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Caterpillar: Confidential Green 

VİSİONLİNK™ KULLANMA KOŞULLARI & SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ 

VİSİONLİNK™’E HOŞGELDİNİZ. Bunlar, VirtualSite Solutions LLC (“VSS”, “biz” veya “bize”) tarafından üretilen Trimble Inc. ve bağlı şirketleri 
(“Trimble”) veya Catrepillar Inc. ve bağlı şirketleri (“Catrepillar”) tarafından barındırılıp yönetilen ve bu VisionLink web sitesi (“Site”) 
üzerinden kullanıma sunulan uygulama temelli aktif yönetimi hizmeti (ilgili tüm mobil uygulamalar, yazılım indirmeler, hizmetler ve API’ler 
ile birlikte “VisionLink Hizmeti”) için geçerli olan genel şartlar ve koşullar ile son kullanıcı lisans sözleşmesidir (topluca “Kullanma 
Koşulları” ya da “KK”). 

Bir birey, tek bir şirket veya tüzel kişilik ve işletmenizle ilişkili personel olarak size (topluca “siz” ya da “Müşteri”), bir ya da daha fazla 
VisionLink Hizmeti aboneliği satın almanız (her biri bir “Hizmet Aboneliği” olan) ve bu KK'yi kabul etmeniz koşuluyla dahili işletme 
amaçları doğrultusunda “VisionLink Hizmeti”ni kullanmak için erişim hakkı verilecektir. Bir şirket ya da diğer bir tüzel kişilik adına bu 
KK'yı kabul ediyorsanız, bu tür bir tüzel kişilik ve personelini sözleşme gereği bağlama yetkisine sahip olduğunuzu taahhüt edersiniz. 

VisionLink Hizmet Aboneliklerini ister doğrudan Catrepillar’dan veya VisionLink Store işlem portalı kanalıyla Trimble'dan ister dolaylı olarak 
bir VisionLink Hizmeti yetkili satıcısından ve ister makine ve teçhizatınızın (topluca “Varlıklar” olarak anılacaktır) yetkili üreticisinden satın 
almış ya da edinmiş olun, KK'NIN KABUL EDİLDİĞİNİ GÖSTEREN "TAMAM", "KABUL ET", "GÖNDER" BUTONLARINA VEYA 
HERHANGİ BİR BUTONA TIKLAYARAK VE/VEYA VISIONLINK VE/VEYA SİTEYİ KULLANARAK VEYA BUNLARA ERİŞİM 
SAĞLAYARAK VARLIKLARI VE VISIONLINK HİZMETİNİ KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞUNUZU VE HALİHAZIRDA YAYINLANMIŞ 
BULUNAN BU KK İLE BAĞLI BULUNDUĞUNUZU ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. AYRICA AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 8.2'YE TABİ OLARAK 
KK'DAKİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN GÖNDERİMİNİ TAKİBEN DEVAM EDEN VISIONLINK HİZMETİ KULLANIMINIZ, BU 
DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZİ DOĞRULAYACAKTIR. Bu KK, siz ile VSS arasındaki yasal ve bağlayıcı bir anlaşmayı teşkil eder ve 
bunları imzalamış gibi sizin üzerinizde bağlayıcı olması amaçlanmıştır. 

SİZE ÖNERİLEN VISIONLINK HİZMETİ VE SİTENİN KULLANIMI HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAKSIZIN KK'YI KABUL ETMENİZ 
KOŞULUNA BAĞLIDIR. KK, GARANTİLER VE YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGATİ İÇERİR (bkz. Aşağıdaki 5.4, 10, 11, 12 ve 14.1 
numaralı bölümler). BU HÜKÜMLER, ANLAŞMAMIZIN ÖNEMLİ BİR KISMINI TEŞKİL ETMEKTEDİR. Trimble, Catrepillar veya 
Varlıkların üreticisi tarafından size sağlanan diğer bir varlık yönetimi hizmetinin müşterisi iseniz ve diğer hizmete ikame olarak VisionLink'e 
geçiyorsanız, diğer hizmete uygulanabilir kullanma koşulları, hizmet koşulları veya lisans sözleşmesinin VisionLink Hizmeti kullanımınız 
için de geçerli olmadığının farkında olunuz. 

KK'nın güncel bir kopyasınaSite'nin ana sayfasından her zaman erişilebilir ve görüntülenebilir. Biz, kayıtlarınız için KK'yı yazdırıp 
kopyalarını saklamanızı tavsiye ediyoruz. Şayet KK'nı kabul etmezseniz, VisionLink Hizmeti'ni kullanmamayı ve Site'ye girmemeyi ve bunu 
yapmaya yetkili olmadığınızı kabul etmiş olursunuz. 

VisionLink Hizmeti Kullanma Koşulları & Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 

1. Uygulama Hizmetleri 

1.1 Genel Açıklama. VisionLink Hizmeti, bir yazılım bazlı uygulama hizmetidir. VisionLink Hizmet uygulama yazılımı. VisionLink sistem 
destekli telematik araçlarla (“VL Araçları”) donatılmış Varlıklardan, ya da VisionLink Servis kullanıcı arayüzü, sizden veya 
başkalarından gelen API beslemeleri, VPN bağlantıları, ya da sair benzeri bilgi sistemleri arayüz teknolojileri yoluyla söz konusu 
Varlıklarla üretilen veya söz Konusu Varlıklar ilişkili olan veriler de dahil olmak üzere, varlıklarınızla ilişkili olarak sağladığınız veri ve 
bilgileri (“Veri”) toplar. VL Araçlarının aktivasyonundan sonra VSS ve bağlı şirketleri ve bayileri, onlara lisans verenler, hizmet 
sağlayıcılar ve tedarikçiler, Yetkili Kullanıcılarına (Bölüm 3'te tanımlanan) zaman zaman değişebilen içerik, işlevsellik, rapor ve 
hizmetleri sağlamak için toplanan Verileri işler, kullanır, açıklar ve aktarır. VL Araçlarının VisionLink Hizmeti ile birlikte kullanılması 
için etkinleştirilmeleri gerekir. Bunları etkinleştirmek için: (i) Hizmet Aboneliğinizin tabi olduğu ödeme şart ve hükümlerini kabul 
etmeli, (ii) bu KK'nı kabul etmeli ve (iii) aşağıda Bölüm 6.1'de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Varlıklarınızdan üretilen Verilerin 
iletimine ve kullanımına izin vermelisiniz. 

 VisionLink Hizmeti, muhtelif Hizmet Aboneliği planları (“Hizmet Planları”) uyarınca sunulur ve bu nedenle VisionLink portalı için 
Trimble Store'da yayınlanan veya diğer sipariş belgelerinde bulunan ekstra şart ve hükümlere ya da Catrepillar, ya da VisionLink 
Servisi yetkili bayiniz ile aranızdaki anlaşmalara tabi olabilir. 

1.2 Üçüncü Taraf İletişim Sistemleri 

VisionLink Hizmeti'nin bazı özellikleri, telefonla ilgili kablosuz iletişim taşıyıcısı veya uydu bazlı iletişim sistemi (her biri bir “İletişim 
Taşıyıcısı” olan ) gibi üçüncü taraf iletişim sistemi mal sahibinin kullanımını gerektirmektedir. TARAFLARDAN HİÇBİRİ), İLETİŞİM 
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TAŞIYICILARI TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KABLOSUZ VEYA UYDU TABANLI İLETİŞİM HİZMETLERİNİN VEYA 
TEÇHİZATIN KULLANILABİLİRLİĞİ, KALİTESİ VEYA PERFORMANSINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. İLETİŞİM 
TAŞIYICILARI, ÖZELLİKLE BU TÜR HİZMETLER VE EKİPMANDAN SORUMLUDUR. 

1.3 Veri Değişimi ve Üçüncü Taraf Arayüzleri 

 VisionLink Service veri değişimi bileşeni aynı zamanda VisionLink Service uygulama yazılımı ve belirli üçüncü tarafın ürettiği 
Varlıklar, cihazlar veya sistemler arasındaki iletişim, aktarım ve veri değişimine izin verir. VSS Taraflarından hiçbirisi, özel ayarlar 
raporu ve arayüzleri (topluca “Üçüncü Taraf Verileri”) gibi üçüncü taraf tarafından üretilmiş ve üçüncü tarafa iletilmiş verilerin 
biçimi ve kalitesi veya üçüncü taraf tarafından üretilmiş Varlıklar, cihazlar veya üçüncü taraf tarafından geliştirilmiş çözümler 
üzerinde kontrol uygulamaz. Bu yüzden Hizmet Aboneliğiniz VisionLink Service veri değişimi bileşeninin kullanımına izin verirse, 
aşağıdakileri anlar ve kabul edersiniz: 

• Veriler, VSS tarafından sağlanan VisionLink Service ile kullanımı onaylanmış VisionLink Service uygulaması ve üçüncü tarafın 
ürettiği Varlıklar, cihazlar ve sistemler arasında değiş tokuş edilebilir. 

• VL Cihazları tarafından üretilen ve üçüncü tarafın ürettiği cihazlara ve sistemlere verilen Verilerin gösterildiği cihazların yanı 
sıra üçüncü tarafın ürettiği cihazlar ve diğer üçüncü taraf çözümleri yoluyla alınan Üçüncü Taraf Verilerin gösterimindeki 
herhangi bir sınırlamayı veya tüm sınırlamaları kabul edersiniz. 

• VSS, üçüncü tarafın neden olduğu hizmet kesintilerinden, üçüncü taraf yazılım arayüzü uyumsuzlukları veya aksamaları veya 
aksi yüzünden olup olmadığından ve üçüncü tarafın ürettiği cihazlar veya sistemler veya diğer üçüncü taraf çözümlerine 
verilen veya alınan Üçüncü Taraf Verileri veya Verilerin (örneğin özel ayarlar raporu veya arayüzleri) kalitesi ve doğruluğu 
veya bu verileri alabilme, verilere erişebilme ve verileri kullanabilme hususundan sorumlu değildir;  

• VSS, VisionLink Service'e iletilen veya burdan alınan tüm Üçüncü Taraf Verileri kontrol edebilir, VSS’nin, VisionLink 
Hizmeti'nin performansını olumsuz bir şekilde etkilediğine inandığı herhangi bir Üçüncü Taraf Verisi'ni durdurabilir veya bloke 
edebilir. 

2. Uygulamanın Yapısı & Hosting 

 VisionLink Hizmeti, VSS, Trimble ve Catrepillar, ya da bunlardan biri veya ikisi ya da hizmet sağlayıcıları tarafından barındırılır ve 
aşağıdaki Bölüm 5 uyarınca lisanslanmış VisionLink Hizmeti, üçüncü taraf yazılımı veya hizmetlerini (üçüncü taraf tedarikçileri 
tarafından izin verildiği ölçüde) içerir (“Üçüncü Taraf Yazılımı/Hizmetleri”). VisionLink Hizmeti, aynı zamanda Varlıklar ve VL 
Cihazlarınızdaki donanım yazılımının kullanımını kontrol altına alır. VisionLink Hizmeti, tarafımızca, lisans verenlerimiz tarafından ve 
VisionLink Hizmeti yazılım uygulaması ile birlikte veya yoluyla içerik ve hizmetler sağlayan üçüncü taraf tedarikçileri tarafından 
Yetkili Kullanıcılara mevcut kılınmıştır (“Üçüncü Taraf Tedarikçileri”). Veriler ve VisionLink Hizmeti radyo dalgaları araçları, 
hücresel, uydu, GPS, Web ve benzeri teknoloji kanalıyla iletilecektir. Bu tür iletimi kabul eder ve bu tarz iletime ilişkin bize karşı 
olabilecek her türlü şikayetten feragat edersiniz. VisionLink Hizmeti, sınırlama olmaksızın Web erişimi, bilgisayar kullanımı, Varlıklar, 
işletim sistemi, tarafınızca etkinleştirilen ve sağlanan VL Cihazları da dahil olmak üzere birçok etmen ve satın alınan Hizmetlerin 
seviyesi, kullanıcı adı ve/veya diğer faktörler bazında Yetkili kullanıcılara mevcut kılınabilir. VisionLink Hizmeti, aşağıdaki Bölüm 
8'de daha ayrıntılı açıklandığı üzere zaman zaman değişime tabidir ve VisionLink Hizmetini kullanarak ve Site'ye girerek, her türlü 
hizmetlerle birlikte veya bunlar kanalıyla bunları ekleme, değiştirme veya çıkarmayı kabul edersiniz. 

3.  Yetkili Kullanıcılar ve Kullanım; Sınırlamalar. 

3.1  Yetkili Kullanıcılar. VisionLink Hizmeti'nin sadece sizin tarafınızdan erişilip kullanılacağını kabul edersiniz. Bu amaçla, VisionLink 
Hizmeti'ne erişim ve hizmeti kullanmaya yetkilendireceğiniz yetkili kullanıcıları belirleyeceksiniz (“Yetkili Kullanıcı”). VisionLink 
Hizmetine sadece web erişimi için gerekli VL Cihazlarıyla donatılmış Varlıklarla ilişkili olarak erişilebilir ve bunun için zorunlu erişim 
ücretlerini ödemeniz gerekir. LAN, bilgisayarlar, modemler, telekomünikasyon cihazları ve Site'ye ağ bağlantınız da dahil olmak 
üzere Web kullanımıza ilişkin yazılım ve donanımınızın alımı, yapılandırılması, görüntülenmesi, bakımı ve yönetiminden sorumlu 
olursunuz. Bant genişliği sorunları ile sınırlı olmayıp ağ hizmet kesintileri ve/veya Web ve/veya ağ bağlantısından kaynaklanan diğer 
koşullar da dahil olmak üzere ağ bağlantısına ilişkin veya ağ bağlantısından kaynaklanan sorun, problem veya koşullardan veya ağ 
bağlantısından sorumlu değiliz. 

3.2 Kullanım Sınırlamaları. Bir VL Cihazı veya başka bir cihaz kullanılarak yapılan bilgi iletimi, radyo frekansı kullanımı yetkisi de dahil 
olmak, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, konumdan konuma değişiklik gösterebilen yasal zorunluluklara tabidir. Her türlü VL 
Cihazı kullanımını, VL Cihazı'nın ve VisionLink Hizmeti iletişim ağı kullanımı için tüm yasal gerekliliklerin sağlandığı bu konumlara 
sınırlandırmalısınız.. Bir VL Cihazı ile donatılmış bir Varlık'ın, (i) yasal gerekliliklerin sağlanmadığı, veya (ii) bu tür bilgilerin çoklu 
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konumlar üzerinden iletimi ve işleminin yasal olmadığı bir konumda bulunması durumunda, bu tür uyum başarısızlığına ilişkin 
herhangi bir ve tüm sorumluluktan feragat eder. Bu Varlık'tan gelen bilgi iletimine devam etmeyebiliriz. VisionLink Hizmeti 
herhangi bir acil durum, güvenlik veya kritik görev veya güvenlikle ilgili kullanım, uygulama veya diğer tehlikeli etkinlikler 
için tasarlanmamıştır ve VisionLink Hizmeti'ni bu şekilde kullanamayacağınızın bilincindesiniz. 

3.3 Üçüncü Taraf Verileri. Bu ŞH uyarınca kullanılması, işlenmesi, paylaşılması, vb. için VisionLink’e Üçüncü Taraf Verilerini aktarma 
hakkınız olduğunu, söz konusu verilerde bulunan kimlikle ilişkilendirilebilir kişisel bilgilerle ilişkili olarak gerekli tüm bildirimlerde 
bulunduğunuzu ve gerekli tüm onayları aldığınızı beyan edersiniz. 

4.  Kayıt; Ödeme 

4.1 Müşteri Hesabı. Site'ye girmek ve Site'yi kullanmak amacıyla siz ve Yetkili Kullanıcılarınızdan bize doğru, gerçek, güncel ve tam 
kayıt bilgilerini vermeleri ve gerekli olduğunca bu tür bilgileri güncellemeleri istenecektir. Yetkili bir Kullanıcı'nın verdiği her türlü 
bilginin yanlış, eksik veya sahte olmasından şüphelenmek için makul dayanaklarımız olması durumunda, Yetkili Kullanıcı'nın 
VisionLink Hizmeti'ne erişim ve hizmeti kullanma hakkını askıya alma veya sonlandırma hakkına sahibiz. Kaydınızın tamamlanması 
üzerine VisionLink Hizmeti'ni kullanmak ve hizmete erişimi etkinleştirmek için bir başlangıç oturum açma kodu alacaksınız. 

4.2  Site Erişimi ve Şifre; Güvenlik. Site'ye ilk girişin üzerine Yetkili Kullanıcılar, VisionLink Hizmeti'nin belirli özelliklerine erişmek için 
gerekli olacak bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturacaklardır. Belirlediğiniz Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin gizliliğini 
korumaktan ve belirlediğiniz Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adları ve şifreleri altında Site'de gerçekleşen bilumum etkinliklerden de 
tamamen sorumlu olursunuz. Herhangi bir kullanıcı adının uygunsuz olduğuna tamamen kendi takdirimize bağlı olarak veya 
herhangi bir sebeple karar vermemiz durumunda belirlediğiniz Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adlarını değiştirmenizi zorunlu kılabiliriz. 
Yetkili Kullanıcıların her bir oturumun sonunda oturumu kapatmalarını sağlamak ile Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adı, şifresi yetkisiz 
kullanımını veya diğer güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal VSS'ye bildirmeyi kabul edersiniz. Artık tarafınızdan istihdam 
edilmeyen herhangi bir Yetkili Kullanıcının hesaplarını devre dışı bırakmaktan sorumlusunuz. VSS'nin, Yetkili Kullanıcınızın 
VisionLink Hizmeti'ni kullanımını izlemekten sorumlu olmadığını ve VSS'nin Bölüm 4 ile uyumsuzluğundan kaynaklanan herhangi bir 
zarar veya hasardan sorumlu olamayacağını ve olmayacağını kabul edersiniz. 

4.3  Ödeme. Edindiğiniz Hizmet Aboneliği'nin uygulanabilir ödeme şartlarına uygun olarak bilumum bedel ve ücretlerini ödemeyi kabul 
edersiniz. 

5.  Lisansın Verilmesi; Lisans Kısıtlamaları 

5.1  Müşteriye Sınırlı Lisans. Bu KK, Hizmet Abonelik/lerinizin şartları ve uygulanabilir ücret ödemelerinize riayet etmenize tabi olarak 
VSS, size iş amaçları ve buradakilerle tutarlı amaçlar için Site kanalıyla erişilen VisionLink Hizmeti uygulama yazılımını kullanmak 
için sınırlı, münhasır olmayan, devir ve temlik edilemez (alt lisans verme hakkı olmaksızın) bir lisans verir. Burada açıkça size 
verilmemiş tüm haklar, VSS, tedarikçileri ve lisans verenlerine mahfuzdur. VisionLink Hizmeti ile ilişkili olarak sunulan API’ler 
(Uygulama Protokolü Arayüz(leri)) ile ilgili ek şartlar uygulanabilir. 

5.2  Lisans Kısıtlamaları - Hizmetlerin Suistimal Edilmemesi. VisionLink Hizmeti'ni kullanımınız, Hizmet Aboneliğiniz ve bu KK mucibince 
açıkça izin verilmiş olan kullanımlarınızla sınırlıdır. VisionLink Hizmetini kullanımınızın bir şartı olarak, yasa dışı veya bu KK ile 
yasaklanmış herhangi bir amaç doğrultusunda kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Tarafınızdan herhangi bir gerçek suistimal veya 
hileli kullanımdan şüphelenme durumu söz konusu ise, size sağlanan VisionLink Hizmeti'ni kısıtlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu tarz 
bir suistimal veya hileli kullanımın bir sonucu olarak bizden veya diğer herhangi bir taraftan (avukat ücreti dahil) kaynaklanan her 
türlü maliyetten sorumlu olacaksınız. Aşağıdakileri yapamazsınız: (i) VisionLink Hizmeti veya herhangi bir Üçüncü Taraf 
Yazılım/Hizmetlerinin türemiş eserlerini çoğaltmak, değiştirmek, yayımlamak, dağıtmak, umumen göstermek, uyarlamak, 
değiştirmek, çevirmek veya oluşturmak, (ii) VisionLink Hizmeti veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlerini diğer bir 
yazılımla birleştirmek, (iii) VisionLink Hizmeti veya ilgili yazılım veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlerinin alt lisansını 
vermek, icara vermek, kiralamak, satmak, borç vermek veya herhangi bir üçüncü tarafa devretmek, (iv) VisionLink Hizmeti, Üçüncü 
Taraf Yazılım/Hizmetlerini veya Site'ye ilişkin kaynak kodunu tersine düzenlemek, kaynak koda dönüştürmek, kaynak kodunu 
oluşturmak veya kaynak kodu türetme girişiminde bulunmak, (v) bu Bölüm 5 de dahil olmak üzere KK uyarınca açıkça izin verilenler 
dışında VisionLink Hizmeti, ilgili yazılım veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlerini aksi şekilde kullanmak veya 
kopyalamak, (vi) VisionLink Hizmeti, ilgili yazılım veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlerini "hizmet bürosu"nda veya 
üçüncü tarafların sizin kanalınızla VisionLink Hizmeti ve Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlerinin kullanımını edindiği benzer bir yapıda 
kullanmak, (vii) VisionLink Hizmeti, ilgili yazılım ve/veya Site ile birlikte bütünleşik, ilişik veya erişilen herhangi bir telif hakkı, ticari 
marka veya diğer mülkiyetle ilgili bildirileri çıkarmak, belirsizleştirmek veya değiştirmek, (viii) herhangi bir şekilde VisionLink Hizmeti 
veya Site, sunucular ve onlara bağlı ağlara hasar vermek, devre dışı bırakmak, fazla yüklenmek, engel olmak, bozmak veya zarar 
vermek, (ix) herhangi bir şekilde herhangi bir diğer tarafın VisionLink Hizmeti veya Site'den yararlanmasını, Site'ye erişimini veya 
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Site'yi kullanımını engellemek, (x) gönderimle ilintili yasa ve mevzuat da dahil olmak kaydıyla, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
herhangi uygulanabilir yerel, kamusal, ulusal veya beynelmilel yasayı kasten veya kasıtlı olmayarak ihlal etmek veya (xi) herhangi 
bir kişi ya da kurumu taklit etmek veya bir kişi ya da kurumla olan bağlantınızı yanlış tanıtmak. 

5.3  Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetler. Herhangi bir VisionLink Hizmeti (örneğin haritalar) ile paketlenmiş Üçüncü Taraf 
Yazılımı/Hizmetlerinin VSS tarafından değil de Üçüncü Taraflar tarafından size sağlandığını burada kabul edersiniz. Her türlü bu 
tarz Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlere erişim ve bunların kullanımının bu KK ile yönetilmeyip Üçüncü Taraf kullanım koşulları, son 
kullanıcı lisans sözleşmesi veya diğer benzeri anlaşma tarafından yönetildiğini burada kabul edersiniz. VSS, VisionLink 
kullanımınızı olumsuz etkileyen Üçüncü Taraf Yazılım/Hizmetlere etki eden (örneğin arızalı olduğu süre veya bakım) olayları size 
bildirmek için iyi niyet ve makul gayretlerle hareket edecektir. MAMAFİH VSS, ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM/HİZMETLER VEYA 
BUNLARLA İLGİLİ KULLANIMINIZ (VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ KULLANICININ KULLANMASI) İLE İLGİLİ OLARAK 
SORUMLU OLAMAZ VE BÖYLE BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇIKÇA REDDEDER. 

5.4  Zamanla Sınırlı Hizmet Aboneliği. Size sağlanan VisionLink Hizmeti'nin zamanla sınırlı olması durumunda (tanıtım amacıyla ikincil 
test aygıtları, satıcılar ve distribütörlere ve değerlendirme amacıyla muhtemel son kullanıcı müşterilerine sağlanan hizmetler gibi) 
("Zamanla Sınırlı Hizmet"), sadece size sağlanan amaçlar doğrultusunda ve sadece VSS veya Zamanla Sınırlı Hizmeti aldığınız 
tarafça belirlenen sınırlı zaman süresince bu KK'na uygun olarak Zamanla Sınırlı Hizmeti kullanabilirsiniz. VSS, herhangi bir 
zamanda Zamanla Sınırlı Hizmeti kullanmak için erişiminizi ve yetkinizi iptal edebilir. Sonradan ücreti ödenmiş bir Hizmet Aboneliği 
edinmeniz durumunda, devam eden VisionLink kullanımınız, bu KK ve ilgili Hizmet Aboneliği şartları ve koşulları ile yönetilmeye 
devam edecektir. Zamanla Sınırlı Hizmet'in tekrar satışı, devri veya diğer dağıtımı yasaktır. 

6. Verilerin İletimi ve Kullanımının Kabulü; Lisans ve Yığın Veri 

6.1 Veri İletimi ve Kullanımının Kabulü. Bir kez etkinleştirilen VL Cihazlarıyla donanımlandırılmış Varlıklar; bu Varlıklara, bunların 
şartlarına ve çalıştırılmasına ilişkin Verileri toplar ve iletir. Veriler ayrıca fiziki incelemeler, yağ numunesi alma ve arka yüz (off 
board) sorun tespit araçları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, başka araçlar üzerinden de toplanıp VSS’ye 
iletilebilir. İletilen Veriler şunları içerebilir: makine seri numarası, makine konumu ve arıza kodları, emisyon verileri, yakıt kullanımı, 
hizmet sayaç saatleri, yazılım ve donanım sürüm numaraları, yük, döngü süreleri ve kurulu eklentiler de dahil olmak üzere işletim 
verileri. 

Veriler, VSS’ye, Trimble'a, Catrepillar’a veya bir ya da daha fazla bağlı şirketlerine, bayilerine, lisans verenlerine, hizmet 
sağlayıcılarına veya tedarikçilerine ve/veya yerel bayinize iletilir. Ayrıca Varlıklarınızın bayileri veya üreticisinden VisionLink Hizmet 
Aboneliğinizi edinmeniz gibi bazı durumlarda Veriler, Varlık üreticisi veya bayilerine iletilebilir. 

Toplanan Verilerin bir kısmını veya tamamını bayi(lerimizle), bağlı şirketlerimizle ve onların bayileriyle; Trimble ve bağlı şirketleri, 
lisans verenleri, hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, Catrepillar ve bağlı şirketleri ile lisans verenleri, servis sağlayıcıları ve 
tedarikçileri; Varlıklarınızın üreticisi ve bayileri; VSS, Trimble veya Catrepillar’ın size VisionLink Hizmetleri, Varlıkları veya ilgili ürün 
ve hizmetleri sağlayan dünya genelindeki iş ortaklarıyla palşalabiliriz. 

Veriler Trimble ve bağlı şirketlerine, lisans verenlerine, hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilere ve bayilere iletilir ve aşağıdaki amaçlarla 
kullanılır: (a) size ve Varlıklara VisionLink Hizmetlerinin sağlanması; (b) VisionLink sistem destek Varlıkları ile VL Cihazlarının 
kontrolü veya bakımı; (c) bir Varlığın sağlık veya performansının takibi; (d) bir Varlığın yönetimi ve/veya Varlığın verimliliğinin 
iyileştirilmesi; € VisionLink Hizmetinin ve/veya diğer ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi veya iyileştirilmesi; (f) duruma göre yasal 
gereklere ve geçerli mahkeme emirlerine icabet edilmesi; (g) pazar araştırması yapılması; (h) size yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulması; ya da (i) diğer uygulamalarda kullanmak da dahil olmak üzere başka ticari amaçlar. 

Veriler Catrepillar’a iletilir ve güncel bir nüshası şu web adresinde bulunabilecek veri yönetişim beyanına uygun olarak kullanılır: 
http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html (“Caterpillar Veri Yönetişim Beyanı”). 

Varlıklarınız ile birlikte VL Cihazlarının aktivasyonuna yetki vererek yukarıda açıklanan şekillerde ve amaçlarda Verilerin 
iletimi, kullanımı ve aktarımını burada kabul edersiniz. 

6.2 Lisans ve Yığın Veri. Verilerdeki mülkiyet veya diğer menfaatlere sahip olduğunuz ölçüde VSS, Trimble ve Catrepillar ile bağlı 
şirketleri, bayileri, onların lisans verenleri, servis sağlayıcıları ve tedarikçilerine münhasır olmayan, sürekli, dünya çapında, ödenmiş 
ve geri alınamaz herhangi iç iş amaçlarıyla ve VL Cihazlarının, Aktifler ve diğer ürünlerin veya hizmetlerin yetkinliklerinin analizi ve 
geliştirilmesi de dahil olmak üzere Verileri kullanmak, işlemek, değiştirmek ve/veya değişiklik yapmak, kopyalamak, uygulamak, 
derlemek ve Verilerden türetilmiş eserler yaratmak ve Catrepillar durumunda Catrepillar’ın Veri Yönetişim Beyanına uygun olarak 
kullanmak için izin verirsiniz. SSS, Trimble ve bağlı şirketleri ile Catrepillar, bağlı şirketleri, lisans verenleri, hizmet sağlayıcıları ve 

http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
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tedarikçilerinin açıklanan yığın verilere deyanılarak sizin ve Yetkili Kullanıcınızın kimliğinin belirlenememesi şartıyla Verilere 
dayanan yığın verileri üçüncü şahıslara açıklayabilir. Ayrıca açıklanmış Verilerden siz ya da Yetkili Kullanıcınızın kimliğinin 
belirlenememezi şartıyla VSS ve Trimble, ilgili bağlı şirketleri, yüklenicileri ve iş ortakları ile üçüncü şahıs tedarikçilerin ve 
Catrepillar’ın ve bağlı şirketlerinin, lisans verenlerinin, hizmet sağlayıcılarının ve tedarikçilerinin Verileri açıklamasını kabul eder ve 
izin verirsiniz. Size ve Yetkili Kullanıcınıza tanımlanabilir olmayan, VisionLink Hizmeti tarafından veya kanalıyla toplanan, iletilen, 
kaydedilen veya erişilen tüm diğer Veri ve bilgiler ve Veri kullanımı ile veya kullanımından oluşturulan tüm veri, rapor, türev eser, 
derleme, değişiklik ve diğer materyaller, her bir durumda VSS'nin tek ve müstesna malıdır; siz, sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın 
adına, hiçbir ücret ve ileriki lisans ücreti olmaksızın sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın hak, unvan ve menfaatini varsa bu tür 
maddelerdeki ve bu maddeler için VSS'ye devredersiniz. 

7. Gizlilik ve Kullanıcı Verileri 

7.1 https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf belgesinde yer alan VisionLink Gizlilik 
Bildiriminde ayrıca anlatıldığı gibi, VisionLink Hizmeti tarafından ve kanalıyla depolanan ve toplanan Verilerin bireylerle 
ilişkilendirilebilir olabildiğini (“Kişisel Veriler”) Kabul edersiniz. VisionLink Gizlilik Bildirimi Caterpillar ve Trimble’ın kişisel verileri 
nasıl topladığı, işlediği ve paylaştığı, gizlilik yasaları uyarınca sahip olabileceğiniz haklar ve kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili digger 
bilgileri içeren Caterpillar Küresel Gizlilik Beyanı ve Trimble Uluslararası Gizlilik Politikasına uygundur. Caterpillar Küresel Gizlilik 
Beyanı http://www.caterpillar.com/dataprivacy adresinde bulunabilir. Trimble Uluslararası Gizlilik Politikası 
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx adresinden temin edilebilir. Varlıklarınıza kurulu telematik donanımının 
yapılandoırmasına bağlı olarak, VisionLink tarafından kullanılan kişisel bilgilerin büyük çoğunluğu ilgili loT platformları üzerinden 
Caterpillar ve Trimble tarafından alınmakta, işlenmekte, kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu nedenle kişisel bilgilerle ilişkili 
haklarınızı ve seçeneklerinizi daha iyi anlamak için bu Gizlilik Bildirimi ile birlikte Caterpillar Küresel Gizlilik Politikasını ve Trimble 
Uluslararası Gizlilik Politikasını gözden geçirmeniz gerekir. Caterpillar Veri Yönetişim Beyanı, VisionLink Gizlilik Bildirimi, Trimble 
Uluslararası Gizlilik Politikası ve Caterpillar Küresel Gizlilik Beyanı (“Veri İletişim Belgeleri”) zaman zaman değişebilir, bu nedenle 
bunları düzenli olarak ve dikkatle gözden geçirin. Değişiklikler, söz konusu değişikliklerin yapıldığı ve/veya yürürlüğe girdiği tarihler 
de dahil olmak üzere, ilgili URL’de ilan edilecektir. Bazı durumlarda değişikliklerin maddi (önemli) olması halinde biz (veya 
Caterpillar ya da Trimble) size söz konusu değişiklikleri ve seçeneklerinizi, ya da bu değişiklikler yürürlüğe girmeden 
yapabileceklerinizi bildiren bir e-posta veya başka bir mesaj gönderebiliriz. Bu tür değişikliklerin yürürlüğe girmesinden Sondra 
VisionLink Hizmetini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

7.2 Bir Yetkili Kullanıcı VisionLink Hizmeti'ne ve Site'ye her giriş yaptığında, kullanıcı adı da dahil olmak üzere bir takım bilgiler 
tarafımızca sağlanan sunucularla iletişim halinde gönderilecektir. Bu bilgi; Yetkili Kullanıcı'nın hesabına, VisionLink Hizmetleri'ne ve 
diğer kişiselleştirilmiş özelliklere erişmek için kullanılır. VSS, Trimble veya Catrepillar Yetkili Kullanıcı ile kullanmaya yetkili olduğu 
VisionLink Hizmetlerini ve ilgili Veri ve bilgiyi sağlamak amacıyla kişisel kimlik tanıtıcı bilgilerle kullanıcı adını eşleştirebilir. Ayrıca 
VisionLink uygulaması, Varlık veya VL Cihazı operatörünün coğrafi konumunun tanımlanabilir olması için sağlanan VisionLink 
Hizmetleri (“Konum Verileri”) ve Varlıkların çalıştırılması ile bağlantılı olarak konum tabanlı Veri koleksiyonuna izin verir. 

VisionLink Hizmeti'ni kullanan ve Varlıkları işleten tüm Yetkili Kullanıcı ve diğer personeli kişi veya kurumları Kişisel 
Veriler ve Konum Verileri de dahil olmak üzere sözü edilen verilerin toplanmasından, iletiminden ve kullanımından açık, 
bariz ve düzenli olarak haberdar edeceğinizi; bununla ilgili olarak etkilenebilecek VisionLink Hizmeti, Aktifler ve VL 
Cihazlarını kullanan belirlediğiniz Yetkili Kullanıcılar, diğer personel, kişi veya kurumlardan tüm gerekli rızayı aldığınızı ve 
alacağınızı ve böyle yaparak Verilerin iletimi ve kullanımı ile ilgili uygulanabilir yasa uyarınca zorunluluklarınıza tamamen 
riayet ettiğinizi burada kabul edersiniz. VSS Tarafları'nı (aşağıdaki Bölüm 10'da tanımlandığı üzere) yukarıda sözü geçen 
zorunluluklarınızın ihlalinden doğan tüm iddia, talep, eylem veya eylem nedenlerine karşı tazmin ve müdafaa etmeyi ve 
bunlardan gelebilecek zarardan korumayı kabul edersiniz. 

https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
http://www.caterpillar.com/dataprivacy
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
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7.3 VisionLink Hizmeti, ABD sınırları içerisinde muhtelif konumlardaki ofislerinden veya bağlı şirketlerinin ofislerinden VSS tarafından 
idare edilir. VSS, ayrıca VisionLink Hizmeti'ni sağlamak üzere bir ya da daha fazla harici hizmet sunucularınından veya bağlı bir 
şirketten faydalanabilir. Sonuç olarak Veri, ABD'de toplanır, gönderilir, işlenir ve depolanır veya ABD dışında toplanabilir, 
gönderilebilir, işlenebilir ve depolanabilir. Hükümetinizin yargı alanında ve VisionLink Hizmeti'ni sağlayan kurumun yasal adresindeki 
gizlilik yasaları ve uygulamalarında bir çelişki olması durumunda VisionLink Hizmeti'ni sağlayan kurumun yasal adresinde 
uygulanabilir yasa, her zaman önceliğe sahiptir. 

8. Hizmetlerde Değişiklik 

8.1 VSS, dilediği zaman önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın VisionLink Hizmeti, Site veya bunların herhangi bir kısmını 
değiştirebilir, askıya alabilir veya kalıcı olarak durdurabilir. Aşağıdaki Bölüm 14.2'ye tabi olarak hiçbir VSS Tarafı, size veya 
herhangi bir üçüncü şahsa karşı bu tür herhangi bir değişiklik, askıya alma veya durdurma hususunda sorumlu olmayacaktır. 

8.2 Hizmet Aboneliğinizi satın aldıktan sonra bu KK'nın tabi olduğu şartlarda değişiklik olması halinde VSS bu KK’da değişiklik ve 
güncelleme yapabilir; bu durumda VSS size bu tür değişiklikleri makul bir şekilde bildirecektir. Bu tür değişikliklerin gönderimini, 
bildirimini takiben devam eden VisionLink Hizmeti kullanımınız, bunları kabul etmediğinize dair bildirim tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde yazılı olarak VSS'ye bildirimde bulunmadıkça güncellenmiş KK'nı kabul ettiğinizin teyidi anlamına gelecektir. Bu durumda, 
satın alma tarihinizde veya Hizmet Aboneliğinin son yenilenme tarihinde (hangisi daha sonra ise) yürürlükte olan KK, VSS kendi 
opsiyonunda aşağıdaki Bölüm 14.2 mucibince Hizmet Aboneliklerinizi sonlandırma hakkını uygulamadıkça, mevcut abonelik 
sürenizin geri kalanı boyunca yürürlükte kalacaktır. 

9. Kapsama Alanı, GNSS Uyduları, Hizmet Kesintisi 

9.1 VisionLink Hizmetleri ve ağ erişiminin ortam koşulları, topografik engeller, sınırlamalar, temel taşıyıcı hizmeti kapsamı ve diğer 
doğal veya insan yapımı çeşitli etkenlerden kaynaklanan iletim sınırlandırmalarına tabi olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca motor veya 
tutuşma gürültüsü, metal kalkanlama, aynı veya komşu radyo kanallarının kullanıcılar tarafından kesintiye uğraması, kapsamı 
sınırlayabilir veya kesintiye uğratabilir. Ayrıca VSS'nin, Global Navigasyon Uydu Sistemi (“GNSS”) uydularının çalıştırılmasından 
veya çalıştırılamamasından veya GNSS uydu sinyallerinin kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. 

9.2 Hiçbir VSS Tarafı, size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı VisionLink Hizmeti'nden, hizmetin kesintisinden, iletim hatalarından 
(Konum Verisi yanlışlıkları da dahil olmak üzere), kusurlardan veya temel iletişim sistemi taşıyıcısından kaynaklanan kesinti de dahil 
ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer nedenlerden doğan herhangi bir zarar ya da hasar konusunda sorumlu olmayacaktır. 
VSS Tarafları; mücbir sebepler, herhangi bir kamu kuruluşunun eylemleri, halk düşmanı eylemleri, grevler veya hava koşulları gibi 
olaylar da dahil olmak üzere VSS'nin, VSS yüklenicilerinin, lisans verenlerinin veya iş ortaklarının kontrolü dışındaki olaylardan 
kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez ve etmeyecektir. 

10. Garanti Dışı; Aktifler için Müşteri Sorumluluğu, Zarar Rizikosu ve "Alarm" Özelliği Yapılandırması. 

VSS, TRIMBLE, CATREPILLAR VE HER BİRİNİN MÜDÜRLERİ, GÖREVLİLERİ, LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI, 
TEDARİKÇİLERİ, SATICILARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ VE ARACILARI (HER BİRİ BİR “VSS TARAFI" VE TOPLUCA “VSS 
TARAFLARI” OLARAK ANILACAKTIR) VISIONLINK HİZMETİ VE SİTE'NİN, KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ 
BİR ZARARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. AÇIKÇA ŞUNLARI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ: (a) 
VISIONLINK UYGULAMASI, SİTE VE HİZMETLER, "OLDUĞU GİBİ, "GARANTİ VERİLMEKSİZİN" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" 
TEMELİNDE SAĞLANIR; TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA, SİZİNLE ALAKALIDIR, (b) 
YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, VSS TARAFLARI; AŞAĞIDA BELİRTİLEN ANCAK 
BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HUSUSLAR İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ, KANUNİ HİÇBİR TEMSİL, VEYA GARANTİ VERMEZ. , (i) 
ZAPTA KARŞI TEMİNATLAR, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, USTALIKLI GAYRET, DOĞRULUK, 
ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL, ENGELSİZ, REHİNSİZ VE İHLALSİZ, (ii) SATIŞ AKIŞI VE TİCARİ ÖRF YOLUYLA DOĞAN 
TEMİNATLAR, (iii) VISIONLINK UYGULAMASI, SİTE VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ, GÜVENİRLİĞİ, VAKTİNDELİĞİ VE 
PERFORMANSINA İLİŞKİN TEMİNATLAR, (iv) VISIONLINK HİZMETİNİ KULLANAN VE SİTEYE GİREN TEMİNATLAR, 
GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYACAK, KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAK, (v) KENDİ TAKDİRİNİZ VE RİSKİNİZE UYGUN 
OLARAK VISIONLINK HİZMETİNİ KULLANMANIZ VE SİTEYE ERİŞİMİNİZ: BU TÜR BİR ERİŞİM VE KULLANIMDAN 
KAYNAKLANAN VERİ KAYBINDAN VEYA BİLGİSAYAR SİSTEM(LER)İNİZE VERDİĞİNİZ HASARDAN SADECE SİZ SORUMLU 
OLACAKSINIZ. 

AYRICA UYGUN BAKIM, İŞLETME VE AKTİF DESTEĞİNDEN SADECE SİZİN, YETKİLİ SATICINIZIN VE/VEYA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ 
TARAFIN SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. VISIONLINK HİZMETİNİ KULLANIMIZA RAĞMEN VE AKTİFLERİN 
İŞLETİLMESİ, BAKIMI VEYA PERFORMANS DURUMUNA İLİŞKİN VISIONLINK HİZMETİ YOLUYLA SAĞLANAN HERHANGİ 
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BİR BİLGİ (DOĞRU YA DA YANLIŞ) GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAKSIZIN UYGUN AKTİFLERİNİZİN UYGUN İŞLETİM, 
DESTEK VE BAKIMINA İLİŞKİN TÜM RİSKİ KABUL EDERSİNİZ. BUNA GÖRE, SINIRLAMA OLMAKSIZIN ARAÇ VE EKİPMAN 
ARIZASI, HIRSIZLIK, YANGIN, ÇARPIŞMA, ONAYSIZ DEĞİŞİKLİK VE VANDALİZM DE DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ 
BİR SEBEPTEN DOLAYI VISIONLINK HİZMETİ İLE VEYA YOLUYLA İRTİBATA GEÇİLMESİ GEREKEN HERHANGİ BİR 
VARLIĞINIZ İÇİN HERHANGİ BİR ZARAR RİZİKOSUNDAN SİZ SORUMLU OLURSUNUZ. 

Yukarıdakileri sınırlamaksızın VisionLink Yazılımının hiçbir "alarm" özelliğini yapılandırmanız, ilgili Varlıklar ve VL 
Cihazlarını kullanımınız ve bakımınız ve küresel navigasyon uydu sistemlerinin (GNSS) doğasından kaynaklanan konumsal 
yanlışlıklara ilişkin olarak VSS Taraflarının makul kontrolü dışındaki değişkenler nedeniyle VSS'nin, hatalı iletim veya uyarı 
iletilerinin iletilmemesinden kaynaklanan herhangi bir hırsızlık veya diğer zayiattan meydana gelen hiçbir sorumluluğu 
yoktur. 

KK'DA AÇIKÇA BELİRTİLENLERİN ÖTESİNE UZATILAN HİÇBİR TEMİNAT MEVCUT DEĞİLDİR. 

11. Sorumluluk Sınırlandırması 

İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA VSS TARAFLARI, SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSA KARŞI 
SINIRLAMA OLMAKSIZIN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, CEZALANDIRICI, ÜÇÜNCÜ TARAF VE 
ÖNEMLİ (İŞLETME KAR KAYBI HASARLARI, İŞ KESİNTİSİ, VERİ KAYBI, İŞLETME BİLGİSİ KAYBI, VİRÜS BULAŞMASI, 
SİSTEM ARIZALARI VE BENZERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) BİR VSS TARAFI BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞINDAN 
HABERDAR OLSA BİLE (ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN MEYDANA GELEN HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) KK, 
VISIONLINK HİZMETİ VE SİTEYE ERİŞİMİNİZ, BUNLARI KULLANMANIZ, KÖTÜ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ 
DIŞINDA MEYDANA GELEN, BUNLARA DAYANAN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DA DAHİL OLMAK 
ÜZERE HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU BÖLÜM 11'E GÖRE HASARLARIN HARİÇ BIRAKILMASI, 
KK İLE SAĞLANAN HERHANGİ BİR ÇAREDEN BAĞIMSIZDIR VE BU TÜR BİR ÇARENİN TEMEL AMACININ BAŞARISIZLIĞA 
UĞRAMASI VEYA AKSİ ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE KOYULAMAZ OLMASI DURUMUNDA GEÇERLİLİĞİNİ KORUR. BU 
SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR, HASARLARIN SÖZLEŞME VEYA TEMİNAT İHLALİ, İHMAL VEYA DİĞER YASAL NEDENDEN 
KAYNAKLANIP KAYNAKLANMAMASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAKSIZIN GEÇERLİ OLUR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN 
BU TÜR SINIRLAMA VE İSTİSNALARI YASAKLAMASI ÖLÇÜSÜNDE HİÇBİR DURUMDA VSS TARAFLARININ SİZE KARŞI TÜM 
HASAR, ZARAR VE SÖZLEŞMEDE OLSUN YA DA OLMASIN YASAL NEDEN, HAKSIZ FİİL (İHMAL DE DAHİL) VEYA AKSİ 
KONUSUNDA TOPLAM SORUMLULUĞU, VISIONLINK HİZMETİNE ERİŞİMİNİZ VE HİZMETİ KULLANMANIZ SÜRESİNCE EN 
SON AYDAN ÖNCEKİ 12 AY ZARFINDA VISIONLINK HİZMETİ İÇİN VSS TARAFLARINA ÖDEDİĞİNİZ MEBLAĞLARI 
AŞMAYACAKTIR. 

ÖNCEKİ SORUMLULUK SINIRLAMALARI, YASAL ZORUNLULUK (İLGİLİ ÜRÜN SORUMLULUK YASASI UYARINCA 
SORUMLULUK DA DAHİL) DURUMUNDA VEYA SADECE VSS TARAFININ AĞIR İHMALİNDEN VEYA KASITLI OLARAK 
GÖREVİ SUİSTİMALDEN DOĞAN KİŞİSEL YARALANMA DURUMUNDAKİLER GİBİ UYGULANABİLİR YASALAR TARAFINDAN 
HARİÇ TUTULAMAYAN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN SORUMLULUKLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. 

12. Müşteri Tazminatı 

 TALEBİMİZ ÜZERİNE (A) VISIONLINK HİZMETİ VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZ, (B) KK'NI İHLAL ETMENİZ, (C) HERHANGİ BİR 
YASA, DÜZENLEME VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMENİZ SEBEBİ İLE . HERHANGİ BİR VEYA TÜM İDDİA, 
DAVA, TALEP, EYLEM VEYA DİĞER YASAL İŞLEMLERE KARŞI VSS TARAFLARINI TAZMİN VE MÜDAFAA ETMEYİ VE 
BUNLARDAN GELEBİLECEK ZARARLARA KARŞI KORUMAYI KABUL EDERSİNİZ: Bu tür alacak, dava, eylem, talep ve diğer 
yasal işlemden kaynaklanan ve buınlarla ilgili olarak VSS Tarafının maruz kaldığı veya VSS Tarafına karşı belirlenen makul 
avukatlık ücretleri ve maliyetleri de dahil ve bunlarla sınırla olmamak kaydıyla herhangi bir ve tüm maliyet, hasar ve giderleri 
ödeyeceksiniz. İlgili VSS Tarafı, masrafları kendine ait olmak kaydıyla tarafınızdan tazminata tabi olan herhangi bir konunun 
herhangi mevcut savunmaları ileri sürmeyi seçebilir; bu durumda Yapılabilecek tüm savunmalar için söz konusu VSS 
Tarafıyla işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi taahhüt edersiniz. 

13. Fikri Mülkiyet Hakları 

13.1 VSS’nin (ve geçerli olduğu hallerde Trimble, Catrepillar ve Üçüncü Şahıs Tedarikçilerin), VisionLink Hizmeti ve Site ile bağlantılı 
veya buna ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarına (aşağıda tanımlanmıştır) dair tüm hak, unvan, ve menfaatlere sahip olduğunu burada 
kabul ve taahhüt edersiniz. “Fikri Mülkiyet Hakları”, yürürlükte olan ve dünya çapında etkiye sahip patent yasası, telif hakkı yasası 
altındaki herhangi veya tüm haklar, herhangi veya tüm diğer mülkiyet veya etik hakları, herhangi veya tüm uygulama, yenileme, 
uzatma ve restorasyonları ifade eder. Burada açıkça verilmiş herhangi bir lisans haricinde sarih veya zımni olarak hiçbir hak, lisans 
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veya menfaate sahip olmayacaksınız. VSS veya lisans verenleri, icabında Fikri Mülkiyet Haklarınızın herhangi birine benzerlik 
gösterip göstermemesi göz önünde bulundurulmaksızın ve tarafınızdan ödense bile herhangi bir kişi tarafından yapılan Fikri 
Mülkiyet Haklarındaki herhangi bir ikame, geliştirme, güncelleme, iyileştirme, türev çalışma ve diğer değişikliklerdeki (sizin 
tarafınızdan veya sizin kanalınızla sağlanmış herhangi bir fikir, yöntem ve işlemler de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) 
bilumum hak, unvan ve menfaate sahip olacaktır. VisionLink Hizmeti ve Site'ye ilişkin veya bunlardan doğan patent uygulamaları, 
patentler, etik hakları ve telif hakları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu tür Fikri Mülkiyet Haklarındaki tüm 
hakları VSS'ye devretmek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla VSS'ye bu tür bir mülkiyeti bahşetmek için gerekli 
olan herhangi ve tüm eylemi taahhüt edeceksiniz. Yukarıda bahsedilenlere rağmen, Verilere ait olduğu üzere VSS'nin Fikri Mülkiyet 
Hakları, yalnızca yukarıdaki Bölüm 5 uyarınca VSS'ye verilen hakları içerir. 

13.2 VisionLink Hizmeti ve Site'de bulunan tüm ticari marka, hizmet markaları ve logoların (topluca, “İşaretler”) VSS veya bu tür 
İşaretlerin ilgili sahiplerine ait olduğunu ve ABD, uluslararası ticari marka. ve telif hakkı yasaları tarafından korunduğunu kabul 
edersiniz. Uygun olduğu yerde VSS veya İşaretin sahibinin açık yazılı izni olmaksızın bu İşaretlerin her türlü kullanımı, kesinlikle 
yasaklanmıştır. VSS, uygun koşullarda ve kendi takdirine bağlı olarak diğerlerinin Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edebilecek Yetkili 
Kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakabilir ve/veya feshedebilir. 

14. Müşteriye Sağlanan Hizmeti Askıya Alma, Durdurma veya Feshetme; Fesih Ücreti 

14.1 VSS aşağıdaki durumlarda yükümlülük altına girmeksizin VisionLink Hizmetlerini kullanma lisansınızı feshedebilir veya Site'ye 
erişiminizi askıya alabilir: 

(i)  KK, Hizmet Aboneliğinizin şartları veya VisionLink Hizmetini kullanmak için VSS Tarafına olan diğer herhangi bir geçerli 
sözleşmeyi ihlal ederseniz, 

(ii) borçlu olunan Hizmet Abonelik ücretleri veya diğer meblağları vadesinde ödeyemezseniz (doğrudan VSS Tarafı, satıcı ya da 
Hizmet Aboneliğinizi edindiğiniz distribütör nedeniyle olsun ya da olmasın), 

(iii) VisionLink Hizmetine erişip hizmeti kullanabildiğiniz İletişim Taşıyıcısı iletişim hizmetinizi sonlandırırsa; veya 

(iv) VSS; sizin, Yetkili Kullanıcılarınızın, aracılarınızdan herhangi birinin veya herhangi bir üçüncü tarafın VisionLink Hizmeti'ni 
suistimal ettiğini ya da bu hizmeti hileli veya yasa dışı olarak kullandığını bir sebebe bağlı olarak düşünüyorsa. 

Hizmet Aboneliği ücretlerini aboneliğinizi aldığınız satıcı veya distribütörlere (doğrudan bir VSS Tarafı’ndan çok) 
öderseniz, VSS'nin satıcının veya distribütörün Hizmet Aboneliği ücretlerinizi ödemediğinizi VSS'ye bildirmesi halinde iyi 
niyetle hareket ederek VisionLink Hizmetine erişiminizi askıya alabileceğini veya yükümlülük altına girmeksizin lisansınızı 
sonlandırabileceğini kabul ve taahhüt edersiniz. Ayrıca aşağıdaki Bölüm 14.2'ye tabi olarak VSS, VisionLink Hizmetini tamamen 
veya kısmen durdurabilir ve/veya dilediği zaman bildirimsiz veya bildirimli olarak VisionLink Hizmeti hesabınızı iptal edebilir. HİÇBİR 
VSS TARAFI VEYA VSS TARAFLARINA BAĞLI ŞİRKETLER VEYA BAYİLER, YA DA HİZMET ABONELİĞİNİZİ SATIN ALDIĞINIZ 
VEYA EDİNDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DİĞER KİŞİ YA DA KURUM SİZE VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI BURADA 
AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER HARİCİNDE YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN HERHANGİ BİRİNE DAYANARAK 
ABONELİĞİNİZİN FESHİ VEYA SONLANDIRILMASI KONUSUNDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. EĞER HESABINIZ HERHANGİ 
BİR SEBEPLE İPTAL EDİLİRSE, VSS’DEN YAZILI İZİN OLMADAN VISIONLINK HESABINA TEKRAR KAYDOLMAYACAĞINIZI 
KABUL EDERSİNİZ. 

14.2 Hizmet Aboneliğiniz veya VisionLink Hizmeti hesabınız, VSS'nin insiyatifi ile ve sizin tarafınızda hiçbir hata olmaksızın 
sonlandırılırsa, bitiş tarihini takiben herhangi bir süreliğine Hizmet Abonelik ücretlerini ödeme zorunluluğunuz olmayacak ve size 
bitiş tarihi itibariyle mevcut aktif Hizmet Aboneliğin bitmemiş süresine dayanarak VSS tarafından alınan abonelik ücretlerinin bir 
kısmı iade edilecektir. Ancak bitiş tarihine kadar Hizmet Aboneliğinin süresi boyunca Hizmet Abonelik ücretlerini ödemek zorunda 
olacaksınız. 

14.3 Hesabınızı ve/veya Hizmet Aboneliklerinizi kısmen ya da tamamen iptal ederseniz veya KK'yı, Hizmet Aboneliği şartlarını, ya da bir 
VSS Tarafıyla olan geçerli bir sözleşmenin şartlarını ihlal etmenize bağlı olarak veya tasfiye, iflas (ya da benzer hareket veya 
muamele) veya normal seyir çerçevesinde iş yapmayı bırakmanız nedeniyle hesabınızı ve Hizmet Aboneliğinizi iptal eder veya 
sonlandırırsak, o tarihte aktif olan Hizmet Abonelik(ler)inizin kalan süresince ödenecek abonelik ücreti bedeline eşit olan bir fesih 
ücretinden yükümlü olacaksınız. Bu tür bir fesih ücretinin anında muacelliyet kazanacak ve ödenecektir. 

15.  Müşteri Verilerinin ve Diğer Bilgilerin Silinmesi 
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VSS, VisionLink Hizmeti hesaplarında bulunan tüm bilgileri, Verileri ve diğer müşteri içeriklerini zaman zaman silebilir. VSS, bu tür 
silinmiş bilgi, Veri veya içerik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

16. Uluslararası 

VisionLink, ABD sınırları içerisinde muhtelif konumlardaki VSS ve bağlı şirket ofislerinden VSS tarafından idare edilir. VSS, 
VisionLink Hizmetlerinin ABD dışındaki konumlarda kullanımını mevcut ya da uygun olduğuna dair hiçbir taahhütte bulunmaz ve 
bunlara VisionLink Hizmetlerinin yasal olmadığı yerlerden erişim yasaklanmıştır. ABD ihracat yasaları ve mevzuatı da dahil olmak 
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir uygulanabilir yasa ve mevzuatın ihlali durumunda VisionLink Hizmetini, hizmetin 
içeriğini veya herhangi bir kopyasını ya da uyarlamasını kullanamaz, ihraç edemez veya tekrar ihraç edemezsiniz. ABD sınırları 
dışındaki konumlardan VisionLink Hizmeti'ne erişmek isterseniz, bunu kendi inisiyatifinizde yaparsınız ve uygulanabilir yerel 
yasalara riayetten sorumlu olursunuz. 

17. Bildirimler ve Elektronik İletişimler 

Site'yi ziyaret ettiğinizde veya bize e-posta gönderdiğinizde, bizimle elektronik olarak irtibata geçmiş olursunuz. Bizimle elektronik 
iletişime izin vermiş olursunuz. Sizinle e-posta yoluyla veya bu sitede bildirimler yayınlayarak iletişim kuracağız. Size elektronik 
olarak sağladığımız tüm anlaşma, bildirim, ifşaat ve diğer irtibatların, bu tür irtibatların yazılı olarak yapılmasına ilişkin herhangi bir 
yasal gereksinimi karşıladığını kabul edersiniz. İrtibat bilgilerinizi verdiğiniz Site'deki konumu ziyaret ederek e-posta adresinizi 
güncelleyebilirsiniz. Eğer VSS'ye doğru bilgi vermezseniz ve tarafınıza bildirim başarısız olursa bundan VSS sorumlu tutulamaz. 
VSS'nin bu tür bildirimleri size kağıt formatında sağlamasını talep etme hakkına sahipsiniz ve VirtualSite Solutions LLC ile irtibata 
geçerek yapabilirsiniz: Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 
ABD, E-posta: VL_Support@Trimble.com. Ayrıca diğer iletişimler de bu adrese gönderilmelidir: 

18. ABD Hükümetinin Kısıtladığı Haklar [Sadece ABD Hükümeti Lisans Sahipleri için geçerlidir.] 

VisionLink uygulaması, Site ve Hizmetler, bunların içeriği ve diğer materyaller, DFAR Bölüm 227.7202 ve FAR Bölüm 12.212 (ve 
herhangi bir halef bölümleri) uyarınca "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu" olarak kabul edilir. 
Biçimi göz önünde bulundurulmaksızın ABD ve/veya vasıtalarından herhangi biri tarafından çoğaltılması ve görüntülenmesi de dahil 
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla VisionLink ve Site, KK ile yönetilir. 

19. Yasa ve Forum Seçimi 

KK, "kanuni ihtilaflar" hükümleri ve ilkelerine atıfta bulunmaksızın Kaliforniya Eyaleti ve uygulanabilir ABD federal yasası mucibince 
yönetilir ve yorumlanır. Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan kamu ve federal mahkemelerin tek yetki alanı ve yetki dairesine rıza 
gösterir ve kabul edersiniz. Yukarıda bahsedilenlere rağmen VSS, KK ve VisionLink'i kullanımıza ilişkin olarak veya bunun dışında 
doğan herhangi bir iddia ve eylem için yargı alanınızdaki herhangi bir yetkili mahkeme huzurunda sizden şikayetçi olmayı veya 
herhangi bir diğer yasal işlem uygulamayı (derhal verilen cezalarda mahkeme emri veya derhal telafi de dahil olmak ve bunlarla 
sınırlı olmamak kaydıyla) isteyebilir. 

20. İhracat 

VisionLinkkullanımı ABD İhracat İdaresi Mevzuatı'na tabidir. Aşağıdakileri kabul edersiniz: (a) Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye, 
Sudan ve ABD'nin ihracatı yasakladığı herhangi bir ülkenin kontrolü ve yönetimi altında vatandaşı, yurttaşı veya mukimi 
olmadığınızı, b) yukarıda bahsi geçen ülkelere veya vatandaş, yurttaş veya bu ülkelerin mukimlerine doğrudan veya dolaylı olarak 
Site'den materyalleri ihraç ve tekrar ihraç etmeyeceğinizi, (c) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Yurttaşlar, Özel 
Olarak Belirlenmiş Teröristler, Özel Olarak Belirlenmiş Narkotik Kaçakçıları listelerinde veya ABD Ticaret Bakanlığı Red Emri 
Listesin'de listelenmediğinizi, (d) Site materyallerini yukarıda bahsedilen listelerdeki kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya 
tekrar ihraç etmeyeceğinizi ve (e) Site ve Site materyallerini geliştirme, tasarım, üretim veya nükleer, kimyasal veya biyolojik kitle 
imha silahları için dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ABD yasaları tarafından yasaklanmış amaçlar doğrultusunda 
kullanmayacağınızı ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz. 

21. Uzaktan Hizmetler 

İlgili yasalarca yasaklanmadığı ölçüde, biz (veya Caterpillar veya Trimble) VL Cihazları ve Caterpillar durumunda VL Cihazlarının 
kurulu olduğu CAT® Varlıkları için uzaktan sorun tespit işlemleri yapabilir ve uzaktan yazılım ve yerleşik yazılım (firmware) 
güncellemeleri ve yükseltmeleri sunabiliriz. Caterpillar’ın uzaktan güncelleme ve yükseltme işlemleri 
www.cat.com/remoteservicesprocess adresindeki CAT® Uzaktan Hizmetleri – Cat Markalı Ürün Yazılım Güncelleme İşleminde 

mailto:VL_Support@Trimble.com
http://www.cat.com/remoteservicesprocess
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bulunabilir. Söz konusu Varlıklar ve VL cihazları için Uzaktan Hizmetlere (uzaktan sorun tespit ve uzaktan güncelleme ve 
yükseltmeler dahil) katılmayı tercih ettiğinizi, işbu Anlaşma uyarınca ve Catrepillar tarafından sağlanan güncelleme ve yükseltmeler 
durumunda, Caterpillar Veri Yönetişim Beyanı ve Cat® Uzaktan Hizmetleri – Cat Markalı Ürün Yazılım Güncelleme İşleminde 
tanımlanan işlemler uyarınca bize (ve Caterpillar ve Trimble) söz konusu VL Cihazları ve Varlıklara uzaktan erişme, bunları 
programlama ve bunlara güncelleme ve yükseltmeler kurma yetkisi verdiğinizi kabul ve beyan edersiniz. Varlıklarda veya VL 
Cihazlarında uzaktan veya başka türlü yapılan bir güncelleme ya da yükseltme sonrasında sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın 
belirlediği kullanıcı tercihlerinin ve yapılandırma ayarlarının korunacağını garanti edemeyiz.  

22. Genel Hükümler 

Hizmet Aboneliğinizin ve/veya VisionLink Hizmeti'ne dair bir VSS Tarafı ile sizin aranızdaki herhangi bir diğer geçerli anlaşmanın 
koşulları, sizin ve VSS arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve buradaki konuya ilişkin olarak siz ve VSS arasındaki herhangi ve 
tüm önceki anlaşma, müzakere ve irtibatları (yazılı, sözlü veya elektronik olsun ya da olması) geçersiz kılarak VisionLink Hizmeti ve 
Site'yi kullanımınızı düzenler. Yazılı olarak ve VSS’nin onayıyla olmadıkça KK'nda hiçbir değişiklik, tadilat veya feragat, VSS 
açısından bağlayıcı olmayacaktır. KK dahilinde açıkça ifade edilmedikçe her türlü hak, VSS ve lisans verenleri tarafından saklı 
tutulur. VSS'nin KK'nın herhangi bir hak veya hükmünü uygulayamaması veya yürürlüğe koyamaması, bu tür bir hakkın veya 
hükmün feragatini teşkil etmez. KK'nın herhangi bir kısmının geçersiz veya yargı organı tarafından yürürlüğe koyulamaz olması 
durumunda o kısım, VSS'nin asıl niyetlerine mümkün olduğunca en yakın şekilde yansıtılacak uygulanabilir yasayla tutarlı bir 
şekilde yorumlanacak ve geriye kalan kısımlar, tam olarak yürürlükte kalacaktır. Aksine herhangi bir yasa veya kanun göz önünde 
bulundurulmaksızın VisionLink Hizmeti kullanımı ve/veya Hizmet Aboneliğiniz ile ilgili veya bunlar dışında meydana gelen herhangi 
bir iddia veya yasal neden, doğan veya sonsuza dek yasaklanmış bu tür bir iddia veya yasal nedenden sonra (1) yıl içerisinde dava 
edilmelidir bu süreden sonra dava hakkı ortadan kalkar. 

23. Resmi Dil 

Bu KK'nın resmi dili İngilizce'dir. Yorumlama amacıyla veya bu uyarının İngilizcesi ile diğer dillerdeki versiyonları arasında çelişki 
olması durumunda, İngilizce dilindeki versiyonu esas alınacaktır. 

Rev. 7 Haziran 2018. 
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