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BİLGİ VE GENEL KULLANIM POLİTİKALARI 

(IGUP Sürüm: 07012023) 

 

Bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikaları, UPS Teknoloji Anlaşması kapsamında UPS Teknolojisinin ve 

UPS Teknolojisinin kullanımı yoluyla elde edilen Bilgilerin kullanımı için ek şart ve koşullar sağlamaktadır.  Bu 

Bilgi ve Genel Kullanım Politikaları atıf yolu ile UPS Teknoloji Anlaşmasına dahil edilmiştir 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/tr_TR/UTA.pdf>. Bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikalarında 

kullanılan ama tanımlanmayan büyük harf ile başlayan terimler Genel Hüküm ve Koşullarda veya bu 

Anlaşmanın Son Kullanıcı Haklarında verilen anlamlara gelecektir. 

 

1 Bilgilere Erişim ve Kullanım. 
 

1.1 Bilgi Üzerinde Genel Kısıtlamalar.  

(a) Bilgi Kullanımı.  Bilgileri (Hizmet Sağlayıcı Bilgileri ve 3PL Bilgileri hariç) Sizin 

Dahili Amaçlarınız için kullanabilirsiniz.  Yukarıdakileri sınırlamadan, şunları yapmaya yetkili değilsiniz: (i) 

öncelikli olarak üçüncü taraflara nakliye hizmetleri veya nakliye bilgi hizmetleri sunmaya yönlendirilmiş 

herhangi bir işi desteklemek; (ii) UPSI veya herhangi bir üçüncü taraftan nakliye veya lojistik hizmetlerini 

doğrudan veya dolaylı olarak temin etmek için hizmet veya fiyat müzakerelerine yardımcı olmak veya (iii) 

gönderme ücretlerini veya teslimat zamanlarını UPS Taraflarının bir üyesi olmayan herhangi bir üçüncü tarafın 

gönderme ücretleri veya teslimat zamanları ile karşılaştırmak.  Bilgiler değiştirilmemeli ve bütünlük içinde 

kullanılmalıdır. 

(b) Açıklama.  Aşağıda bu Bölüm 1.1(b) ve 1.2(b)’de açıkça yetki verilenler dışında 

Bilgileri açıklayamazsınız.  Bilgiyi (Hizmet Sağlayıcı Bilgileri ve 3PL Bilgileri dışında) Sizin Bağlı 

Kuruluşlarınıza ve Bilgiye ilişkin Meşru bir çıkarı olan Kişilere (ör., gönderici, alıcı veya ödeyen üçüncü taraf), 

Bağlı Kuruluşlarınızın ve bu cümle uyarınca alıcı olan tüm diğer Kişilerin Bilgiyi bu Anlaşmanın kısıtlamaları 

uyarınca kullanacağını ve erişimi kısıtlayacağını sağlayabilirseniz açıklayabilirsiniz.  Bilgilere erişmesine izin 

verdiğiniz Kişiler tarafından Bilgilerin kullanım veya açıklanmasından Siz sorumlusunuz.  Bilgiyi, Hizmet 

Sağlayıcısına ancak (i) Hizmet Sağlayıcı ile Sizin aranızda bir anlaşma yapılmış ve anlaşmada UPS üçüncü taraf 

lehtar olarak tanımlanmış ise (eğer Sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşma için geçerli yasalar “üçüncü 

taraf lehtarı” kabul ediyorsa) ve ayrıca, Hizmet Sağlayıcının Bilgiyi kullanması ve açıklaması, bu Bilgi ve Genel 

Kullanım Politikaları kapsamına uygun olarak kısıtlanmış ise ve (ii) söz konusu Hizmet Sağlayıcı UPS 

tarafından yazılı olarak onaylanırsa, açıklayabilir veya UPS’yi açıklaması için yönlendirebilirsiniz. Ayrıca, 

Hizmet Sağlayıcınızın bu Anlaşmanın hilafına her türlü eylemi veya ihmali için söz konusu eylem veya ihmal 

Sizin tarafınızdan yapılmış ise tamamen sorumlu olacaksınız. 

(c) Garantinin Reddi.  Bu Anlaşmadaki garanti retlerinin genelliğine bir kısıtlama 

getirmeksizin, UPS, Bilgilerin doğru olacağını veya Bilgilerin kullanımının kağıt fatura gerektiren veya KDV 

vergileri ile ilgili kanun, kural ve düzenlemeler de dahil olmak üzere ancak bunlar ile kısıtlı kalmamak koşulu 

ile, herhangi geçerli bir kanuna, kurala ve/veya düzenlemeye uygun olacağını garanti etmez.   

1.2 Hizmet Sağlayıcı Bilgileri ve 3PL Bilgileri Üzerinde Ek Kısıtlamalar.   

(a) Hizmet Sağlayıcı Bilgileri ve 3PL Bilgileri Üzerinde Kısıtlamalar.  Hizmet Sağlayıcı 

Bilgileri veya 3PL Bilgileri alırsanız bu Bilgi ile ilişkili UPS müşterisinin (ör., 3PL Hizmetlerinin UPS 

Müşterileri) Sizi bu Bilgiyi almak üzere yetkilendirdiğini taahhüt etmektesiniz.   

(b) Hizmet Sağlayıcı Bilgilerinin ve 3PL Bilgilerinin Kullanılması, Açıklanması ve 

Saklanması.  Hizmet Sağlayıcı olarak hareket ettiğinizde aşağıdakileri kabul etmektesiniz: (i) Hizmet Sağlayıcı 

Bilgilerini ve 3PL Bilgileri yalnız bu Bilgiler ile ilişkili UPS müşterisinin Dahili Amaçları için kullanmak; (ii) 

Hizmet Sağlayıcı Bilgilerini ve 3PL Bilgilerini yalnız bu Bilgiler ile ilişkili UPS müşterisine ve o UPS 

müşterisinin müşterilerine açıklamak; (iii) Hizmet Sağlayıcı Bilgilerini ve 3PL Bilgilerini Sizin desteklediğiniz 

her bir UPS müşterisi için ayrı ayrı saklamak ve bu Bilgileri elektronik formda veya başka türlü diğer veriler ile 

birleştirmemek veya karıştırmamak ve (iv) söz konusu Hizmet Sağlayıcı Bilgilerini ve 3PL Bilgilerini kaza eseri 

veya yasa dışı imha veya kayıp, değiştirilme, yetkisiz ifşa, işleme veya erişime karşı korumak için uygun teknik, 

fiziksel ve kurumsal tedbirlere sahip olmak. Netleştirmek gerekirse tüm yasaklı kullanımları kapsamamak 

kaydıyla Siz (I) herhangi bir UPS müşterisi ve/veya UPS müşterinin müşterileri ile ilişkili Hizmet Sağlayıcı 

Bilgilerini veya 3PL Bilgilerini bu Kişiler arasında herhangi bir sebeple karşılaştıramazsınız, (II) Hizmet 

Sağlayıcı Bilgilerini veya 3PL Bilgilerini orijinal teslim zamanı garantisini belirlemek veya UPS Hizmet 
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Garantisi/Para İadesi Garantisi için başvurmak için kullanamazsınız (ikamet yerinizde veya ülkenizde 

sağlanıyorsa), (III) Hizmet Sağlayıcı Bilgilerini veya 3PL Bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak UPSI ile 

hizmet veya oran müzakerelerinde yardımcı olmak üzere kullanamazsınız veya (IV) başka türlü Hizmet 

Sağlayıcı Bilgileri veya 3PL Bilgilerini kullanan bilgi hizmetleri veya ürünleri türetemez veya geliştiremezsiniz 

(ör., hizmet ve finansal performans analitik hizmetleri).  Bölüm 1.2(b)(IV)’nin bir istisnası olarak, Müşterinin bu 

Bölüm 1.2(b)’nin diğer herhangi bir hükmünü ihlal etmemesi kaydıyla Müşteri 3PL Hizmetlerin UPS 

Müşterilerine 3PL Hizmetlerin UPS Müşterileri ile ilişkili 3PL Bilgilerini kullanarak veri analiz hizmetleri 

sunabilir (ör., 3PL Hizmetlerin UPS Müşterilerini Müşteri tarafından açıklanan tüm taşımacılar nezdinde temsil 

eden bir değerlendirme panosu veya 3PL Hizmetlerin UPS Müşterisi için tüm taşımacılar genelinde toplam 

nakliye harcamasını, taşımacıya göre harcamayı, tip, menşe veya varışa göre gönderileri hesaplamak).    

(c) Hizmet Sağlayıcı Bilgilerinin ve 3PL Bilgilerinin Silinmesi.  Bir UPSI müşterisi ile 

ilişkili Hizmet Sağlayıcı Bilgilerini ve 3PL Bilgilerini aşağıdakilerden en erken olanında imha etmelisiniz: (i) 

UPSI müşterisine bir Hizmet Sağlayıcı veya 3PL Hizmetlerin bir sağlayıcısı olarak hizmetleriniz sona erdiğinde, 

(ii) UPS müşterisi için tüm Güvenlik Unsurları etkisiz hale geldiğinde veya çalışmadığında, veya (iii) Hizmet 

Sağlayıcı Bilgilerini veya 3PL Bilgilerini almanızdan on beş (15) ay sonra. 

(d) Tazminat.  UPS Tazminat Alacaklılarına UPS Tazminat Alacaklıların maruz kaldığı 

veya mustarip oldukları Hizmet Sağlayıcı ve 3PL Bilgilerinin üçüncü taraflarca yetkisiz erişim dahil Hizmet 

Sağlayıcı Bilgilerinin veya 3PL Bilgilerinin bu Anlaşma kapsamındaki ilgili kısıtlamalara uygun olması dışında 

kullanılması, ifşası ve silinmemesi ile ilgili veya bağlantılı ortaya çıkan her türlü Zararı masraf ve giderleri 

münhasıran Size ait olmak üzere tazmin etmeyi ve onları korumayı kabul etmektesiniz. 

(e) 3P/FC Fiyat Bilgileri.  Bir UPS müşterisinin UPS Hesabına karşı üçüncü taraf 

faturalı veya ödemeli yük gönderme yetkisine sahip olduğunuz zaman UPS tarafından o UPS müşterisine atanan 

bir UPS gönderi hesabı için geçerli özel fiyatlandırma koşulları ve ücretler de alabilirsiniz (“3P/FC Fiyatlar”).  

3P/FC Fiyatlar UPS’in Gizli Bilgileridir ve Siz (i) 3P/FC Fiyatları söz konusu UPS müşterisi adına UPSI ile 

gönderme ile bağlantılı olanlar dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, veya (ii) 3P/FC Fiyatları herhangi bir 

Kişiye açıklamamayı kabul ediyorsunuz. 

(f) Dijital İmza Görüntüleri.  Bilgiler dijital imzalı görüntüleri içerebilir.  Masrafı ve 

harcaması yalnız Size ait olmak üzere, dijital imzayı veya herhangi bir bölümünü işlemeniz, kullanmanız veya 

dağıtmanızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak UPS Tazminat Alacaklılarını maruz kaldıkları 

Zararlara karşı koruyacak, savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz. 

1.3 Transit™ Veri Dosyasında Zamana Özgü Kısıtlamalar.   

(a) Ek Kısıtlamalar. UPS tarafından Size UPS Bulk Data Hizmetleri aracılığıyla 

sağlanan ve Time in Transit™ Veri Dosyası (“TNT Veri Dosyası”) olan Bilgiler üzerinde ek kısıtlama olarak 

UPS Size yalnızca İhale Edilen Gönderilerin fiyatını ve teslim tarihini hesaplamak amacı ile ve aşağıdaki ek 

kısıtlamalara da tabi olarak UPS tarafından yazılı olarak onaylanan bir adreste bulunan münferit bir merkezi 

işleme birimi (“Yetkili Saha”) üzerinden sağlanan ve ek bir ücret ile sağlanabilen TNT Veri Dosyasını ve ilgili 

iyileştirmeleri, geliştirmeleri, değişiklikleri, revizyonları ve güncellemeleri kurmak, yüklemek, çalıştırmak ve 

kullanmak üzere münhasır olmayan, devir edilemez, sürekli, sınırlı bir lisans vermekte ve Siz de bunu kabul 

etmektesiniz.     

(i) Böylesi bir güncellemenin alınması üzerine TNT Veri Dosyasının önceki 

sürümlerinin tüm suretlerini derhal silmeyi kabul ediyorsunuz.  Güncellenmiş TNT Veri Dosyasını kabul 

etmeniz ve kullanmanız TNT Veri Dosyasının önceki tüm suretlerini silmiş olduğunuzu beyan ve garanti 

ettiğiniz anlamına gelecektir. 

(ii) TNT Veri Dosyasını ve herhangi bir unsurunu kullanmanızın yalnız bilgi 

amaçları ile olacağını kabul etmektesiniz.  TNT Veri Dosyasından çıkarılan tahmini teslim sürelerinin UPSI’nın 

gönderi hizmetleri için gerçek teslim sürelerinin garantileri olduğunu herhangi bir üçüncü tarafa bildirmeyecek 

veya ima etmeyeceksiniz.  Paket hareketi ve buna ilişkin meselelerle ilgili böylesi herhangi bir garanti veya 

diğer düzenlemeler, varsa, UPSI ile gönderi sözleşmenize ve gönderi tarihinde geçerli UPS Taşıma/Hizmet 

Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır.  

 



 

3 

(iii) TNT Veri Dosyasını veya oradaki tahmini teslimat sürelerini UPS 

hizmetinin, UPS hizmet seviyesinin veya UPS hizmetlerinin fiyatlarını UPSI’nın bir üyesi veya UPS’in Bağlı 

Kuruluşu olmayan herhangi bir kargo şirketinin veya üçüncü taraf lojistik şirketinin hizmetleri, hizmet 

seviyeleri veya hizmetler için fiyatları ile karşılaştırmasını oluşturmak, kullanmak veya sunmak için 

kullanmamayı kabul etmektesiniz; buna aynı ekran görüntüsü, pencere veya tarayıcı içinde karşılaştırmalar ve 

otomatik kurallara dayalı karşılaştırmalar dahildir.   

(iv) TNT Veri Dosyasını herhangi bir üçüncü tarafa (UPS tarafından TNT Veri 

Dosyasında onaylanan Hizmet Sağlayıcı dışındaki) kısmen veya tamamen alt lisans vermeyeceğinizi, lisans 

vermeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, satmayacağınızı, ödünç vermeyeceğinizi, vermeyeceğinizi veya başka 

türlü dağıtmayacağınızı ve Yetkili Sahada yerleşik olan dışındaki herhangi bir bilgisayar sisteminde TNT Veri 

Dosyasını kurmayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, çalıştırmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya 

kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.  Müşteri, TNT Veri Dosyasının tüm izin verilmiş suretlerini güvenli 

ortamlarda saklayacak ve TNT Veri Dosyasını yetkisiz açıklama veya yayından korumak için makul olarak 

gerekli her türlü tedbiri alacaktır. 

(v) TNT Veri Dosyasını veya herhangi bir suretini kısmen veya tamamen 

değiştirmeyeceğinizi veya tadil etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.  TNT Veri Dosyasının birden fazla yedek 

suretini çıkaramazsınız ve söz konusu yedek suret yalnızca TNT Veri Dosyasının asıl suretinin hasar görmesi 

veya bozulması halinde TNT Veri Dosyasının restorasyonunu sağlamak amacı ile kullanılacaktır. 

(b) Açıklama Yazısı. TNT Veri Dosyasına erişim sağlayan herhangi bir Uygulamanın 

açılış ekranında aşağıdaki açıklama yazısının Uygulamanın herhangi bir kullanıcısının görebileceği bir şekilde 

görünmesini sağlayacaksınız: “Bildirim: Bu yazılım programındaki veya bu yazılım programı ile erişilen UPS 

Time in Transit™ veri dosyası UPS’nin malıdır ve bu yazılım programının kullanıcılarına lisans ile 

sağlanmaktadır.  UPS Time in Transit™ veri dosyası UPS’in önceden yazılı onayı olmaksızın kısmen veya 

tamamen kopyalanamaz.”    

(c) Çelişki. Bu Bölüm 1.3(c)’de verilen haklar ve açıklanan kısıtlamalar ile bu 

Anlaşmanın diğer Bölümlerinde Bilgi olarak TNT Veri Dosyaları ile ilgili verilen diğer haklar ve kısıtlamalar 

arasında bir çelişki olması halinde bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikaları Bölüm 1.3(c) söz konusu çelişkiyi 

çözümlemek için gerekli olduğu derecede geçerli olacaktır. 

(d) Değişiklikler. TNT Veri Dosyaları UPS tarafından Sizin gönderi yerlerinize karşılık 

gelmeyen kaynak alan kodları ile ilgili bilgileri elimine etmek için değiştirilemez. 

1.4 Quantum View Korunan Bilgilerin Açıklanması İzni.    

(a) Quantum View Data Hizmeti, Quantum View Management Hizmeti ve Quantum 

View Management for Importers Hizmeti (hep birlikte “QV Teknolojileri”) olarak bilinen UPS Teknolojileri, 

giriş verileri, emtia miktarları, değerler, tarif sınıflandırmaları, üreticiler veya tedarikçiler, harçlar, vergiler ve 

ücretler, gönderi ayrıntıları, irtibat noktaları, adresler ve telefon numaraları dahil ancak bunlarla kısıtlı 

kalmamak koşulu ile 19 C.F.R., bölüm 111 ve 163’te geçen ve 19 C.F.R. 111.24 altında gizli olarak kabul edilen 

ithalat ve gümrük aracılık bilgilerine ve kayıtlarına erişim sağlayabilir (“Quantum View Korunan Gizli 

Bilgiler”).  QV Teknolojileri, Quantum View Korunan Gizli Bilgileri içeren raporları (“Korunan Raporlar”) 

almak üzere en fazla beş kişinin belirlenmesi seçeneğini dahil edebilir.  Aşağıdakileri anlamış ve kabul etmiş 

olursunuz: (a) Bir kişiyi Korunan Raporların alıcısı olarak atayarak veya (b) bir QV Yöneticisi tarafından 

Quantum View Sistem Hesabı ile bir kişiye QV Teknolojilerine erişim hakkı verilmesinin, UPS’e Quantum 

View Korunan Gizli Bilgilerini söz konusu kişilerle paylaşma izni verdiği anlamına geldiğini ve Sizin, 

Mülkünüzün, işlemlerin ve bu tür Korunan Raporlar ile Quantum View Korunan Gizli Bilgileri de dahil olmak 

üzere QV Teknolojilerinin tabi olduğu ve hakları tanıyan belirli bir yargı yetkisi veya yargı yetkileri kanunları 

altında, söz konusu Korunan Raporlar veya QV Teknolojileri ile ilgili veya bunlar dahilinde bulunan Quantum 

View Korunan Gizli Bilgilerin veya Siz, Mülkünüz veya işlemlerle ilgili diğer Bilgilerin UPS, UPS’in 

temsilcileri veya acenteleri tarafından açıklanmasını kısıtlama hakkınızdan feragat ettiğinizi anlıyor ve kabul 

ediyorsunuz.   

(b) QV Teknolojileri bünyesinde, Quantum View Korunan Gizli Bilgilerini içeren 

raporları almak üzere atanan kişiyi silme ve bir QV Yöneticisi iseniz, atanan kişinin QV Teknolojilerine 

erişimini durdurma hakkına sahipsiniz.  Atanan kişi, bir önceki cümlede belirtildiği şekilde silinmedikçe, 

Quantum View Korunan Gizli Bilgilerine ve QV Teknolojilerine, geçerli olan duruma göre, erişim sağlamaya 
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devam edecektir.  Bu Anlaşmaya bağlılığınız, QV Teknolojileri altında veya bunlarla ilgili olarak Quantum 

View Korunan Gizli Bilgilerin veya Siz, Mülkünüz ve işlemlerle ilgili diğer Bilgilerin UPS, UPS’in temsilcileri 

veya acenteleri tarafından açıklanması konusunda yazılı bir onay kabul edilecektir.  QV Teknolojileri ve bu 

Anlaşma altında veya bunlarla ilgili olarak, Siz, Mülkünüz ve işlemlerle ilgili Quantum view Korunan Gizli 

Bilgilerin açıklanması yüzünden veya bununla ilişkili şekilde UPS Tazminat Alacaklıları için kaynaklanan veya 

ortaya çıkan Zararları UPS Tazminat Alacaklılarına giderleri yalnız Size ait olmak üzere tazmin ve telafi 

edeceksiniz.  Çalışanlarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile, erişim sağlamasını istemediğiniz 

kişilerin, UPS Teknolojileri veya Quantum View Korunan Gizli Bilgilerine doğrudan, dolaylı veya gizlice 

erişim sağlayamaması için UPS Teknolojileri tarafından gönderilen veya alınan Quantum View Korunan Gizli 

Bilgilerine erişimi sınırlandırmak tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır.  Quantum View Korunan Gizli Bilgilere 

veya UPS Teknolojilerine erişim izni verdiğiniz kişilerin Quantum View Korunan Gizli bilgileri veya UPS 

Teknolojilerini kullanımından sadece Siz sorumlusunuzdur.  Korunan Raporları almak üzere atadığınız kişi artık 

bu bilgileri almak istemediğini Size bildirirse, UPS Teknolojilerini UPS’in Korunan Raporları söz konusu 

alıcıya göndermesi için kullanmayı hemen bırakacaksınız.  Korunan Raporların iletimi veya alımındaki herhangi 

bir sorun veya gecikmeden UPS sorumlu tutulamaz. 

2 Genel Kullanım Politikaları ve Gereklilikleri. 
  

2.1 Mesaj Gönderme.  Bazı UPS Teknolojileri e-posta veya SMS yazılı mesaj yolu ile Sizin 

belirlediğiniz bir alıcıya, İhale Edilen bir Gönderi ile ilgili Bilgi içeren bir mesaj göndermenize olanak sağlar.  

Mesajlaşma hizmetini sadece İhale Edilen bu Gönderi hakkındaki Bilgileri iletmek üzere kullanacağınızı ve 

yalnızca bu Gönderi ile ilgili bir alıcıya bir mesaj göndereceğiniz kabul ediyorsunuz.  Sizin tarafınızdan 

sağlanan ve bir mesajın parçası olarak iletilen içerikten yalnızca Siz sorumlu olacaksınız. Herhangi bir mesaja 

yasalara aykırı, müstehcen, saldırgan, taciz edici, aşağılayıcı, karalayıcı veya incitici hiçbir içerik 

eklemeyeceksiniz.  Bir mesajın iletilmesinde veya teslim alınmasında bir sorun veya gecikme yüzünden UPS 

hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.  Alıcı, İhale Edilen Gönderilere ilişkin olarak mesaj almak istemediğini 

Size belirttiği takdirde UPS’in söz konusu alıcıya mesajlar göndermesi için UPS Teknolojisini kullanmayı 

derhal durduracaksınız. Her mesaj için alıcının söz konusu mesajı almak için bilgiye dayalı ve özgün onayını 

aldığınızı ve Sizin UPS’e sağladığınız e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının doğru ve mesajın alıcısı 

tarafından kontrol edildiğini garanti ediyorsunuz. Masrafı ve harcaması yalnız Size ait olmak üzere, önceki 

cümledeki garantilerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak UPS 

Tazminat Alacaklılarının maruz kaldıkları Zararlara karşı koruyacak, savunacak ve zararlarını tazmin 

edeceksiniz. 

2.2 PLD ile Elde Edilen E-posta Adreslerinin Kullanımı.  Giden Gönderileriniz ve Yedek Faturalı 

Gönderileriniz için UPS’e sağladığınız PLD’deki isteğe bağlı bir alan, alıcının e-posta adresidir (“PLD E-posta 

Adresi”).  Bir gönderi için PLD E-posta Adresi vermeniz halinde UPS’in söz konusu gönderinin teslimi ile ilgili 

bildirimleri ilişkili PLD E-posta Adresine gönderebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.  Söz konusu 

Giden Gönderi veya Yedek Faturalı Gönderinin teslimi ile ilgili bildirimleri almak üzere her PLD E-posta 

Adresi ile ilişkili bireyleri bilgilendirmiş olduğunuzu ve onaylarını aldığınızı ve PLD E-posta adreslerinin doğru 

olduğunu, PLD sağlanırken ilişkili oldukları gönderinin alıcısı tarafından kontrol edildiğini garanti etmektesiniz. 

Masrafı ve harcaması yalnız Size ait olmak üzere, önceki cümledeki garantilerin herhangi bir şekilde ihlal 

edilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak UPS Tazminat Alacaklılarının maruz kaldıkları 

Zararlara karşı koruyacak, savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz. 

2.3 Denetimler.   

(a) Bilgi Denetimi.  UPS veya görevlendirdiği kişi Sizin Bilgi ve Genel Kullanım 

Politikaları Madde 1’e uyumunuzdan emin olmak için Sizin tesislerinizde karşılıklı olarak kabul edilen bir tarih 

ve saatte denetim gerçekleştirebilir.  Söz konusu denetim, Operasyonlarınızdaki aksamaları makul olarak 

minimize edecek şekilde gerçekleştirilecektir.  UPS veya görevlendirdiği kişiye makul yardımı ve tesislere 

makul erişim ve bu denetim için gerekli olan ilgili personeli sağlayacağınızı kabul etmektesiniz.  UPS veya 

görevlendirdiği kişinin bu denetim ile ilgili sorularına zamanında ve uygun yanıtı vermeyi kabul edersiniz. 

(b) Uygulama Denetimi.  UPS’in bir Uygulamanın UPS Sistemlerine uygunluğunu ve 

Sizin bu Anlaşmaya ve ilgili API Teknik Dokümantasyonuna uyumunuzu belirlemek amacıyla talep etmesi 

üzerine UPS’e Uygulamaya (Son Kullanıcı Haklarında tanımlandığı gibi) erişme olanağı sağlamalısınız.  UPS 

söz konusu Uygulamanın Anlaşmaya ve ilgili API Teknik Dokümantasyonuna uymadığını veya UPS Sistemleri 

ile uyumlu olmadığını belirlemesi halinde UPS tarafından talep edilen tüm değişiklikleri yapmalısınız ve UPS, 

Size yazılı onayını verene kadar Sizin söz konusu Uygulamaya erişim ve kullanımı engellemenizi talep edebilir. 



 

5 

2.4 Yönetici Hakları.  

(a) Yönetici.  Bazı UPS Teknolojileri, Sizin UPS Teknolojisini kullanımınızı yönetme 

hakkına sahip, Müşteri tarafından yetkilendirilmiş bir kullanıcı olan bir “Yönetici” öngörür.  Müşteri olarak Siz 

bir kullanıcıyı Yönetici olarak atarsanız, söz konusu Yöneticinin UPS Teknolojisine erişimi ve kullanımındaki 

eylemlerinden ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Yönetici haklarını izlemek ve sonlandırmaktan sorumlu 

olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Atadığınız Yöneticinin başka herhangi bir kullanıcıyı Yönetici olarak 

atayabileceğini ve bu Yöneticinin birinci Yönetici ile aynı haklara sahip olabileceğini anlıyor ve kabul 

ediyorsunuz.   

(b) Askıya Alma.  UPS tarafından aktivite olmaması nedeni ile askıya alma dahil ama 

onunla sınırlı kalmamak üzere, Yöneticileri olan UPS Teknolojisine erişme haklarınız herhangi bir tarihte UPS, 

Müşteri ve/ve Yöneticileri olan UPS Teknolojisinin bir Yöneticisi tarafından, karar sadece onların takdirine 

bağlı olmak üzere askıya alınabilir. Talep üzerine, UPS, sadece kendi takdirine bağlı olmak üzere, UPS 

Teknolojisi için Hesabınızı tekrardan açabilir ve bu Anlaşma uyarınca UPS Teknolojisine erişim ve kullanım 

sağlayabilir. Ancak bu şekilde tekrardan açılan bir UPS Teknoloji Hesabı açıldığı tarihte tarihsel bilgi 

içermeyebilir. Müşterinin UPS Teknolojisini kullanma hakları sona erince ya da Sizin Müşterideki çalışmanız 

veya Müşteri adına UPS Teknolojisine erişme yetkiniz sona erince UPS Teknolojisine erişme hakkınız da 

otomatik olarak sona erecektir. 

2.5 UPS Materyallerine Erişim ve Bunların Kullanımı.  

(a) Anlaşma ile Uyumlu Erişim.  UPS Materyallerine bu Anlaşmanın şartları ile uyumlu 

bir şekilde erişebilir ve onları kullanabilirsiniz.  Herhangi bir UPS Materyalini, UPS’in makul kanısına göre 

UPS Materyalinin performansını veya işlevini olumsuz şekilde etkileyecek bir şekilde veya başkalarının UPS 

Sistemlerine ve UPS Teknolojisine erişimini engelleyecek bir şekilde erişemez veya kullanamazsınız.  

(b) Sistem Hesapları.  Bazı UPS Teknolojilerini, bir Sistem Hesabı ve ilgili kullanıcı adı 

ve parola gibi Güvenlik Unsurları oluşturmanızı gerektirir. Size atanmış olan Sistem Hesabını ve Güvenlik 

Unsurlarını ancak o Sistem Hesabı ile ilgili UPS Teknolojisine erişirken kullanacaksınız. Başka herhangi bir 

Kişiye atanmış bir Sistem Hesabı ve Güvenlik Unsurlarını kullanarak UPS Teknolojisine erişmeniz yasaktır. 

Sistem Hesabınızı veya Güvenlik Unsurlarını başka herhangi bir üçüncü Tarafa açıklayamazsınız.  Sistem 

Hesabınızın veya Güvenlik Unsurlarınızın iptal edilmesi üzerine söz konusu Sistem Hesabı veya Güvenlik 

Unsurları ile ilişkili UPS Teknolojisine erişim hakkınız otomatik olarak sona erer.  SİZİN SİSTEM 

HESABINIZI VEYA GÜVENLİK UNSURLARINIZI KULLANMAK SURETİ İLE UPS TEKNOLOJİSİNE 

ERİŞEN HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN (SİZİN TARAFINIZDA YETKİLENDİRİLMİŞ OLSUN 

VEYA OLMASIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ERİŞİM VE KULLANIM DAHİL AMA BUNLARLA 

SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) UPS TEKNOLOJİSİNE VE İLİŞKİLİ BİLGİLERE ERİŞİM VE 

KULLANIMDAN UPS TAZMİNAT ALACAKLILARI İÇİN ORTAYA ÇIKAN VEYA KAYNAKLANAN 

TÜM TAZMİNATTAN SADECE VE MÜNHASIRAN SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ VE BU DURUMDA 

GİDERLERİNİ KENDİNİZ KARŞILAYARAK UPS TAZMİNAT ALACAKLILARINA TAZMİN VE 

TELAFİ EDECEK VE ZARAR GÖRMEMELERİNİ SAĞLAYACAKSINIZ.  Bir Sitem Hesabı örneği, 

UPS.com üzerinde tutulan Size ait UPS profilidir. 

(c) İnternete Güven.  UPS Sistemlerine ve UPS Teknolojisine UPSI şirketinin kontrolü 

altında olmayan İnternet kullanılarak erişilebileceğini anlıyorsunuz.  Dolayısıyla Sizin İnterneti uygunsuz veya 

yanlış bir şekilde kullanmanızdan veya Sizin interneti kullanarak UPS SİSTEMLERİ VE UPS 

TEKNOLOJİSİNE erişememenizden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir kayıp veya 

hasardan UPS veya UPSI’nın doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul 

ediyorsunuz. 

(d) Dış Bağlantılar.  UPS Teknolojisi, Bağlantılı Sitelere bağlantı içerir. Bağlantılı 

Sitelere erişim, sadece Size kolaylık olmak üzere sağlanmış olup, Bağlantılı Site içeriğinin UPS tarafından 

onaylandığı anlamına gelmez. UPS, Bağlantılı herhangi bir Sitede bulunan içeriğin, yazılımın, hizmetin veya 

uygulamanın doğruluğu, performansı veya kalitesi hakkında hiç bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. 

Bağlantılı Sitelere erişmeye karar verirseniz bunu, sorumluluğu sadece Size ait olmak üzere yaparsınız. UPS, 

Bağlantılı Sitelerin mevcut olup olmamasından sorumlu değildir. Buna ek olarak, Bağlantılı Siteleri kullanmanız, 

Bağlantılı Sitenin gizlilik politikası da dahil olmak üzere, geçerli herhangi bir politika ile kullanım hüküm ve 

koşullarına tabidir. 
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(e) Otomatik Erişim.  Bir sınırlama olmaksızın ve UPS tarafından önceden yazılı olarak 

yetki verilmediği sürece, otomatik sorgulama araçları, robotlar veya yineleyen veri derleme ve elde etme 

araçları, rutinler, metinler veya benzer işlevselliği olup da burada bu amaçlarla lisans verilmiş UPS Teknolojisi 

olmayan başka mekanizmalar yolu ile UPS Sistemlerine veya UPS Teknolojisine erişmek burada açıkça 

yasaklanmaktadır. 

(f) Virüsler. Siz, UPS Sistemlerine veya UPS Teknolojisine (i) zarar verme, engelleme, 

önleme veya el koyma veya (ii) UPSI’ın veya başka birisinin fikri haklarını ihlal etme amacını taşıyan herhangi 

bir virüsü, Truva atını, kurdu, saatli bombayı veya başka bilgisayar programlama rutinini birleştirmeyeceğinizi, 

girmeyeceğinizi veya yüklemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. 

(g) Tersine Mühendislik. Bu kısıtlamanın yürürlükteki yasa tarafından açıkça 

yasaklanmış olması haricinde Yazılım üzerinde tersine mühendislik yapmayacak veya kaynak kodu elde 

etmeye teşebbüs etmeyeceksiniz.  

2.6 Bilgi Garanti ve Yetkilendirmesi.  

(a) Garanti. Siz, (i)UPS Teknolojisi üzerinden UPS’e transfer ettiğiniz bilgileri sağlama 

hakkınız olduğunu, (ii) UPS Teknolojisi üzerinden kendiniz hakkında UPS’e sağladığınız tüm bilgilerin gerçek, 

doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler olduğunu ve (iii) UPS’e sağladığınız tüm bilgilerle ilişkili olarak her bir veri 

öznesine uygun bildirimi yaptığınızı ve yürürlükteki kanuna göre gerekli ise onlardan bu bilgilerin işlenmesine 

(bu bilgilerin, o bireylerin bulunduğu ülkenin veya bölgenin yasalarınca sunulan düzeyde bir koruma 

sağlamayabilecek olan ABD’ye veya diğer ülkelere veya bölgelere transferi dahil) izin veren uygun, gönüllü, 

özgün, bilgilendirilmiş ve etkili onayı aldığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz.  UPS’in, UPS’e verdiğiniz 

herhangi bir bilginin geçerliliğini veya doğruluğunu soruşturma veya sorgulama gerekliliği bulunmadığını kabul 

ediyorsunuz. 

(b) Yetkilendirme. Bu belge ile, UPS’e, UPS Supply Chain Solutions, Inc., onların Bağlı 

Kuruluşlarına, haleflerine ve temlik ettikleri kişilere ABD Yasası 19 C.F.R. Bölüm 111 ve 163’te atıfta 

bulunulan kayıtları (Sizin kendi işinize ilişkin herhangi bir belge, veri veya bilgi dahil) United Parcel Service, 

Inc. (topluca, “UPSI”) ile ve onun tüm yan kuruluşları ve/veya bölümleri ile paylaşmak üzere yetki 

veriyorsunuz.  Sınırlama olmadan UPS ve UPS Supply Chain Solutions, Inc., dahil olmak üzere UPSI, rutin ve 

idari iş süreçlerine ilişkin hizmetleri (örneğin fatura hazırlamak, tahsil ve banka işlemleri, veri görüntüleme ve 

belge saklama) sağlamak amacı ile üçüncü bir tarafı görevlendirebilir ve Siz, kendi işinizle ilgili belgeler dahil 

dokümanların alıcının bu tür rutin ve idari işlemleri gerçekleştirilebilmesi amacı ile verilmesi için UPSI’a 

gönüllü, özgün ve bilgilendirilmiş onay veriyorsunuz.  Siz, UPS Supply Chain Solutions, Inc.’in Hizmet Hüküm 

ve Koşulları ile tutarlı olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin Gümrük ve/veya diğer yasaları tarafından zorunlu 

olan tüm kayıtları tutma göreviniz olduğunu ve bunları muhafaza etmekten sadece Sizin sorumlu olduğunuzu ve 

bu Anlaşmanın hiç bir şekilde UPSI şirketini Sizin için “kayıt tutucu” olarak veya Sizin “kayıt tutma 

temsilciniz” olarak hareket etmeye mecbur tutmadığını kabul ediyorsunuz.  

(c) Tersine Mühendislik. Bu kısıtlamanın yürürlükteki yasa tarafından açıkça 

yasaklanmış olması haricinde Yazılım üzerinde tersine mühendislik yapmayacak veya kaynak kodu elde etmeye 

teşebbüs etmeyeceksiniz. 

(d) Müşteri Logosunun Kullanımı.  Ana bilgisayarlı (hosted) UPS Teknolojisinin bazısı, 

grafik imajlar eklenerek müşteriye özelleştirilebilir.  Sizin tarafınızdan, diğer Müşteri çalışanları ve tarafınızdan 

yetkilendirilen başka kullanıcılar (geçerli olan duruma göre) tarafından erişilen UPS Teknolojisinin bir parçası 

olarak kullanılmak üzere Sizin UPS’e sağladığınız adınız ve/veya belirli ticari markanız, logonuz veya hizmet 

markalarınızın (“Logo”) UPS tarafından Dönem boyunca kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması, ifa edilmesi 

ve görüntülenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerektiğinde alt lisans vermek için UPS’e dünya 

çapında, münhasır olmayan ve telif ücretsiz lisans veriyorsunuz.  UPS tarafından belirlenen format ve ebatta bir 

Logo sağlamayı kabul ediyorsunuz. Siz, bu Logonun tüm haklarına sahip olduğunuzu ve Logo için lisans verme 

hakkınız olduğunu garantiliyorsunuz. 

2.7 Adres Eşleştirme.  

(a) Gelen Gönderilerin Tanımlanması. Bazı UPS Teknolojisi, paketin gideceği adresi 

Sizin adres eşleştirme olanağı olan bir hizmette kullanılmak üzere sağladığınız bir adresle eşleştirmek veya 

gönderiyi bir LID etiketi ile ilişkilendirmek sureti ile Gelen Gönderilerin kimliğini belirler. Siz, sağladığınız 
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adres bilgisinin gerçek, eksiksiz ve doğru olduğunu; mümkün olan en kısa zamanda UPS’e verdiğiniz adres 

bilgisindeki değişiklikleri bildireceğinizi ve UPS tarafından verdiğiniz adrese teslim edilecek paketlerle ilgili 

Bilgiyi almaya yetkili olduğunuzu garanti ediyorsunuz. Siz, UPS Teknolojisinin (1) UPSI’a ihale edilen ve Sizin 

sağladığınız adrese giden veya bir LID etiketi ile ilişkili gönderilerin tümünün kimliğini belirleyemeyeceğini ve 

bildiremeyeceğini, (2) UPSI’a ihale edilen ve Sizin sağladığınız adrese gitmeyen veya Sizin kullandığınız bir 

LID ile bağlantılı olan bir adrese teslim edilmesi istenmeyen gönderilerin kimliğini belirleyip bildirebileceğini 

ve (3) UPSI’a yanlış adresle, UPS Teknolojisi tarafından yanlış adres eşleştirme ile veya bu tür bir gönderi ile 

ilişkilendirilen yanlış bir LID etiketi ile ihale ettiğiniz bağlı olmayan üçüncü bir tarafa gönderileri belirleyip 

bildirebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yukarıda (2) ve (3) numaralı maddelerde belirlenen gönderiler 

bundan sonra “Yanlış Yöneltilmiş Gelen Gönderiler” olarak anılacaktır. Yanlış Yöneltilmiş Gelen Gönderiler ile 

ilişkili bilgiler bir gönderi alıcısının dijital imza görüntüsünü içerebilir. UPS SİZE KARŞI SADECE YANLIŞ 

YÖNELTİLMİŞ GELEN GÖNDERİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA DAYALI 

TALEPLER VEYA ZARARLARLA İLGİLİ KASITLI SUİSTİMAL VEYA AĞIR İHMAL 

DURUMLARINDA SORUMLU OLACAKTIR. 

  (b) Yanlış Yöneltilmiş Gelen Gönderilere ilişkin Bilgiler. Tarafınızdan UPS Teknolojisi 

kanalı ile Yanlış Yöneltilmiş Gelen Gönderiler hakkında alınan bilgi “Bilgi” teriminin kapsamında sayılacaktır.  

Yanlış Yöneltilmiş Gelen Gönderilere dair herhangi bir Bilgi tespit ettikten sonra bu Bilgiyi herhangi bir Kişiye 

ifşa etmemeyi veya herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz.  Masraf ve giderleri münhasıran Size 

ait olmak üzere, önceki cümleyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak UPS Tazminat 

Alacaklılarını maruz kaldıkları Zararlara karşı koruyacak, savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz.   

2.8 Performans Ölçütleri. UPS Teknolojisi üzerinde uygulanan bir kıyaslama ile ilgili performans 

veya kapasite istatistiklerini veya bunun sonuçlarını UPS'den önceden yazılı onay olmaksızın açıklamayacak 

veya yayınlamayacaksınız. 

3 UPS Teknolojisi Kullanılarak Gönderim  

3.1 Gönderim Servisleri Anlaşmalarının Geçerliliği.  Bir UPS Hesabı altında UPS Teknolojisi ile 

beyan edilen Teslim Edilen Gönderiler, geçerli UPS Hesabı için o zaman mevcut olan gönderi hizmetleri 

sözleşmesine tabidir.  GÖNDERİ HİZMETLERİ KONTRATINA TABİ OLMAYANLAR DA DAHİL AMA 

ONLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İHALE EDİLEN TÜM GÖNDERİLER, GÖNDERİ TARİHİNDE 

GEÇERLİ OLAN UPS TAŞIMA/HİZMET HÜKÜM VE KOŞULLARINDA BELİRLENEN ŞART VE 

KOŞULLARA TABİDİR.  Önce UPS tarafından bir UPS müşterisi için Hizmet Sağlayıcı olarak 

onaylanmadıkça üçüncü taraf UPS müşterisi adına Hizmet Sağlayıcı olarak gönderi ihale etmek üzere herhangi 

bir UPS teknolojisini kullanamazsınız.  UPS Teknolojileri üzerinden alınan tüm hizmetlere yönelik siparişler 

bağlayıcı ve nihaidir ve söz konusu siparişler için geçerli gönderi hizmetleri hükümlerine tabidir. Açıklık 

sağlamak bakımından, ups.com veya başka UPS Teknolojisi üzerinden belirtilen ve TFI International, Inc. veya 

bir sınırlandırma olmaksızın TForce Freight® dâhil olmak üzere bir TFI International, Inc. Bağlı Kuruluşu (ayrı 

ayrı ve toplu olarak “TFI”) tarafından sağlanan tüm nakliye hizmetleri siparişleri, geçerli olan şekilde söz 

konusu hizmetler için Sizin TFI ile olan hizmet anlaşmanıza ve/veya o sırada geçerli olan TFI hizmet hükümleri 

ve koşullarına tabidir ve bunlardan ikincisi <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs> adresinde 

veya bunun ardılı olan bağlantıda mevcuttur, bu bağlantı burada yalnız kolaylık sağlamak için verilmiştir. 

3.2 UPS Teknolojisi, Gönderi Ücreti Tahminleri Sağlamaktadır. UPS Teknolojileri tarafından 

beyan etme sırasında sağlanan gönderi için ücretler tahminidir. Gerçek ücretler yürürlükteki UPS 

Taşıma/Hizmet Hüküm ve Koşullarında ve UPSI ile yazılı anlaşmada belirtilenlerdir.  Gönderi için gerçek 

ücretler ve beyan sırasında UPS Teknolojisi tarafından gösterilen tahmini ücretler farklı olabilir.  Beyan 

sırasında UPS Teknolojisinin sunduğu ücretlere bakılmaksızın, yürürlükteki UPS Taşıma/Hizmet Hüküm ve 

Koşullarında ve UPSI ile yazılı anlaşmada belirtilen ücretler geçerli olacaktır. 

3.3 Eksik Bilgiler ve Ek Ücretler.  UPS Teknolojisi ile beyan edilen İhale Edilen bir Gönderiye 

ilişkin olarak Sizin tarafınızdan verilen bilgi herhangi bir şekilde eksik veya yanlış ise, UPS Taraflarından 

uygun birisi, buna mecbur olmamakla birlikte, Sizin namınıza bu bilgiyi tamamlayabilir veya düzeltebilir ve 

ücretleri buna göre ayarlayabilir. Siz, tüm ulaştırma giderlerini; resim vergilerini, vergileri, ek ücretleri; 

hükümet cezalarını ve para cezalarını, depolama ücretlerini, Sizin veya alıcının uygun dokümantasyonu ibraz 

etmemesi veya gereken lisans veya ruhsatı almamasından kaynaklanan gümrük ücretlerini, UPS Tarafları 

tarafından önceden ödenen ücretleri, UPS Taraflarının hukuki masraflarını ve UPS Teknolojisi ile beyan edilen 

İhale Edilen Gönderilerin hesaplanan veya tahakkuk eden diğer herhangi bir masrafını ödemeyi kabul 

ediyorsunuz (topluca, “Ek Ücretler”). Eğer UPS Teknolojisi ile beyan edilen İhale Edilen Gönderilerin ödemesi 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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kredi veya hesap kartı ile yapılıyorsa Siz, böyle İhale Edilen Gönderilere ilişkin tüm ücretleri (Ek Ücretler de 

sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere) aynı kredi veya hesap kartını kullanarak tahsil etmek ve almak için 

UPS Taraflarını yetkilendiriyorsunuz. UPS Teknolojisi ile kullanmanız için, sınırlama olmaksızın, üçüncü taraf 

fatura seçenekleri veya Mesajla Öde gibi  başka fatura seçeneklerinin mevcut olması halinde, alıcı veya üçüncü 

taraf tarafından ödemediği takdirde herhangi bir Ek Ücret de dahil olmak üzere İhale Edilen Gönderiler ile ilgili 

tüm ücretlerin ödemesini garanti ettiğiniz kabul ediyorsunuz. 

3.4 Gönderi İşleminin Tamamlanması.  UPS Teknolojisi yolu ile bir işlemin tamamlanıp Size 

bastırmanız için bir etiketin sunulmasından sonra, bu etiket daha sonra bastırılsın veya bastırılmasın, bir pakete 

yapıştırılıp UPSI’a teslim edilsin veya edilmesin, talep ettiğiniz gönderi hizmetleri için seçtiğiniz ödeme 

yöntemi (örneğin ödeme kartı ve UPS Hesabı) üzerinden ücret talep edilebileceğini kabul ediyorsunuz. 

3.5 İhale Edilen bir Gönderinin Alınması. İhale Edilen bir Gönderi etiketinin UPS Tarafları 

tarafından taranması, İhale Edilen Gönderinin etiket uyarınca muamele görmesi için UPS Tarafları tarafından 

alındığının tek ve kesin kanıtıdır. 

 3.6 Uluslararası Bilgi Tabanı İmkânları. UPS Shipping API, UPS.com Forms for Export, UPS 

Worldship® yazılımı ve TradeAbility Hizmetleri, sınır ötesi gönderimi kolaylaştırmak için kullanılabilecek 

bilgilere (“UBT İmkânları”) erişim sağlar. İthalat ve ihracatla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere geçerli 

yasaların, kuralların ve düzenlemelerin değişikliğe tabi olduğunu ve UBT İmkânları tarafından ele 

alınmayabileceğini anlıyorsunuz. UBT İmkânlarının kullanımının riski size aittir ve UBT İmkânları önceden 

bildirilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir. UBT İmkânları tarafından sağlanan öneriler (örneğin, tarife 

sınıflandırmaları veya ilgili görevler, vergiler veya ücretler), Size veya başka herhangi bir Kişiye hukuki tavsiye 

niteliğinde değildir. Uluslararası paketinizi gümrükten geçirmek için UBT İmkânları tarafından sağlanmayan ek 

belgeler gerekebilir. Herhangi bir ücret tahmini yalnızca sizin uygun referansınız için kullanılabilir. UPS, UBT 

İmkânları tarafından sağlanan hiçbir bilginin (ör. Tarife sınıflandırması) veya ücret tahminlerinin (ör. Harçlar ve 

vergiler) doğruluğunu garanti etmez. UPS, bu tür hasarların olasılığının UPS’e siz bildirmiş olsanız bile, UBT 

İmkânlarının bilgilerinde, formlarında veya özelliklerinde herhangi bir hata için herhangi bir hukuk teorisi 

kapsamında herhangi bir doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, arızi veya diğer zararlardan hiçbir şekilde 

sorumlu olmayacaktır. UPS, UBT İMKÂNLARINA İLİŞKİN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE 

TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİLERİ DÂHİL, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TÜM GARANTİLERİ 

AÇIKÇA REDDEDER. 

4 Fesih Halinde Hükümlerin Yürürlüğünün Devamı. 
  

Bu Anlaşmanın herhangi bir sebeple feshine rağmen bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikalarının 

aşağıdaki Bölümleri söz konusu fesihten sonra da yürürlükte olmaya devam edecektir: Bölümler 1.1 - 1.2, 1.4(b) 

(dördüncü cümle), 2.1 (son cümle), 2.2 (son cümle), 2.3(a), 2.5(b) (beşinci cümle), 2.7(a) (son cümle) ve 3.6 

(son iki cümle).  
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EK A 

 

TANIMLAR 

 

Aşağıda tanımlanan terimler bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikalarında kullanılmaktadır.   

Yönetici bu Bilgi ve Genel Kullanım Politikaları Bölüm 2.4(a)’da açıklanan anlama gelir. 

3PL Bilgiler, 3PL Amaçlarını yerine getirirken Sizin aldığınız Bilgiler anlamına gelir. 

3PL Amaçlar, Müşterinin UPS 3PL Gönderileri için UPS gönderi müşterisine üçüncü taraf lojistik hizmetleri 

sağlama işi dahilinde kullanımı anlamına gelir.  Netleştirmek gerekirse 3PL Amaçları UPS Teknolojisinin 

üçüncü tarafla yeniden satışını, dağıtımını veya yeniden dağıtımını içermez. 

3PL Gönderi  3PL Hizmetlerin UPS Müşterileri için (i) UPSI'a (A) Müşteri tarafından 3PL Hizmetlerin UPS 

Müşterileri yararına ve (B) 3PL Hizmetlerin UPS Müşterilerinin tedarikçisi veya Müşterinin talimatı üzerine 

3PL Hizmetlerin UPS Müşterilerinin bir müşterisi tarafından beyan edilen ve teslim edilen gönderiler anlamına 

gelir ve yukarıdaki her iki durumda da UPSI'a 3PL Hizmetlerin UPS Müşterilerine tahsis edilen UPS Hesapları 

altında teslim edilir ve (ii) UPSI'a 3PL Hizmetlerin UPS Müşterileri yararına Müşteriye teslim amacıyla verilen 

gönderiler anlamına gelir. 

 

Bağlantılı Siteler, UPS İnternet sitelerinde yer alan URL (birörnek kaynak bulucular) veya UPS Teknolojisi 

vasıtası ile bağlantı kurulan üçüncü taraf web siteleri ve kaynakları anlamına gelir. 

Hizmet Sağlayıcı Bilgileri bir Hizmet Sağlayıcı olarak hareket ederken aldığınız Bilgiler anlamına gelmektedir. 

3PL Hizmetlerin UPS Müşteri/leri Müşteriden üçüncü taraf lojistik hizmetleri alan UPS gönderi müşterisi 

anlamına gelir. 


