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Sublicense Transfer Form 
 
 

Conditions of Use 
(End User Sub-License Agreement, “EUSLA”) 

for 

TREx DEM Finished 

between 

 the Sub-Licensor: Republic of Turkey 
   (General Directorate of Mapping) 

and 

 the Sub-Licensee: …………………………………….. 
1. General provisions: 

 
1.1 The subject of these Conditions of Use is the right to use the TREx DEM Finished (“Licensed 
Product”). 

 
1.2 The holder of the exclusive rights to the Licensed Product is Republic of Turkey (“Sub-
Licensor”). 

 
1.3 The underlying and legally binding document is the “End User License Agreement (EULA)” 
for the  TREx DEM Raw between the Original Licensor (Airbus DS Geo GmbH) and the 
Original Licensee (Republic of Turkey).  
 
1.4 Republic of Turkey shall grant a non-exclusive right of use to the Licensed Product to the 
detailed extent stipulated in this EUSLA to the “Sub-Licensee”.  
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2. Definitions: 

2.1. TREx DEM Raw 

TREx DEM Raw is the raw data of the TREx DEM Finished and any other Value Added 
Products or Derivative Works. It is a global elevation model prepared on the basis of elevation 
data of the TanDEM-X mission that is commissioned by the Federal Republic of Germany to 
implement the TanDEM-X elevation model project. (TREx DEM Raw will not be available to 
the Sub-Licensee for any use.) 
 

2.2. TREx DEM Finished 

TREx DEM Finished is the digital elevation model provided for a use only according to the here 
mentioned conditions for the Sub-Licensee. 
 

2.3. VALUE ADDED PRODUCT (VAP) 

VALUE ADDED PRODUCTS (VAPs) are all follow-on products derived from TREx DEM 
Finished which originate from minor modifications, adjustments or revisions. Minor 
modifications include but are not limited to: 
 elimination of artefacts/outliers or 
 interpolation of data gaps (voids) or 
 transformations into other reference systems or data formats or 
 reduction of the resolution by a factor less than 7.5 (equivalent to < 90 m resolution). 

Examples of VAPs are: DTED Level 2 from TREx DEM Finished. 
 

2.4. DERIVATIVE WORKS (DW)  

DERIVATIVE WORKS (DWs) are all follow-on products derived or produced from TREx DEM 
Finished or from another VAP which originate from major modifications and from which a 
reverse-calculation to its original dataset is only possible with disproportionate effort. Major 
modifications may be:  
 reduction of the horizontal resolution (approx. 12 m) by a factor equal to or higher than 

7.5 (equivalent to ≥ 90 m resolution) or  
 production of completely new products or  
 calibration of Digital Elevation Models (DEMs) with an even higher resolution by means 

of the TREx DEM Finished or corresponding VAPs or  
 preparation of topographic maps in paper form (hardcopies). 

Examples of DWs are: DTED Level 1 from TREx DEM Finished, orthorectified satellite imagery 
of other sensors (pictorial raster products), various thematic vector products such as hydrological 
runoff maps, contour lines with an interval of ≥ 10 m, or slope maps. 
 

2.5. Third parties acting as agents 

Third parties acting as agents are contractors of a Sub-Licensee who are only authorized to 
exercise the latter’s right of use on behalf of Sub-Licensee only to the extent and as long as 
necessary to fulfill the contract and for no other purpose. The Sub-Licensee shall ensure that the 
third party uses the data and products derived therefrom only in accordance with the terms and 
conditions of use in this EUSLA and that the third party ultimately does not retain any copies. 
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3. Rights of Use / License / Permitted Uses 

3.1. Permitted Uses 

a) TREx DEM Finished and VAPs derived from the TREx DEM Finished 

The sub-licensee shall be granted a non-exclusive, perpetual and worldwide, non-transferable and 
irrevocable right of use to TREx DEM Finished and VAPs, which can also be exercised by third 
parties acting as agents on behalf of Sub-Licensee. 

The right of use shall apply to military and civilian purposes of the Sub-Licensee (e.g. operations 
of the nation’s armed forces, national governmental purposes, and humanitarian relief 
operations). Any commercial use shall be excluded. 

The right of use shall comprise the right: 

 to use TREx DEM Finished and VAP derived from the TREx DEM Finished; 
 to reproduce (e.g. copy) TREx DEM Finished and VAP derived from the TREx DEM 

Finished; 
 to install TREx DEM Finished and VAPs derived from the TREx DEM Finished on 

computers and internal networks; 
 to edit and process TREx DEM Finished and VAPs derived from the TREx DEM Finished, in 

particular to alter and modify them (e.g. transform them into other reference systems and data 
formats, eliminate outliers, interpolate voids) and to prepare further VAPs and Derivative 
Works; 

 to publish and disseminate unchangeable copies of TREx DEM Finished and VAPs derived 
from the TREx DEM Finished (e.g. in the form of printouts and presentations and also as 
browsable images or the like on webpages on the internet). The approval of the Licensor will 
not be required for this. 

The VAP shall be marked as follows: 

“Includes material © DLR e.V. _____(year of production). Distribution: Airbus DS Geo 
GmbH. All rights reserved.” 

 to have the right of use exercised by third parties acting as agents on behalf of the Sub-
Licensee. In such cases, the Sub-Licensee shall ensure that the third party acting as an agent 
observes the license provisions of this EUSLA and ultimately does not retain any copies. 

 

b) Derivative Works 

The Sub-Licensee shall be granted the exclusive, perpetual and worldwide, irrevocable, 
transferable and sublicensable right of use to DWs originating from modifications by the Sub-
Licensee. 
The right to use DWs shall apply to military and civilian purposes. It will also include 
commercial use. 
The right of use shall apply to all types of use known at the time of the conclusion of this EUSLA 
and shall in particular comprise the rights of reproduction, distribution, editing and 
transformation (e.g. translation, revision and incorporation into other works), including utilization 
at home and abroad. 
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3.2. Prohibited Uses  

The following types of use shall be expressly excluded: 
 the transfer of the license to third parties, award of sublicenses and release of the TREx DEM 

Finished or VAPs derived from the TREx DEM Finished to third parties unless expressly 
permitted under No. 3.1.; 

 further sub-licensing of the TREx DEM Finished or VAPs derived from the TREx DEM 
Finished by the Sub-Licensee; 

 the use of the TREx DEM Finished or VAPs derived from the TREx DEM Finished for 
commercial purposes; 

 the modification or removal of the copyright notice of the TREx DEM Finished or VAPs 
derived from the TREx DEM Finished; 

 the publication, distribution or transfer of the digital format of the TREx DEM Finished or 
VAPs derived from the TREx DEM Finished and/or the Quicklooks in any form; 

 any other type of use not expressly permitted in No.3.1. 
 

4. Intellectual Property / Trademarks 

4.1 The Licensed Product contains satellite data owned by the German Aerospace Center (DLR) 
and is protected by copyright. 
 
4.2 The Sub-Licensee shall not have the right to use the company name or trademarks, titles and 
other commercial designations of the Original Licensor in any way other than on the copyright 
notice (“Includes material © DLR e.V. _____(year of production). Distribution: Airbus DS Geo 
GmbH. All rights reserved.”). 
 
4.3 With regard to the publication of the company name of the Original Licensor in press releases 
and presentations the Sub-Licensee shall be entitled to publish the company name upon request and 
after Original Licensor’s written approval. Original Licensor shall reply to Sub-Licensee's request 
for review of the use of the company name or trademark within 10 business days. 

 
5. Confidentiality 

5.1 The Sub-Licensee undertakes to treat the TREx DEM Finished data and all related technical 
information and materials received confidentially. The Sub-Licensee shall inform all staff having 
access to the TREx DEM Finished data of the obligations under these Sub-license provisions. 
 
5.2 The Sub-Licensee shall oblige third parties acting as agents to treat the TREx DEM Finished 
data confidentially. Furthermore, the Sub-Licensee shall point out to those third parties that the 
TREx DEM Finished data may only be used to fulfill the Sub-Licensee’s contract. The Sub-
Licensee shall in particular undertake to impose the same confidentiality obligations on these third 
parties as are incumbent on him. 

 
6. Delivery of TREx DEM Finished  

The Licensed Product will be delivered by the Republic of Turkey, represented by the General 
Directorate of Mapping / Ministery of National Defence, Republic of Turkey.  
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7. Warranty 

In accordance with the applicable law, the Sub-Licensor warrants that he is authorized to grant the 
rights of use to the extent provided for herein at the time of the transfer of the rights of use. 
 
The TREx DEM Finished shall be provided “as is”. 
 
THE SUB-LICENSOR HEREBY DISCLAIMS ANY WARRANTY TO THE SUB-LICENSEE 
WITH RESPECT TO THE INTEGRITY, ACCURACY, CORRECTNESS, RELIABILITY, OR 
QUALITY OF THE TREX DEM FINISHED. THE SUB-LICENSOR MAKES NO 
WARRANTIES AS TO THE SERVICEABILITY, USABILITY OR FITNESS OF THE TREX 
DEM FINISHED DATA FOR THE PURPOSE INTENDED BY THE SUB-LICENSEE OR ANY 
OTHER PURPOSE. THE SUB-LICENSOR MAKES NO WARRANTIES THAT THE TREX 
DEM FINISHED DATA COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS AND/OR 
EXPECTATIONS OF THE SUB-LICENSEE. 
 
If during the use the Sub-Licensee detects any defects of the data which are not within the product 
specification of the TREx DEM Finished, he must notify the Sub-Licensor. 
 

8. Liability  

8.1 The Sub-Licensor shall be liable only for damages arising from the use of the disclosed data 
that are caused by willful intent or gross negligence of its personnel.  
 
8.2 In no event shall the Sub-Licensor or Original Licensor be liable for indirect, consequential and 
unforeseeable damage, loss of production and loss of use, lost profit, lost savings and economic 
loss due to claims by third or subordinated Sub-Licensees. 
 
8.3 Any further liability than provided for in these Conditions of Use shall be excluded, irrespective 
of the legal nature of the claim raised. 
 
8.4 The Sub-Licensee shall indemnify the Sub-Licensor and the Original Licensor against all 
claims by third parties or subordinated Sub-Licensees that result from the use of the Licensed 
Product or are made in the context of this EUSLA. 
 

9. Exclusion of liability for high-risk uses 

The Licensed Product has not been developed, produced or aligned for use in hazardous 
environments requiring error-free performance, e.g. use in aircraft navigation systems, air traffic 
control or in life support systems, in which data failure, data errors or data gaps may lead directly to 
death, injury or severe physical or environmental damage. The Sub-Licensor shall not assume any 
liability with regard to the suitability of the Licensed Product for such high-risk uses. 
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10. Termination 

A violation of the terms of this EUSLA by the Sub-Licensee may be considered a material breach 
of this EUSLA and shall entitle the Sub-Licensor to terminate the EUSLA without notice. Upon 
termination, the Sub-Licensee shall be obliged to immediately return all TREx DEM Finished, 
VAPs and DWs to the Sub-Licensor. The Sub-Licensee shall have no right to claim damages 
against the Sub-Licensor as a consequence of such a termination. 
 

11. Applicable Law / Place of Jurisdiction 

This EUSLA will be governed solely by the applicable law of the Republic of Turkey. The sole 
place of jurisdiction is Ankara, Turkey. 

 
12. Other Arrangements 

Any modifications or additional arrangements to this EUSLA must be in writing. 
If one of the provisions of this EUSLA is held to be invalid, such provision will be substituted with 
a valid provision that is as close as possible, in legal terms, in fact, and in economic terms, to these 
Conditions of Use as a whole and to the contractual arrangements, and the remaining provisions of 
this EUSLA will continue in full force and effect. 



TASNİF DIŞI 
 

7/12 
 

 TASNİF DIŞI 

 
 
 
 

ALT LİSANS TRANSFER FORMU 
 
 

TREx Üretimi Tamamlanmış Sayısal Yükseklik Modeli (TREx-Biten) Verisi için Kullanım 

Koşulları 

(Son Kullanıcı Alt-Lisans Anlaşması - End User Sub-License Agreement, “EUSLA”) 

 

Alt Lisans Veren: Türkiye Cumhuriyeti  
                                        (Harita Genel Müdürlüğü) 

İle 

   Alt Lisans Sahibi: ………………………………………… 
 

1. Genel Hükümler: 
 
 1.1 Kullanım Koşullarının konusu, TREx Üretimi Tamamlanmış Sayısal Yükseklik Modeli 
(TREx-Biten) Verisinin (“Lisanslı Ürün”) kullanım haklarıdır. 
 
 1.2 Lisanslı Ürün’ün münhasır haklarının sahibi Türkiye Cumhuriyeti’dir (“Alt Lisans Veren”). 
 
 1.3 Temel alınan ve yasal olarak bağlayıcı belge, Orijinal Lisans Veren (Airbus DS Geo 
GmbH) ve Orijinal Lisans Sahibi (Türkiye Cumhuriyeti) arasındaki TREx Ham Sayısal Yükseklik 
Modeli (TREx-Ham) Verisi için "Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (End User License Agreement - 
EULA)"dır (Türkiye Cumhuriyeti). 
 
 1.4 Türkiye Cumhuriyeti, Lisanslı Ürüne, işbu EUSLA'da belirtilen ayrıntılar kapsamda "Alt 
Lisans Sahibi" ne gayri münhasır bir kullanım hakkı vermektedir. 
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2. Tanımlar: 

 2.1 TREx Ham Sayısal Yükseklik Modeli (TREx-Ham) 

 TREx Ham Sayısal Yükseklik Modeli (TREx-Ham), TREx Üretimi Tamamlanmış Sayısal 
Yükseklik Modeli Verisi ve diğer Katma Değerli Ürünlere veya Türetilmiş Çalışmalara ait ham 
verilerdir. Bu ürün, Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından TanDEM-X yükseklik modeli projesini 
uygulamak üzere görevlendirilen TanDEM-X misyonunun yükseklik verileri esas alınarak hazırlanmış 
küresel bir yükseklik modelidir. (TREx-Ham, Alt Lisans Sahibi’nin herhangi bir amaçla kullanımı için 
verilmeyecektir.) 
 

 2.2 TREx Üretimi Tamamlanmış Sayısal Yükseklik Modeli (TREx-Biten) 

  TREx Üretimi Tamamlanmış Sayısal Yükseklik Modeli (TREx-Biten), Alt Lisans Sahibi 
için yalnızca burada belirtilen koşullara göre kullanılmak üzere sağlanan dijital yükseklik modelidir. 
 

 2.3 Katma Değerli Ürün (VAP) 

 Katma Değerli Ürün (VAP), küçük değişiklikler, ayarlamalar veya revizyonlar sonucunda 
TREx-Biten'den türetilen tüm devam ürünleridir. Küçük değişiklikler şunları içerir ancak bunlarla 
sınırlı değildir: 

 hatalı veri kalıntılarının / aykırı değerlerin ortadan kaldırılması veya 
 veri olmayan bölgelerin (boşluklar) enterpolasyonu veya 
 diğer referans sistemlerine veya veri formatlarına dönüşümleri veya 
 çözünürlüğün 7,5'ten daha az bir faktör kadar azaltılması (<90 m çözünürlüğe eşdeğer). 

 VAP örnekleri: TREx-Biten‘den DTED Level 2 üretimi. 
 

 2.4 Türetilmiş Çalışmalar (DW)  

 Türetilmiş Veri Çalışmaları (DW), TREx-Biten‘den veya büyük değişiklikler sonucu ortaya 
çıkan ve orijinal veri setine geri dönüşümün ancak aşırı çabayla mümkün olduğu başka bir VAP'dan 
üretilen veya türetilen tüm devam ürünleridir. Büyük değişikler şunlar olabilir:  

 yatay çözünürlüğün (yaklaşık 12 m) 7,5'e eşit veya daha yüksek bir faktörle azaltılması       
(≥90 m çözünürlüğe eşdeğer) veya 

 tamamen yeni bir ürünün üretilmesi veya  
 TREx-Biten veya karşılık gelen VAP'lar aracılığıyla daha da yüksek çözünürlüklü 

Dijital Yükseklik Modellerinin (SYM’ler) kalibrasyonu veya 
 topografik haritaların kâğıt biçiminde hazırlanması (basılı kopya). 

 DW örnekleri: TREx-Biten‘den DTED Level 1 üretilmesi, diğer sensörlerin ortorektifiye 
edilmiş uydu görüntüleri (resimli raster ürünler), hidrolojik akış haritaları, ≥10m aralıklı eş yükseklik 
çizgileri veya eğim haritaları gibi çeşitli tematik vektör ürünler. 
 

 2.5 Temsilci Olan Üçüncü Şahıslar 

 Temsilci Olan Üçüncü Şahıslar, Alt Lisans Sahibi adına, yalnızca sözleşmeyi yerine 
getirmek için ve gerekli olduğu sürece ve başka bir amaç için kullanılmaması şartıyla Alt Lisans 
Sahibinin, yetkilerini kullanma hakkı verdiği yüklenicilerdir. Alt Lisans Sahibi, üçüncü şahsın, 
türetilen verileri ve ürünleri yalnızca bu EUSLA'daki kullanım hüküm ve koşullarına uygun olarak 
kullanmasını ve üçüncü şahsın iş bitiminde herhangi bir kopyasını saklamamasını sağlayacaktır. 
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3. Kullanım Hakları / Lisans / İzin Verilen Kullanımlar 

3.1 İzin Verilen Kullanımlar 

 a) TREx-Biten ve TREx-Biten‘den türetilmiş VAP’lar 

 Alt Lisans Sahibi’ne, TREx-Biten ve TREx-Biten‘den türetilmiş VAP'lere gayri münhasır, 
sürekli ve dünya çapında devredilemez ve geri alınamaz bir kullanım hakkı verilecektir; bu durum Alt 
Lisans Sahibi adına temsilci olan üçüncü şahıslar için de geçerlidir. 
 Kullanım hakkı, Alt Lisans Sahibi tarafın askeri ve sivil amaçları için de geçerli olacaktır 
(örneğin, ülkenin silahlı kuvvetlerinin operasyonları, ulusal hükümet amaçları ve insani yardım 
operasyonları). 
 Kullanım hakkı şu kullanımları içerir: 

 TREx-Biten ve TREx-Biten‘den türetilmiş VAP’lerin kullanımı; 
 TREx-Biten ve TREx-Biten‘den türetilmiş VAP’lerin çoğaltılması (örn. kopyalamak); 
 TREx-Biten ve TREx-Biten‘den türetilmiş VAP’lerin bilgisayarlara ve yerel ağlara 

yüklenmesi; 
 TREx-Biten ve TREx-Biten’den türetilmiş VAP’lerin düzenlenmesi ve işlenmesi, 

özellikle bu verileri değiştirmek ve geliştirmek (örn: bunları diğer referans sistemlerine ve veri 
formatlarına dönüştürmek, aykırı değerleri ortadan kaldırmak, boşlukları enterpolasyon yapmak) ve 
daha fazla VAP ve DW hazırlamak; 

 TREx-Biten ve TREx-Biten'den türetilen VAP'lerin değiştirilemez kopyalarını 
yayınlamak ve yaymak (örneğin çıktılar ve sunumlar şeklinde ve ayrıca internetteki web sayfalarında 
göz atılabilir görüntüler vb.). Bunun için Orijinal Lisans Verenin onayı gerekli olmayacaktır. 
 VAP aşağıdaki şekilde telif hakkını içeren bir not ile kaydedilecektir: 
 “Includes material © DLR e.V. _____(üretim yılı). Distribution: Airbus DS Geo GmbH. 
All rights reserved.” 

 Alt Lisans Sahibi adına temsilci olan üçüncü şahıslar tarafından kullanılan kullanım 
hakkına sahip olmak. Bu tür durumlarda Alt Lisans Sahibi, temsilci olan üçüncü şahsın bu EUSLA'nın 
lisans hükümlerine uymasını ve nihayetinde herhangi bir kopyasını saklamamasını sağlayacaktır. 

 

 b) Türetilmiş Çalışmalar (DW) 

 Alt Lisans Sahibi tarafa, Alt Lisans Sahibi tarafından yapılan değişikliklerden kaynaklanan 
DW'lere münhasır, kalıcı ve dünya çapında geri alınamaz, devredilebilir ve alt lisanslama kullanım 
hakkı verilecektir. 
 DW'leri kullanma hakkı askeri ve sivil amaçlar için geçerli olacaktır. Aynı zamanda ticari 
kullanımı da içerecektir. 
 Kullanım hakkı, bu EUSLA'nın sonuçlandırıldığı tarihte bilinen tüm kullanım türleri için 
geçerli olacak ve özellikle yurtiçi ve yurtdışında kullanım dahil olmak üzere çoğaltma, dağıtma, 
düzenleme ve dönüştürme (örn: çeviri, revizyon ve diğer çalışmalara dahil etme) haklarını içerecektir. 
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 3.2 Yasaklanmış Kullanımlar  

 Aşağıdaki kullanım türleri açıkça hariç tutulacaktır: 
 Lisansın üçüncü şahıslara devri, alt lisansların verilmesi ve TREx-Biten veya TREx-

Biten'den türetilen VAP'lerin 3.1 no.lu maddede açıkça izin verilmediği sürece üçüncü şahıslara 
verilmesi; 

 TREx-Biten veya TREx-Biten'den türetilen VAP'lerin Alt Lisans Sahibi tarafından daha 
fazla alt lisanslanması; 

 TREx-Biten veya TREx-Biten'den türetilen VAP'lerin ticari amaçlarla kullanılması; 
 TREx-Biten veya TREx-Biten'den türetilen VAP'lerin telif hakkı bildiriminin 

değiştirilmesi veya kaldırılması; 
 TREx-Biten veya TREx-Biten'den türetilen VAP'lerin ve/veya “Quicklook”ların dijital 

formatının herhangi bir biçimde yayınlanması, dağıtılması veya aktarılması; 
 3.1 numaralı maddede açıkça izin verilmeyen diğer her türlü kullanım. 
 

4. Fikri Mülkiyet / Ticari Markalar 

 4.1 Lisanslı Ürün, Alman Havacılık ve Uzay Merkezine (German Aerospace Center - DLR) ait 
uydu verilerini içerir ve telif hakkı ile korunmaktadır. 
 4.2 Alt Lisans Sahibi, Orijinal Lisans Verenin şirket adını veya ticari markalarını, unvanlarını ve 
diğer ticari tanımlarını telif hakkı bildirimi (“Includes material © DLR e.V. _____(üretim yılı). 
Distribution: Airbus DS Geo GmbH. All rights reserved.”) dışında herhangi bir şekilde kullanma 
hakkına sahip olmayacaktır. 
 4.3 Orijinal Lisans Verenin şirket adının basın bültenlerinde ve sunumlarda yayınlanmasıyla 
ilgili olarak, Alt Lisans Sahibi, talep üzerine ve Orijinal Lisans Verenin yazılı onayından sonra şirket 
adını yayınlama hakkına sahip olacaktır. Orijinal Lisans Veren, Alt Lisans Sahibi’nin şirket adının 
veya ticari markanın kullanımına ilişkin inceleme talebine 10 iş günü içinde yanıt verecektir. 
 

5. Gizlilik 

 5.1 Alt Lisans Sahibi, TREx-Biten verilerini ve alınan tüm ilgili teknik bilgiler ile materyallerini 
güvenlik şartlarına uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Alt Lisans Sahibi, TREx-Biten verilerine 
erişimi olan tüm personeli bu Alt Lisans hükümleri kapsamındaki yükümlülükler hakkında 
bilgilendirecektir. 
 5.2 Alt Lisans Sahibi, temsilci olan üçüncü şahısları TREx-Biten verilerini güvenlik şartlarına 
uygun olarak ele almaya zorunlu kılacaktır. Ayrıca Alt Lisans Sahibi, TREx-Biten verilerinin yalnızca 
Alt Lisans Sahibi’nin sözleşmesini yerine getirmek için kullanılabileceğini bu üçüncü şahıslara 
bildirecektir. Alt Lisans Sahibi, özellikle, bu üçüncü şahıslara, kendisine düşen aynı gizlilik 
yükümlülüklerini yüklemeyi taahhüt edecektir. 
 

6. TREx-Biten’in Teslimatı 

 Lisanslı Ürün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı / Harita Genel Müdürlüğü 
tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti tarafından teslim edilecektir. 
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7. Garanti 

 Yürürlükteki yasaya uygun olarak, Alt Lisans Veren, kullanım haklarının devri sırasında burada 
öngörülen kapsamda kullanım haklarını vermeye yetkili olduğunu garanti eder.  
 
 TREx-Biten “olduğu gibi” mevcut haliyle sağlanacaktır. 
  
BURADA ALT LİSANS VEREN, TREX-BİTEN'İN BÜTÜNLÜĞÜ, DOĞRULUĞU, TAMLIĞI, 
GÜVENİLİRLİĞİ VEYA KALİTESİ KONUSUNDA ALT LİSANS SAHİBİNE VERİLEN 
HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDER. ALT LİSANS VEREN, TREX-BİTEN VERİLERİN 
ALT LİSANS SAHİBİ'NİN NİYETİ VEYA BAŞKA BİR AMACA YÖNELİK UYGUNLUĞU, 
KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA SUNULURLUĞU KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. 
ALT LİSANS VEREN, TREX-BİTEN VERİLERİNİN ALT LİSANS SAHİBİNİN İHTİYAÇLARI 
VE / VEYA BEKLENTİLERİNE UYGUN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. 

 
 Alt Lisans Sahibi, kullanım sırasında TREx-Biten ürün tanımlarına dâhil olmayan verilerde 
herhangi bir kusur tespit ederse, Alt Lisans Verene bildirimde bulunmalıdır. 
 

8. Sorumluluk 

 8.1 Alt Lisans Veren, yalnızca personelinin kasıtlı niyet veya ağır ihmalinden kaynaklı ifşa 
edilmiş verilerin kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu olacaktır. 
 
 8.2 Alt Lisans Veren veya Orijinal Lisans Veren, üçüncü şahıs veya ikincil Alt Lisans 
Sahiplerinin dolaylı, bağlantılı ve öngörülemeyen bir hasar, üretim kaybı ve kullanım kaybı, kâr kaybı, 
tasarruf kaybı ve ekonomik kayıp iddiaları nedeniyle hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. 
      
 8.3 Bu Kullanım Koşullarında belirtilenden başka herhangi bir sorumluluk, ileri sürülen iddianın 
hukuki niteliğine bakılmaksızın hariç tutulacaktır. 
 
 8.4 Alt Lisans Sahibi, üçüncü şahıslar veya ikincil Alt Lisans Sahiplerinin Lisanslı Ürünün 
kullanımından kaynaklanan veya bu EUSLA kapsamında yapılan tüm iddialarına karşı Alt Lisans 
Veren'e ve Orijinal Lisans Veren'e kefil olacaktır. 
 

9. Yüksek Riskli Kullanımlar için Sorumluluk Reddi 

 Lisanslı Ürün, hatasız performans gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere 
geliştirilmemiş, üretilmemiş veya düzenlenmemiştir; Örn; veri arızasının, veri hatalarının veya veri 
boşluklarının doğrudan ölüme, yaralanmaya veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açabileceği 
uçak navigasyon sistemlerinde, hava trafik kontrolünde veya yaşam destek sistemlerinde kullanımı. 
Alt Lisans Veren, Lisanslı Ürünün bu tür yüksek riskli kullanımlara uygunluğuyla ilgili herhangi bir 
sorumluluk kabul etmeyecektir. 
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10. Fesih 

 Alt Lisans Sahibi tarafından bu EUSLA koşullarının ihlali, bu EUSLA'nın önemli bir ihlali olarak 
kabul edilebilir ve Alt Lisans Verene, EUSLA'yı bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkı verecektir. 
Fesih üzerine, Alt Lisans Sahibi tüm TREx-Biten DEM'leri, TREx-Biten'den türetilmiş VAP'leri ve 
DW'leri Alt Lisans Verene derhal iade etmekle yükümlü olacaktır. Alt Lisans Sahibi, bu tür bir fesih 
sonucunda Alt Lisans Verene karşı tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır. 
 

11. Uygulanacak Hukuk / Yetkili Mahkeme 

 Bu EUSLA yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki yasalarına tabi olacaktır. Tek yargı 
yeri Ankara, Türkiye'dir. 
 

12. Diğer Düzenlemeler 

 Bu EUSLA'da yapılacak herhangi bir değişiklik veya ek düzenleme yazılı olmalıdır. 
 Bu EUSLA'nın hükümlerinden birinin geçersiz olduğuna karar verilirse, bu hüküm, yasal açıdan, 
gerçekte ve ekonomik açıdan bir bütün olarak bu Kullanım Koşullarına ve sözleşme düzenlemelerine 
mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hüküm ile ikame edilecek ve bu EUSLA'nın geri kalan 
hükümlerinin tamamı yürürlükte olmaya devam edecektir. 


	Sublicense for TREx TDF_Örnek
	tr_bironcesi

