
BLACKBERRY ID ANLAŞMASI İÇİN BBM MÜZİK EKİ 
(“EK”) 

 
BBM Müzik, BBM Music Kullanım Kurallarına tabi olan ve hem Sizin seçtiğiniz hem de kendileri de abone olan 
BBM Müzik arkadaşlarınız tarafından seçilen müziğe erişmenizi sağlayan aylık bir müzik abonelik hizmetidir. 
BBM Müzik ve BBM Müzik Kullanım Kurallarının detaylı açıklamaları için lütfen BBM Müzik Yazılımının 
Yardım menüsüne bakın (“BBM Müzik Kullanım Kuralları”). 
 
Research In Motion E-Commerce Inc., Research In Motion E-Commerce Corporation veya Research In Motion 
E-Commerce S.à.r.l., (Sizin bulunduğunuz yerin yetki alanında hangi işletme BBM Müzik hizmetini 
sunuyorsa( www.blackberry.com/bbmmusic/eula adresinde düzenlendiği gibi (her halükârda “RIM-E”) Size 
münferit olarak (“Siz”) BBM Müzik yazılımını (“BBM Müzik Yazılımı”) sunmaktan mutluluk duymaktadır; bu 
yazılım, BBM Müzik isimli aboneliğe dayalı müzik hizmetine (“BBM Müzik Hizmeti” ve bununla birlikte BBM 
Müzik Yazılımı, “BBM Müzik”) erişime olanak sağlamaktadır. 
 
1. BlackBerry ID Anlaşması. BBM MÜZİK HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN GEÇERLİ BİR 
BLACKBERRY ID’NİZ VE BLACKBERRY ID ANLAŞMANIZ OLMASI GEREKİR. BlackBerry ID 
Anlaşmasının mevcut sürümü, RIM’in BlackBerry ID ile Erişilebilen Hizmetleri BlackBerry ID sahiplerine 
sunduğu anlaşmadır ve bu Ekle yapılan değişiklikle birlikte, BBM Müzik (topluca BlackBerry ID Anlaşması 
ve bu Ek “BBM Müzik Anlaşması”nı oluşturur) için de geçerlidir. RIM-E ile BlackBerry ID Anlaşması 
yapmadıysanız ama RIM-E’nin bir bağlı kuruluşu ile yaptıysanız BBM Müzik Anlaşmasının amaçları için daha 
önce yapmış olduğunuz anlaşmanın hüküm ve koşullarının bu BBM Müzik Anlaşmasının bir parçası olduğunu, 
ancak yalnızca Siz ve RIM-E arasında olduğunu kabul etmektesiniz. BlackBerry ID Anlaşması ve bu Ek arasında 
bir çelişki olması durumunda, bu Ek geçerli olacaktır ancak yalnızca söz konusu çelişki ile ilgili olarak geçerli 
olacaktır. 
 
“Kabul Ediyorum” Seçeneğine Tıklamanın Etkisi. Aşağıdaki “Kabul Ediyorum”u tıklamakla, BBM Müzik 
Anlaşmasını okuduğunuzu, anladığınızı ve koşullara bağlı kalmayı onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. BBM 
MÜZİK ANLAŞMASINI KABUL ETMİYORSANIZ BBM MÜZİK TARAFINDAN SAĞLANAN 
ABONELİK HİZMETLERİNE ERİŞEMEZ VEYA BU HİZMETLERİ KULLANAMAZSINIZ. BU BBM 
MÜZİK ANLAŞMASI HÜKÜMLERİ HAKKINDA HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA ENDİŞENİZ VARSA 
LÜTFEN legalinfo@rim.com ADRESİNDEN RIM İLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ. 
 
BBM Müzik için sadece bu Ek kapsamında: (i) BBM Müzik Yazılımı ‘BlackBerry Elde Taşınabilir Cihaz 
Yazılımı’nı teşkil eder; (ii) BBM Müzik ve BlackBerry Cihazı ‘BlackBerry Çözümünüz’de yer alır; (iii) BBM 
Müzik Hizmeti ‘Hizmetler’i oluşturur ve (iv) BBM Müziğin bir parçası olarak sunulan tüm müzik ve yeniden 
yorumlanan eserler ‘Üçüncü Taraf İçeriği’ni oluşturur. 
 
2. BBM Müzik için Gereklilikler. BBM Müzik hizmetine erişim için (i) İşletim Sistemi sürümü 5.0 veya daha 
üstü olan bir BlackBerry Cihazınız olmalıdır (ii) BlackBerry Messenger (BBM) müşteri sürümü 6.0 veya daha 
üstü bir yazılım BlackBerry Cihazınızda yüklenmiş olmalıdır ve (iii) BlackBerry App World (BBAW) sürüm 3.0 
veya daha üstünün bir kopyası BlackBerry Cihazınızda olmalıdır. 
 
3. BBM Müzik Hizmetinin Kullanılabilir Oluşu. BBM Müzik her yetki alanında kullanılabilir değildir ve Size 
sunulan müzik ve diğer Üçüncü Taraf İçeriği ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir çünkü 
RIM-E’nin Üçüncü Taraf İçeriğine ait belirli öğeleri sunma yetkisi belirli yetki alanlarıyla sınırlı olabilir ve 
İçeriğin belirli öğelerine her yetki alanında izin verilmemektedir. 
 
4. Ödemeler. BBM Müzik Hizmeti için bir Premium Hesap edinmek için (BBM Müzik Kullanım Kurallarında 
tanımlandığı gibi) RIM-E’ye, RIM-E’nin bir iştirakine veya üçüncü bir tarafa (her durumda “Satıcı”) abonelik 



ödemesi yapmanız gerekecektir. Söz konusu satın alma işleminin şart ve koşulları (örneğin ödeme yöntemine 
ilişkin şartlar, uygulanabilir para iadesi ve iptal etme politikaları, vergilerin tahsil edilmesi ve ödenmesi, vb. de 
dahil) Siz ve Satıcı arasında yapılan ayrı bir yasal anlaşmaya tabi olacaktır. BBM Müzik ile ilişkili satışlar için 
Satıcı ve/veya ürünün satıcısı olarak hareket eden herhangi bir üçüncü taraf, BBM Müzik ile ilgili her türlü 
sorumluluktan hariç tutulur ve yalnızca bu maddenin amacına yönelik olan üçüncü taraf bir hak sahibidir. 
 
5. Deneme Amaçlı Abonelikler. RIM-E Size, kısıtlı süreli bir ücretsiz deneme dönemi için BBM Müzik 
Hizmetine bir Premium Hesapla erişim sağlamanız için teklifte bulunabilir. Bu deneme dönemi sırasında belirli 
bir noktada veya bu deneme dönemi sona erdikten sonra (Size sağlanan kısıtlı süreli ücretsiz deneme döneminin 
uzunluğuna bağlı olarak) deneme aboneliğinin devam etmesi için ödeme bilgilerinizi temin etmeniz gerekecektir 
ve BBM Müzik hizmetinin iptal politikalarına tabi olarak, deneme döneminin sonunda, deneme amaçlı 
aboneliğiniz otomatik olarak yenilenen, aylık ön ödemeli devam eden bir abonelik hizmetine dönüşecektir. 
 
6. Üçüncü Taraf Müzik Hizmetleri. Belirli bazı yetki alanlarında BBM Müzik, Size bir bağlantı üzerine 
tıklamanıza ya da başka şekilde satın almak istediğiniz müziği seçmenize imkân verecek bir özellik sunabilir. Bu 
seçimi yaparsanız BBM Müzik Hizmetinden çıkacak ve söz konusu satın almayı yapabileceğiniz bir üçüncü taraf 
hizmetine (“Üçüncü Taraf Müzik Hizmeti”) yönlendirileceksiniz. Bir Üçüncü Taraf Müzik Hizmetinden 
yapacağınız her türlü satın alma işlemi yalnızca Siz ve söz konusu hizmetin operatörü arasındadır ve BBM Müzik 
Anlaşması kapsamında bir “Üçüncü Taraf Hizmeti” teşkil eder. 
 
7. Uygunsuz İçerik. BBM Müzik aracılığıyla sunulan bazı müzik eserleri veya diğer Üçüncü Taraf İçerik, 
uygunsuz bir dil veya hakaret edici, yakışıksız ya da hoş olmayan şekilde kabul edilebilecek konular içerebilir. 
Lütfen BBM Müzik Yazılımınızın seçenekler menüsünde yer alan uygunsuz içerik için yapılmış varsayılan 
ayarınızı kontrol ederek bu ayarla ilgili bir sıkıntınız olmadığını kesinleştirin. 
 
8. Yaş Sınırlamaları ve Çocuk Gözetimi. Çocuğunuzun Blackberry Cihazınızda müzik dinlemesine izin verirseniz 
Çocuğunuzun herhangi belirli bir müziği (söz konusu erişimin “uygunsuz” olarak tanımlanan müziği hariç tutması 
için kısıtlı olması gerekip gerekmediği de dahil) dinlemesinin uygun olup olmadığını tayin etmek Sizin 
sorumluluğunuzdadır ve tüm ücretler veya söz konusu kullanım ya da erişime ilişkin diğer yükümlülükler de dahil 
olmak üzere Çocuğunuzun BBM Müzik hizmetine erişiminden tamamen Siz sorumlusunuz. Ayrıca, BBM Müzik 
on üç (13) yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve RIM, BBM Müzik ya da BBM Müzik Yazılımı ile ilgili 
olarak on üç (13) yaşın altındaki bireylerden bilerek kişisel kimlik bilgilerini toplamaz. 
 
9. Hizmet ve İçerik Kuralları. BBM Müzik ile bağlantılı olarak Size sağlanan Üçüncü Taraf İçeriği, yalnızca 
BBM Müzik ile birlikte Kendi kişisel kullanımınız için (yani herhangi bir ticari kazanç veya amaç için değil) ve 
yalnızca bu BBM Müzik Anlaşması ve BBM Müzik Kullanım Kurallarına uygun olarak kullanabilirsiniz. BBM 
Müzik aracılığıyla sağlanan müzik ve Üçüncü Taraf İçerik üçüncü taraf fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. 
Bu BBM Müzik Anlaşmasında açık olarak verilmeyen tüm haklar kesinlikle mahfuzdur. Fikri mülkiyet ihlali 
konusunda hem mülki hem cezai olarak ciddi müeyyideler vardır ve bu BBM Müzik Anlaşmasındaki hiçbir şey, 
hukuken veya adil olarak, RIM-E ya da tedarikçilerinin (içerik sağlayıcılar da dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere) kendileriyle ilgili fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarını, ihtiyati tedbir de dahil ancak 
bununla sınırlı olmamak üzere, korumalarına ilişkin sahip olabilecekleri hiçbir hakkı ya da herhangi bir çareye 
başvurma hakkını olumsuz yönde etkilemeyecektir. Buna ek olarak: 
(i) Bu Ek Hükümler veya BBM Müzik Kullanım Kuralları ile çeliştiği durumların haricinde, BBSLA’nın, ya 

tek başına ya da Blackberry Çözümünüzün bir bölümü olarak Yazılımın kullanımı, çoğaltılması, 
değiştirilmesi veya dağıtımını kısıtlayan da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımı koruyan 
hükümlerinin, size BBM Müzik aracılığıyla sunulan Üçüncü Taraf İçeriği (Üçüncü Taraf İçeriğinin 
Yazılım olduğu düşünülerek) için geçerli olduğunu kabul etmektesiniz. 



(ii) Çocuğunuzun on üç (13) yaşın üzerinde olması kaydıyla Çocuğunuz için bir hesap oluşturabilirsiniz ve 
söz konusu çocuk oluşturulan hesabın tek kullanıcısı olacaktır. Daha da açık olmak gerekirse, o hesabı 
kullanma hakkınız olmayacaktır ve BBM Müzik için başka Yetkili Kullanıcı yoktur. 

(iii) BBM Müzik aracılığıyla sunulan Üçüncü Taraf İçeriğini cep telefonu aramaları ile bağlantılı olarak 
müzikli “zil sesi” olarak kullanamazsınız. 

(iv) BBM Müzik Yazılımını veya BBM Müzik Hizmetini indirdiğiniz ya da kullandığınız süre zarfında oluşan 
tüm Yayın Süresi Hizmet bedellerinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

(v) Üçüncü Taraf İçeriğinin bahsi geçen kopyalarını sadece BBM Müzik Kullanım Kuralları ve bu Ek 
Hükümlere uygun olarak izin verildiği şekilde alabilirsiniz veya DRM bağımsız Üçüncü Taraf İçeriği 
olması durumunda, söz konusu kopyalar makul surette Sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için 
gereklidir ve diğer her türlü şekilde kopya almanın açıkça yasak olduğunu kabul etmektesiniz. 

(vi) BBM Müzik aracılığıyla sunulan Üçüncü Taraf İçeriğini, telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni 
olmadan yeniden dağıtmanız, çoğaltmanız, aktarmanız, iletmeniz, satmanız, kullanmanız, yayımlamanız, 
halka açık şekilde çalmanız, kiralamanız ve ödünç vermeniz, uyarlamanız, alt lisans vermeniz veya diğer 
başka şekilde kullanmanız yasaktır. 

(vii) RIM-E’nin BBM Müzik Kullanım Kurallarını, deneme döneminde derhal geçerli olmak üzere ve ücretli 
abonelikler için bir sonraki aylık abonelik döneminin başlamasıyla birlikte derhal geçerli olmak üzere, 
zaman zaman, ileriye dönük şekilde değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz. 

(viii) RIM-E ve/veya iştiraklerine ve/veya hizmet sağlayıcılarına müzik ve/veya diğer içerik lisanslayan içerik 
sağlayıcıların (“İçerik Sağlayıcılar”), Üçüncü Taraf İçeriği için geçerli olduğu ölçüde, bu bölüme 
yönelik üçüncü taraf hak sahipleri olduğunu ve bu bölüm ve yukarıda bahsi geçen mevzuatın geçerli 
olduğu yetki alanlarında İngiltere’nin 1999 tarihli Sözleşme (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca, 
İçerik Sağlayıcılar tarafından her birisi bir tarafmış gibi uygulanabileceğini kabul etmektesiniz. 

 
10. Sınırlı Destek. http://www.blackberry.com/support/bbmmusic adresinde daha detaylı olarak anlatıldığı şekilde 
ücretsiz destek alma hakkına sahipsiniz. Söz konusu ücretsiz destek BlackBerry ID Anlaşması kapsamında bir 
Hizmettir. 
 
11. Bilgi Toplanması Konusunda İzin. BBSLA’da yer alan Bilgi Toplanması Konusunda İzin hükümlerinin, BBM 
Müzik Yazılımı ve BBM Müzik Hizmeti kullanımınız için geçerli olduğunu ve bunun, RIM-E veya iştirakleri ve 
hizmet sağlayıcıları ve Üçüncü Taraf İçerik Sağlayıcılara ya da bunlar tarafından kişisel bilgilerin toplanması, 
kullanımı ve ifşasını (BBM Müzik profiliniz, irtibat kişileri bilgileriniz, e-posta adresleriniz, görüntü isimleriniz, 
görüntü resimleriniz, durum mesajlarınız, çalma listeleriniz, abonelik durumunuz (örn. deneme aboneliği veya 
ödemeli abonelik) ve özgün cihaz tanımlayıcı bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 
içerebileceğini kabul etmektesiniz. Aşağıdakileri kabul etmektesiniz: (a) BlackBerry Messenger irtibat kişileriniz 
BBM Müzik hizmetini kurup kurmadığınızı görecektir, (b) BBM Müzik irtibat kişileriniz, BBM Müzik profiliniz, 
çalma listeleriniz ve şarkılarınızın yanı sıra bunlarla ilgili yaptığınız yorumları da görebilir, (c) BBM Müzik 
irtibat kişilerinizin çalma listeleri ve şarkıları ile ilgili yorum yaptığınızda Sizin hakkınızdaki bilgiler 
(Yorumlarınız, kullanıcı profil adınız ve görüntü resminiz gibi) o kişinin diğer BBM Müzik irtibat kişileri 
tarafından görüntülenebilir ve (d) BBM Müzik, Müzik tercihleriniz ve BBM Müzik hizmetini kullanımınıza 
dayalı öneriler geliştirme amaçlı analizler yapan otomatik bir işlev içerebilir. 
 
12. Reklam. BBM Müziğin bir bölümünün reklam ve/veya sponsorluk gelirleriyle desteklendiğini ve şahsi 
olmayan şekilde belirlenebilen özellikleri ve RIM-E ve RIM veya hizmet sağlayıcıları tarafından toplanan yığın 
verileri hedefleyen reklam ve promosyonları görüntüleyebileceğini ve RIM-E veya hizmet sağlayıcılarının BBM 
Müzikte bu tür reklamlar verebileceklerini kabul etmektesiniz. Ayrıca, RIM-E’nin, BBM Müzik kullanımınıza 
dayalı yığın verileri İçerik Sağlayıcılara ifşa edebileceğini de kabul etmektesiniz. 
 



13. Bilgilerin Sınır Ötesi İletimi. BBM Müzik hizmetini kullanarak RIM-E ve/veya iştiraklerinin ve/veya hizmet 
sağlayıcılarının, RIM-E tarafından ya da adına Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”), Kanada, Amerika Birleşik 
Devletleri veya diğer ülkelerde işletilen sunucularda bilgileri işleme tabi tutabileceğini ve saklayabileceğini kabul 
etmektesiniz. Bahsi geçen ülkelerde RIM Grup Şirketleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından veya adına işletilen 
tesisler vardır ve bu ülkelere, Sizin bulunduğunuz bölgenin dışında olabilecek ülkeler de dahildir. Avrupa 
Ekonomik Alanı’nda yaşıyorsanız kişisel bilgilerin, RIM-E ve/veya iştirakleri ve/veya üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcıları tarafından işleme ve saklama amacıyla Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılabileceğini kabul 
etmektesiniz. 
 
Kabul Ediyorum        Kabul Etmiyorum 


