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UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASI
Sürüm UTA 10072022  

AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  KABUL İŞARETLEME 
KUTUSUNU VEYA DİĞER KABUL GÖSTERGESİNİ SEÇEREK BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ VE 
KOŞULLARI İLE BAĞLI OLMAYI VE UPS MARKET DRIVER, INC. (“UPS”) İLE SİZİ YASAL 
OLARAK BAĞLAYAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. 

UPS'nin UPS Teknolojisini kullanmanız için Size verdiği izin şuradaki sorumluluklarınızı karşıladığınız sürece 
geçerlidir: (1) bu Genel Hükümler ve Koşullar <https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/GTC.pdf>; 
(2) şurada bulunan Son Kullanıcı Hakları: <https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/EUR.pdf> ve 
(3) şurada bulunan Bilgi ve Genel Kullanım Politikaları: 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/IGUP.pdf> ve yukarıdaki üç bölümün herhangi birisinde 
referans verilen belgeler buna dahildir (“Anlaşma”).   

Bu Anlaşmanın TÜM BÖLÜMLERİNİ okuduğunuzu ve tamamen anladığınızı bu belge ile teyit ediyorsunuz – 
Genel Hükümler ve Koşullar, Son Kullanıcı Hakları ve Bilgı̇ ve Genel Kullanım Politikaları ve bu belgede 
referans verilen belgeler buna dahildir. 

Anlaşmanın amaçları bakımından: 

“Müşteri” terimi, Sizin işvereniniz olan ancak bir Hizmet Sağlayıcı olmayan (1) ve söz konusu tescil 
için bir UPS Hesabı gerekli ise, eriştiğiniz ilk UPS Teknolojisini tescil ederken kullandığınız UPS 
Hesabının atandığı Kişi, (2) ve tescil için değil ama kullanım için bir UPS hesabı gerekli ise, eriştiğiniz 
UPS Teknolojisi ile kullandığınız ilk UPS Hesabının atandığı Kişi veya (3) eriştiğiniz ilk UPS 
Teknolojisinin tescili veya kullanımı için bir UPS hesabı gerekmediği zamanki Kişi anlamına gelir.  

“Hizmet Sağlayıcı” terimi, bir UPS müşterisi tarafından söz konusu müşterinin (Fatura Verileri Hizmet 
Sağlayıcıları dahil) gönderi faaliyetlerini UPS Tarafları ile çözümlemesi için ona yardımcı olmak üzere 
kendisi tarafından görevlendirilen ve UPS müşterisi için söz konusu hizmetleri vermek üzere UPS 
tarafından yazılı olarak onaylanmış olan bir üçüncü taraf anlamına gelir; ancak UPS Şubeleri UPS’nin 
yazılı izni olmaksızın Hizmet Sağlayıcı olarak hizmet verebilir. 

“Hizmet Sağlayıcı Çalışanı”, bir Hizmet Sağlayıcıda çalışan kişi anlamına gelir. 

“Siz” veya “Sizin”, geçerli olan duruma göre, şu anlamlara gelir: (i) Bu Anlaşmayı başka bir üçüncü 
taraf adına değil UPS Teknolojilerini kendi kişisel kullanımınız için yaptığınız zaman bir birey olarak 
siz; (ii) Müşterinin bir çalışanı olarak sorumluluklarınız gereği UPS Teknolojisine erişmeniz 
durumunda bir birey olarak siz ve Müşteri veya (iii) işvereniniz bir UPS müşterisi için Hizmet 
Sağlayıcı ise ve bir UPS müşterisinin faydası için hizmetler sağlamak üzere sorumluluklarınızın bir 
parçası olarak UPS Teknolojisine erişmeniz durumunda bir birey olarak siz ve işvereniniz. 

Siz, yasal reşit olma yaşına eriştiğinizi ve, eğer geçerli ise, UPS Teknolojisine ilişkin olarak kendi adınıza, 
Müşteri veya Hizmet Sağlayıcı adına geçerli yasalar uyarınca yasal yönden bağlayıcı nitelikte sözleşme 
yapabileceğinizi beyan ve garanti ediyorsunuz.  Herhangi bir tarihte geçerli yasalar uyarınca, geçerli olan 
duruma göre, kendi adınıza veya Müşteri veya Hizmet Sağlayıcı adına yasal yönden bağlayıcı sözleşme 
yapabilme yetkiniz artık olmadığı zaman kendi adınıza, o Müşteri veya Hizmet Sağlayıcı adına UPS 
Teknolojisini kullanamazsınız. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/IGUP.pdf
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Genel Hükümler ve Koşullar 

1. Tanımlar. Bu Anlaşmada ilk harfi büyük olan terimler, burada ekli olan Genel Hükümler ve Koşullar 
Ek A belgesinde ve Son Kullanıcı Hakları Ek A belgesinde belirlenen anlamı taşır. Son Kullanıcı Hakları ile bu 
Genel Hükümler ve Koşullar belgelerindeki terimler arasında herhangi bir çelişki olduğu takdirde bu Genel 
Hükümler ve Koşullar esas alınacaktır. 

2. Lisans Verilmesi. 

2.1. Kapsam.  UPS, bu Anlaşmanın hükümlerine ve koşullarına tabi olmak üzere, bu belge ile Size UPS 
Teknolojisini ve ilgili Teknik Dokümantasyonu bu Teknoloji için İzinli Bölgede uygun olduğu şekilde 
kullanmanız veya erişmeniz için sınırlı, kabili rücu, başkalarına lisanslanamaz, münhasır olmayan, devir 
edilemeyen bir lisans verir ve Siz de bunu kabul edersiniz.  Son Kullanıcı Hakları, UPS Teknolojisine özgü 
lisans hak ve kısıtlamalarının yanı sıra ilave genel lisans hak ve kısıtlamaları içerir. 

2.2. Genel Kısıtlamalar – UPS Materyalleri ve Yazılım.  Siz ve Kendi çalışanlarınız ve temsilcileriniz 
UPS Materyallerini UPS’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü kişiye lisanslamayacak, açıklamayacak 
veya devir etmeyeceksiniz. UPS’nin izni olmadan UPS Materyallerini veya onların herhangi bir kısmını 
değiştirmemeyi (Yazılımdaki düzeltmeler dahil), çoğaltmamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, yükümlülük 
altına sokmamayı, dağıtmamayı, tekrardan dağıtmamayı, tekrardan pazarlamamayı veya diğer herhangi bir 
şekilde elden çıkarmamayı kabul ediyorsunuz ve geçerli yasa kapsamında verilen bu gibi haklardan feragat 
etmiş oluyorsunuz.  Bu Anlaşmaya uygun olarak Yazılımın kullanımı için gereken durumlar hariç olmak üzere, 
Yazılımı kopyalamamayı kabul etmiş bulunuyorsunuz ancak sadece arşivleme amaçları ile Yazılımın bir (1) 
yedek kopyasını çıkarabilirsiniz. Sözü geçen yedek kopya UPS’nin telif hakkını ve başka mülkiyet uyarılarını 
içerecek ve bu Anlaşmanın tüm hükümlerine ve koşullarına tabi olacaktır.  Bu Anlaşmada bunun tersine olan hiç 
bir şeye bakılmaksızın, Siz bu Yazılımı zaman temelinde paylaşılan bir dış kaynak veya hizmet bürosu gibi 
kullanamazsınız. 

3. İhraç Yasaları Garantileri.  Burada Size sağlanan tüm UPS materyallerinin, ABD Ticaret Bakanlığının 
Endüstri ve Güvenlik Dairesi tarafından yönetilen ABD İhraç İdaresi Düzenlemelerine (“İİY”) ve diğer ABD yasa 
ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul ediyorsunuz.  Burada sağlanan tüm UPS materyallerini ele alır ve 
kullanırken İİY ve tüm geçerli ABD yasalarına uyacağınızı ve İİY ve ABD ve başka geçerli yasalar tarafından yetki 
verilmedikçe UPS materyallerini ihraç veya tekrardan ihraç etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.  Yukarıdaki 
belirtilenlerin genel niteliğini kısıtlamaksızın, UPS materyallerine (1) Kısıtlanmış Bölgede (veya Kısıtlanmış Bölge 
uyruklusuna veya mukimine) veya (2) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular listesinde 
veya ABD Ticaret Bakanlığının Reddedilen Kişiler Listesinde veya Tüzel Kişiler Listesinde yer alan herhangi bir 
kişi, tüzel kişi veya organizasyon tarafından erişilmeyeceğini, orada indirilmeyeceğini veya piyasaya 
sürülmeyeceğini, oraya taşınmayacağını, devir edilmeyeceğini, onun yolu ile nakil edilmeyeceğini, ihraç 
edilmeyeceğini veya tekrardan ihraç edilmeyeceğini kabul, beyan ve garanti ediyorsunuz.  Kısıtlanmış Bölge sayılan 
ülkeler ve bölgeler, yukarıda sözü geçen listelerde adı bulunan kişi, tüzel kişi veya organizasyonlar zaman zaman 
değiştirilebilir.  Böyle değişikliklere rağmen bu hükme uymayı ve hüküm hakkındaki bilginizi güncellemeyi kabul 
ediyorsunuz.  Sadece referans olması amacı ile, Kısıtlanmış Bölge ülkeleri ve bölgeleri ve yukarıda bahsedilen 
listelerdeki kişi, kuruluş veya kurumlar hakkındaki bilgiler aşağıdaki adresten bulunabilir: 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ve 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. UPS Materyalleri. 

4.1. Fikri Hakların Mülkiyeti.  UPS’nin UPS Materyallerine ilişkin tüm hakların, mülkiyet haklarının ve 
çıkarın sahibi olduğunu ve bunlar için Size lisans verme hakkının olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.  Siz, 
UPS Materyallerinde herhangi bir mülkiyet hissesi almadığınızı ve bu Anlaşma nedeni ile UPS Materyallerinde 
herhangi bir mülkiyet hissesi almayacağınızı kabul ediyorsunuz.  Hiç bir zaman UPS’nin veya onun lisans 
verdiği kişilerin UPS Materyallerindeki haklarına ve UPS Materyallerine herhangi bir şekilde zarar verecek bir 
eylemi veya şeyi yapmayacak veya bilerek yapılmasına izin vermeyeceksiniz.  UPS ve onun lisans verenleri, 
UPS Materyallerine ilişkin olarak burada özellikle verilmeyen tüm hakları saklı tutarlar. 

4.2. UPS Materyalleri ve UPS Teknolojisinde Değişiklikler.  UPS, herhangi bir tarihte UPS 
Materyallerinin ve/veya UPS Teknolojisinin herhangi birisini veya tamamını güncelleyebilir, değiştirebilir, tadil 
edebilir veya ona ekleme yapabilir. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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5. Destek Hizmetleri. 

5.1. Destek ve Bakım.  UPS, sadece kendi takdirine bağlı olmak üzere, Talebinize yanıt olarak zaman 
zaman Yazılım için destek veya bakım sağlayabilir (“Destek Hizmetleri”). Siz, UPS’yi ve onun yetkili 
temsilcilerini (“Destek Sağlayıcılar”) Destek Hizmetleri sağlamak ve Yazılıma, Yazılım ile birlikte 
kullandığınız diğer uygulamalara ve Sizin bilgisayar sistemlerinize şu şekillerde erişmek üzere yetki 
veriyorsunuz: (1) ya uzaktan, örneğin İnternet yolu ile veya başka bir yöntemle (bu durumda UPS veya Hizmet 
Sağlayıcılar tarafından bilgisayar sistemlerinizde ek yazılımın yüklenmesi gerekebilir) (“Destek Yazılım”), veya 
(2) taraflarca müştereken anlaşılan belirli zamanlarda tesise yapılan ziyaretler ile.  Destek Yazılımını kullanan 
her destek oturumu Sizin tarafınızdan ayrı ayrı onaylanacaktır.  Bu oturumlar sırasında UPS Yazılımı Sizin 
bilgisayar sisteminizde işlediği hali ile görebilir ve UPS Sizin bilgisayar sistemlerinizde değişiklikler yapmak 
için Size yardımcı olabilir.  Siz, UPS’ye ve Hizmet Sağlayıcılara, Destek Hizmetlerini sağlamak için makul 
ölçüde gerektiği üzere Yazılımı ve bilgisayar sistemlerinizi, uygulamalarınızı, dosyalarınızı ve ilgili verileri 
kullanma ve değiştirme hakkını veriyorsunuz. Ancak herhangi bir Destek Hizmetinin sadece UPS’nin takdirine 
bağlı olmak üzere sağlanacağını ve Anlaşmanın hiç bir unsurunun UPS’nin Destek Hizmetleri sağlamakla 
yükümlü olduğu şeklinde yorumlanamayacağını kabul ediyorsunuz. 

5.2. Mülkiyet Niteliğindeki Bilgiye Erişim.  UPS veya Destek Sağlayıcı tarafından sağlanan Destek 
Hizmetleri sırasında, Sizin bilginizin ve verilerinizin tarafınızdan açıklanabileceğini veya UPS veya Destek 
Sağlayıcılar tarafından gözlenebileceğini ve bu tür bilgi ve verilerin, UPS Sizinle bu Anlaşma dışında bir gizlilik 
anlaşmasını imzalamadığı sürece gizli sayılmayacağını ve Genel Hükümler ve Koşullardaki 7. madde 
kapsamına girmeyeceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, UPS veya Destek Sağlayıcı tarafından 
kullanılan uzaktan iletişimin İnternet vasıtası ile yapılabileceğini ve İnternetin kendiliğinden güvenli olmadığını 
anlıyorsunuz ve güvenliğin İnternet yolu ile herhangi bir şekilde ihlalinden UPS’nin veya Hizmet Sağlayıcının 
yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz. UPS veya Destek Sağlayıcılardan Destek Hizmetleri talep ederken, 
yukarıdakileri dikkate almanız gerekmektedir. 

6. Askıya Alma; Süre ve Fesih. 

6.1. Hakların Askıya Alınması. UPS, bir sınırlama olmaksızın aşağıdaki amaçlar ile, UPS Sistemlerinin 
herhangi bir kısmına erişebilme hakkınızı UPS Teknolojisi yolu ile veya gerektiğinde sadece UPS’nin takdirine 
bağlı olan şekilde askıya alabilir: (1) UPS Sistemlerinin veya UPS Teknolojisinin herhangi bir kısmına, bu 
Anlaşmanın hükümlerine ve koşullarına uygun olmayan erişimi engellemek amacı ile; (2) UPS Sistemlerindeki veya 
UPS Teknolojisindeki maddi bir hatayı düzeltmek amacı ile veya (3) bir yasaya, yönetmeliğe veya kurala veya 
herhangi bir mahkeme veya yetkili adli organ emrine uymak amacı ile.

6.2. Süre. Bu Anlaşma, Sizin aşağıdaki düğmeyi tıklayıp rıza vermeniz üzerine yürürlüğe girecek ve burada 
belirlendiği şekilde feshedilinceye kadar tam anlamı ile yürürlükte kalacaktır (“Süre”). 

6.3. Barındırılan UPS Teknolojisi. Belirli UPS Teknolojileri UPS, UPS İştirakleri veya UPS’nin veya 
UPS İştiraklerinin tedarikçileri tarafından barındırılır. Barındırılan UPS Teknolojisi ABD’deki sunuculardadır 
ve (bakımda olduğu dönemler dışında) haftada yedi (7) gün ve günde yirmi dört (24) saat hizmette olacak 
biçimde planlanmıştır ancak UPS, barındırılan UPS Teknolojisinin sürekli olarak hizmette olacağına veya 
erişimin hiç kesilmeyeceğine veya hatasız olacağına ilişkin garanti vermez. UPS, bakım, yükseltme veya benzer 
nedenlerle barındırılan UPS Teknolojisini zaman zaman kesme, sınırlama veya askıya alma hakkını saklı tutar. 
Nedeni ne olursa olsun, barındırılan UPS Teknolojisinin kesilmesinden, askıya alınmasından veya 
sonlandırılmasından doğabilecek herhangi bir Hasardan UPS veya UPS İştiraklerinin sorumlu veya yükümlü 
tutulamayacağını kabul ediyorsunuz. 

6.4. Fesih. 

a. Taraflardan birisi bu Anlaşmayı feshedebilir ve UPS, bu Anlaşma uyarınca UPS Teknolojisi 
için verilen herhangi bir veya tüm lisansları, kolaylık olmak üzere diğer tarafa yazılı bildirim yapmak sureti ile 
herhangi bir tarihte feshedebilir. 

b. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bu Anlaşma, UPS tarafından diğer herhangi bir önleme 
gerek olmadan aşağıdaki koşullar altında feshedilecektir: (1) Genel Hükümler ve Koşulların Madde 3, 7 veya 10 
veya Genel Hükümler ve Koşulların Bölüm 2.2 ve 4.1 (üçüncü cümle) kısımlarının ihlal edilmesi durumunda; 
(2) Sizin iflasınız, iflas işlemlerine başlamanız, şirket olarak yeniden yapılanma, medeni hukuk nezdinde 
hakların iadesi, anlaşma, özel tasfiye halinde veya Size ilişkin diğer herhangi bir iflas işlemi halinde veya eğer 
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Size atanmış şirket tasfiye memuru, yöneticisi, idari tasfiye memuru veya geçici tasfiye memuru varsa veya 
Müşteri tasfiye için karar aldı ise veya bir mahkeme bu amaçla bir emir çıkardığı zaman, (3) Siz ortaklardan biri 
iseniz veya Müşteri veya Hizmet Sağlayıcı bir ortaklıktan oluşuyor ve sözü geçen ortaklık sona erdiriliyor ise 
veya (4) UPS profilinizin silinmesi üzerine. 

6.5. Feshin Etkisi. 

a. Bu Anlaşmanın herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Anlaşma uyarınca verilmiş olan 
tüm lisanslar derhal feshedilecek ve Siz UPS Materyallerini kullanımınızı veya onlara erişiminizi derhal 
durduracak ve sahibi olduğunuz veya kontrolünüz altında bulunan tüm UPS Materyallerini imha edeceksiniz. 

b. Bir UPS Teknolojisine ilişkin herhangi bir lisansın feshi halinde, sözü geçen UPS 
Teknolojisini ve ilgili UPS Materyallerini kullanımınızı veya onlara erişiminizi derhal durduracak ve sahibi 
olduğunuz veya kontrolünüz altında olan ilgili tüm UPS Materyallerini imha edeceksiniz. 

6.6. Fesih Halinde Hükümlerin Yürürlüğünün Devamı.  Genel Hükümler ve Koşullar Maddeler 1, 7-9, 
ve 12; Bölümler 4.1, 6.5 ve 6.6; Son Kullanıcı Haklarında Bölüm 10.3 içinde belirtilen şekilde Son Kullanıcı 
Haklarının Maddeleri ve Bölümleri; Bı̇lgı̇ ve Genel Kullanım Polı̇tı̇kalarında Madde 4 içinde belirtilen şekilde 
Bı̇lgı̇ ve Genel Kullanım Polı̇tı̇kalarının Maddeleri ve Bölümleri bu Anlaşmanın herhangi bir nedenle 
feshedilmesinden sonra geçerli olmaya devam edecektir. 

7. Gizli Bilgi, Ticari Sırlar, Bilgi. 

7.1. Açıklama.  Süre boyunca ve ondan sonra Siz (bu Anlaşmaya bağlantılı olarak izin verilen durumlar 
haricinde), hiç bir Kişiye hiç bir Ticari Sırrı açıklamayacak veya Kişinin Ticari Sırra erişmesine izin 
vermeyeceksiniz (herhangi bir sınırlama olmadan UPS Materyallerinin içerdiği herhangi bir Ticari Sır dahildir).  
Süre boyunca ve ondan sonraki beş (5) yıl boyunca, yasalar tarafından başka türlü gerektirilmediği sürece, bu 
Anlaşma kapsamındaki ifanız ile bağlantılı olarak izin verildiği durumlar haricinde, Siz herhangi bir Gizli 
Bilgiyi kullanmayacak, açıklamayacak veya herhangi bir Kişinin Gizli Bilgiye erişmesine izin vermeyeceksiniz.  
Siz, Genel Hükümler ve Koşulların 7 numaralı Maddesini ihlal ettiğiniz takdirde, UPS’nin kanunlar nezdinde 
herhangi bir tazmin ve telafi olanağı olmayabileceğini, telafisi mümkün olmayan bir zarara uğrayabileceğini ve 
adil telafi yoluna başvurma hakkına sahip olabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.  Bu Gizli Bilgiyi ve Ticari 
Sırları, aynı kendi gizli veya mülk niteliğindeki bilginizi koruduğunuz ölçüde özenle koruyacağınızı kabul 
ediyorsunuz.  Herhangi bir yasa hükmü veya mahkeme emri uyarınca Gizli Bilginin açıklanması gerekirse, 
UPS’nin itiraz için makul bir fırsatı olmasına olanak sağlamak üzere Siz UPS’ye önceden bildirimde 
bulunacaksınız.

7.2. Küme Haline Getirme.  Bu Anlaşma uyarınca açıkça izin verilen durumlar haricinde, Bilgileri küme 
haline getirmeyeceksiniz veya bu Bilgiyi kullanan bilgiler, hizmetler veya ürünler türetmeyecek veya 
geliştirmeyeceksiniz. 

7.3. Verilerin Dışa Aktarılması.  (i) Yazılıma dahil olan veri iletme işlevini; (ii) Yazılım ara yüzünden 
alıntılama yöntemini (örneğin ekran ufalama) veya (iii) başka yollar kullanarak, gönderim ücretlerini veya 
teslim sürelerini UPS Taraflarından olmayan bir üçüncü tarafın gönderim ücretleri veya teslim süreleri ile 
karşılaştırmak için UPS Veri Tabanlarından dışarı veri iletemezsiniz veya bu verileri kullanamazsınız. 

8. Garantiler. 

8.1. Müşteri Tarafından.  Şunları taahhüt ve garanti ediyorsunuz: (1) ne Müşteri ne de Siz Kısıtlanmış 
Bölgede genel merkeze  sahip değildir, orada kurulmamıştır, oranın vatandaşı veya mukimi değildir veya 
yöneticisi değildir; (2) ne Siz ne de Müşteri ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular 
listesinde bulunan bir Kişi değildir veya ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular 
listesinde bulunan bir Kişinin yüzde elli veya fazlasına sahip olduğu veya kontrol ettiği bir Kişi değildir (zaman 
zaman değiştirilmiş olabilecekleri şekilleri ile ve yalnızca başvuru kolaylığı için şu adreste bulunabilirler: 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt ve https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) (her birisi bir “Yaptırım Uygulanan Kişi”); (3) ne Siz ne de 
Müşteri UPS Teknolojisini Kısıtlanmış Bölgede kullanmayacaktır ve (4) ne Siz ne de Müşteri UPS 
Teknolojisini Kısıtlanmış Bölgeyi veya bir Yaptırım Uygulanan Kişiyi içeren herhangi bir iş veya ticari işlem ile 
ilgili şekilde kullanmayacaktır. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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8.2. Sorumluluğun Reddi. 

a. UPS TARAFLARI, HERHANGİ BİR YAZILIMIN SİZE TESLİMİNDEN SONRAKİ 
DOKSAN (90) GÜN İÇİNDE  SÖZ KONUSU YAZILIMIN İLGİLİ TEKNİK DOKÜMANTASYONUNDA 
BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINI GARANTİ EDER. YUKARIDAKİ GARANTİNİN İHLALİ 
HALİNDE UPS’NİN TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZÜ GEÇEN YAZILIMIN YERİNE YENİSİNİN 
SAĞLANMASINDAN İBARETTİR. BUNDAN ÖNCEKİ İKİ CÜMLEDE İFADE EDİLEN GARANTİ 
HARİÇ OLMAK ÜZERE, UPS MATERYALLERİ “OLDUĞU GİBİ – TÜM HATALARLA BİRLİKTE” VE 
O ANDAKİ DURUM VE KOŞULLAR ALTINDA SAĞLANMAKTADIR. UPS TARAFINDAN, UPS 
MATERYALLERİNİN DURUMU, KALİTESİ, SAĞLAMLIĞI, DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ, 
PERFORMANSI, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİ, TİCARETE ELVERİŞLİ OLDUĞU, 
MÜDAHALESİZ TASARRUF HAKKI VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA VEYA 
KULLANIMINA İLİŞKİN, GEREK AÇIK GEREKSE ZIMNİ, KANUNİ OLARAK VEYA BAŞKA BİR 
ŞEKİLDE, HİÇ BİR GARANTİ, BEYAN, TAAHHÜT, KOŞUL, VAAT VEYA ŞART SAĞLANMAMAKTA 
VEYA ÜSTLENİLMEMEKTEDİR. BU TÜR TÜM GARANTİ, BEYAN, TAAHHÜT, KOŞUL, VAAT VE 
ŞART İLE ALIM SATIM VEYA KULLANIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN GARANTİLER, GEÇERLİ 
YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE HARİÇ TUTULMAKTADIR. UPS, UPS 
MATERYALLERİNDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ EMEZ.  UPS VEYA 
HERHANGİ BİR UPS TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA 
ÖNERİ HİÇ BİR GARANTİ DOĞURMAYACAKTIR. 

b. Siz, burada Genel Hükümler ve Koşullar Madde 5 uyarınca, UPS’nin veya Hizmet 
Sağlayıcıların bilgisayar sistemlerinize, dosyalarınıza ve ilgili verilere erişiminin sadece Sizin namınıza Destek 
Hizmetlerini kolaylaştırma amacı ile yapıldığını ve bilgisayar sistemlerinizin, uygulamalarının, dosyalarının ve 
verilerin yedeklerinin hazırlanmasından sadece Sizin sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.  BU 
ANLAŞMA UYARINCA UPS VEYA BİR DESTEK SAĞLAYICI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK 
HİZMETLERİ VEYA DESTEK YAZILIMI, “OLDUĞU GİBİ-HATALARLA BİRLİKTE” SUNULMAKTA 
OLUP, UPS BÖYLE DESTEK HİZMETLERİ VEYA DESTEK YAZILIMINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK 
VEYA ZIMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEZ. YUKARIDAKİLERİN GENELLİĞİNİ SINIRLAMADAN, 
UPS, ANLAŞMA UYARINCA UPS TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK HİZMETLERİNİN VEYA 
DESTEK YAZILIMININ VE TÜM İLGİLİ ÖNERİ, TANI VE SONUÇLARIN TİCARETE ELVERİŞLİ 
OLMASI, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUN 
OLMASI DAHİL AMA BUNLAR İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GEREK AÇIK GEREK ZIMNİ HİÇ 
BİR GARANTİ VERMEDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN EDER. UPS’NİN DESTEK HİZMETLERİNDEKİ 
HERHANGİ BİR HATA, EKSİKLİK, İHMAL, KUSUR VE UYUMSUZLUKTAN YÜKÜMLÜ 
OLMAYACAĞINI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ. 

c. UPS TARAFLARI, UPS SİSTEMLERİNE SÜREKLİ, KESİNTİSİZ VEYA GÜVENLİ 
ERİŞİM İÇİN GARANTİ VERMEZ VE SÖZÜ GEÇEN UPS SİSTEMLERİNE ERİŞİM, UPS’NİN 
KONTROLÜ DIŞINDA PEK ÇOK FAKTÖR NEDENİ İLE KESİNTİYE UĞRAYABİLİR. UPS 
TARAFLARI, BÖYLE KESİNTİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜR ZARARDAN 
SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

d. BAZI ADLİ YETKİ BÖLGELERİ, ZIMNİ GARANTİLERDE SINIRLAMALARA İZİN 
VERMEZ; BU NEDENLE, BU BÖLÜMDEKİ SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.  ANLAŞMA SİZE ÖZEL HUKUKİ HAKLAR VERMEKTEDİR.  AYRICA ADLİ YETKİ 
BÖLGESİNDEN BÖLGESİNE DEĞİŞEN DİĞER BAZI HAKLARINIZ DA OLABİLİR.  BU ANLAŞMADA 
SUNULAN YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMALARININ, İSTİSNALARIN VE GARANTİNİN ADİL VE 
MAKUL OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. 

9. Yükümlülüğün Sınırlandırılması. 

a. BAZI YARGI ÇEVRELERİ (I) DOLAYLI VEYA DOLAYIZ ZARARLAR, (II) AĞIR 
KUSUR VEYA KASITLI DAVRANIŞTAN KAYNAKLANAN ZARARLAR VE (III) KİŞİSEL 
YARALANMA VEYA ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR GİBİ 
BAZI ZARARLAR ÜZERİNDE SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR.  BUNA GÖRE, BU 
KISIMDAKİ SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE YALNIZCA 
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANIRLAR.  BU ANLAŞMA 
SİZE ÖZEL HUKUKİ HAKLAR VERMEKTEDİR.  AYRICA ADLİ YETKİ BÖLGESİNE GÖRE DEĞİŞEN 
BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.  EĞER BİR TÜKETİCİ OLARAK İŞLEM YAPIYORSANIZ 
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VARSA FERAGAT EDİLEMEZ NİTELİKTEKİ YASAL HAKLARINIZ BU HÜKÜMLERDEN 
ETKİLENMEMEKTEDİR. 

b. UPS TARAFLARI SİZE VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI, 
SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ EYLEM (İHMAL DAHİL), SUÇ, UPS MATERYALLERİNİN KULLANIMI 
VEYA BAŞKA BİR NEDENLE BU ANLAŞMA UYARINCA HERHANGİ BİR DOLAYLI, DOLAYISI İLE, 
ÖRNEK KABİLİNDEN, BİRDEN FAZLA, ARIZİ VEYA ÖZEL ZARARDAN; KAR KAYBI, VERİ KAYBI 
VEYA VERİ KULLANIM OLANAĞININ KAYBI, TASARRUF KAYBI, VEYA İKAME MALLARIN 
ALIM MASRAFLARINDAN, UPS TARAFLARI BU TÜR ZARAR OLASILIĞI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.  SON KULLANICI HAKLARININ 1.1 
NUMARALI BÖLÜMÜNDE VE GENEL HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN 8.2 NUMARALI BÖLÜMÜNDE 
BELİRLENEN KISITLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, DAVANIN VEYA İDDİANIN ŞEKLİ NE 
OLURSA OLSUN, GEREK SÖZLEŞME GEREKSE HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), SUÇ VEYA BAŞKA 
BİR ŞEKİLDE, TÜM UPS TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇ BİR DURUMDA, HERHANGİ BİR 
TAZMİNAT (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI), CEZA VEYA KAYIP İÇİN TOPLUCA BİN AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARINI (1.000 ABD$) AŞMAYACAKTIR. BURADA TAZMİNAT İÇİN 
BUNU AŞAN HERHANGİ BİR TALEPTEN FERAGAT ETMİŞ OLUYORSUNUZ. 

c. ŞÜPHELERİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI VE BU GENEL HÜKÜMLER VE 
KOŞULLARIN İKİNCİ PARAGRAFI İLE TUTARLILIK SAĞLANMASI AMAÇLARI İLE BU 
ANLAŞMANIN (SÜRÜM UTA 10072022) SİZE BİRKAÇ DEFA SUNULMASI UPS TARAFLARININ 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BİN AMERİKAN DOLARININ (1.000 ABD$) ÜZERİNE ÇIKARACAK 
ŞEKİLDE DEĞİŞTİRMEZ. 

d. HUKUKİ BİR TALEBE YOL AÇAN İLK OLAYDAN SONRAKİ ALTI (6) AY İÇİNDE 
TALEP BAŞVURUSU YAPILMADIĞI TAKDİRDE TALEPTEN FERAGAT EDİLMİŞ OLACAĞI KABUL 
EDİLİR. 

10. Adın Kullanımı ve Tanıtım.  Bu Anlaşmada açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, UPS 
Taraflarının adını (United Parcel Service of America, Inc. sınırlama olmadan dahil olmak üzere) veya UPS 
Taraflarının herhangi bir ortağını veya çalışanını, veya UPS Taraflarının sahip olduğu herhangi bir ticari adı, 
markayı, ticari giysiyi veya bunların taklidini, her bir durumda UPS’nin önceden yazılı ve ayrı izni olmadan 
reklamlarda, tanıtımda veya başka bir şekilde kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. 

11. Bildirimler.  Bu Anlaşmada açıkça belirtilenler hariç olmak üzere, bu Anlaşma uyarınca gereken veya 
izin verilen tüm bildirimler, talepler veya diğer iletişim yazılı olacak ve aşağıda belirlendiği şekilde yapılacaktır: 

Sizin tarafınızdan ise: elden teslim yolu ile, UPS Next Day Air® yolu ile (gönderiden bir iş günü sonra 
bildirimin geçerli olduğu kabul edilecektir); gönderen, alındı teyidi alabiliyorsa faks veya telekopya iletimi yolu 
ile (bildirim, alındı teyidinin alındığı gün geçerli kabul edilir); veya ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü 
posta yolu ile (bildirim, postaya verildikten sonraki onuncu iş gününde geçerli sayılacaktır). Adres: UPS, 35 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, ABD., attention: UPS Legal Department, faks: (404) 828-6912 ve 

UPS tarafından ise: Sizin için geçerli olan her bir yönteme ek olarak ayrıca elektronik posta yolu ile (bildirim, 
iletildiği gün geçerli kabul edilir) (1) UPS’ye, UPS Teknolojisine ilişkin olarak verilen kayıt bilgisinde veya (2) 
UPS Teknolojisi ile birlikte kullandığınız UPS Hesabında yer alan adrese, e-posta adresine veya faks 
numarasına (bunlardan hangisi uygunsa) veya (3) (1) veya (2) geçerli değil ise, UPS’ye ilettiğiniz adrese, e-
posta adresine veya faks numarasına (hangisi geçerli ise) yapılır. 

Taraflardan herhangi birisi diğerine otuz (30) gün önceden yazılı bildirim yapmak sureti ile adresini, e-posta 
adresini veya faks numarasını değiştirebilir. 

12. Diğer. 

12.1. Bağımsız Taraflar.  Taraflar bağımsız olup, buradaki hiç bir unsur, taraflar arasında bir istihdam veya 
temsilcilik ilişkisi, ortaklık ve/veya ortak girişim yaratıyor şeklinde yorumlanamaz. Taraflardan hiç birisine, 
diğeri namına veya onun adına açık veya zımni herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmek veya 
yaratmak veya diğerini herhangi bir şekilde bağlamak üzere hiç bir hak veya yetki verilmez. 
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12.2. Feragat.  Feragat eden taraf veya taraflar yazılı bir belge imzalamadıkça, bu Anlaşmanın herhangi bir 
hükmüne veya bu Anlaşma uyarınca taraflardan birisinin hak veya yükümlülüklerine ilişkin bir feragat geçerli 
olmayacaktır. Sözü geçen böyle bir feragat ancak yazılı olan özel durum ve özel amaç için geçerli olacaktır. 

12.3. Hükümlerin Bölünebilirliği.  Yasa gereğince, bu Anlaşma gibi bir sözleme ile sınırlandırılamayan 
bazı haklara sahip olabilirsiniz. Bu Anlaşmanın amacı o hakları hiç bir şekilde kısıtlamak değildir.  Bu 
Anlaşmanın herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulatılamaz bulunduğu takdirde geriye kalan bölüm geçerli 
yasanın izin verdiği en geniş ölçüde tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 

12.4. Temlik.  Bu Anlaşma ve Anlaşma uyarınca herhangi bir hak, lisans veya yükümlülük, Sizin 
tarafınızdan önceden UPS’nin yazılı onayı olmaksızın başka bir Kişiye veya tüzel kişiye temlik edilemez.  UPS, 
Sizden herhangi bir onay veya olur almadan bu Anlaşmanın tümünü veya herhangi bir kısmını veya Anlaşmaya 
ilişkin hakları UPS Taraflarının herhangi bir üyesine temlik, devir veya transfer edebilir. Bu amaçlara ilişkin 
olarak, “Temlik” terimi, temlik eden tarafın varlıklarının tümünün veya büyük bir kısmının birleştirilmesi veya 
bu Anlaşmanın veya onun bir kısmının yasa ile veya başka bir şekilde devir edilmesi veya temlik eden tarafın oy 
kullanma hakkı olan hisselerinin/çıkarlarının yüzde otuzunun (%30) veya daha fazla bir miktarının devir 
edilmesi veya kontrolünü içerir ama bunlar ile sınırlı değildir.  Bu Anlaşmanın izin verilerek Temliki halinde, bu 
Anlaşma tarafların her birisi ve onların yasal halefleri ve izinli devir alanları için bağlayıcı ve onların yararına 
olacaktır. 

12.5. Vergiler.  UPS’ye ödenecek ücretler üzerinde, yetkili bir vergi makamının usulünce tespit ettiği 
herhangi bir vergi veya ücret (bunlar herhangi bir geçerli stopaj vergisini, KDV’yi veya diğer herhangi bir vergi 
veya ücreti kapsar ama bunlar ile sınırlı değildir), bu Anlaşma uyarınca ödenecek ücretlere dahil edilmemiştir.  
Sözü geçen vergilerin hesaplanması ve ilgili vergi makamlarına ödenmesinden Siz sorumlu olacaksınız ve böyle 
bir vergiyi ödeyeceğiniz ücretlerden düşmeyeceksiniz. 

12.6. Geçerli Huku; Adli Yetki ve Dil.  Bu Anlaşma ve bu Anlaşmaya ilişkin veya Anlaşmadan 
kaynaklanan tüm iddia, dava veya anlaşmazlıklar (gerek sözleşmenin ihlali, gerek haksız eylem, gerekse başka 
türlü nedenle olsun) New York Eyaletinin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır, ama 
(1) onun yasada çelişkiler ilkeleri; (2) Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin 
Konvansiyonu; (3) 1974 tarihli Uluslararası Mal Satışlarında Sınırlı Dönem Konvansiyonu ve (4) 11 Nisan 
1980’de Viyana’da yapılan ve 1974 Konvansiyonunu değiştiren Protokol buna istisna oluşturur.  Taraflar, bu 
Anlaşmanın ve onunla ilgili halihazırdaki veya gelecekteki tüm belgelerin sadece İngilizce dilinde 
hazırlanmasını talep ettiklerini beyan ederler.  Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et tous les 
documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  Yerel 
yasanın gerekli tutması dışında, bağlayıcı bir anlaşmaya girişle tutarlı olmak üzere bu Anlaşmanın ana dili 
İngilizcedir ve Size verilen herhangi bir çeviri, sadece kolaylık sağlamak amacı ile sunulmuştur.  Siz ve UPS 
arasında bu Anlaşma uyarınca yapılacak tüm yazışma ve iletişim İngilizce dilinde olmalıdır.  Bu Anlaşmayı, 
Anlaşmanın İnternette gösterilen ABD İngilizcesi dışında bir dildeki çevirisi yolu ile yapmanız halinde 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf” adresine girmek sureti ile Anlaşmanın İngilizce 
sürümüne erişebilirsiniz.  BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN VEYA ANLAŞMADAN KAYNAKLANAN 
HERHANGİ BİR İDDİA, DAVA VEYA ANLAŞMAZLIK İÇİN (GEREK SÖZLEŞMENİN İHLALİ, 
GEREK HAKSIZ EYLEM, GEREKSE BAŞKA BİR NEDEN OLSUN) MÜNHASIR ADLİ YETKİ, 
ATLANTA, GEORGIA’DA BULUNAN BİR FEDERAL VEYA EYALET MAHKEMESİDİR. 
TARAFLAR BU ANLAŞMA İLE BU MÜNHASIR ADLİ YETKİYİ KABUL EDER VE GAYRİKABİLİ 
RÜCU OLMAK ÜZERE, KİŞİYE KARŞI DAVA, YETKİSİZ VEYA ZAHMETLİ MAHKEME 
NEDENLERİNE DAYANAN BİR SAVUNMA İLERİ SÜRMEYECEKLERİNİ VE BU 
HAKLARINDAN FERAGAT EDECEKLERİNİ ONAYLARLAR.  Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, 
eğer Atlanta, Georgia mahkemesinin kararını icbar ettirebilmek için başka bir ABD veya yabancı ülke 
mahkemesinde ayrı veya destekleyici adli takibat gerekli olduğu ölçüde veya uyuşmazlığa ilişkin tüm konuların 
tamamen telafisi ve çözümü için gerekli olduğu takdirde Taraflar, herhangi bir ABD veya yabancı ülke 
mahkemesinde bu türlü ayrı veya destekleyici adli takibatı başlatabilirler. Taraflar böyle bir mahkemenin 
münhasır olmayan adli yetkisini kabul eder ve kişiye karşı dava olmaması, yetkisiz veya zahmetli mahkeme 
nedenlerine dayanan herhangi bir savunma haklarından feragat ederler. Bu Anlaşmada bunun tersine olan hiç bir 
şeye bakılmaksızın, UPS adli yetki sahibi herhangi bir mahkemede ihtiyati tedbir veya geçici mahkeme emri 
alma hakkına sahiptir.  Bu Anlaşmaya ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta bilgisayar kayıtlarının ve elektronik 
kanıtların mahkemede delil olarak kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz.  Şüpheye yer bırakmamak için Sizin 
UPS Taraflarından birisi ile UPS hizmetleri ile ilgili olarak yaptığınız, örneğin geçerli UPS Taşıma/Hizmet 
Hüküm ve Koşulları dahil olmak üzere herhangi bir anlaşmada bulunan anlaşmazlık çözümleme hükümleri, söz 
konusu hükümler herhangi bir iddia veya uyuşmazlık için uygulanabilir olduğu zaman geçerli olacaktır.

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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AŞAĞIDAKİ ÜLKE VEYA BÖLGELERDEN BİRİNİN SAKİNİ İSENİZ VEYA TESCİLLİ OFİSİNİZ 
BUNLARDAN BİRİNDE BULUNUYORSA BU ANLAŞMANIN ÜLKEYE ÖZGÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN 
BÖLÜM 12.15 VE EK B'YE BAKIN: ORTA DOĞU ÜLKELERİ, BANGLADEŞ, ENDONEZYA, İSRAİL, 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VEYA PORTO RİKO. 

12.7. Mücbir Sebepler.  Bu Anlaşmanın taraflarından hiç birisi, sınırlı olmamak koşulu ile doğal felaketler, 
grev veya anlaşmazlık, sanayinin olumsuz etkileri, resmi olağanüstü hal, veba, salgın, pandemi, söz konusu 
olayın bir salgın, pandemi veya bir benzer durum olarak ilgili yetkili makam(lar) tarafından resmi şekilde ilan 
edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bir sınırlandırma olmaksızın karantina veya başka personel kısıtlamaları 
dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların veya başka bir halk sağlığı krizinin başlaması, yargısal veya resmi işlem, 
acil durum düzenlemeleri, sabotaj, ayaklanma, vandalizm, elektronik arıza, büyük bilgisayar donanımı veya 
yazılımı arızaları, ekipman teslimat gecikmeleri, üçüncü tarafların fiilleri veya terör eylemleri gibi makul 
kontrolünü aşan nedenlerle buradaki yükümlülüklerinin herhangi birisini yerine getirememesinden veya 
herhangi bir Hasardan sorumlu olmayacaktır. 

12.8. Yasal Çareler.  Burada sunulan herhangi bir telafi münhasır değildir. 

12.9. Yasalara Uyum.  Tarafların her birisi, bu anlaşma ile ilgili olarak, yürürlükteki tüm yasa, kural ve 
mevzuata harfi harfine uyacak ve diğer tarafın kendisi için geçerli olan yasa, kural ve mevzuatı ihlal etmesine 
sebep olacak hiç bir eylemde bulunmayacaktır. Bunlara, Sizin lisans sahibi olarak, zorunlu olan yerlerde bu 
Anlaşmayı resmi makamlara ibraz etmeniz de dahildir.  Burada sağlanan UPS Materyallerinin şifreleme işlevini 
içerebileceğini özellikle kabul ediyorsunuz.  Amerika Birleşik Devletleri dışında herhangi bir ülkede veya 
bölgede UPS Materyallerini indirmek, ithal etmek ve kullanmak yolu ile o ülkenin veya bölgenin tüm kanun ve 
düzenlemelerine karşı UPS’nin değil de Sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz; buna kısıtlama 
olmaksızın, şifreleme yazılımının veya teknolojisinin ithali, kullanımı, dağıtımı, geliştirilmesi veya devir 
edilmesine ilişkin tüm yasa ve düzenlemeler dahil olduğu gibi, bunların tescili ve ruhsatlandırılmasına ilişkin 
tüm gereksinimler de dahildir. 

12.10. Veri Uygulamaları. Toplama ve teslim etme hizmetlerini yerine getirmek için ve Sizin UPS Teknolojisi 
kullanımınızla bağlantılı olarak, adı ve adresi adli yetki bölgenizdeki UPS web sitesinde “UPS’le İrtibat” başlığı 
altında yer alan Sizin adli yetki bölgenizdeki UPS paket ulaştırma şirketi (“UPS Delivery Co”), kişisel bilgileri 
toplar, işleme koyar ve kullanır.  UPS Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, ABD 
30328 ve diğer UPS Tarafları, kişisel bilgileri bu belgede açıklanan şekilde alabilir ve kullanabilir.   

UPS Tarafları, kişisel bilgileri geçerli veri koruma yasaları ile uyumlu olarak işler. Geçerli yasa tarafından izin 
verilen şekilde UPS'in kişisel bilgi toplama, kullanma, işleme veya açıklama yeteneğini sınırlandırmaksızın, 
UPS'in ve tüm dünyadaki diğer UPS Taraflarının aşağıdakileri gerçekleştirmesini kabul etmektesiniz: (i) UPS'in 
hizmetlerini, ürünlerini ve desteğini sağlamak; ödemelerinizi, taleplerinizi, taleplerinizi ve UPS Hesaplarınızı 
işleme koymak; özel etkinlikler, anketler, yarışmalar, teklifler, promosyonlar, ürünler ve hizmetler hakkında 
takip güncellemeleri ve bilgiler sağlamak için sizinle iletişim kurmak; çıkarlarınıza göre uyarlanabilecek 
reklamlar sağlamak; UPS’in işini yürütmek, değerlendirmek, korumak ve geliştirmek; UPS bloglarını ve sosyal 
medyayı kullanımınızı kolaylaştırmak; veri analizi yapmak; yasa dışı veya haksız faaliyetlerin, taleplerin veya 
diğer yükümlülüklerin belirlenmesi ve korunmasını içeren uyumluluk konularının izlenmesi ve raporlanması; 
yasal hakları kullanmak, tesis etmek ve savunmak ve UPS politikalarına ve yasal yükümlülüklerine uymak gibi 
amaçlar (“Amaçlar”) ile Sizin tarafınızdan verilen kişisel bilgileri toplayabilmek, kullanabilmek, işleyebilmek 
ve açıklayabilmek ve (ii) Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel bilgilerin Gönderinin hizmet için teklif edildiği ülke 
dışındaki ülkelere aktarabilmek.  Ayrıca UPS'in Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel bilgileri, servis sağlayıcılar, 
ortaklar, satıcılar, ortak pazarlama ortakları, franchise'ler, isteğiniz üzerine irtibatlarınız, devlet kurumları ve 
nakliyatçılar, alıcılar veya üçüncü taraf ödeme yapanlar ve alıcılar gibi diğer üçüncü taraflara aktarmasını da 
kabul etmektesiniz (toplu şekilde “Alıcılar”).  UPS ayrıca, işletme veya malvarlığının tamamını veya bir kısmını 
satarsa veya devrederse, bir yasal yükümlülüğe uymak, kanun uygulayıcı veya diğer kamu veya devlet 
yetkilileriyle gönüllü olarak iş birliği yapmak, şüpheli veya fiili yasa dışı veya haksız faaliyetlerle bağlantılı 
olarak zarar görmesini veya kaybolmasını önlemek ile ilişkili şekilde, yasal bir yükümlülüğe uymak için 
verdiğiniz kişisel bilgileri kullanabilir veya ifşa edebilir.   UPS dışı konum veya hizmetlerin gizlilik 
uygulamalarından UPS sorumlu değildir.  

Siz veya çalışanlarınız, vekilleriniz veya yüklenicileriniz (“Gönderen Taraflar”) UPS Delivery Co'ya kişisel 
bilgiler sağladığında şunları beyan ve garanti etmektesiniz: (1) Gönderen Taraflar kişisel bilgileri yasal bir 
şekilde toplamıştır ve kişisel bilgileri bu Genel Hükümler ve Koşulların 12.10 Bölümüne göre izin verilen her 
türlü kullanım için UPS Taraflarına sağlamaya hakkınız ve yetkiniz vardır; (2) Siz veya bir başka Gönderen 
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Taraf kişisel bilgilerin (tüm ambalaj adresleri dahil) tanımladığı her bir kişiye yürürlükteki kanunun gerektirdiği 
şekilde UPS'in kişisel bilgileri gönderme sırasında geçerli olan bu Bölüm 12.10 tarafından izin verilen şekilde 
ve UPS'in benimsemiş olabileceği tüm ilave amaçlar için işleyeceğini, kişisel bilgilerin UPS tarafından yukarıda 
belirtilen Alıcılara sağlanabileceğini, ve kişisel bilgilerin UPS Taraflarının aslen bilgileri topladıkları ülke veya 
bölgede olmayan ülkelere veya bölgelere aktarılabileceğini (bu ülkelerin veya bölgelerin Sizin bilgileri aslen 
sağladığınız ülke veya bölge ile aynı veri koruma kanunları olmayabilir) bildirdiniz; ve (3) UPS'in kararlaştırılan 
gönderi hizmetleri ile ilgili e-posta ve diğer bildirimleri gönderebileceğine dair paketin gönderildiği kişi veya 
alıcıdan bilgilendirilmiş ve spesifik onay aldınız. 

Ayrıca Hesabınıza tanımlanmış kablosuz telefon numarasına UPS’den veya UPS adına UPS toplama ve teslimat 
hizmetleri ile ilgili pazarlama dışı telefon aramaları ve yazılı mesajlar (bir sınırlama olmaksızın toplama 
aramaları ve yazılı mesajları dahil) almayı kabul ediyorsunuz.  Söz konusu aramaların veya yazılı mesajların 
önceden kayıt edilmiş olabileceğini ve/veya otomatik bir telefon çevirme sistemi kullanılarak yerine 
getirilebileceğini ve söz konusu aramaların veya yazılı mesajların bir cep telefonu numarası tarafından alınması 
bakımından Sizin kablosuz taşıyıcınızın mesaj ve veri ücretlerinin geçerli olabileceğini anlıyor ve kabul 
ediyorsunuz.  UPS’e verdiğiniz telefon numaralarının gerçek, doğru, geçerli ve eksiksiz olacağını ve söz konusu 
tüm numaraları gerçek, doğru, geçerli ve eksiksiz tutmak için bunları gereken şekilde hemen güncelleyeceğinizi 
anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

12.11. Münhasır Olmama.  Bu Anlaşmadaki hiç bir unsur, UPS’nin herhangi bir şekilde başka herhangi bir 
Kişi ile benzeri anlaşmalar yapmasını veya tarafların müşterek müşterileri ile doğrudan temas kurmasını veya iş 
yapmasını engeller veya kısıtlar şeklinde yorumlanmayacaktır. 

12.12. Tüm Anlaşma; Değişiklik.  Bu Anlaşma, Anlaşmanın konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki tüm 
anlayışı ve anlaşmayı temsil eder ve herhangi bir ve tüm (1) ilgili önceki veya eş zamanlı ifade, anlayış ve 
anlaşmanın ve (2) Sizinle UPS arasında bundan önce yapılmış olup da bu Anlaşma ile birleştirilmiş olan UPS 
Teknoloji Anlaşmasının daha önceki sürümlerinin yerine geçer. Böylesi bir birleştirme Yazılım için geçerli 
olmayacaktır. Sizin Yazılımın belirli bir sürümünü aldığınız anda geçerli UPS Teknoloji Anlaşması, bu Yazılım 
sürümünün Sizin tarafınızdan kullanımı için her zaman geçerli olacaktır.  UPS ile Müşteri arasında yapılmış 
herhangi bir Kurumsal Teknoloji Anlaşması, ister bu Anlaşmanın tarihinden önce veya sonra yapılmış olsun, bu 
Anlaşmanın yerine geçecektir.  Sizinle UPS arasında yapılmış ve Sürüm UTA 10072022’dan yeni bir UPS 
Teknoloji Anlaşması bu Anlaşmanın yerine geçecektir. Daha önceden yapılmış bir anlaşmanın bu Anlaşmanın 
yerine geçmesi, önceki anlaşmanın bu Anlaşma tarihinden önce ihlali sonucunda UPS’nin Size karşı olan 
haklarını azaltmayacaktır. Bu Anlaşma ancak Anlaşma taraflarının yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış bir 
yazı ile değiştirilebilir veya düzeltilebilir ancak UPS Son Kullanıcı Haklarını, Son Kullanıcı Haklarının Bölüm 
10.2 kısmı uyarınca değiştirebilir; ayrıca UPS Materyallerini ve UPS Teknolojisini bu Genel Hükümler ve 
Koşullardaki Bölüm 4.2 uyarınca değiştirebilir.  Elektronik imza taşıyan bir yazı, Anlaşmayı değiştirmek veya 
düzeltmek için yeterli olmayacaktır. 

12.13. Feragat: Avrupa Birliği Bildirimleri.  Avrupa Birliği içinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın Birleşik 
Krallık dahil olmak üzere Avrupa Birliği ve/veya Avrupa Ekonomik Alanı içindeki herhangi bir ülkenin sakini 
olmanız veya tescilli ofisinizin orada bulunması durumunda, yetki bölgenizde (İngiltere dahil olmak üzere, ve 
İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasında sonra, zaman zaman değişiklik yapılabilecek veya 
değiştirilebilecek olan Elektronik Ticaret (EC Direktifi) Yönetmelikleri 2002'nin denk hükümleri tarafından 
orada gerekli tutulabilecek olan şekilde) uygulanan şekilde AB Direktifi 2000/31/EC’nin 10(1), 10(2), 11(1) ve 
11(2) numaralı maddeleri uyarınca UPS Teknolojisini kullanmanıza ilişkin olarak elektronik şekilde sözleşme 
yapmak için gereken tüm bildirimleri, alındı onaylarını ve teyitleri almaktan feragat ediyorsunuz.  Bu 
Anlaşmayı kabul ettikten sonra ilk on dört (14) gün içinde Anlaşmadan çekilmek için yasal bir hakkınız 
bulunduğu ölçüde, bu Anlaşmayı yapmanız ürerine UPS'in Size UPS Teknolojilerini hemen kullanma olanağı 
vermesi karşılığında 14 günde çekilme hakkından burada açıkça vazgeçiyorsunuz. 

12.14. BİLDİRİM: Kişisel Bilgilerin UPS Gizlilik Bildirimi uyarınca İşlenmesi.  Genel Hükümler ve 
Koşullar Bölüm 12.10’da belirtilen şekilde kişisel bilgilerin işlenebileceğini bu belge ile kabul ediyorsunuz.  
Ayrıca, paketin gönderildiği kişi veya paketin alıcısı iseniz, Genel Hükümler ve Koşulların Bölüm 12.10 
kısmında tanımlandığı şekilde kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve kullanılması konusunda bilgilendirildiğinizi 
kabul ediyorsunuz. 
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12.15. Ülkeye Özel Koşullar.  Aşağıda belirtilen ülke veya bölgelerin birisinde ikamet ediyorsanız veya 
Kayıtlı ofisiniz bu ülkelerin birisinde bulunuyorsa, Ek B’nin koşulları Sizin için geçerli olacaktır.  Bu Genel 
Hükümler ve Koşullar kapsamındaki herhangi bir hüküm ile Ek B’de bulunan herhangi bir hüküm arasında 
uyuşmazlık veya belirsizlik olması durumunda, Ek B Sizin için geçerli ise, Ek B’de bulunan hüküm geçerli 
sayılır.

a. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Tunus, Cezayir, Cibuti, Irak, 
Lübnan, Libya, Fas ve Moritanya ("Orta Doğu Ülkeleri").    

b. Bangladeş, Endonezya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Porto Riko. 
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EK A 

TANIMLAR – GENEL HÜKÜMLER VE KOŞULLAR 

Bağlı Kuruluşlar, doğrudan veya dolaylı şekilde bir Kişiyi kontrol eden veya bir Kişi tarafından kontrol edilen 
veya ortak kontrol altında olan üçüncü taraflar anlamına gelir.  Bu tanımın amaçları bakımından “kontrol” 
(bağlantılı anlamlar, “kontrol edilen” ve “ortak kontrol altında” ibareleri dahil) bir kuruluşun ister oy kullanma 
hakkı olan menkul kıymetlerinin mülkiyeti, ister tröst, yönetim sözleşmesi, sözleşme veya başka türlü olsun 
yönetimini ve politikalarını doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme veya yönlendirilmesini sağlama yetkisi 
anlamına gelir. 

Anlaşma terimi, bu Genel Hükümler ve Koşulların ikinci paragrafında tanımlanmıştır. 

Alternatif Faturalı Gönderi(ler) terimi, Sizin namınıza başka bir Kişi tarafından UPS Taraflarına ulaştırma 
için ihale edilen ama gönderi ücretinin Sizin UPS Hesabınıza yazıldığı gönderiler anlamına gelir. 

Temlik terimi, bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.4 kapsamında tanımlanmıştır. 

Fatura Veri Hizmetleri Sağlayıcı, (1) Sizin tarafınızdan, Müşteri Fatura Devresini sonuçlandırmak için Size 
hizmet vermek üzere görevlendirilmiş ve (2) Sizin tarafınızdan UPS sistemleri yolu ile UPS’den Size güvenli 
transfer yolu ile ulaşan Fatura Etme Verilerini almak üzere kimliği UPS’e belirlenmiş üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcı anlamına gelir. Söz konusu yöntem, bu Anlaşmaya uygun olarak, UPS tarafından muhtelif zamanlarda 
değiştirilebilir.

Gizli Bilgi terimi, Ticari Sırlar dışında UPS için değer taşıyan ve genelde üçüncü taraflar tarafından bilinmeyen 
bilgi veya materyal olabilir veya UPS’nin herhangi bir üçüncü taraftan elde ettiği (sınırsız olarak UPS Tarafları 
dahil olmak üzere) ve sahibi UPS olsun veya olmasın, UPS’nin mülkiyet niteliğinde olarak muamele yaptığı 
herhangi bir bilgi veya materyal anlamına gelir.  Bilgi, Gizli Bilgi terimine dahildir.  Gizli Bilgi, hakkında Sizin 
şu şartları kanıtladığınız bilgileri içermeyecektir: (1) Sizin tarafınızdan UPS’den alındığı tarihte bilinen ve 
taraflar arasında başka herhangi bir açıklamama anlaşmasına tabi olmayan bilgi; (2) Sizin kabahatiniz olmadan 
şimdi veya daha sonra kamu tarafından genel olarak bilinen bilgi; (3) Gizli Bilgiye başvurmadan Sizin 
tarafınızdan yasal ve bağımsız olarak geliştirilen bilgi; veya (4) tarafınızdan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü 
olmadan meşru bir şekilde üçüncü bir taraftan elde edilen bilgi. 

Müşteri terimi, bu Genel Hükümler ve Koşulların üçüncü paragrafında tanımlanmıştır. 

Tazminat herhangi bir talep, kayıp, tazminat, adli karar, karar, masraf ve giderler anlamına gelir (sınırsız olarak 
avukat ücretleri dahil). 

Son Kullanıcı Hakları, şurada bulunan belge anlamına gelir:  
<https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/EUR.pdf>. 

Genel Hükümler ve Koşullar, bu belge anlamına gelir. 

Gelen Gönderiler, Size teslim edilmek üzere UPS Taraflarına ihale edilen gönderiler anlamına gelir. 

Bilgi, (i) UPS Taraflarının sağladığı hizmetlere ilişkin olarak veya (ii) İhale Edilen Gönderiler de dahil ama 
bunlar ile sınırlı olmaksızın ile Sizin UPS Tarafları ile gönderi göndemeniz ile bağlantılı olarak UPS Sistemleri 
tarafından sağlanan bilgiler anlamına gelir. 

Bı̇lgı̇ ve Genel Kullanım Polı̇tı̇kaları şurada bulunan belge anlamına gelir: 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/IGUP.pdf>. 

Orta Doğu Ülkeleri, bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.15 kapsamında tanımlanmıştır. 

Giden Gönderiler, Sizin tarafınızdan UPS Taraflarına ihale edilen bir gönderi anlamına gelir. 

İzinli Bölge, herhangi bir UPS Teknolojisi için, Son Kullanıcı Haklarının Ek C kısmında o UPS Teknolojisi ile 
bağlantılı ülkeler ve bölgeler anlamına gelir. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/IGUP.pdf
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Kişi, herhangi bir kişi, şirket, limited şirket, ortaklık, ortak girişim, birlik, anonim şirket, vakıf, 
şirketleştirilmemiş teşkilat veya başka bir tüzel kişi anlamına gelir. 

Amaçlar terimi, bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.10 kapsamında tanımlanmıştır. 

Alıcılar terimi, bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.10 kapsamında tanımlanmıştır. 

Kısıtlanmış Bölge, ABD Hazine Bakanlığı, Dış Varlık Kontrol Ofisi (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 
tarafından geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlara tabi olan ülkeler veya bölgeler anlamına gelir veya ABD 
yaptırım veya ihraç kontrol yasaları uyarınca UPS Teknolojisinin kullanımı, ihracı veya tekrardan ihracına 
ilişkin diğer herhangi bir genel yasak anlamına gelir. OFAC ambargo veya yaptırımlarına tabi ülkeler veya 
bölgeler herhangi bir tarihte değişebilir.  Yalnızca Sizin için elverişli bir referans olarak, bu ülkelere veya 
bölgelere ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantılarda sunulmaktadır:  https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx, ve 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

Hizmet Sağlayıcının tanımı Genel Hükümler ve Koşullar üçüncü paragrafında verilmiştir. 

Hizmet Sağlayıcı Çalışanının tanımı Genel Hükümler ve Koşulların üçüncü paragrafında verilmiştir. 

Gönderen Taraflar, bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.10 kapsamında tanımlanmıştır. 

Yazılım, (i) yazılım olan ve bu Anlaşma uyarınca Size UPS tarafından sağlanan (örnek bilgisayar yazılım 
kodları hariç) UPS Teknoloji ürünleri ve ilgili herhangi bir Teknik Dokümantasyon ve (ii) UPS tarafından bu 
Anlaşma uyarınca Size sağlanan bunların tüm Güncellemeleri anlamına gelir.

Destek Hizmetleri, Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 5.1 kapsamında tanımlanmıştır. 

Destek Yazılımı, Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 5.1 kapsamında tanımlanmıştır. 

Destek Sağlayıcıları, Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 5.1 kapsamında tanımlanmıştır. 

Teknik Dokümantasyon, burada UPS tarafından Size sağlanmış veya kullanımınıza hazır edilmiş UPS 
Teknolojisi veya UPS Markalarına ilişkin topluca herhangi bir ve tüm belgeler ve/veya örnek bilgisayar yazılım 
kodu anlamına gelir. 

İhale Edilen Gönderi, (i) gönderilmek üzere Sizin tarafınızdan veya Sizin namınıza UPS Taraflarına ihale 
edilen veya (ii) üçüncü bir taraf tarafından Size teslimat için UPS Taraflarına ihale edilen bir gönderi anlamına 
gelir ve Giden Gönderi, Alternatif Faturalı Gönderi veya Gelen Gönderi olabilir. 

Süre, Genel Hükümler ve Koşullar Bölüm 6.2 kapsamında tanımlanmıştır. 

Ticari Sır, UPS’nin herhangi bir bilgisi veya üçüncü bir taraftan elde ettiği (sınırlama olmaksızın UPS Tarafları 
da dahil), ve genelde kamu tarafından bilinmeyen veya kamuya açık olmayan bilgi olup, (1) genellikle 
bilinmemesi nedeni ile ve onun açıklanması veya kullanımı sayesinde ekonomik değer sağlayabilecek diğer 
kişiler tarafından uygun yöntemlerle kolaylıkla öğrenilememesi nedeni ile gerçek veya olası ekonomik değer 
taşır ve (2) gizliliğinin korunması için koşullara göre makul çabalar gösterilir. 

Güncelleme(ler), UPS Materyallerinde yapılan herhangi bir bakım, hata düzeltmesi, değişiklik, güncelleme, 
geliştirme veya revizyon anlamına gelir. 

UPS, UPS Market Driver, Inc. şirketi anlamına gelir. 

UPS Hesabı, Size UPS Taraflarından birisi tarafından verilen herhangi bir gönderi hesabı anlamına gelir ve 
buna sınırlama olmaksızın UPS.com Shipping tarafından kullanıcılara atanan “geçici hesaplar” ve UPS Yük 
gönderi hesapları da dahildir. 

UPS Veri tabanları, UPS Taraflarının gönderi hizmetlerine ilişkin olarak Yazılım ile birlikte dağıtılmış veya 
Yazılım ile birlikte kullanım amacını taşıyan mülkiyet niteliğindeki bilgi kapsayan veri tabanları anlamına gelir. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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UPS Delivery Co., bu Genel Hükümler ve Koşullarda Bölüm 12.10 kapsamında tanımlanmıştır. 

UPS Markası, bunun ile sınırlı olmamak üzere, ABD Ticari Marka Tescili No. 966,724 dahil çeşitli ticari 
marka tescillerinde gösterildiği biçimde “UPS” marka sözcüğü ve aşağıda gösterildiği biçimde ve bunlar ile 
sınırlı olmamak üzere ABD Ticari Marka Tescili No.: 2,867,999, 2,965,392, 2,973,108, 2,978,624, 3,160,056 ve 
Avrupa Topluluğu Ticari Marka Tescili No.: 3,107,026, 3,107,281, ve 3,106,978 dahil çeşitli ticari marka 
tescillerinde gösterildiği biçimde “UPS ve Stilize Kalkan Gereci” markası anlamına gelir. 

UPS Materyalleri, topluca UPS Teknolojisi, UPS Veri tabanları, Teknik Dokümantasyon, Bilgi, Yazılım, UPS 
Markaları ve UPS Sistemleri anlamına gelir. 

UPS Tarafları terimi, UPS ve mevcut Bağlı Kuruluşları ile onların hissedarları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, 
çalışanları, temsilcileri, ortakları, tedarikçi üçüncü taraflar ve lisans veren üçüncü taraflar anlamına gelir. 

UPS Sistemleri, UPS Teknolojisi yolu ile erişilen UPS bilgisayar ve ağ sistemleri anlamına gelir. 

UPS Teknolojisi, Son Kullanıcı Hakları Ek B kapsamında belirlenen ürünler anlamına gelir.

Siz terimi, bu Anlaşmanın üçüncü paragrafında tanımlanmıştır. 
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EK B 

GENEL HÜKÜMLER VE KOŞULLARDA ÜLKEYE ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER 

Genel Hükümler ve Koşulların 12.15 Bölümünde tanımlanan herhangi bir ülke veya bölgenin sakini iseniz veya 
kayıtlı ofisiniz bulunuyorsa, aşağıdaki şartlar Genel Hükümler ve Koşulların atıfta bulunulan şartlarının yerine 
geçer veya onları değiştirir.  Bu değişikliklerin değiştirmediği Genel Hükümler ve Koşulların tüm şartları 
değişmeden yürürlükte kalmaktadır. 

1. Orta Doğu Ülkeleri, Bangladeş, Endonezya, İsrail, Birleşik Devletler ve Porto Riko. 

1.1 Coğrafi Kapsam ve Geçerlilik. 

a. Aşağıdaki ülkelerden birisinin sakini olduğunuzu veya kayıtlı ofisinizin bulunduğunu beyan 
ve garanti etmektesiniz: Orta Doğu Ülkeleri, Bangladeş, Endonezya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri veya 
Porto Riko. 

b. Yukarıdaki Ek B’de 1.1(a) Bölümüne tabi olmak koşulu ile, Siz ve UPS, bu Ek B’nin Bölüm 
1.2’sinde ileri sürülen Genel Hükümler ve Koşullarını aşağıdaki şekilde değiştirmeyi kararlaştırdınız. 

c. Burada belirtilen değişiklikler dışında, Genel Hükümler ve Koşullar (Ekleri dahil olmak 
üzere) süresi dolana veya sonlandırılana kadar tam etkili olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve Sizinle 
UPS arasında ilgili konudaki anlaşmanın tamamını yansıtacaktır.  Bu Ek B'nin bir hükmünün Genel Hükümler 
ve Koşullar ile tutarsızlık arz etmesi halinde, tutarsızlığın konusuna ilişkin olarak yalnızca bu Ek B'nin şartları 
geçerli olacaktır. 

d. Tarafların sözleri ve karşılıklı mutabakatları ile ilgili olarak, Siz ve UPS, Genel Hükümler ve 
Koşulların aşağıdaki bu Ek B’nin 1.2. Kısmında gösterildiği şekilde değiştirildiğini kabul etmektesiniz. 

1.2 Değişiklikler. 

a. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sakiniyseniz veya tescilli ofisiniz oradaysa Genel Hükümler 
ve Koşulların 4. Bölümü tamamen silinecek ve yerini aşağıdakiler alacaktır: 

“4. Fesih. 

a. Taraflardan her biri diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda sebepsiz 
olarak bu Anlaşmayı (bir mahkeme kararı olmadan) feshedebilir ve UPS burada verilen UPS 
Teknolojisi ile ilgili herhangi bir lisansı veya tüm lisansları (bir mahkeme kararı olmadan) 
feshedebilir. 

b. Yukarıdakilere rağmen, bu Anlaşma şu durumlarda bir mahkeme kararı olmadan ve Size yazılı 
bildirim üzerinde derhal fesholacaktır: (1) Genel Hükümler ve Koşullar Madde 3, 7 veya 10 veya 
Genel Hükümler ve Koşullar Bölüm 2.2 ve 4.1’ün (üçüncü cümle) ihlali üzerine; (2) Sizin iflas 
etmeniz, iflas işlemlerinin başlatılması, kurumsal yeniden organizasyon, hukuki iyileştirme 
işlemleri, konkordato, özel tasfiye veya Sizinle ilgili bir başka aciz işlemi veya Sizin için bir 
idareci, kayyum, idari kayyum veya tasfiye memurunun atanması veya tasfiye kararı alınması ya 
da bir mahkemenin bu yönde bir karar alması, (3) Siz bir Müşteri veya Hizmet Sağlayıcıda 
ortaksanız ya da Müşteri veya Hizmet Sağlayıcı bir ortaklıksa ve bu ortaklık tasfiye edilirse veya 
(4) UPS profilinizin silinmesi üzerine. 

b. Orta Doğu Ülkeleri, Bangladeş, Endonezya veya İsrail'den birisinin sakini iseniz veya kayıtlı 
ofisiniz bulunuyorsa Genel Hükümler ve Koşulların 9. Bölümü tamamen silinerek aşağıdaki ile değiştirilecektir: 

“9. Yükümlülüğün Sınırlandırılması.

9.1 Bölüm 9.2’de açıkça belirtilmediği sürece: 
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a. UPS Taraflarının hiç bir koşul altında Müşterinin (veya Müşteri bünyesinde veya 
vasıtası ile hak talebinde bulunan herhangi bir kişinin) uğradığı hiç bir Zarar ile ilgili, bunlar 
ister doğrudan, ister dolaylı, ister hemen ister sonradan gerçekleşmiş olsun, aynı durum 
kontratta yer alarak, haksız eylem (ihmal dahil) veya başka şekilde gerçekleşmiş olsun, 
aşağıdaki kategoriler kapsamındaki hiç bir durumda yükümlülüğü bulunmayacaktır: 

i. UPS Tarafları özel bir zararın meydana gelebileceği koşullardan haberdar olmuş olsa 
dahi gerçekleşen özel zararlar; 

ii. kar kaybı; 

iii. öngörülen tasarrufların kaybı; 

iv. iş fırsatı kaybı; 

v. iyi niyet kaybı; 

vi. bu Anlaşmadan kaynaklanan ikame malların tedarik maliyetleri; 

vii. veri veya veri kullanımı kaybı veya bozulması. 

c. Gerek bu Anlaşma, gerek başka bir ek sözleşme ile ilişkili olarak ve ister 
sözleşmeden, ister haksız eylemden (ihmal dahil) kaynaklanan veya başka şekilde 
gerçekleşmiş olsun, UPS Taraflarının toplam yükümlülüğünü bin Amerikan Dolarının (1.000 
ABD$) üzerine çıkaracak şekilde değiştirmez ve 

d. Bu Anlaşmaya girerek, bu Anlaşmada açıkça belirtilenler dışında herhangi bir türde 
veya herhangi bir kişinin yazılı veya sözlü hiç bir temsiline bağlı olmadığını veya (yazılı veya 
sözlü herhangi bir beyana bağlı ise, bu lisansta açıkça belirtilmemiştir) bu gibi beyanlar ile 
ilgili olarak bir geçerliliği olmayacağını, her iki durumda, UPS Taraflarının bu Anlaşmanın 
açıkça belirtilen koşulları uyarınca mevcut olanlar dışında, hiç bir koşula herhangi bir 
yükümlülüğü olmayacağını kabul ediyorsunuz. 

9.2 Bölüm 9.1 kapsamındaki istisnalar, geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tam 
olarak geçerli olmakla birlikte, UPS Tarafları aşağıdakiler için yükümlülükleri hariç 
tutmamaktadır: 

a. UPS Taraflarının, memurlarının, çalışanlarının, yüklenicilerinin veya aracılarının 
ihmalinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalar; 

b. dolandırıcılık veya yalan beyan veya 

c. yasaların hariç tutmayabileceği diğer sorumluluklar. 

9.3 Şüphelerin açıklığa kavuşturulması amacı ile, bu Anlaşmanın (Sürüm UTA 
10072022) size birkaç defa sunulması, UPS Taraflarının toplam yükümlülüğünü bin Amerikan 
Dolarının (1.000 ABD$) üzerine çıkaracak şekilde değiştirmez. 

9.4 Hukuki bir talebe yol açan ilk olaydan sonraki altı (6) ay içinde talep başvurusu 
yapılmadığı takdirde, talepten feragat edilmiş olacağı kabul edilir.” 

b. Orta Doğu Ülkeleri, Bangladeş, Endonezya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri veya Porto 
Riko ülkelerinden birisinin sakini iseniz veya kayıtlı ofisiniz bulunuyorsa Genel Hükümler ve Koşulların 12.6. 
Bölümü tamamen silinerek aşağıdaki ile değiştirilecektir: 

“12.6 Geçerli Yasalar ve Tahkim.

a. Orta Doğu Ülkelerinden birisinin sakini iseniz veya tescilli ofisiniz bu ülkelerden 
birisinde ise, varlığı, geçerliliği veya feshi dahil bu Anlaşma ile bağlantılı uyuşmazlıklar 
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hakeme havale edilecek ve nihai olarak DIFC-LCIA Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarına 
göre çözümlenecektir ve DIFC-LCIA Tahkim Merkezinin Tahkim Kurallarının atıf yolu 
ile bu maddeye dahil edildiği kabul edilmektedir.  Hakem sayısı bir olacaktır.  Tahkim 
yeri veya yasal konumu Dubai International Financial Centre (Dubai Uluslararası Finans 
Merkezi) olacaktır.  Tahkimde kullanılacak dil İngilizce olacaktır.  Anlaşmanın tabi 
olduğu yasalar, İngiltere ve Galler maddi hukuku olacaktır.  Bu madde ve geçerli yasalar 
uyarınca tahkim amacı ile bir anlaşmaya girme yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt 
ediyorsunuz. 

b. Bangladeş veya Endonezya sakini iseniz veya tescilli ofisiniz bu ülkede ise, varlığı, 
geçerliliği veya feshi dahil bu Anlaşma ile bağlantılı uyuşmazlıklar hakeme havale 
edilecek ve nihai olarak Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarına göre 
çözümlenecektir ve Singapur Uluslararası Tahkim Merkezinin Tahkim Kurallarının atıf 
yolu ile bu maddeye dahil edildiği kabul edilmektedir.  Hakem sayısı bir olacaktır.  
Tahkim yeri Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi olacaktır.  Tahkimde kullanılacak dil 
İngilizce olacaktır.  Anlaşmanın tabi olduğu yasalar, İngiltere ve Galler maddi hukuku 
olacaktır.  Bu madde ve geçerli yasalar uyarınca tahkim amacı ile bir anlaşmaya girme 
yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt ediyorsunuz. 

c. İsrail sakini iseniz veya tescilli ofisiniz bu ülkede ise, varlığı, geçerliliği veya feshi dahil 
bu Anlaşma ile bağlantılı uyuşmazlıklar hakeme havale edilecek ve nihai olarak İsrail 
Ticari Tahkim Kurumunun Tahkim Kurallarına göre çözümlenecektir ve İsrail Ticari 
Tahkim Kurumunun Tahkim Kurallarının atıf yolu ile bu maddeye dahil edildiği kabul 
edilmektedir.  Hakem sayısı bir olacaktır. Taraflar ayrıca hakemin verdiği karara söz 
konusu uyuşmazlıkla ilgili nihai karar olarak uyacak ve ifa edeceklerini kabul 
etmektedirler.  Tahkimde kullanılacak dil İngilizce olacaktır.  Anlaşmanın tabi olduğu 
yasalar, İngiltere ve Galler maddi hukuku olacaktır.  Bu madde ve geçerli yasalar 
uyarınca tahkim amacı ile bir anlaşmaya girme yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt 
ediyorsunuz. 

d. Amerika Birleşik Devletleri veya Porto Riko sakini iseniz veya tescilli ofisiniz bu 
ülkelerden birinde bulunuyorsa bu Anlaşmadan veya Anlaşmanın ihlal edilmesinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklar bu belgeye ekli Ek 1'de (ABD ve Porto Riko'da Uyuşmazlık 
Çözümü) belirtildiği şekilde ele alınacaktır. 

e. Yerel yasanın gerekli tutması dışında, bağlayıcı bir anlaşmaya girişle tutarlı olmak üzere 
bu Anlaşmanın ana dili İngilizcedir ve Size verilen herhangi bir çeviri, sadece kolaylık 
sağlamak amacı ile sunulmuştur.  Siz ve UPS arasında bu Anlaşma uyarınca yapılacak 
tüm yazışma ve iletişim İngilizce dilinde olmalıdır.  Bu Anlaşmayı, Anlaşmanın İnternette 
gösterilen ABD İngilizcesi dışında bir dildeki çevirisi yolu ile yapmanız halinde 
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf adresine girmek sureti ile 
Anlaşmanın İngilizce sürümüne erişebilirsiniz.   

f. Bu Anlaşmanın diğer herhangi bir şartına bakılmaksızın, Sizin UPS Taraflarının bir üyesi 
ile UPS hizmetleri ile ilgili olarak yaptığınız, örneğin geçerli UPS Taşıma/Hizmet Hüküm 
ve Koşulları dahil olmak üzere herhangi bir anlaşmada bulunan uyuşmazlık çözümleme 
hükümleri, söz konusu hükümler herhangi bir iddia veya uyuşmazlık için uygulanabilir 
olduğu zaman geçerli olacaktır. 

c. Orta Doğu Ülkelerinden biri, Bangladeş, Endonezya veya İsrail sakini iseniz veya tescilli 
ofisiniz bu ülkelerden birisinde bulunuyorsa Bölüm 12.16, Genel Hükümler ve Koşullara aşağıdaki şekilde 
eklenecektir: 

“12.16 Yorumlama.  Bu Anlaşma için aşağıdaki yorumlama kuralları geçerlidir: 

a. Bölüm ve Ek başlıkları bu Anlaşmanın yorumlamasını etkilemez. 

b. Bir kişi, gerçek kişi, kurum veya tüzel kişilik kazanmamış merciyi (ayrıca yasal kişiliği 
olsun veya olmasın) içerir. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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c. Konu başka türlü gerektirmediği sürece tekil kullanılan sözcükler çoğulu ve çoğul da 
tekili içerir. 

d. Konu başka türlü gerektirmediği sürece, bir cinsiyete atıfta bulunulması, diğer cinsiyeti de 
kapsar. 

e. Herhangi bir eylem, çözüm, adli duruşma yöntemi, yasal belge, yasal durum, mahkeme, 
resmi veya herhangi yasal bir kavram veya şey ile ilgili İngilizce bir yasal terime atıfta 
bulunulması, İngiltere haricindeki bir yargı söz konusu olduğunda, o yargıda İngilizce 
yasal terime en yakın terime atıfta bulunulduğu anlamına gelmelidir. 

f. Bir yasaya veya yasal hükme atıfta bulunulması, bu Anlaşma tarihinden önce veya sonra 
değiştirilmiş, genişletilmiş veya tekrar yürürlüğe konmuş haline atıfta bulunulması olarak 
algılanmalıdır ve bir yasaya atıfta bulunulması, bu Anlaşma tarihinden gerek önce gerek 
sonra olsun, söz konusu yasa uyarınca yapılan tüm alt mevzuatlar anlamına gelir. 

g. “dahil olmak üzere”, “kapsar”, “özellikle” veya “örneğin” veya benzer ifadelerin kast 
ettiği sözcükler, ilgili genel sözcüklerin genelliğini sınırlamaz. 

h. “Pazarlanabilirlik” sözcüğüne atıfta bulunulmasının, “tatminkar kalitede” anlamına 
geldiği anlaşılmalıdır 

d. Orta Doğu Ülkelerinden biri, Bangladeş, Endonezya veya İsrail sakini iseniz veya tescilli 
ofisiniz bu ülkelerden birisinde bulunuyorsa Bölüm 12.17, Genel Hükümler ve Koşullara aşağıdaki şekilde 
eklenecektir: 

“12.17 Üçüncü Taraf Hakları.  Bu Anlaşmanın bir tarafı olmayan herhangi bir kişinin, 
1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca bu Anlaşmanın 
herhangi bir koşulunu yürürlüğe koyma hakkı bulunmamakla birlikte; bu durum bir üçüncü 
tarafın söz konusu Yasa haricinde mevcut olan veya kullanılabilecek herhangi bir hakkını 
veya çözümünü etkilemez. 

e. Orta Doğu Ülkelerinden biri, Bangladeş, Endonezya veya İsrail sakini iseniz veya tescilli 
ofisiniz bu ülkelerden birisinde bulunuyorsa Bölüm 12.18, Genel Hükümler ve Koşullara aşağıdaki şekilde 
eklenecektir: 

“12.18 Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme.  Bu Anlaşma ile ilgili olarak, 2010 tarihli Birleşik 
Krallık Rüşvet Yasası dahil ve bunun ile sınırlı olmamak üzere, geçerli tüm yasalara, 
tüzüklere, düzenlemelere ve kurallara uymanız ve bu Anlaşmanın uygulanması ile bağlantılı 
olarak herhangi bir haksız finansal veya başka tür avantajlar talep edilmesi veya sunulması 
halinde, durumu UPS’ye derhal rapor etmeniz gerekmektedir.” 

f. Orta Doğu Ülkelerinden biri, Bangladeş, Endonezya veya İsrail sakini iseniz veya tescilli 
ofisiniz bu ülkelerden birisinde bulunuyorsa Genel Hükümler ve Koşullar Bölüm 12.13 tamamen silinecek ve 
aşağıdaki ile değiştirilecektir: 

“12.13 Tüm Anlaşma; Değişiklik.  Bu Anlaşma, Anlaşmanın konusuna ilişkin olarak taraflar 
arasındaki tüm anlayışı ve anlaşmayı temsil eder ve herhangi bir ve tüm (1) ilgili önceki veya 
eş zamanlı ifade, anlayış ve anlaşmanın ve (2) Sizinle UPS arasında bundan önce yapılmış 
olup da bu Anlaşma ile birleştirilmiş olan UPS Teknoloji Anlaşmasının daha önceki 
sürümlerinin yerine geçer. Böylesi bir birleştirme Yazılım için geçerli olmayacaktır. Sizin 
Yazılımın belirli bir sürümünü aldığınız anda geçerli UPS Teknoloji Anlaşması, bu Yazılım 
sürümünün Sizin tarafınızdan kullanımı için her zaman geçerli olacaktır.  UPS ile Müşteri 
arasında yapılmış herhangi bir Kurumsal Teknoloji Anlaşması, ister bu Anlaşmanın tarihinden 
önce veya sonra yapılmış olsun, bu Anlaşmanın yerine geçecektir.  Sizinle UPS arasında 
yapılmış ve Sürüm UTA 10072022’dan yeni bir UPS Teknoloji Anlaşması bu Anlaşmanın 
yerine geçecektir. Daha önceden yapılmış bir anlaşmanın bu Anlaşmanın yerine geçmesi, 
önceki anlaşmanın bu Anlaşma tarihinden önce ihlali sonucunda UPS’nin Size karşı olan 
haklarını azaltmayacaktır. Elektronik imza taşıyan bir yazı, Anlaşmayı değiştirmek veya 
düzeltmek için yeterli olmayacaktır. 
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Ek 1 

ABD ve Porto Riko'da Anlaşmazlıkların Çözümü 

Anlaşmazlıkların Bağlayıcı Tahkimi
Sınırlı yetkili eyalet mahkemeleri için uygun nitelikteki anlaşmazlıklar hariç (küçük talepler, sulh mahkemesi, 
sulh ceza mahkemesi ve hukuk anlaşmazlıkları ile ilgili yetkileri üzerinde 30.000$’dan az parasal sınırlar olan 
benzer mahkemeler gibi) Siz ve UPS bu Anlaşmadan doğan veya onun ile ilgili ister kanuna ister hakkaniyete 
dayansın kısmen veya tamamen Birleşik Devletler veya Porto Riko'da ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık 
veya talebin, bu uyuşmazlığın gerçekleşme tarihine bakılmaksızın tamamen bireysel (grup genelinde veya toplu 
değil) bağlayıcı tahkim ile çözümleneceğini kabul ediyorsunuz. Siz ve UPS yukarıdaki anlaşmazlıkların ortaya 
çıktığı tarihe bakılmaksızın, anlaşmazlıkları tahkim yoluyla çözme yükümlülüğünün, sınırlı olmamak kaydıyla, 
önceden mevcut anlaşmazlıkları ve bu Anlaşmanın önceki bir sürümü zamanında sağlanan hizmetlerden doğan 
veya onlarla ilgili anlaşmazlıkları içerdiğini açıkça kabul ediyorsunuz.

Tahkim, bir uyuşmazlığın bir hakim veya jüri yerine "hüküm" olarak bilinen kesin ve bağlayıcı karar için 
tarafsız bir hakime sunulmasıdır. Tahkim mahkemedekinden daha sınırlı keşif öngörür ve mahkemeler 
tarafından sınırlı incelemeye tabidir. Taraflardan her biri, yazılı olarak veya tanıklar vasıtasıyla hakeme delil 
sunma fırsatına sahiptir. Hakem yalnız bir mahkeme tarafından kanuna göre hükmedilebilen tazminat ve 
çarelere hükmedebilir. Siz ve UPS, tek ilişkilerinin bu Anlaşmaya tabi akdi bir ilişki olduğunu kabul 
etmektesiniz. 

Kurumsal Tahkim 
Tahkim, Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") tarafından Ticari Tahkim Kuralları veya sizin bireysel bir tüketici 
olmanız ve UPS’in hizmetlerini kişisel (ticari değil) kullanım için kullanıyor olmanız kaydıyla Tüketici Tahkim 
Kuralları  ("AAA Kuralları") uyarınca yürütülecek ve verilen hüküm yetkili herhangi bir mahkeme tarafından 
esasa kaydedilebilecektir. AAA Kuralları, tahkimin nasıl başlatılacağına dair talimatlar dahil 
https://www.adr.org adresinde bulunabilir. Hakem davanın tüm meseleleri hakkında hakkaniyete göre değil 
yürürlükteki kanuna göre karar verecektir. Tahkimi Siz başlatırsanız her eyalette bulunan UPS'in sürecin tebliği 
için tescilli vekili, Kurumsal Tebligat Şirketine tebligat yapmalısınız. Yerel Eyalet İdaresinin web sitesinden de 
bilgi alabilirsiniz. 

Bu Anlaşma kapsamında herhangi bir tahkim bireysel olarak gerçekleşecektir; özel bir avukat olarak sınıf, toplu, 
konsolide veya kombine dava veya tahkim ya da işleme izin verilmemektedir. Siz ve UPS, jüri yargılamasından 
feragat ediyorsunuz.  Siz ve UPS, ayrıca, sınıf, toplu, konsolide veya birleştirilmiş dava veya tahkime katılma 
ehliyetinizden de feragat ediyorsunuz. 

Tahkim Yeri/Hakem Sayısı/Tahkim Masrafları 
Tahkim, ikamet ettiğiniz ülkede gerçekleşecek ve tek bir hakem tarafından karar verilecektir. AAA Kurallarına 
göre Sizden talep edilen herhangi bir başvuru ücreti veya idari ücret, aslında yargılama yetkisine sahip 
olabilecek bir mahkemede benzer bir dava açmak için gereken ücret tutarını aşmayacak derecede Sizin 
tarafınızdan ödenecektir. Asılsız olmayan şikayetlerin tümünde UPS bu ücretin o tutarı aşan kısmını 
ödeyecektir.  Hakem idari masrafları ve tahkim ücretlerini yürürlükteki AAA kurallarına uygun olarak 
paylaştıracaktır.  Makul avukatlık ücretleri ve masrafları yürürlükteki kanun kapsamında paylaştırılma veya 
hükmedilmesine izin veriliyorsa paylaştırılacak veya hükmedilecektir. 

Tüm hususlar hakkında hakem karar verecek ancak, tahkim hükmünün kapsamı, uygulanması ve icrası ile ilgili 
hususlar mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Bu hükmün yorumlanması ve icrası Federal Tahkim 
Kanununa tabidir. Bu tahkim anlaşması, bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır. 

Ayrılabilirlik 
AAA Kurallarında aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu tahkim hükmünün herhangi bir kısmının herhangi 
bir sebeple geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde bu, işbu tahkim hükmünün geri kalanının geçerliliği veya 
icra edilebilirliğini etkilemeyecek, ve hakemin geçersiz veya hükümsüz sayılan hükmü geçerli ve icra edilebilir 
kılmak için tadil etme hakkı olacaktır. 

Yazılı Tahkim 
On beş bin dolardan (15.000,00$) az bir tutarı ilgilendiren tüm anlaşmazlıklarda taraflar argüman ve delillerini 
hakeme yazılı olarak ibraz edecek ve hakem yalnız belgelere istinaden hüküm verecektir; hakemin takdirine 
göre veya bir tarafın talebi üzerine hakem şahsen dinlemenin talep edilmesinin lüzumlu olduğuna karar 

https://www.adr.org/
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vermedikçe duruşma yapılmayacaktır.  AAA Tüketici Tahkim Kurallarına tabi bir anlaşmazlıkta ve on beş bin 
dolar (15.000,00$) ve elli bin dolar (50.000,00$) (dahil) arasında bir hüküm ile ilgili olduğunda UPS, Sizin her 
iki tarafın da argümanlarını ve delillerini hakeme yazılı olarak ibraz etmesi ve hakemin duruşma yapmadan 
yalnız belgelere istinaden karar vereceğini kabul etmeniz kaydıyla AAA Kuralları kapsamında Sizin başvuru 
ücretinizi ödeyecektir. Bu hükme rağmen, taraflar herhangi bir zamanda yazılı tahkim usulüne göre ilerlemeye 
karar verebilirler. 

Küçük Talepler Mahkemelerine Erişim 
Tüm taraflar küçük talepler, sulh mahkemesi, sulh ceza mahkemesi gibi sınırlı yetkili bir eyalet mahkemesinde 
ve hukuk anlaşmazlıkları ile ilgili yetkileri üzerinde 30.000$’dan az parasal sınırlar olan benzer mahkemelerde 
bu mahkemelerin yetkisi dahilindeki bireysel anlaşmazlıklar için karar aldırma hakkını saklı tutacaklardır. 

Kabuller 
SİZ VE UPS, TARAFLARIN HER BİRİNİN AŞAĞIDAKİ HAKLARDAN FERAGAT ETTİĞİNİ KABUL 
VE TASDİK EDİYORSUNUZ: 
(a) SİZE, UPS'E VEYA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI İDDİA EDİLEN HERHANGİ BİR 

UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA HAKKI; 
(b) SİZE, UPS'E VEYA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI İDDİA EDİLEN HERHANGİ BİR 

UYUŞMAZLIĞIN YUKARIDA TANIMLANDIĞI GİBİ SINIRLI YETKİSİ OLAN BİR EYALET 
MAHKEMESİ DIŞINDA BİR MAHKEMEDE  ÇÖZÜMLENMESİ HAKKI; 

(c) FEDERAL TAHKİM KANUNUNUN 10. BÖLÜMÜNDE AÇIKÇA BELİRTİLEN KARARIN 
İPTALİ GEREKÇELERİNE DAYANAN TEMYİZLER HARİÇ İSTER ARA İSTER NİHAİ 
NİTELİKTE OLSUN BİR HAKEMİN KARARININ VEYA HÜKMÜNÜN BİR MAHKEME 
TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ HAKKI; VE 

(d)  SİZ, UPS VE/BEYA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ALEYHİNDE AÇILAN HERHANGİ BİR 
SINIF, TOPLU, KONSOLİDE VEYA KOMBİNE DAVA VEYA TAHKİM İLE İLGİLİ OLARAK 
TEMSİLCİ OLARAK, ÖZEL BİR AVUKAT OLARAK VEYA BİR BAŞKA TEMSİLCİ SIFATI İLE 
GÖREV YAPMA, SINIF ÜYESİ OLARAK KATILMA VE/VEYA BİR SINIFIN ÜYESİ OLARAK 
DAHİL OLMA HAKKI. 

Hüküm 
Hakem, yalnız çözüm yolu arayan bireyin lehine para veya maddi olmayan çözüm yoluna ancak o tarafın 
bireysel talebinin icap ettirdiği çözüm yolunu sağlamak için gerekli olduğu derecede hükmedebilir. Benzer 
şekilde tahkim hükmü ve onu tasdik eden herhangi bir mahkeme kararı yalnız spesifik dava için geçerlidir; 
hükmün kendisini icraya koymak haricinde bir başka davada kullanılamaz. Tahkimin süresini ve maliyetini 
azaltmak için hakem taraflardan birisince sebeplerin kısa bir açıklaması talep edilmedikçe verdiği hüküm için 
sebeplere dair bir beyanat vermeyecektir. Siz ve UPS aksini kararlaştırmadıkça hakem birden çok kişinin 
taleplerini bir araya toplayamaz ve temsilci, özel avukat veya sınıf işleminin herhangi bir biçimine başka türlü 
başkanlık edemez. 

Tahkimin Gizliliği 
AAA Kurallarında aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, UPS ve Siz tahkime başvurma, tahkim işlemi, 
karşılıklı verilen  veya tahkim işlemi sırasında oluşturulan belgeler ve hakem kararının hepsinin  tam olarak gizli 
tutulacağını ve işbu tahkim hükmünün, hakem kararının veya tarafların diğer haklarının icrası için gerekli 
olması veya kanun veya mahkeme emriyle gerekli kılınması haricinde başka herhangi bir tarafa ifşa 
etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. İşbu gizlilik hükmü, AAA'yı belirli tüketici tahkim davası bilgilerini eyalet 
kanunlarının gerektirdiği şekilde rapor etmesini engellemez. 
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