SİTE Yönetimi tarafından
kendi
bilgisayarlarında
depolanacağını
onaylar. SİTE Yönetimi, bu bilgilerin gizli
olduğunu ve ulusal & uluslararası yasalar
gerektirmediği sürece açıklanmayacağını
kabul ve taahhüt etmiştir.

4.6
ARTIST shall confirm that the
informations he/she gave during the
membership process shall be stored by
WEBSITE Administration in its computers.
WEBSITE Administration shall agree and
undertake that the informations taken by
ARTIST shall not make public, except as
required international and national law
regulatios.

4.7
SANATÇI, iş bu sözleşmeyi 4.7 ARTIST shall agree and undertake that
imzalayarak 18 yaşından büyük olduğunu he/she is an adult aged 18 and older by
taahhüt etmiştir.
signing this contract
4.8 SANATÇI, bir kurum yahut kuruluşu
temsil ediyorsa kurum ve kuruluşu temsil
etme hakkına haiz olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiştir.

4.8 Artist shall agree and undertake that
he/she has authority to represent the entity if
he/she apply to the WEBSITE to be member
on behalf of entities.

4.9 SANATÇI, SİTE’ye her türlü telif
hakları ve her türlü fikri mülkiyet haklarına
sahip olmadığı herhangi bir içeriği
yükleyemez. Aksi halde ortaya çıkacak
zarardan bireysel ve kurumsal olarak kendisi
sorumludur.

4.9 ARTIST shall not load any content
whose all intellectual property rights and
copyrights don’t belong to itself to the
WEBSITE. Otherwise, ARTIST shall be
liable individually and institutionally if any
losses or damages are occured

4.10 SANATÇI,gönderdiği içeriklerden, üye
hesabından veya SİTE’nin her türlü
kullanımından kaynaklı kendisinin ihmal
yada icrai fiilleri nedeniyle sebep olduğu tüm
zararları ve masrafları (avukatlık ücretleri
dahil) tazmin etmeyi kabul etmiştir.

4.10 ARTISTS shall agree to recover all
expenses, losses and damages ( attorneys fee
included) arising from its own neglicence or
breach or act of commission with regard to
the content he/she sent to the WEBSITE or
usage of the WEBSITE

MADDE 5. ÖDEME

ARTICLE 5. PAYMENT

5.1 SİTE’ye
yüklenen içeriklerin
MÜŞTERİ’ler ve ABONE’ler tarafından
indirilmesi halinde, içeriğin satış fiyatının
%20’si SANATÇI’nın alacak hanesine
yazılır.

5.1 The 20% percentage of selling price is
registered to ARTIST account as money
owed to ARTIST if the content loaded to the
WEBSITE by ARTIST is dowloaded by
CUSTOMER or SUBSCRIBER.

5.2 SANATÇI’nın biriken komisyonlarının
toplam tutarının 200 (ikiyüz) USD’i geçmesi
ile, SANATÇI bu tutarı daha önceden
belirlenmiş olan paypal hesabına (kesintisiz)
veya banka hesabına (hesap gönderim ücreti
olabilir) gönderilmesi için talepte bulunma
hakkını elde eder. SANATÇI’nın bu talebi
üzerine en geç 2 ay içinde AJANS bu tutarı
sanatçı tarafından belirlenen yöntem ile
SANATÇI’ya göndermek zorundadır.

5.2 ARTIST has right to demand from
WEBSITE to send its accrued money to the
its bank account (there can be authorized
stoppage by Bank) or paypal account
(without any authorized stoppage), if the
amount of accrued comission is at least 200
(twohundred) USD. Upon the request of
ARTIST to send the money to its defined
bank or paypall account, AGENCY shall
send the money to the account preferred by
ARTIST in 2 (two) months.

5.3 Fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm
içeriklerin fiyatlarının tek belirleyicisi 5.3 AGENCY has exclusively right to set all
AJANS’tır.
prices of all contents including all
photographes loaded to the WEBSITE by
ARTIST.

5.4 SİTE üzerinde bir çok kaynaktan içerik
sergilenerek satılabilinir ve AJANS bu
içeriklerin belirlenen fiyatlarının birbirinden
farklı olabileceğini kabul ve beyan etmiş;
SANATÇI bu hususa itiraz etmediğini kabul,
beyan ve taahhüt etmiştir.

5.4 Different contents from different sources
can be exhibited on the WEBSITE and
AGENCY shall agree that the prices of
different or same contents from different or
same sources can be different. ARTIST shall
agree, declare and undertake not to object to
this matter.

5.5 SANATÇI’ların, banka veya paypal
hesap bilgilerini yanlış girmeleri gibi kendi
hatasından kaynaklanan ortaya çıkabilecek
masraf ve zararlardan AJANS kesinlikle
sorumlu değildir, bu durumlarda oluşacak
tüm
masraflar SANATÇI’nın kendi
hesabından kesilir ve SANATÇI tarafından
giderilir.

5.5 AGENCY shall not be liable from any
losses or damages arising from ARTIST’s
own fault like writing wrong bank or paypal
account information. In the present case, all
expenses, losses or damages shall be
deducted from ARTIST account and
recovered by ARTIST.

MADDE 6. İÇERİKLERİN
YÜKLENMESİ

SİTEYE ARTICLE 6. LOADING CONTENT TO
THE WEBSITE

6.1 SİTE’ye yüklenecek fotoğraflar sadece
işbu sözleşmede aranan şartlara ve yasal 6.1 The photographes or other contents
mevzuat ile ahlaki ve etik ilkelere uygunluk loaded to the WEBSITE only can be
söz konusu ise kabul edilir.
accepted by AGENCY on condition that
these photographes and contents are legal,
ethica land matching the terms of this
agreement.
6.2 SİTE üzerinden gönderilen bir fotoğrafın
kabul edilip, edilmemesi,
yayınlanması, 6.2 AGENCY has exclusively right i) to
yayından
kaldırılması,
altyazılarının accept i) not to accept iii) to publish or iv) to
değiştirilmesi hakkı AJANS’ın münhasır remove or v) to change the subtitles of the
hakları arasındadır.
contents/photographes loaded by ARTIST to
the WEBSITE.
6.3 AJANS, SİTE’ye yüklenen tüm
içeriklerin denetimini sağlamak için elinden 6.3 AGENCY shall be obliged to audit the
geleni yapmakla yükümlüdür.
contents loaded to the WEBSITE.
6.4 SANATÇI’nın şiddet, müstehcenlik ve
üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını
zedeleyen içerikleri siteye yüklemesi
kesinlikle yasak olup böyle bir durumda tüm
cezai ve hukuki sorumluluk SANATÇI’nın
üzerindedir.

6.4 ARTIST shall not load any content to the
WEBSITE, which is obscene, violent or
damaging third parties any rights. In the
contrary case, all legal and criminal liability
shall belong to ARTIST.

6.5 SANATÇI,
siteye yüklenen tüm
içeriklerinin “editöryal” yani haber amaçlı 6.5 ARTIST shall know and agree that all
kullanılabileceğini bilir ve kabul ederler. Bu contents loaded to the WEBSITE by

nedenle de SANATÇI yüklediği içeriklerin
tamamının doğru, anlaşılır ve tarafsız
olduğunu garanti eder. Aksi halde ortaya
çıkabilecek
zararların
tamamından
SANATÇI sorumlu olup, AJANS’ın bu
nedenle ödemek zorunda kaldığı bir tazminat
olursa SANATÇI kendisinin sebep olduğu bu
zararın bedelini derhal AJANS’a ödemekle
mükelleftir.

ARTIST can be used for editorial (to make
news) purposes. Therefore, ARTIST shall
guarantee that all contents loaded by itself is
true, understandable and neutral. Otherwise,
ARTIST shall i) be responsible from all
damages or losses and ii) be obliged to pay
all damages or losses of AGENCY at once.

6.6 SİTE üzerinden verilen hizmet AJANS
tarafından önceden haber verilmeden her
zaman durdurulabilir, bu durdurma işlemleri
sırasında doğabilecek hiç bir zarardan
AJANS ve SİTE Yönetimi kesinlikle
sorumlu tutulamaz.

6.6 AGENCY has right to stop or suspend of
the services giving by itself on the
WEBSITE anytime without prior notice.
AGENCY or WEBSITE Administration can
not be liable if any damages or losses are
occured during the stopping or suspending
process.

6.7 AJANS VE SİTE Yönetimi önceden
haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe
dahi bildirmeksizin SANATÇI’nın üyeliği ile
ilgili olarak her türlü üyelik bilgilerini
değiştirme, feshetme ve dondurma hakkına
sahiptir. Bu hakkın kullanımı nedeniyle
SANATÇI herhangi bir zarar talebinde
bulunmamayı kabul ve beyan etmiştir.

6.7 AGENCY has right to change the
membership informatio and to terminate or
suspend the membership with regard to
ARTIST membership without giving any
notice. ARTIST shall agree and declare not
to demand any damages or losses from
AGENCY due to enjoyment.

6.8 SİTE’nin düzgün bir şekilde çalışması
için “cookies” tanımlama dosyalarının
SANATÇI
tarafından
kullanılan
bilgisayarlarda saklanması gerektiğinden
“cookies” dosyalarının devre dışı bırakılması
durumunda SİTE’nin fonksiyonları ve
işlevleri
doğru
çalışmayabilecektir.
SANATÇI, bu hususu bildiğini kabul ve
beyan etmiştir.

6.8 ‘’Cookies’’ identification documents are
needed to be kept in computers used by
ARTIST in order to work properly of
WEBSITE. If the cookies are deactivated,
WEBSITE functions can not work properly
and ARTIST shall agree and declare that
he/she know that matter.

MADDE 7. İÇERİKLERİN KULLANIMI

ARTICLE
7.
CONTENTS

THE

USAGE

OF

7.1 SİTE üzerinden indirilen içerikler sadece
sözleşmelere uygun olarak “editöryal” amaç 7.1 The contents downloaded from the
ile kullanılabilir.
WEBSITE only can be used for editorial
purposes in accordance with the agreements.
7.2 SİTE üzerindeki içeriklerin sözleşmelerin
izin verdiği durumlardan farklı bir şekilde 7.2 It is absolutely prohibited to use, obtain
elde edilip kullanılması, yayınlanması, ,publish, show or change the contents unlike
gösterilmesi veya değiştirilmesi kesinlikle stipulated in the agreements.
yasaktır.

MADDE
8.
HAKLARI

FİKRİ

MÜLKİYET ARTICLE
8.
INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS

8.1 Site üzerindeki tüm içeriğin fikri
mülkiyet hakları AJANS’a, ve/veya AJANS
iş birliği ortaklarına (partnerler) ve/veya
bireysel sanatçılara aittir. Fotoğraf ve diğer
içerik lisans haklarının belirli bir süre için
SİTE üzerinden MÜŞTERİ yada ABONE
tarafından satın alınması ile fotoğraf ve
içeriklerin mülkiyet hakları kesinlikle
MÜŞTERİ yada ABONE’ye devrolmuş
sayılmaz.

8.1 All intellectual property rights on the
WEBSITE belong to AGENCY or
AGENCY’s
partners
that
AGENCY
collaborates with or individually to the
ARTIST. Purchasing the right of licences of
the photographes or any other contents by
CUSTOMER or SUBSCRIBER for defined
period may not be interpreted that intellectual
property rights are transfered to the
CUSTOMER or SUBSCRIBER.

8.2 İçeriklerdeki tüm mülkiyet hakları
AJANS ve diğer lisans sahiplerine aittir.
İçeriklerin telif hakları, ve her türlü fikri
mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası
yasalar tarafından koruma altındadır.

8.2All intellectual property rights belong to
AGENCY and other licensees. Besides that,
all the copyrights and intellectual property
rights of the contents loaded to the
WEBSITE are protected by the national and
internaional law regulations.

8.3 AJANS, site üzerinde fikri mülkiyet ve
telif haklarının ihlaline izin vermemek için
gerekli özeni gösterir ve böyle bir durumun
tespiti durumunda AJANS fotoğrafları
kaldırma hakkını saklı tutar.

8.3 AGENCY shall give the full care needed
so as not to allow the breach of the
intellectual property rights or copyrights.If
AGENCY determine that there is a breach of
copyright or intellectual property right,
AGENCY shall keep to have right to remove
the photographes.

8.4 AJANS’ın ve SİTE’nin her türlü logo,
grafik ve her türlü içeriği AJANS’tan yazılı
bir taleple ve izinle alınmadığı sürece
kullanılamaz.

8.4 Any logos, graphics or contents belong
to AGENCY or WEBSITE can not be used
without taking written consent from
AGENCY.

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER

ARTICLE 9. OTHER PROVISIONS

9.1 SİTE üzerinde yer alan içeriklerin
müşteriler tarafından “editöryal” amaç
dışında kullanımlarının önüne geçmek için
gerekli çalışmalar ve uyarılar sitede
mevcuttur, tüm bu uyarılara rağmen
müşterilerin içerikleri “editöryal” amaç
dışında kullanımlarından ortaya çıkabilecek
zararlardan SİTE Yönetimi ve AJANS
sorumlu değildir.

9.1 There are warning and works on the
WEBSITE stated that contents are only for
editorial (make news) purposes.Although all
these warnings, if CUSTOMERs or
SUBSCRIBERs misuse the contents, neither
AGENCY nor WEBSITE Administration
shall be liable.

9.2 All rights on the WEBSITE,including
intellectual property rights belong to
9.2 SİTE üzerindeki tüm haklar AJANS’a AGENCY

aittir.
MADDE
10
YORUMLANMASI

SÖZLEŞMENİN ARTICLE 10 INTERPRETATİON OF
AGREEMENT

10.1 SANATÇI, SİTE’yi kullanarak bu
sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
İş bu
sözleşme, SİTE üzerinde yer alan diğer
sözleşmelerin
yerine
geçtiği
şekilde
yorumlanamaz.

10.1 ARTIST shall agree to be part of this
agreement by using this WEBSITE. This
agreement shall not be interpreted that this
agreement supersedes any other agreements.

10.2 AJANS ve üyeleri arasında imzalanan iş
bu sözleşme ile taraflar arasında bir ortaklık
veya bağlayıcılık oluşmaz, bu sözleşme ile
bağımsız iş ortaklığının sınırları belirlenir,
tarafların diğeri üzerinde karar verme ve
yükümlü kılma hakları (bu anlaşmada
öngörülenler hariç) kesinlikle söz konusu
değildir.

10.2 This agreement shall not constitute a
partnership
or
bindingness
between
AGENCY and members of the WEBSITE.
This agreement shall only define the limits of
independent business partnership. Likewise,
the parties shall i) not have a right to decide
on behalf of other party and ii) not impose an
obligation except as predicted in this
agreement.

MADDE 11. DEVİR YASAĞI

ARTICLE 11. NON-ASSIGNMENT

11.1 SANATÇI hiçbir şekilde AJANS’ın
yazılı onayını almaksızın bu sözleşmeyi ve
bu
sözleşmedeki
haklarını
yahut
yükümlülüklerini
üçüncü
bir
kişiye
devredemez.

11.1 ARTIST shall not have right to transfer
this agreement and the rights and obligations
defined in this agreement to third parties
without written consent of AGENCY.

11.2 SANATÇI’nın üye hesabı kişiye özeldir 11.2 ARTIST’s membership account is
ve bu nedenle kesinlikle devredilemez ve private and personal. Hence, the personal and
satılamaz,.
private membership account shall not be
transfered or sold to third parties.
MADDE 12. KISITLAMALAR

ARTICLE 12. LIMITATIONS

12.1 SANATÇI, SİTE’yi ve SİTE’de yer
alan içerikleri kesinlikle sözleşmelere ve
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı
şekilde kullanamaz ve SİTE’ye Türkiye
Cumhuriyeti yasalarında ceza niteliği
taşıyan, hakaret, iftira, yakışıksız ve
müstehcen içerikler yüklememeyi kabul ve
taahhüt etmiştir. Aksi halde ortaya çıkacak
tüm zarardan SANATÇI kişisel/kurumsal
olarak kendisi sorumlu olacak olup, AJANS
SANATÇI’ya rücu etme hakkını saklı
tutmaktadır.

12.1 ARTIST shall not use the WEBSITE
and contents on WEBSITE in violation of
Turkish Law and this agreement. ARTIST
shall agree, declare and undertake that he/she
shall not load any criminal, insulting,
defamatory, inappropriate and obscene
content to the WEBSITE. Otherwise,
ARTIST shall be liable from all damages and
losses both individually and institutionally.
AGENCY shall keep the right to recourse to
ARTIST.

12.2 SANATÇI’nın bilerek veya bilmeyerek
yasaları ve iş bu sözleşmeyi ihlal etmesi ve
bu ihlali tekrarlaması halinde, AJANS,
SANATÇI’nın diğer tüm içeriklerini
kaldırma, hesabını kapatma ve yeni ehsap
açma talebini
kabul etmeme hakkına
sahiptir.

12.2 In case of that ARTIST intentionally or
unintentionally violates the Turkish Law or
this agreement and repeats the violation,
AGENCY shall have right i) to remove teh
all contents loaded by ARTIST, ii) close the
account and iii) not to accept application to
open a new account.

12.3 SİTE’ye virüs, solucan ve benzeri her
türlü zararlı yazılımın yüklenmesi kesinlikle
yasak olup; SİTE’nin normal işleyişini
aksatıcı, içerik ve verilerini izinsiz olarak
temin etmeye yönelik veya benzeri her türlü
saldırı sonucunda oluşabilecek her türlü
maddi manevi zarar, SANATÇI’dan AJANS
tarafından talep edilir.

12.3 ARTIST shall not load any malware
including virüs, worm etc. to the WEBSITE.
AGENCY shall have right to demand from
ARTIST all material and moral damages ,
which can be occured i) after any attack in
order to obtain the WEBSITE datas illegally
without consent of AGENCY ii) by
distrupting WEBSITE’s function.

12.4 SANATÇI, SİTE’ye üye olurken,
SANATÇI başvurusu yaparken veya daha
sonra bu bilgileri değiştirirken yanlış içerik
ve iletişim bilgisi veremez; aksi halde
sorumluluğu doğar.

12.4 ARTIST shall need to give true and real
content and contact information during the
membership of the WEBSITE and appliying
to open an account for ARTIST’s. Otherwise,
ARTIST shall be liable.

MADDE 13. SORUMSUZLUK

ARTICLE 13. NON-LIABILITY

13.1 AJANS, SİTE yönetimi, yöneticileri,
çalışanları,
temsilcileri
veya
lisans
verenlerinin, SİTE’nin kullanımından doğan
herhangi bir doğrudan, doğrudan olmayan
sonuç ve zararlardan her ne koşulda olursa
olsun sorumlu olmadıklarını SANATÇI
kabul etmiştir.

13.1 ARTIST shall agree and declare that
AGENCY,
WEBSITE
Administration,
WEBSITE Administrators or Representatives
or other LICENCERs shall not be liable from
any direct or indirect damages or losses
arising from the usage of the WEBSITE.

13.2 AJANS, SİTE’ye yüklenen içeriklerin
sergilenmesi, ve satılması konusunda hiç bir
garanti ve teminat vermediğinden bu konuda
kesinlikle sorumlu tutulamaz.

13.2 AGENCY shall not give a guarantee
that the contents loaded to the WEBSITE
will be definetely exhibited or sold.
Therefore, AGENCY shall not be liable if the
content can not be sold or exhibited.

13.3 SİTE üzerinde ortaya çıkabilecek
kesintilerden ve diğer teknik aksamalardan
doğan zarar ve kayıplardan AJANS, SİTE
çalışanları, yöneticileri ve temsilcileri
sorumlu tutulamaz.

13.3 AGENCY, WEBSITE Administration
or Administrators or Representatives shall
not be responsible from the damages or
losses arising from tecnical failure or
interruption of the WEBSITE.

13.4 SİTE’ye, SİTE’nin forum, blog, vs gibi
online alanlarına dışarıdan yüklenen içerik,
eser veya başka materyaller için, AJANS hiç
bir sorumluluk üstlenmemiştir.

13.4 AGENCY shall not take any
responsibility for any content, work or
different material loaded to WEBSITE’s
online forum, blog or any page by
CUSTOMERs, SUBSCRIBERs or any third
parties.

MADDE 14. UYGULANACAK HUKUK ARTICLE 14. APPLICABLE LAW AND
VE YETKİLİ MAHKEME
COURT
OF
COMPETENT
JURISDICTION
14.1 İş bu sözleşmeden doğacak her türlü 14.1 This agreement shall be governed by
ihtilaf Türk Hukuku’na tabidir.
and construed and enforced in accordance
with the Turkish Law.
14.2 Taraflar sözleşmeden doğacak tüm
ihtilaflar için Ankara mahkemeleri ile icra 14.2 The parties irrevocably agree that the
dairelerinin tüm dava, duruşma ve ortaya courts and enforcement offices of Ankara
çıkacak tüm diğer ihtilaflar için münhasır (TURKEY) are to have
exclusive
yetkili olduğunu gayrikabul-ü rücu kabul jurisdiction for the purpose of hearing and
etmişlerdir.
determining any suit, action or proceedings
and/or to settle any disputes arising out of or
in any way relating to this Agreement.

