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Platform Usage Guidelines Platform kullanım ilkeleri
By using the platform and services, you agree to the

Platform ve hizmetleri kullandığınızda, aşağıdaki

conditions below. Please read them carefully.

koşulları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu koşulları
dikkatli bir şekilde okuyun.

1.

Your Transporeon
account

1. Your company defines if you are authorised to

Transporeon
hesabınız

1. Şirketiniz, belirli hizmetlere erişim sağlamak için

use the platform to access certain services. You

platformu kullanma yetkiniz olup olmamasını

are always responsible for maintaining the confid-

tanımlar. Daima hesabınızın ve parolanızın

entiality of your account and password and for re-

gizliliğini korumaktan ve hesabınıza erişimi

stricting access to your account. You adhere to se-

kısıtlamaktan sorumlusunuz. Sorumluluğunuzu

curity principles to support your responsibility

destekleyecek güvenlik ilkelerine uyarsınız ve

and agree to the following:

aşağıdakileri kabul edersiniz:

•

not to share your password with third parties

•

parolanızı üçüncü taraflarla paylaşmamak

•

perform password changes as soon as there

•

parolanızın ihlali veya yetkisiz açığa çıkması

•

•

are suspicions of compromise or unauthor-

ile ilgili şüphe oluşur olmaz parola

ised disclosure of your password

değişiklikleri gerçekleştirmek

to use complex and unique passwords with a

•

büyük harf, küçük harf, rakam ve

mix of upper-case and lower-case letters,

sembollerden oluşan karmaşık ve benzersiz

numbers and symbols

parolalar kullanmak

not to access the platform, once your existing

•

şirketiniz ile olan mevcut sözleşmeniz

contract (employment agreement or agree-

(istihdam sözleşmesi veya başka türden bir

ment of other nature) with your company

sözleşme) sona erdikten sonra platforma

ended

erişim sağlayamamak

2. If you have suspicion that unauthorised parties
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1.

2. Yetkisiz tarafların kullanıcı hesabınıza erişim

may have access to your user account, inform

sağlamış olabileceği ile ilgili bir şüpheniz olması

your company and change your password imme-

durumunda, derhal şirketinizi bilgilendirin ve

diately.

parolanızı değiştirin.

You can involve the Transporeon support teams

İstendiğinde Transporeon destek ekiplerini

(support@transporeon.com) on demand.

(support@transporeon.com) dahil edebilirsiniz.
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2.

Conduct on the
platform

2.

Platformda faaliyette
bulunma

You may use the platform and services to communic-

Platform ve hizmetleri diğer şirketler ile iletişim kur-

ate with other companies and may enter and ex-

mak için kullanabilir; yorum, resim, PDF dosyası gibi

change information such as comments, photos, PDF

bilgileri ve başka bilgileri ancak şu koşulda girebilir

files and other information only if:

ve paylaşabilirsiniz:

1. The content is not illegal, obscene, otherwise

1. İçeriğin yasa dışı olmaması, yakışıksız olmaması,

harmful to third parties or objectionable.

bunun dışında üçüncü taraflara zarar vermemesi
veya sakıncalı olmaması.

2. You agree not to use the platform for any pur-

2. Irkçı, ayrımcı veya yakışıksız bir amaçla ya da

pose that is racist, discriminatory or obscene or in

herhangi birinin haklarını ihlal edecek şekilde

any other way infringing anybody’s rights. You will

platformu kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

not use or save such infringing data on the plat-

Platformda ihlal edici bu tür verileri kullanamaz

form.

veya bu verileri kaydedemezsiniz.

3. You agree not to enter information or data on the

3. Kasıtlı olarak zarar verebilecek, kesintiye

platform that intentionally could harm, interrupt,

uğratabilecek, hasara neden olabilecek veya

damage or improperly access the platform, other

platforma, diğer bilgisayar programlarına,

computer programs, systems and information.

sistemlere ve bilgilere uygunsuz erişim

This includes

sağlayabilecek bilgileri veya verileri platforma
girmeyeceğinizi kabul edersiniz. Bu şunları içerir

•

upload of software viruses, malicious code or

•

phishing/spam
•

yazılım virüslerinin yüklenmesi, zararlı kod
veya kimlik hırsızlığı/istenmeyen e-posta

conducting of load tests or penetration tests

•

yükleme testlerinin veya penetrasyon
testlerinin yapılması

•
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•

attempts to gain unauthorised access to the

•

platforma veya ilgili sistemlere, ağlara,

platform or the related systems, networks,

bilgisayarlara, programlara veya bilgilere

computers, programs or information

yetkisiz erişim elde etme teşebbüsleri

mirror, decompile, reassemble, frame or oth-

•

platformun aynalanması, kaynak koda

erwise convert or translate the platform into

dönüştürülmesi, yeniden bir araya

a generally readable form

getirilmesi, şekillendirilmesi veya bunun
dışında genel olarak okunabilir bir biçime
dönüştürülmesi veya çevrilmesi
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•

access the platform in order to build a com-

•

rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak

petitive product or service or to use for

veya karşılaştırma amaçlı kullanmak için

benchmark purposes

platforma erişim sağlanması

without prior confirmation of Transporeon.
4. You agree not to use the items, products or res-

ön onayı olmaksızın Transporeon.
4. Platformun öğelerini, ürünlerini veya sonuçlarını

ults of the platform for other purposes than ori-

başlangıçta sunulanın dışında başka amaçlarla

ginally provided for, such as

kullanmayacağınızı kabul edersiniz, örneğin:

•

•

creation of screenshots or videos with publication to third parties

•

üçüncü taraflara yayınlamak üzere ekran
görüntüleri veya videoların yaratılması

usage of reporting data for supervision of

•

employees

çalışanların denetlenmesi için raporlama
verilerinin kullanılması

5. You shall not automate tasks (e.g. by scripts) or

5. Görevleri (örneğin komut dosyalar ile) otomatik

use bots for platform usage (lo-

hale getiremez veya platformu kullanırken

gin.transporeon.com). Automated activities shall

botlardan faydalanamazsınız

only be processed via interfaces for data ex-

(login.transporeon.com). Otomatik faaliyetler,

change provided by Transporeon.

ancak Transporeon tarafından sağlanan veri
paylaşımı arayüzleri aracılığıyla işlenecektir.

6. You shall not circumvent our authentication prin-

6. Herhangi bir ücret ödemesinden kaçınmak veya

ciples in order to avoid or reduce the payment of

bu ödemeleri azaltmak için kimlik doğrulama

any fees.

ilkelerimizden kaçamazsınız.

7. The circumvention includes gathering information
for subsequent conclusion of a transport contract

7. Bu aldatma durumu, bir taşıma sözleşmesinin
müteakip sonucuna ilişkin şu yollarla bilgi
toplanmasını içerir

•

by other means than offered (e.g. by tele-

•

phone or e-mail),

telefon veya e-posta ile),

•

by other modules of our platform or

•

platformumuzun başka modülleriyle ya da

•

by combination of different modules of plat-

•

platformun farklı modüllerinin

form.

kombinasyonuyla.

8. You shall not use our platform for illegal agree210318_Platform Usage Guidelines_V1.0_tr

teklif edilenin dışında başka yollarla (örneğin

8. Rakipler arasındaki yasa dışı anlaşmalar, herhangi

ments among competitors, circumvention of any

bir ambargonun atlatılması veya yasa dışı başka

embargos or any other illegal activity.

bir faaliyet için platformumuzu kullanamazsınız.

9. You may not use any of the data made available

9. Platform aracılığıyla sunulan veya platformun

through the platform or gained through the plat-

kullanılmasıyla elde edilen verileri, herhangi bir

form usage for the development, production or

özel ürünün (örneğin coğrafya haritalarının)

provision of any own product (e.g. geographical

geliştirilmesi, üretilmesi veya tedarik edilmesi için

maps) or translate, edit, change or otherwise ar-

kullanamaz veya verileri bu amaçlarla çeviremez,
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range the data for these purposes. This shall also

düzeltemez, değiştiremez veya bunun dışında

apply to the use of such data and the results ob-

düzenleyemezsiniz. Bu, aynı zamanda bu verilerin

tained by using this data. This does not apply to

kullanılması ve bu veriler kullanılarak elde edilen

information and data provided exclusively by your

sonuçların kullanılması için geçerli olacaktır.Bu,

company. It is prohibited to systematically read

münhasıran şirketiniz tarafından sağlanan bilgiler

out / retrieve data from the platform or to pass

ve veriler için geçerli değildir. Sistematik olarak

on or process the software or data received

verileri baştan sona okumak / platformdan veri

through the platform to unauthorised third

almak ya da platform aracılığıyla alınan yazılımları

parties.

veya verileri yetkisiz üçüncü taraflara vermek
veya işlemek yasaktır.

10. Any data and software made available through

10. Başta harita verileri ve diğer coğrafya verileri

the platform, particularly map data and other

olmak üzere platform aracılığıyla kullanıma

geographical data, are protected by copyright or

sunulan tüm veriler ve yazılımlar, telif hakkıyla

otherwise as the case may be. All rights to such

veya duruma göre başka şekilde korunmaktadır.

data and software are exclusively reserved to

Bu tür verilere ve yazılımlara ilişkin tüm haklar,

Transporeon and/or their service partners. Copy-

münhasıran Transporeon ve/veya servis

right notices and brand names may not be

ortaklarına aittir. Telif hakkı bildirimleri ve marka

changed or removed.

isimleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

3.

Binding version

3.

Bağlayıcı Sürüm

In case of contradictions between the English and the

İngilizce sürümle ve tercümeleri arasında tutarsızlıklar

translated version the English language version shall

olması durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
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prevail.
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