
 
BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ 

 
 

YAZILIMI YÜKLEMEDEN YA DA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ 
DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME RIM’İN SİZE KARŞI OLAN 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLANDIRAN YA DA HARİÇ TUTAN VE YASAL HAKLARINIZI 
DİĞER BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEN HÜKÜMLER İÇERMEKTEDİR. BULUNDUĞUNUZ 
ÜLKEYE  BAĞLI OLARAK, BU SÖZLEŞME ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN JÜRİLİ 
YARGILAMA YA DA GRUP DAVALARI YERİNE BİREYSEL OLARAK TAHKİME 
BAŞVURMANIZI DA GEREKTİREBİLİR. BU SÖZLEŞME BULUNDUĞUNUZ YARGI 
BÖLGESİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARINIZI, BU ZORUNLU 
YASAL HAKLARA HAİZ OLABİLMENİZ KAYDIYLA, ETKİLEMEMEKTEDİR. 
 
İşbu BlackBerry Çözüm Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"); bunu kendi adınıza kabul ediyorsanız bireysel 
olarak siz; ya da Yazılımı (aşağıda tanımlanmaktadır) şirketiniz veya diğer bir işletme adına iktisap etmek 
üzere yetkilendirildiyseniz, bu eyleminizin fayda sağlayacağı işletme (her iki durumda da “Siz”) ve kayıtlı 
iş merkezi 200 Bath Road, Slough, Berkshire, İngiltere SL1 3XE adresinde bulunan 4022422 Şirket No.lu 
Research In Motion UK Limited (“RIM”) arasında akdedilen (tek tek “Taraf”, hep birlikte “Taraflar” 
olarak anılacaktır) yasal bir sözleşmedir. Arzların (aşağıda tanımlanmaktadır) dağıtımı kapsamında, RIM, 
Research In Motion E-Commerce S.a.r.l ya da http://www.blackberry.com/legal/rime adresinde 
bulunduğunuz bölgedeki tekliflerin distribütörü olarak tanımlanan bir diğer RIM iştiraki (“RIME”) 
anlamına gelecektir. Yazılımı bir Handheld Ürününüzle birlikte hem kendi adınıza hem de şirketiniz ya 
da diğer bir işletme adına kullanıyorsanız, “Siz” ifadesi Yazılımın ve RIM Hizmetlerinin bazı öğeleri için 
şahsen siz, Yazılımın ve RIM Hizmetlerinin diğer öğeleri için ise adına hareket ettiğiniz işletme anlamına 
gelecektir (örn. Çalıştığınız şirket BlackBerry Kurumsal Sunucu (“BES”) e-posta hesabını ve Blackberry 
kişisel bilgi yönetimi uygulamalarını ("PIM Uygulamaları") kullanımınız çerçevesinde size bu 
Sözleşmeyi akdetme yetkisi verdiyse, ancak sizi Windows Live Messenger Müşteri Yazılımı ya da RIME 
Mağazası gibi diğer yazılımları ya da hizmetleri kullanmak üzere yetkilendirmediyse ve bu konuda 
sorumluluk almıyorsa, “Siz” ifadesi BES e-posta hesabı ve PIM Uygulamaları için şirketiniz, Windows 
Live Messenger Müşteri Yazılımını ve RIME Mağazasını kullanımınız için ise şahsınız anlamına 
gelmektedir.) Yazılımın lisansı ve dağıtımıyla ilgili olarak, RIM aşağıdaki şirketlerin doğrudan ya da 
dolaylı lisans alanı konumundadır: (a) Research In Motion Limited (“RIM Kanada”) ya da bağlı şirketleri 
veya iştiraklerinden herhangi biri ya da daha fazlası (ki işbu Sözleşmede söz konusu bağlı şirketler ve 
iştirakler RIM Kanada ile birlikte “RIM Grup Şirketleri” olarak anılmaktadır); ya da (b) RIM de dahil 
olmak üzere, RIM Grup Şirketlerinden herhangi birinin üçüncü şahıs lisans vereni. 
 
AŞAĞIDA YER ALAN BUTONA TIKLADIĞINIZDA YA DA YAZILIMI YÜKLEDİĞİNİZDE, 
AKTİVE ETTİĞİNİZDE YA DA KULLANDIĞINIZDA, BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA TABİ 
OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI HAKKINDA 
HERHANGİ BİR SORUNUZ YA DA ENDİŞENİZ BULUNUYORSA, LÜTFEN 
LEGALINFO@RIM.COM ADRESİNDEN RIM İLE TEMASA GEÇİNİZ.  
 
İŞBU SÖZLEŞME, ÖNCEKİ TÜM BLACKBERRY SON KULLANICI/YAZILIM LİSANSI VE 
BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCU YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNİ VE BLACKBERRY 
YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNİ YA DA BLACKBERRY SOLUTION LİSANS 
SÖZLEŞMELERİNİ, SÖZ KONUSU SÖZLEŞMELER SÖZLEŞMENİZİN TARİHİ İTİBARİYLE İŞBU 
SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA VEYA BLACKBERRY SOLUTION’un  BİR PARÇASINI OLUŞTURAN 
DİĞER YAZILIMLARA BİR DİĞER ŞEKİLDE UYGULANMADIĞI SÜRECE (AYRINTILI BİLGİ İÇİN, 



AŞAĞIDA YER ALAN “SÖZLEŞMELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ” BAŞLIKLI BÖLÜME BAKINIZ 
(BÖLÜM 30)), GEÇERSİZ KILMAKTA VE BUNLARIN YERİNİ ALMAKTADIR.  
 
İade. 
 
YAZILIMI İNDİRMEDEN, KURMADAN, AKTİF HALE GETİRMEDEN VEYA KULLANMADAN 
ÖNCE, BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMEK İSTEMEDİĞİNİZE KARAR VERDİĞİNİZ TAKDİRDE, 
BU YAZILIMI KULLANMA HAKKINA SAHİP OLMAZSINIZ VE BU DURUMDA (A) YAZILIMI 
DERHAL RIM’E İADE ETMENİZ, SİLMENİZ VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMANIZ; (B) 
YAZILIMIN, RIM TARAFINDAN VEYA RIM ADINA DAHA ÖNCEDEN ÜZERİNDE KURULMUŞ 
OLDUĞU BİR RIM ÜRÜNÜ SATIN ALMIŞ OLMANIZ HALİNDE, RIM ÜRÜNÜNÜ VE 
BERABERİNDEKİ YAZILIM VE UNSURLARI (DOKÜMANTASYON VE AMBALAJ DAHİL) 
DERHAL RIM’E VEYA RIM ÜRÜNÜNÜ VE BERABERİNDEKİ YAZILIM VE UNSURLARI 
EDİNMİŞ OLDUĞUNUZ YETKİLİ RIM DİSTRİBÜTÖRÜNE İADE ETMENİZ; VEYA (C) 
YAZILIMIN, RIM TARAFINDAN VEYA RIM ADINA DAHA ÖNCEDEN ÜZERİNDE KURULMUŞ 
OLDUĞU BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HANDHELD ÜRÜNÜ SATIN ALMIŞ OLMANIZ HALİNDE, RIM 
VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HANDHELD ÜRÜNÜ VE BERABERİNDEKİ YAZILIM VE UNSURLARI 
EDİNMİŞ OLDUĞUNUZ YETKİLİ RIM DİSTRİBÜTÖRÜNE BAŞVURARAK YAZILIMIN DEVRE 
DIŞI BIRAKILMASINI SAĞLAMANIZ, GEREKMEKTEDİR. Yukarıda belirtilen koşullar 
çerçevesinde, Yazılım ve/veya söz konusu Yazılımla birlikte aldığınız RIM ürünü için bir ücret 
ödediyseniz ve bu RIM ürününü sözü edilen Yazılım olmaksızın kullanamıyorsanız, RIM’e ya da RIM 
Ürünlerine ilişkin Yazılımı satın aldığınız yetkili distribütöre Yazılımı satın aldığınız tarihi takiben otuz 
(30) gün içinde satın alma belgenizi sunduğunuz takdirde, RIM ya da yetkili distribütör bu öğeler için 
ödediğiniz ücretleri (varsa) iade edecektir. Üçüncü Şahıs Handheld Ürününüz  üzerindeki Yazılımlarına 
ilişkin ücret iadesi alabilmeniz için (ancak Yazılımın birtakım Üçüncü Şahıs Handheld Ürününüze 
ücretsiz olarak yüklendiğini ve iade edilecek bir ücret bulunmayabileceğini göz önünde bulundurunuz), 
lütfen söz konusu Üçüncü Şahıs Handheld Ürününüze ilişkin Yazılımın yetkili distribütörü ile temasa 
geçiniz. Eğer, yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde yetkili bir distribütörden Yazılıma yönelik ücret 
iadesi alamadıysanız, lütfen legalinfo@rim.com  adresinden RIM ile temasa geçiniz. 
 
 
1. Tanımlar.  İşbu Sözleşme içinde bağlam aksini gerektirmedikçe, aşağıda yer alan terimler karşılarında 
belirtilen anlamlara gelecektir (ve bağlam buna izin verdiği sürece, tekil ifadeler çoğul anlamları da kapsayacak 
olup, bunun tersi de geçerlidir).  

 
"Airtime Hizmetleri"; geniş alan kablosuz ağ hizmetleri, diğer ağ hizmetleri (kablosuz yerel alan ağı, 
uydu ve internet hizmetleri dahil olmak üzere) ve Airtime Hizmet Sağlayıcı(lar)ınız tarafından 
BlackBerry Çözüm ile birlikte kullanılmak üzere sunulan diğer tüm hizmetler anlamına gelmektedir. 
 
"Airtime Hizmet Sağlayıcısı" Airtime Hizmetlerini sunan işletme anlamına gelmektedir. 
 
"Yetkili Kullanıcılar", BlackBerry Çözümünüzün bir parçası olarak Yazılımı kullanma izni verdiğiniz, 
aşağıda belirtilen şahıslardan herhangi biri anlamına gelmektedir:  (a) çalışanlarınız, danışmanlarınız ya 
da bağımsız yüklenicilerinizden herhangi biri; (b) herhangi bir arkadaşınız ya da aile üyeniz ya da 
oturduğunuz yerde ikamet eden herhangi bir şahıs; ve (c) RIM’in yazılı olarak yetkilendirdiği diğer 
herhangi bir şahıs. Yukarıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme size BlackBerry Sunucu 
Yazılımınızın otomatik olarak üçüncü bir şahıs tarafından barındırılması hakkını sunmamaktadır. Eğer 
bunu yapmak istiyorsanız, lütfen legalinfo@rim.com adresinden RIM ile temasa geçiniz. 
 
 



"BlackBerry Aygıtları ", olarak da bilinen  “BlackBerry Handheld Ürünü", RIM tarafından ya da onun 
adına üretilen bir cihaz anlamına gelmekte olup, RIM tarafından 
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla adresinde BlakBerry Handheld Ürünü 
olarak tanımlanan akıllı telefonları, akıllı kart okuyucularını, tabletleri, Blackberry Presenter  cihazlarını 
ve diğer tüm cihazları kapsamaktadır. 
 
"BlackBerry Handheld Yazılımı", bir Handheld üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış RIM’e ait 
yazılımlar (teknik olarak yazılım kodu olarak kabul edilsin ya da edilmesin RIM’e ait yazılımlar, aygıt 
yazılımları, ara yüzler ve İçerik ile Üçüncü Şahıs Bileşenlerinden oluşmaktadır), ya da bunların 
herhangi bir parçası anlamına gelmekte olup, (a) gönderimi bizzat RIM tarafından yapılmış Handheld 
Ürün üzerine yüklenmiş olan; ya da (b) muhtelif zamanlarda RIM tarafından ya da onun adına bir 
Handheld Ürününüz üzerinde kullanılmak üzere doğrudan ya da bir RIME Mağazası aracılığıyla size 
iletilen, dağıtılan ya da diğer bir şekilde sunulan yazılımları kapsamaktadır.  
 
BlackBerry Handheld Yazılımına örnekler; RIM’e ait işletim sistemi yazılımlarını ve bir BlackBerry 
Handheld Ürünü üzerine önceden yüklenmiş olan veya bir RIME Mağazası aracılığıyla sunulan RIM’e 
ait uygulamaları ve muhtelif zamanlarda RIM tarafından ya da onun adına tamamen Üçüncü Şahıs 
Handheld Ürünleri üzerinde kullanılmak üzere iletilen, dağıtılan ya da sunulan RIM’e ait diğer tüm 
yazılımları kapsamaktadır. 

 
"BlackBerry Ödeme Hizmeti", In-App Ürünlerinin ve diğer dijital ürün ve hizmetlerin bir RIME 
Mağazası aracılığıyla satın alınmasını sağlayan RIM’e ait ödeme altyapısı anlamına gelmektedir.  
 
"BlackBerry PC Yazılımı", herhangi bir BlackBerry Çözümünün bir parçası olarak kullanılmak üzere 
ve yalnızca tek bir son kullanıcı tarafından kişisel bir bilgisayar üzerinde tek bir seferde kullanılmak ve 
erişilmek için tasarlanmış RIM’e ait yazılımlar (teknik olarak yazılım kodu olarak kabul edilsin ya da 
edilmesin RIM’e ait yazılımlar, ara yüzler ve İçerik ile Üçüncü Şahıs Bileşenlerinden oluşmaktadır) ya 
da bunların herhangi bir parçası anlamına gelmektedir. Handheld Ürününüz ve kişisel bilgisayarınızı 
yönetmek ve bunları senkronize etmek için kullanılabilen ve birtakım masaüstü yönetim işlevleri sunan 
"BlackBerry Masaüstü Yazılımı", BlackBerry PC Yazılımlarına bir örnektir. 
 
"BlackBerry Prosumer (Tüketen Üretici) Hizmetleri", BlackBerry Sunucu Yazılımı tarafından sunulan 
birtakım işlevleri RIM müşterilerine söz konusu sunucu yazılımını satın almak zorunda olmaksızın 
sağlamak üzere RIM tarafından tasarlanan ve sunulan RIM Hizmetleri anlamına gelmektedir. 
 
Abonelerine; (a) Handheld Ürünlerin push-tabanlı teslim yapılabilmesi için birtakım ISP ya da diğer 
üçüncü şahıs e-posta hesaplarını entegre etme; (b) Handheld  Ürünler için cihaz tabanlı bir e-posta 
adresi oluşturma; ve (c) birtakım Internet içeriklerine ve hizmetlerine erişme imkanı sunan RIM'in 
"BlackBerry Internet Hizmeti", BlackBerry Prosumer Hizmetlerine bir örnektir. BlackBerry Prosumer 
Hizmetleri ya da bunlardan bazıları Airtime Hizmet Sağlayıcınız tarafından desteklenmiyor olabilir.  
Lütfen Airtime Hizmet Sağlayıcınıza danışarak bunu kontrol ediniz. 
 
"BlackBerry KurumsalYazılımı", tek bir kopyası tek seferde bir bilgisayar üzerine yüklenmek ya da 
birden çok Handheld Ürünü ya da kişisel bilgisayar aracılığıyla erişilmek üzere tasarlanmış RIM’e ait 
sunucu yazılımları (sunucu yönlendirme protokolü tanımlayıcısı (SRP ID), SRP doğrulama anahtarı ve 
RIM’in sunucu yazılımının belirli bir kopyasıyla birlikte kullanılmak üzere sunduğu diğer kimlik 
kodları dahil olmak üzere, teknik olarak yazılım kodu olarak kabul edilsin ya da edilmesin RIM’e ait 
yazılımlar, ara yüzler ve İçerik ile Üçüncü Şahıs Bileşenlerinden oluşmaktadır) ya da bunların herhangi 
bir parçası anlamına gelmektedir. Birtakım kurumsal uygulama sunucuları (e-posta sunucuları gibi) ile 
"BlackBerry Kurumsal Sunucu" yazılımıyla birlikte çalıştırılmak üzere ayarlanmış Handheld Ürünler 
ve Handheld Ürünlere ofis telefonu özellikleri kazandırmak üzere tasarlanmış “BlackBerry Mobil Ses 



Sistemi” yazılımını entegre etmek ve bunlar arasında bir bağlantı oluşturmak için tasarlanan 
"BlackBerry Kurmsal Sunucu" ürünü, BlackBerry Sunucu Yazılımlarına bir örnektir. 
 
"BlackBerry Çözüm"; Yazılım ve Yazılım ile birlikte kullanılmak üzere sunulan aşağıdaki ek 
öğelerden en az biri anlamına gelmektedir: RIM Ürünü, BlackBerry Sunucu Yazılımı, BlackBerry 
Handheld Ürünü Yazılımı, BlackBerry PC Yazılımı ve/veya RIM Hizmet(leri)i; ilgili 
Dokümantasyonla birlikte. 
 
"İçerik", her tür veri, metin, müzik, ses, zil sesi, fotoğraf, grafik, video, mesaj, etiket ya da diğer dijital 
materyaller veya dijital bilgiler anlamına gelmektedir.  

 
"Dokümantasyon" ilgili kurulum kılavuzu ile RIM tarafından belirli bir Yazılım tipi ve versiyonu, RIM 
Ürünü  veya RIM Hizmeti için hazırlanan ve temin edilen ve varsa güvenlik talimatlarını da içeren 
davranış kuralları, kılavuzlar ve kullanım kuralları dahil olmak üzere, son kullanıcıya yönelik diğer 
standart belgeler anlamına gelmektedir. Son kullanıcıya ve yöneticiye yönelik Dokümantasyon 
http://docs.blackberry.com adresinden ya da legalinfo@rim.com adresinden RIM ile temasa geçilerek 
de temin edilebilir. Şüpheye yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekir ki, Dokümantasyon RIM 
dışında herhangi bir şahıs tarafından hazırlanan kurulum kılavuzlarını ya da son kullanıcıya yönelik 
belgeleri veya RIM dışında herhangi bir şahıs tarafından belgeler üzerinde yapılan değişiklikleri 
kapsamamaktadır.  

 
"Handheld Ürün"; (a) BlackBerry Handheld Ürününü; veya (b) Üçüncü Şahıs Handheld Ürünü 
anlamına gelmektedir. 
 
"In-App Ürünleri" BlackBerry Ödeme Hizmetini kullanarak bir RIME Mağazası aracılığıyla 
aldığınız Yazılım ya da Üçüncü Şahıs Yazılımı kopyaları yoluyla Size satılan dijital ürünler veya 
hizmetler anlamına gelmektedir. 
 
"Kiosk" RIME Mağazasındaki bir departman anlamına gelmektedir. 
 
"Kayıtlı Satıcı” ya da “MoR" satın alma tarihinde belirlenen alımları işleme koymakla sorumlu 
olan ve ödeme tipine, bölgeye ve Kiosk’a bağlı olarak farklılık gösterebilen işletme anlamına 
gelmektedir.  

 
"My World" bir RIME Mağazası aracılığıyla satın aldığınız birtakım Yazılımları ve Üçüncü Şahıs 
Öğelerini Handheld Ürününüze yüklemenize ve yeniden yüklemenize imkan tanıyan depolama 
alanı anlamına gelmektedir. 
 
"Teklifler" In-App Ürünleri ile RIM Ürünleri, Yazılımları, RIM Hizmetleri, Üçüncü Şahıs 
Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleri dahil olmak üzere, bir RIME Mağazası aracılığıyla sunulan 
tüm öğeler ve hizmetler anlamına gelmektedir. 
 
"Teklif Sunan Bayiler" bir RIME Mağazası aracılığıyla dağıtılmak üzere Teklifler sunan şahıslar 
ve işletmeler anlamına gelmektedir. 
 
"Ödemeli RIM Hizmetleri" Sizin veya Kayıtlı Kullanıcılarınızın kayıt yaptırarak ve RIM’e bir ücret 
ödeyerek faydalanabileceği RIM Hizmetleri anlamına gelmektedir.  
 
"RIM Çevre Birimleri", microSD kartları ve bir RIM Ürünüyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmış 
artırılabilir hafıza veya kulaklıklar da dahil olmak üzere, RIM markalı aksesuarlar ve diğer öğeler 
anlamına gelmektedir. 



 
"RIM Ürünü", Yazılımlar hariç olmak kaydıyla, tüm BlackBerry Handheld Ürününüz ve RIM Çevre 
Birimleri anlamına gelmektedir.  
 
"RIM Hizmet(ler)i", RIM veya bir RIM iştiraki tarafından ya da onun adına Size sunulan bir hizmet 
olarak açıkça tanımlanmış tüm hizmetler anlamına gelmektedir. RIM tarafından 
http://www.blackberry.com/legal/rimservices adresinde RIM Hizmeti olarak tanımlanan hizmetler 
buna dahildir, ancak RIM’in herhangi bir Üçüncü Şahıs Hizmetinin ortak markası olması bunu 
otomatikman bir RIM Hizmeti haline getirmemektedir.  

 
"RIME Mağazası", RIME’e ya da bir RIME iştirakine ait olan ve Teklif Sunan Satıcıların son 
kullanıcılara dağıtılmak üzere Teklifler sunduğu, "BlackBerry Kurumsal Mağazası" dışındaki 
dijital mağaza vitrini anlamına gelmektedir. Şüpheye yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekir 
ki, “RIME Mağazası” Global Solutions, Inc tarafından işletilen www.shopblackberry.com 
adresindeki dijital mağaza vitrinini kapsamamaktadır . 
 
"RIME Mağazası Teklifi", RIME Mağazası aracılığıyla sunulan bir Teklif anlamına gelmektedir. 
 
"Hizmet Sağlayıcıları", 9(e) no.lu Bölümde belirtilen anlama gelmektedir. 
 
"Yazılım", her ne formatta ya da şekilde sunulmuş, yüklenmiş ya da kullanılmış olursa olsun, Size işbu 
Sözleşme kapsamında sağlanan BlackBerry Handheld Yazılımı, BlackBerry PC Yazılımı ya da 
BlackBerry Sunucu Yazılımı anlama gelmektedir. "Yazılım" ifadesi, söz konusu Üçüncü Şahıs 
Yazılımları ve Üçüncü Şahıs Öğeleri RIM tarafından ya da RIM adına veya bir RIME Mağazası 
aracılığıyla ya da BlackBerry Ödeme Hizmetini kullanan bir diğer kanal yoluyla dağıtılmış olsa dahi 
hiçbir Üçüncü Şahıs Yazılımını veya Üçüncü Şahıs Öğesini ve Yazılıma ve/veya BlackBerry 
Çözümünüzün ya da Üçüncü Cihazınızın herhangi bir parçasına eşlik eden, onlarla birlikte sunulan 
veya onlarla birlikte çalıştırılan Üçüncü Şahıs Yazılımlarını veya Üçüncü Şahıs Öğelerini 
kapsamamaktadır.  

 
"Üçüncü Şahıs Bileşenleri" bir RIM yazılım ürünüyle birleştirilmek üzere ya da RIM donanım ürünleri 
söz konusu olduğunda, aygıt yazılımıyla birleştirilmek üzere RIM tarafından Üçüncü bir Şahıstan 
lisanslanan ve RIM markası altında, ilgili RIM ürününün ayrılmaz bir parçası olarak dağıtılan yazılım 
ve arayüzler anlamına gelmekte olup, Üçüncü Şahıs Yazılımlarını kapsamamaktadır.  

 
"Üçüncü Şahıs İçeriği", Üçüncü bir Şahısa ait İçerik anlamına gelmektedir. 
 
"Üçüncü Şahıs Handheld Ürününüz", BlackBerry Cihazı hariç olmak kaydıyla, RIM tarafından 
BlackBerry Handheld Yazılımı ya da bunun herhangi bir parçası üzerinde çalıştırılmak üzere tasarlanan 
ve onaylanan akıllı telefon ya da tablet gibi taşınabilir tüm cihazlar anlamına gelmektedir (BlackBerry 
Handheld Yazılımının RIM altyapısına erişmesi amacıyla, RIM’in Airtime Hizmet Sağlayıcınızla 
Üçüncü Şahıs Cihazının RIM altyapısına erişimine izin veren bir Sözleşme imzaladığı haller dahil).  

 
"Üçüncü Şahıs Öğeleri", Üçüncü Şahıs İçeriği ve Üçüncü Şahıs Ürünleri anlamına gelmektedir. 
 
"Üçüncü Şahıs Donanımları", RIM ürünü olmayan tüm Handheld Ürünleri, bilgisayarlar, ekipmanlar, 
çevre birimleri ve diğer tüm donanım ürünleri anlamına gelmektedir. 
 
"Üçüncü Şahıs Ürünleri", RIM ürünü olmayan tüm Üçüncü Şahıs Donanımları, Üçüncü Şahıs 
Yazılımları ve diğer tüm ticari ürünler anlamına gelmektedir. 
 



"Üçüncü Şahıs Hizmetleri"; Airtime Hizmetleri, Üçüncü Şahıs bir MoR ya da ödeme işlemcisi 
tarafından sunulan hizmetler ve RIM tarafından işletilmeyen web siteleri dahil olmak üzere, Üçüncü bir 
Şahıs tarafından sunulan hizmetler anlamına gelmektedir. 

 
"Üçüncü Şahıs Yazılımı", Üçüncü bir Şahısa ait olan ve RIM Ürünleri, yazılımları ya da RIME 
Mağazası gibi RIM Hizmetleri ile birlikte, bunlar üzerinde ya da bunlar aracılığıyla sunulan veya 
tedarik edilen bağımsız yazılım uygulamaları anlamına gelmektedir. 
 
"BlackBerry Çözümleriniz"; Yazılım ve Yazılımla birlikte aldığınız, yüklediğiniz, tedarik ettiğiniz ya 
da Yazılımla birlikte kullanmak üzere yetkilendirildiğiniz ve bunun sorumluluğunu kabul ettiğiniz 
aşağıdaki ek öğelerden en az biri anlamına gelmektedir: RIM Ürünü, BlackBerry Sunucu Yazılımı, 
BlackBerry Handheld  Yazılımı, BlackBerry PC Yazılımı ve/veya RIM Hizmet(ler)i; ilgili 
Dokümantasyon ile birlikte. Üçüncü Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleri BlackBerry 
Çözümlerinizin bir parçası değildir.  
 
"İçeriğiniz", Sizin ya da Kayıtlı Kullanıcılarınızın bir RIM Hizmetine ya da Üçüncü Şahıs Hizmetine 
sağladığı ya da temin ettiği İçerikler anlamına gelmektedir. 
 

2. Yazılım ve Dokümantasyona İlişkin Lisans.  Yazılım lisanslıdır ve bu Sözleşme kapsamında 
satılmamaktadır. Yazılımı kullanma lisansı için, varsa ilgili lisans ücretlerinizi ödemeniz gerekmektedir. 
Sözleşmenin şartlarına tabi olmak kaydıyla, işbu Sözleşme Size ve Yetkili Kullanıcılarınıza hep birlikte 
aşağıdakileri gerçekleştirme izni veren kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemeyen bir lisans 
sunmaktadır:  
 

(a) Yazılım bir BlackBerry Sunucu Yazılımı ise: 
(i) Yazılımın lisans ücretleri RIM’e ya da RIM'in yetkili distribütörüne ödenmiş olan 

sayıdaki kopyasını (sanal kopyalar dahil) yüklemek ve kullanmak (Yazılım için 
RIM’e ya da RIM’in yetkili distribütörüne herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyorsa, 
RIM ya da yetkili distribütörü tarafından yazılı olarak onaylanan sayıda kopyayı 
yüklemek ve kullanmak); ve 

(ii) Lisans ücretleri RIM’e ya da RIM'in yetkili distribütörüne ödenmiş olan sayıdaki 
Handheld Ürünü veya kişisel bilgisayara (örn. BlackBerry Kurumsal Yazılımı için 
satın alınan müşteri erişim lisanslarının ("CAL’ler") sayısı) Yazılıma erişme izni 
vermek (Handheld Ürünlerinin Yazılıma erişmesini sağlamak için RIM’e ya da 
RIM’in yetkili distribütörüne herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyorsa, RIM ya da 
yetkili distribütörü tarafından yazılı olarak onaylanan sayıda Handheld Ürününün ya 
da kişisel bilgisayarın erişimini sağlamak); ve 

 
(b) Yazılım bir BlackBerry Handheld Yazılımı ya da BlackBerry PC Yazılımı ise: 

(i) ve donanım üzerine önceden yüklenmişse, donanım üzerine yüklenen Yazılımın tek 
bir kopyasını kullanmak; ya da 

(ii) donanım üzerine önceden yüklenmemişse, Yazılımı RIM’e ya da RIM’in yetkili 
distribütörüne Yazılım için ödenen lisans ücretlerine karşılık gelen sayıdaki donanım 
birimine yüklemek ve bunlar üzerinde kullanmak (Yazılım için RIM’e ya da RIM’in 
yetkili distribütörüne herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyorsa, RIM ya da yetkili 
distribütörü tarafından yazılı olarak onaylanan sayıda kopyayı yüklemek ve 
kullanmak). 

 
Yazılımı (ve ilgili CAL’leri) abonelik ya da ücretsiz deneme bazında alıyorsanız, yukarıda belirtilen lisans 
hakları yalnızca gerekli abonelik ücretlerini ödediğiniz süre boyunca ya da RIM’in veya RIM’in yetkili 
distribütörünün onayladığı süre boyunca geçerli olacaktır.  



 
Her halukarda, işbu Sözleşme kapsamında sunulan lisans(lar), Size ve Yetkili Kullanıcılarınıza Yazılımı 
yalnızca şirket içi veya kişisel amaçlarınız doğrultusunda ya da sadece BlackBerry Çözümlerinizin bir 
parçası olarak kullanma ya da kullanıma sunma ve RIM Hizmetlerine yalnızca bu çerçevede erişme izni 
vermektedir. Yetkili bir Kullanıcının BlackBerry Handheld Yazılımını bir diğer BlackBerry Çözümünün 
(örn. Sizin tarafınızdan ya da adınıza hareket eden bir kişi tarafından satın alınmamış, yüklenmemiş ya da 
temin edilmemiş RIM’e ait ürünler, yazılımlar ya da hizmetler içeren ve kullanımına izin vermeye hazır 
olduğunuz ancak bu konuda sorumluluk kabul etmek istemediğiniz bir BlackBerry Çözümü; "Diğer 
BlackBerry Çözümleri") bir parçası olarak kullanmak istemesi durumunda, bu kullanım işbu lisans 
sözleşmesinin kapsamında yer almayacaktır. Bu durumda, Yetkili Kullanıcıdan RIM ile Yazılımı Diğer 
BlackBerry Çözümlerinin bir parçası olarak kullanma hakkı sunan ayrı bir lisans sözleşmesi yapmasını 
talep etmelisiniz. (Örneğin, eğer bir şirketseniz ve çalışanınız BlackBerry Handheld Yazılımını kendi 
kişisel BlackBerry Prosumer Hizmetleri ya da Windows Live Messenger Müşteri Yazılımı ile birlikte 
kullanmak istiyorsa ve buna izin vermeye hazırsanız ancak bu konuda sorumluluk üstlenmek 
istemiyorsanız, söz konusu kullanım Sizinle yapılan Sözleşmenin bir parçası olmayacaktır ve bu konuda 
bir sorumluluğunuz bulunmayacaktır. Ancak, Kayıtlı Kullanıcının Yazılımı Diğer BlackBerry 
Çözümlerinin bir parçası olarak kullanmasıyla bağlantılı Sözleşmeyi şahsen imzalamış olduğunu teyit 
etmeniz gerekmektedir. Benzer şekilde, eğer yürürlükte bir Hosted BES Erişim Sözleşmeniz bulunuyorsa, 
müşterileriniz BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımını kendi BlackBerry Çözümlerinin bir parçası 
olarak kullanabilmek için bir BBSLA imzalamış olmalıdır). 
 
Güncellemeler ve Yükseltmeler.  Bu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında verilen lisanslar aşağıdakilere ilişkin 
herhangi bir hak sunmamaktadır: (A) Yazılımın ya da Üçüncü Şahıs Yazılımının gelecekteki yükseltmeleri veya 
güncellemeleri; (B) Bir Handheld Ürününüze yüklenmiş BlackBerry Handheld Yazılımı söz konusu olduğunda, 
Yazılıma dahil olanlar dışındaki uygulamalara erişme imkanı; ya da (C) yeni veya değiştirilmiş RIM 
Hizmetlerini alma imkanı. Yukarıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, Yazılım güncellemeleri ve 
yükseltmeleri otomatik olarak kontrol etme işlevi içerebilir ve birtakım RIM Hizmetlerine, diğer yeni 
Yazılımlara, Üçüncü Şahıs Öğelerine ya da Üçüncü Şahıs Hizmetlerine veya bunların herhangi bir bölümüne 
erişmeyi sürdürebilmek ve bunları kullanabilmek için Yazılımı ya da Üçüncü Şahıs Yazılımını güncellemeniz 
gerekebilir. Siz ya da BlackBerry Çözümlerinizi veya bunların herhangi bir bölümünü temin etmek üzere 
sözleşme yapmış olduğunuz Üçüncü  bir Şahıs, BlackBerry Çözümlerinizi Yazılım, Üçüncü Şahıs Yazılımı ya 
da RIM Hizmetleri üzerinde güncelleme ya da yükseltme yapmanızı veya bunları kullanmanıza engel olacak 
şekilde yapılandırmadığı sürece, RIM’in söz konusu güncellemeleri ve yükseltmeleri muhtelif zamanlarda 
kullanımınıza sunabileceğini (ancak bununla yükümlü olmadığını) kabul etmektesiniz. RIM tarafından işbu 
Sözleşme kapsamında Size sunulan tüm güncellemeler ve yükseltmeler BlackBerry Handheld Yazılımı, 
BlackBerry PC Yazılımı, BlackBerry Sunucu Yazılımı, RIM Hizmetleri ya da Üçüncü Şahıs Yazılımı olarak 
kabul edilecektir. 
 
Beta Ürünleri.  Yazılımın ya da Yazılım aracılığıyla erişilen herhangi bir Hizmetin satış öncesi, değerlendirme, 
"alpha" veya "beta" yazılımı ("Beta Yazılımı" veya "Beta Hizmeti") olarak tanımlanması durumunda, söz 
konusu Beta Yazılımını kullanımınıza ya da Beta Hizmetlerine erişiminize ilişkin olarak yukarıda belirtilen 
lisans hakları yalnızca RIM tarafından onaylanan süre boyunca (“Test Süresi”) ve yalnızca Sizin ve Yetkili 
Kullanıcılarınızın (eğer şahıssanız, Beta Yazılımı ya da Beta Hizmetleri için herhangi bir Yetkili Kullanıcınız 
bulunmayacaktır) Beta Yazılımını ya da Beta Hizmetlerini ve Beta Yazılımıyla birlikte kullanılmak üzere 
sunulan RIM Ürününü ("Beta Donanımı" ve Beta Yazılımı ve Beta Hizmetleriyle birlikte, "Beta Ürünleri" 
olarak anılacaktır) test etmeniz ve RIM’e bu konuda geri bildirimde bulunmanız; ve eğer Beta Yazılımı ya da 
Beta Ürünleri bir RIM geliştirme programının parçası olarak sunulduysa, yalnızca ilgili Yazılımla veya RIM 
tarafından ticari olarak piyasaya sürüldüklerinde Beta Yazılımının ya da diğer Beta Ürünlerinin ticari 
versiyonlarıyla birlikte kullanılabilecek yazılım uygulamaları geliştirmeniz için gerekli düzeye kadar geçerli 
olacaktır. Söz konusu lisans, Test Süresinin sonunda otomatik olarak sona erecek olup, bu süre RIM tarafından 
herhangi bir tarihte, tamamen kendi takdirine bağlı olarak uzatılabilecek ya da sona erdirilebilecektir. Öte 



yandan, işbu Sözleşmeyi ihlal etmediğiniz sürece, RIM Size Test Süresindeki değişiklikleri önceden bildirmek 
için ticari açıdan mümkün olan tüm çabayı gösterecektir. Test Süresine bağlı olmaksızın, RIM’in Beta 
Ürünlerine bu ürünleri belirli bir süre sonra işlevsiz kılacak birtakım teknik unsurlar ekleyebileceğini bilmekte 
ve söz konusu teknik unsurları bozucu herhangi bir eylemde veya teşebbüste bulunmayacağınızı kabul 
etmektesiniz. Beta Ürünlerine lisans verilmesiyle ilgili olarak, RIM’e Test Süresi boyunca karşılaşılan hatalar ve 
kusurlar hakkında kesintisiz geri bildirim de dahil olmak üzere, Beta Ürünleri hakkında makul çerçevede talep 
edebileceği geri bildirimleri vermeyi ve bu çerçevede RIM’den herhangi bir tazminat ya da ödeme talep 
etmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu tür Geri Bildirimler için, aşağıda yer alan “Geri Bildirim” başlıklı 
bölüm geçerli olacaktır. RIM, Sizden belirli bir Beta Ürünüyle ilgili bir anketi yanıtlamanızı isteyebilecek olup, 
bu tür anketleri yanıtlamayı kabul etmektesiniz.  
 
Çoğaltma Hakları. Yazılımı ya da Size kısmen ya da tamamen bir RIM Hizmeti kapsamında sunulan herhangi 
bir İçeriği dağıtma ya da değiştirme hakkınız bulunmamaktadır. RIM’in bu tür eylemleri yasaklamaktan 
kanunlar çerçevesinde açıkça men edildiği haller dışında ve işbu Sözleşmede, ilgili RIM Hizmetine ilişkin 
Dokümantasyonda ya da Siz ve RIM ya da bir RIM İştiraki arasında akdedilmiş bir diğer yazılı sözleşmede 
açıkça onaylanmadığı sürece, Yazılımı veya Size bir RIM Hizmetinin parçası olarak sunulan herhangi bir 
İçeriği, kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz ya da diğer bir şekilde suretini çıkaramazsınız. Bu 
maddenin amaçları doğrultusunda, “kopyalama” ya da “çoğaltma” ifadesi, Yazılıma ait bildirimlerin ve 
talimatların Dokümantasyona ve Dokümantasyonda tanımlanan amaçlara uygun olarak yürütülen olağan 
program çalıştırma işlemleri sırasında ya da Yazılımın veya Yazılımın yüklü olduğu bilgisayar veya sistemde 
sanayi standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen ve değişiklik içermeyen düzenli yedeklemeler sırasında 
kopyalanmasını kapsamamaktadır. Herhangi bir Dokümantasyonu veya bunun herhangi bir bölümünü, kişisel 
veya şirket içi kullanım amaçları ve BlackBerry Çözümlerinizle ile birlikte kullanma amacı dışında bir amaçla 
kopyalamanız yasaklanmıştır.  
 
3. BlackBerry Solution’ın Kullanımına ilişkin Kurallar.  BlackBerry Solution’a ilişkin olarak Siz ve 
Yetkili Kullanıcılarınız tarafından yürütülen tüm eylemlerden sorumlusunuz ve aşağıda belirtilenleri kabul ve 
taahhüt etmektesiniz: 
 

(a) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın, BlackBerry Çözümlerinizi veya bunların herhangi bir 
bölümünü işbu Sözleşmeye, yürürlükteki tüm kanunlara ve düzenlemelere ve BlackBerry 
Çözümlerinize ya da bunların herhangi bir bölümüne ilişkin Dokümantasyona uygun olarak 
kullanacağını; 

(b) 18 yaşının üzerinde olduğunuzu ve işbu Sözleşmeyi kendi adınıza veya bir şirket ya da diğer 
bir işletme adına imzalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu; 

(c) İşbu Sözleşme uyarınca RIM’e sunulan tüm bilgilerin, herhangi bir RIM Hizmetini kullanmak 
üzere kayıt yaptırırken, bir RIME Mağazası aracılığıyla sipariş verirken ya da BlackBerry 
Ödeme Hizmeti aracılığıyla bir işlem gerçekleştirirken sunulanlar da dahil olmak üzere, doğru, 
gerçek ve eksiksiz olduğunu; ve Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız bir RIM Hizmeti kullanmaya 
ya da bir hesap bulundurmaya devam ettiği sürece, bu bilgileri doğru, gerçek ve eksiksiz 
olmalarını sağlayacak şekilde güncelleyeceğinizi; 

(d) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın, Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın pozisyonundaki bir 
kişinin yapması gereken incelemeleri yaptıktan sonra, BlackBerry Çözümlerinizi ya da 
bunların herhangi bir bölümünü tek başına veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Öğesi ya da 
Üçüncü Şahıs Hizmeti ile birlikte, RIM’in makul çerçevedeki kararına göre, RIM veya bir 
Airtime Hizmet Sağlayıcısı tarafından kullanılan herhangi bir yazılım, donanım, sistem, ağ, 
İçerik, hizmet ya da Size veya diğer herhangi bir son kullanıcıya ait BlackBerry Çözümleriyle 
çatışan, bunları bozan ya da olumsuz etkileyen veya RIM, RIM Grup Şirketleri ya da bir 



Airtime Hizmet Sağlayıcısı veya bunların müşterileri, altyapıları, ürünleri ya da hizmetleri 
üzerinde zararlı bir etki yaratan bir şekilde kullanmayacağınızı veya bu şekilde kullanılmasına 
izin vermeyeceğinizi; ve bu tür tüm faaliyetleri RIM’in Size göndereceği bildirimi takiben 
derhal durduracağınızı;   

(e) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümlerini veya bunların herhangi bir 
bölümünü uygunsuz, saygıdan uzak, taciz edici, kötü niyetli, onur kırıcı, iftira içeren, 
müstehcen, yasadışı veya yanıltıcı bir İçerik iletmek, yayınlamak, göndermek, yüklemek veya 
dağıtmak amacıyla kullanmayacağını; 

(f) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümlerini veya bunların herhangi bir 
bölümünü; toplama, depolama veya kullanıma sunma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir 
bilgiyi ya da materyali herhangi bir kanun ya da sözleşme uyarınca veya herhangi bir görevi 
ihlal ederek, mahremiyet haklarına veya kanunlarına aykırı olarak, yasadışı kumar yoluyla 
veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ve/veya Üçüncü Şahıslara ait diğer hakları ihlal 
edecek veya kötüye kullanacak şekilde yüklemek, toplamak, depolamak, göndermek, iletmek 
ya da diğer bir şekilde kullanıma sunmak da dahil olmak üzere, suç işlemek veya yasadışı 
eylemlerde bulunmak ya da bunlara yardımcı olmak amacıyla kullanmayacağınızı ya da 
kullanmaya teşebbüs etmeyeceğinizi (Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın kopyalama  veya 
paylaşma hakkına sahip olmadığı bir yazılımın ya da İçeriğin kopyalanması veya paylaşılması 
ya da dijital hak yönetimi korumalarından herhangi birinin yasadışı bir şekilde engellenmesi 
dahil); 

(g) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümlerini veya bunların herhangi bir 
bölümünü; herhangi bir (i) virüs, Trojan atı, internet solucanı, izinsiz erişim geçişi, kapatma 
mekanizması, kötü amaçlı kod, korsan, robot, kaybetme mekanizması veya casus yazılımı; 
veya (ii) (A) herhangi bir yazılımın, donanımın, hizmetin, sistemin ya da verinin performansı 
üzerinde olumsuz etki yaratmayı; (B) bunları etkisiz hale getirecek, bozacak ya da bunlara 
zarar vermeyi; ya da (C) bunlara izinsiz erişim sağlamayı veya bunu kolaylaştırmayı ya da 
yetkili erişimi reddetmelerine veya izinsiz ya da uygunsuz amaçlarla kullanılmalarına yol 
açmayı amaçlayan veya bunu mümkün kılan diğer herhangi bir yazılım ya da İçeriğe sahip 
olan bir yazılımı veya içeriği (“Kötü Amaçlı Yazılım”) yüklemek, göndermek, iletmek veya 
diğer bir şekilde kullanıma sunmak amacıyla kullanmayacağını (ve BlackBerry 
Çözümlerinizin içinde veya bunlarla bağlantılı herhangi bir Kötü Amaçlı Yazılımın 
varlığından haberdar olmanız durumunda, RIM’e derhal bildirimde bulunacağınızı);  

(h) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın, Size bir RIM Hizmetinin bir parçası olarak ya da RIM 
Hizmetlerini veya bunların herhangi bir bölümünü kullanma hakkınız çerçevesinde sunulan bir 
Yazılımı ya da içeriği (Yazılımı kullanan bir hizmet bürosu ya da eşdeğer bir hizmet yürütmek 
dahil olmak üzere) diğer herhangi bir şahısa satmayacağınızı, kiralamayacağınızı, 
devretmeyeceğinizi ya da bu tür bir teşebbüste bulunmayacağınızı; ve önceden yüklenmiş 
yazılımlar söz konusu olduğunda, bunların diğer herhangi bir cihaz üzerinde RIM’in açık 
yazılı izni olmaksızın kullanılmasına izin vermeyeceğinizi; 

(i) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın RIM Hizmetlerine ya da bir RIM Hizmetine bağlı diğer 
hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlarına bilgisayar korsanlığı ya da şifre madenciliği 
yoluyla veya diğer bir yolla izinsiz erişim sağlamaya ya da bir RIM Hizmeti aracılığıyla 
sunulan materyalleri veya bilgileri söz konusu RIM Hizmeti tarafından kullanımınıza 
sunulmayan bir yolla temin etmeye ya da böyle bir teşebbüste bulunmaya çalışmayacağını;  



(j) Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümlerini veya bunların herhangi bir 
bölümünü, herhangi bir şahısı ya da işletmeyi taklit etmek ya da Sizin ve Yetkili 
Kullanıcılarınızın bir şahıs veya işletmeyle olan bağlantısı hakkında yanlış veya yanıltıcı 
beyanda bulunmak veya şifre çalma ve dolandırıcılık dahil olmak üzere, diğerlerini kandırmak 
amacıyla sahte bir kimlik yaratmak için kullanmayacağını; 

Sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın, işbu Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması ya da 
belirlenmesinde RIM’e yardımcı olmak amacıyla RIM ile işbirliği yapacağını ve RIM tarafından talep 
edilen bilgileri sunacağını; ve RIM’e ya da RIM tarafından atanan bağımsız denetçiye RIM Ürünlerinin, 
RIM Hizmetlerinin ya da Yazılımın bulunduğu, kullanıldığı tesislere ve bilgisayarlara ve bunlarla ilgili 
kayıtlara erişme izni vereceğini. İşbu Sözleşmeyle RIM’in aşağıdakilerle işbirliği yapmak üzere 
yetkilendirmektesiniz: (i) suç teşkil edebilecek şüpheli durumların incelenmesinde hukuk makamlarıyla; 
(ii) işbu Sözleşmeye aykırı eylemlerin soruşturulmasında üçüncü şahıslarla; ve (iii) işbu Sözleşmeyi 
uygulayabilmek amacıyla İnternet Hizmet Tedarikçileri, ağları ya da bilgisayar tesislerindeki sistem 
yöneticileriyle. Sözü edilen işbirliği, RIM’in Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın kullanıcı adını, IP 
adresini ya da diğer kişisel bilgilerini açıklamasını kapsayabilecektir.  
 
 
4. Gerekli Üçüncü Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleri. BlackBerry Çözümlerinizle birlikte 
çalıştırmayı seçtiğiniz Üçüncü Şahıs Öğelerinin ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerinin (bilgisayar sistemleri, Internet 
bağlantısı, kablosuz ağlar, masaüstü şifre uygulamaları ve Airtime Hizmetleri dahil) Dokümantasyonda 
belirtilen ve BlackBerry Çözümleriniz için gerekli olan işlem hızı, hafıza, müşteri yazılımı ve ayrı bir internet 
erişimi de dahil olmak üzere, RIM'in tüm asgari gereksinimlerine uygun olmasını ve Sizin ve Yetkili 
Kullanıcılarınızın söz konusu Üçüncü Şahıs Öğelerini ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerini BlackBerry Çözümleriyle 
birlikte kullanmasının bu Üçüncü Şahıs Öğelerini ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerinin kullanımına ilişkin lisanslara, 
koşullara, şartlara, kanunlara, kurallara ve/veya düzenlemelere aykırı olmamasını sağlamakla sorumlusunuz. 
BlackBerry Çözümlerini kullanabilmek için genellikle Airtime Hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (video 
sohbet, e-posta ve cep telefonu aramaları dahil). BlackBerry Çözümlerinizi kullanımınızla bağlantılı olarak 
Sizden Airtime Hizmeti ücretleri alınabilir. Söz konusu kullanımlardan kaynaklanan tüm Airtime Hizmeti 
ücretlerinden şahsen sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Airtime Hizmet Sağlayıcınız kullanımınıza 
sunulan RIM Hizmetleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerine sınırlamalar getirebilir. Bulunduğunuz bölgede 
BlackBerry Çözümlerinizi hangi Airtime Hizmet Sağlayıcılarının desteklediğini öğrenmek için lütfen 
legalinfo@rim.com adresinden RIM ile temasa geçiniz. Masaüstü tabanlı şifre uygulamalarınızı (örneğin, 
S/MIME Version 3.0 (ya da sonraki sürümler) veya PGP gibi RFC 2440 standartlarını temel alan uygulamalar), 
Yazılımı kullanarak BlackBerry Handheld Ürününüze aktarabilirsiniz, ancak RIM Üçüncü Şahıs Öğeleri 
konumundaki masaüstü şifre uygulamalarınızı desteklememektedir; ve 22 no.lu Bölümdeki genel bildirimleri 
sınırlandırmaksızın, RIM YA DA İŞTİRAKLERİ MASAÜSTÜ ŞİFRE UYGULAMALARINIZDAN 
KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN HAKKINDA SORUMLULUK 
KABUL ETMEMEKTEDİR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ek Hükümler. 
 
(a) Sizden aşağıda belirtilen türde ek koşulları kabul etmeniz istenebilecektir: 

i.  Üçüncü Şahıs Bileşenleriyle ilgili olarak (örn. Açık kaynak kodlu bileşenler) ve 
birtakım RIM Hizmetlerini ya da RIM İçeriğini kullanabilmek veya bir RIM Ürünü 
ya da RIM Hizmetinin güncellemesini veya yükseltmesini alabilmek amacıyla RIM 
ile belirlenen ek koşullar; 

ii. Bir Üçüncü Şahıs Öğesini ya da Üçüncü Şahıs Hizmetini temin etmek veya 
kullanmak için (RIME Mağazası aracılığıyla bir Üçüncü Şahıs Teklifi satın almak ya 
da Üçüncü Şahıslara ait bir web sitesini kullanmak dahil) Üçüncü bir Şahısla 
belirlenen ek koşullar;  

iii. RIME Mağazası aracılığıyla alım yapmak ya da BlackBerry Ödeme Hizmetini 
kullanarak bir In-App Ürünü satın almak için bir MoR ile belirlenen ek koşullar; ve 

iv. Airtime Hizmetleri için bir Airtime Hizmet Sağlayıcısıyla belirlenen ek koşullar. 
 

(b) Üçüncü bir Şahısla yaptığınız tüm sözleşmelere uymakla sorumlusunuz ve RIM söz 
konusu üçüncü şahıslarla yürüttüğünüz işlemler sonucu maruz kalınan hiçbir zarar ya da 
kayıptan sorumlu olmayacaktır. RIM’in herhangi bir İçeriğin, öğenin, ürünün veya 
hizmetin kaynağı olup olmadığından emin değilseniz, lütfen legalinfo@rim.com 
adresinden RIM ile temasa geçiniz. Üçüncü şahıslarla internet üzerinden ya da Üçüncü 
Şahıs Hizmetleriyle bağlantılı olarak işlem yapıyorsanız, kiminle işlem yaptığınızı ve söz 
konusu web siteleri ve bağlantılı koşulları, teslimat ve ödeme koşulları, kullanım 
koşulları, son kullanıcı lisans koşulları, ürünleri iade etme imkanı, gizlilik koşulları, 
gizlilik ayarları ve gizli bilgilerinizi korumanızı ve kişisel güvenliğinizi sağlamayı 
amaçlayan güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere, erişim sağladığınız ya da aldığınız 
Üçüncü Şahıs Hizmetleri veya Üçüncü Şahıs Öğeleriyle ilgili koşul ve şartları 
bildiğinizden emin olunuz. 

 
(c) Siz ve herhangi bir Üçüncü Şahıs arasındaki bu tür ek koşullar ve şartlar RIM açısından 

hiçbir şekilde bağlayıcı olmayacak ya da RIM’e ek yükümlülükler veya işbu Sözleşmenin 
şartlarıyla tutarlı olmayan yükümlülükler yüklemeyecek ve işbu Sözleşmede Üçüncü 
Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle bağlantılı olarak belirtilen koşul ve şartlar 
bu öğeler için geçerli olmayı sürdürecektir.  

 
(d) Herhangi bir Üçüncü Şahıs Bileşeninin Size söz konusu Üçüncü Şahıs Bileşenin tamamı 

ya da bir bölümünü kullanma, kopyalama, dağıtma veya değiştirme yönünde, işbu 
Sözleşmede Yazılım için sunulan haklardan daha geniş haklar sunan ek koşul ve şartlar 
içermesi durumunda, sözü edilen daha geniş hakları Yazılımın geri kalan kısmı için işbu 
Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeksizin kullanabildiğiniz ölçüye kadar, söz konusu 
haklardan faydalanabilirsiniz. Size RIM tarafından sunulan Üçüncü Şahıs Yazılımları ya 
da Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili olarak (yazılım ve içeriği kapsayan) ve bir RIME 
Mağazası aracılığıyla dağıtılan Üçüncü Şahıs Yazılımları hariç olmak kaydıyla (bunlar 9 
no.lu Bölümde ele alınacaktır), eğer Üçüncü Şahıs Yazılımı ya da Üçüncü Şahıs Hizmeti 
beraberinde ayrı bir lisans ya da hizmet koşulları getirmiyorsa, bu yazılım ya da hizmetin 
kullanımı aynı BlackBerry Çözümlerinizin bir parçasını oluşturan Yazılım ya da RIM 
Hizmetleri gibi işbu Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Bunun için, söz konusu 
Üçüncü Şahıs Yazılımının veya Üçüncü Şahıs Hizmetinin Size RIM tarafından 
“OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİYLE” ibaresiyle sunulmuş olması ve açık ya da 
örtülü herhangi bir koşul, garanti, açıklama, beyan ya da teminat içermemesi gerekmekte 
olup, bu konuda işbu Sözleşmede Yazılımla ilgili olarak değil, Üçüncü Şahıs Öğeleri ve 
Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili olarak belirtilen sınırlamalar ve yükümlülük 



muafiyetleri, feragatler ve iade koşulları geçerli olacaktır. Bir BlackBerry Handheld 
Ürünü üzerinde size gönderilen tüm Üçüncü Şahıs Yazılımları Size RIM tarafından 
kolaylık sağlama amacıyla sunulmaktadır ve söz konusu Üçüncü Şahıs Yazılımını başka 
koşullar altında temin etmek istiyorsanız, Üçüncü Şahıs Yazılımını doğrudan 
tedarikçilerinden satın almanız gerekecektir. 

 
 
6. RIM Hizmetleri.  

 
(a) RIM Hizmetlerinin Değiştirilmesi ya da Sona Erdirilmesi.  RIM’in herhangi bir RIM 

Hizmetini, size karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin, Size bildirimde bulunarak veya 
bulunmayarak, herhangi bir tarihte geçici ya da kalıcı olarak değiştirebileceğini, askıya 
alabileceğini, sona erdirebileceğini, kaldırabileceğini, sınırlandırabileceğini ya da işlevsiz hale 
getirebileceğini kabul etmektesiniz. Öte yandan, RIM’in bir RIM Hizmetini kalıcı olarak sona 
erdirmesi durumunda (ki, bu durumda söz konusu RIM Hizmetine erişmek üzere özel olarak 
tasarlanmış BlackBerry Handheld Yazılımını kullanma lisansınız otomatik olarak geçersiz hale 
gelecektir) ve sözü edilen RIM Hizmetine belirli bir süre boyunca erişmek için ödeme yapmış 
ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmemiş olmanız halinde, RIM’e ilgili RIM Hizmeti için ödediğiniz 
tutarın tamamını veya bir kısmını, RIM’in RIM Hizmetiyle ilgili yürürlükteki iade 
politikasında belirtilen şekilde geri alma hakkına sahip olabileceksiniz. Söz konusu iade, 
RIM’in bir RIM Hizmetini kalıcı olarak sona erdirmesi durumunda talep edebileceğiniz tek 
hak ve RIM’in size karşı tek yükümlülüğü olacaktır.  

 
(b) Bakım.  Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, RIM yazılım hatalarını düzeltmek, 

güncellemeleri yüklemek, teşhiste bulunmak ve RIM Hizmetlerinin bakımını yapmak 
amacıyla periyodik olarak RIM Hizmetlerine erişimi durdurma ya da RIM Hizmetlerini 
devreden çıkarma hakkını saklı tutmakta olup, RIM’in bu hakkı kendi takdirine bağlı olarak 
kullanabileceğini kabul etmektesiniz.  

 
 
7. Sizin Katkılarınız ve Diğer İçerikler. 

 
(a) Geri Bildirim.  RIM’e BlackBerry Çözümleriniz hakkında geri bildirimde bulunabilirsiniz.  

RIM yazılı olarak aksini belirtmediği sürece, RIM’in BlackBerry Çözümleriniz hakkında 
sunduğunuz tüm geri bildirimlerin, yorumların, önerilerin, fikirlerin, konseptlerin ve 
değişikliklerin ve bunlarla ilgili fikri mülkiyet haklarının (topluca “Geri Bildirim” olarak 
anılacaktır) sahibi olacağını ve işbu Sözleşmeyle bunlar üzerindeki tüm haklarınızı, 
mülkiyetinizi ve payınızı RIM’e devrettiğinizi Kabul etmektesiniz. RIM’e bilerek Üçüncü 
Şahıs fikri mülkiyet haklarına tabi herhangi bir Geri Bildirimde bulunmamanız gerekmektedir. 
RIM’in Geri Bildirimlerin sahibi olduğunu teyit etmek ve ilgili fikri mülkiyet haklarını ve/veya 
gizli bilgileri tescil ettirmesini ve/veya koruma altına almasını sağlamak için, ek belgeler 
imzalanması ve RIM tarafından makul çerçevede talep edilen diğer eylemlerin yerine 
getirilmesi konusunda RIM’le tam bir işbirliği içinde olmayı kabul etmektesiniz. 

 
(b) Son Kullanıcı İçeriği, Üçüncü Şahıs Öğeleri.  İçeriğinizden tamamen Siz sorumlusunuz; RIM 

bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. RIM, İçeriği ya da Size son 
kullanıcılar tarafından kendilerine ait BlackBerry Çözümleri veya kendilerine ait BlackBerry 
Çözümleriyle birlikte kullanılan Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle bağlantılı olarak sunulan diğer 
Üçüncü Şahıs Öğelerini kontrol etmemektedir. 22 no.lu Bölümde yer alan genel feragatlere ek 
olarak, RIM söz konusu Üçüncü Şahıs Öğelerinin doğruluğunu, bütünlüğünü ya da kalitesini 
garanti etmemekte olup, söz konusu Üçüncü Şahıs Öğelerinden sorumlu değildir. RIM, RIM 



Hizmetlerinin kullanımı konusunda, depolanabilecek içerik hacmi, İçerik veya mesaj/sohbet 
tahtası gönderimlerinin herhangi bir RIM Hizmeti üzerinde tutulabileceği maksimum süre 
(bulut depolama hizmeti dahil) ve/veya herhangi bir İçeriği kullanmaya veya buna erişmeye 
devam edebileceğiniz süre dahil olmak üzere, birtakım genel uygulamalar ve sınırlamalar 
belirleyebilecektir. RIM ya da bir RIM iştiraki tarafından bir RIM Hizmetiyle bağlantılı olarak 
sunulan İçeriği, yalnızca kişisel kullanımınıza yönelik olarak ve ilgili RIM Hizmeti için geçerli 
özel lisans koşullarına uygun biçimde kullanabilirsiniz. Size "BBM Müzik" hizmetinin bir 
parçası olarak sunulan içeriği zil sesi olarak kullanamazsınız. Yukarıda belirtilen türdeki 
sınırlamalar ilgili RIM Hizmetine yönelik Dokümantasyonda detaylandırılacak olup, bunları 
okumalı ve RIM’in bunlar üzerinde yapabileceği değişiklikleri takip etmek için zaman zaman 
gözden geçirmelisiniz. RIM’in herhangi bir İçeriğin kaybedilmesi, silinmesi, izinsiz erişimi 
veya depolanamaması konusunda, gerekli haklara veya lisanslara Sizin sahip olmanız 
kaydıyla, herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz. Bir 
kopyasını bulundurmanın Sizin için önemli olduğu tüm İçeriklerin yedek bir kopyasını 
almalısınız.  

 
(c) İçeriğiniz.  İşbu Sözleşmede ya da Sözleşmenin eklerinde açıkça belirtilmediği sürece, 

Sözleşme İçeriğinizin mülkiyetini RIM’e devretmemektedir. Sizin ya da Kayıtlı 
Kullanıcılarınızın halkın erişimine açık web sitelerinde veya RIM Hizmetlerinin halkın 
erişimine açık kısımlarında yayına sunduğu İçerikler konusunda, RIM’e bu İçerikleri herhangi 
bir RIM Hizmetinin sunulması ve yönetimiyle bağlantılı olarak ve Sizin ve Kayıtlı 
Kullanıcılarınızın RIM Hizmetlerinin diğer  kısımları için sunduğu İçeriklerle bağlantılı olarak 
makul bir çerçevede kullanması, dağıtması, çoğaltması, değiştirmesi, adapte etmesi, halka açık 
bir biçimde yürütmesi ve görüntülemesi yönünde dünya genelinde, daimi, geri alınamaz, 
devredilebilir, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. RIM’e 
ayrıca, söz konusu İçeriği size ilgili RIM Hizmetini sunabilmek için gereken ölçüde 
kullanmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, adapte etmek, halka açık bir biçimde yürütmek 
ve görüntülemek üzere dünya genelinde, daimi, geri alınamaz, devredilebilir, telif ücreti 
içermeyen ve münhasır olmayan bir lisans sunmakta ve her halukarda RIM’e bu tür bir lisans 
verme hakkına sahip olduğunuzu garanti ve taahhüt etmektesiniz. 

 
(d) Sakıncalı İçerik ve Üçüncü Şahıs Öğeleri. BlackBerry Çözümlerinizi ya da Üçüncü Şahıs 

Hizmetlerinizi kullanırken, Sizin ve Kayıtlı Kullanıcılarınızın hakaret içeren, müstehcen ya da 
uygunsuz kabul edilen içeriklere maruz kalabileceğini bilmektesiniz. RIM ve tasarımcıları, 
kendi takdirlerine bağlı olarak, bu tür Üçüncü Şahıs Öğelerini ön taramadan geçirme, reddetme 
ya da kaldırma hakkına sahiptir (ancak böyle bir sorumlulukları bulunmamaktadır).  

 
(e) Ebeveyn Kontrolleri ve Yetişkin Denetimi.  BlackBerry Çözümlerinizin ya da Üçüncü Şahıs 

Hizmetlerinin bir bölümü, birtakım İçerikleri, RIM Hizmetlerini, Üçüncü Şahıs Hizmetlerini 
ya da Üçüncü Şahısları engellemenize ya da filtrelemenize izin veren ayarlar içerebilir. Bu tür 
ayarları tercihinize göre seçmek ve etkinleştirmek tamamen Sizin sorumluluğunuzdadır. RIM 
söz konusu ayarların hatasız olduğunu, ilgili tüm İçerikleri, RIM Hizmetlerini, Üçüncü Şahıs 
Hizmetlerini ya da Üçüncü Şahısları engelleyeceğini ya da BlackBerry Çözümlerinize 
erişimde bulunan diğer şahıslar tarafından etkisiz hale getirilemeyeceğini veya 
bozulamayacağını garanti etmemektedir. Çocuğunuzun Handheld Yazılım, RIM Hizmetleri, 
Üçüncü Şahıs Hizmetleri ya da Üçüncü Şahıs Öğelerini dinlemesine, görüntülemesine ya da 
bunlara erişim sağlamasına izin veriyorsanız, söz konusu Yazılım, RIM Hizmetleri, Üçüncü 
Şahıs Hizmetleri ya da Üçüncü Şahıs Öğelerinin çocuğunuz için uygun olup olmadığını 
belirlemek ve çocuğunuzun bu Yazılım, RIM Hizmetleri, Üçüncü Şahıs Hizmetleri ya da 
Üçüncü Şahıs Öğelerine erişimi ve bunları kullanımı, sözü edilen kullanım ya da erişimle ilgili 



olarak maruz kalınan masraflar ve diğer sorumluluklar da dahil olmak üzere, tamamen sizin 
sorumluluğunuzda olacaktır.  

  
(f) Yazılım ve Üçüncü Şahıs Öğelerinin kaldırılması.  RIM’in Yazılımı ya da Üçüncü Şahıs 

Öğelerini yasal olarak gerekli görülmesi durumunda veya ilgili Yazılımın ya da Üçüncü Şahıs 
Öğesinin Sizin ve/veya diğer kullanıcıların BlackBerry Çözümleri de dahil olmak üzere, 
herhangi bir yazılımı, donanımı, sistemi, ağı veya veriyi bozması, performansını düşürmesi ya 
da olumsuz etkilemesi halinde, Size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve 6(a) no.lu 
Bölüm kapsamında, RIME Mağazası veya My World de dahil, herhangi bir RIM Hizmetinin 
kapsamından çıkarabileceğini; söz konusu Yazılımı ya da Üçüncü Şahıs Öğesini Handheld 
Ürününüzden kaldırabileceğini; ilgili RIM Hizmetine ya da Üçüncü Şahıs Hizmetine erişimi 
belirsiz bir süre boyunca durdurabileceğini veya Size bu hizmetleri sunmayı sona 
erdirebileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. Böyle bir durumda, RIM’e rücu etme 
hakkınız bulunmayacaktır. 

 
(g) Ek Rücu Hakları. RIM, kanunların izin verdiği ölçüye kadar, herhangi bir nedenle herhangi bir 

tarihte herhangi bir Yazılıma ya da Üçüncü Şahıs Öğesine olan erişiminizi değiştirme, 
durdurma, kaldırma, etkisiz hale getirme, sınırlandırma, engelleme ya da sona erdirme ve 
herhangi bir Yazılımı ya da Üçüncü Şahıs Öğesini BlackBerry Handheld Ürününüzden 
kaldırma hakkını saklı tutmakta olup, Handheld Ürününüzde halihazırda yüklenmiş olan 
materyallerin etkisiz hale getirilmesi ya da kaldırılması da buna dahildir ve böyle bir durumda 
RIM’e rücu etme hakkınız bulunmamaktadır. 

 
8. Teknoloji Kullanımıyla Bağlantılı Güvenlik Bilgileri.  

 
(a) Fiziksel Semptomlar.  Ender bazı durumlarda, insanlar video oyunları gibi teknolojilerde 

bulunan yanıp sönen ışıklara ve paternlere maruz kalmaları nedeniyle hastalık nöbetleri ya da 
şuur kaybı geçirebilmektedir. Eğer böyle bir durum yaşarsanız veya geçmişte bu tür 
teknolojileri kullanırken bulantı, istenmeyen hareketler, karıncalanma, hissizlik veya görme ile 
ilgili sorunlar yaşadıysanız, benzer teknolojileri kullanmadan önce doktorunuza danışmalı ve 
bu tür semptomların yeniden ortaya çıkması halinde bu teknolojileri kullanmaya derhal son 
vermelisiniz. Her halukarda, kas, eklem ya da göz gerilmesi gibi olası bir rahatsızlık ya da 
bitkinlik riskini en aza indirmek için teknolojileri uzun süreler boyunca kullanmaktan 
kaçınmalı ve olası sorunları önlemek için çocuğunuzun teknoloji kullanımını da yakından 
takip etmelisiniz. 

 
(b) Acil Durum Hizmetleri.  BlackBerry Handheld Yazılımının görüntülü arama özellikleri, 

kamuya açık bir telefon ağı (PSTN) ile bağlantıda değildir, diğer cihazlarla iletişim kurmak 
için telefon numaraları kullanmamaktadır ve olağan cep telefonunuzun veya sabit hatlı 
telefonunuzun yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Buna ek olarak, BlackBerry Sesli Mobil 
Yazılımının ("MVS") ya da Yazılımın görüntülü sohbet özelliklerinin geleneksel sabit hatlı 
telefonunuzun veya kablosuz cep telefonunuzun yerini almak üzere tasarlanmadığını ve bu 
yazılım ve özelliklerin kullanıcıya “911”, “112”, “999”, “000” gibi kamu güvenliği arama 
noktalarına ya da benzer acil durum hizmetlerine (“Acil Durum Hizmetleri”) yerel 
telekomünikasyon kanunlarına uygun olarak bağlanma imkanı sunmadığını bilmekte ve kabul 
etmektesiniz. Acil Durum Hizmetlerine yapılacak aramalar görüntülü arama özellikleri ya da 
MVS aracılığıyla işleme alınmamaktadır ve BlackBerry Handheld Ürününden bu numaralara 
yalnızca bir Airtime Hizmet Sağlayıcısı tarafından kablosuz cep kapsama alanı sunulması 
durumunda bağlantı kurulacaktır. Acil Durum Hizmetlerine erişim sağlamak için Yazılımın 
MVS ve görüntülü sohbet özelliklerinden farklı, ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve 
RIM Grup Şirketlerinin, ilgili yetkililerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının Acil Durum 



Hizmetlerine Yazılımın MVS ve görüntülü sohbet özellikleri aracılığıyla erişim 
sağlanamamasından kaynaklanan ya da bununla bağlantılı kişisel yaralanmalar, ölümler ya da 
zararlarla ilgili hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını bilmekte ve kabul 
etmektesiniz.  

 
9. RIME Mağaza(ları)ı.  Siz ve Kayıtlı Kullanıcılarınızın RIME Mağaza(lar)ını kullanması konusunda 
aşağıda belirtilen ek koşullar geçerli olacaktır:   
 

(a) Koşulların Tekliflere Uygulanabilirliği.  İşbu 9 no.lu Bölümde aksi açıkça belirtilmediği 
sürece, bu Sözleşmenin Yazılım, RIM Ürünleri, Üçüncü Şahıs Öğeleri, RIM Hizmetleri ve 
Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili tüm koşulları ve şartları ilgili tüm Teklif tipleri için geçerli 
olacaktır. RIME does all of the Bölgenizdeki RIM Grup Şirketleri e-ticaret işlemlerinin tümü 
RIM tarafından gerçekleştirilmektedir ve RIME Mağazası Tekliflerinin dağıtımına ve In-App 
Ürünlerinin satın alınmasına yönelik olarak işbu Sözleşmede RIM’e yapılan tüm referanslar 
RIME’a yapılmış bir referans olarak kabul edilecektir. 

 
(b) Değişiklikler. RIME, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde 

bulunmaksızın bir RIME Mağazasında güncellemeler, değişiklikler ve düzenlemeler yapma 
hakkını, söz konusu değişikliklerin yalnızca ileriye dönük olarak uygulanması kaydıyla, saklı 
tutmakta olup, buna sunulan Teklifler, Teklif açıklamaları ve koşulları dahildir. 

(c) Tekliflerin Yeri. Bir Teklif  RIME Mağazasında görüntülense dahi, tüm bölgelerde bir RIME 
Mağazası aracılığıyla sunulamıyor olabilir. RIME, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, 
herhangi bir Teklifin herhangi bir bölgede ya da coğrafi alanda ikamet eden bir şahısa ya da 
işletmeye sunulmasını engelleme ya da sınırlandırma ve söz konusu engelleri ya da 
sınırlamaları etkinleştirebilmek için kuryenizle ve/veya cihazınızla bağlantılı teknolojileri ve 
bilgileri kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, 
Teklifler yalnızca ilgili Bayi Koşulları (aşağıda tanımlanmaktadır) çerçevesinde onaylanmış 
veya Bayi tarafından bir diğer şekilde belirlenmiş bölgelerde indirilebilir, yüklenebilir ve/veya 
kullanılabilir. In-App Ürünleri yalnızca In-App Ürününü içeren RIME Mağazası Teklifinin 
Size sunulduğu bölgelerde temin edilebilecektir.  

 
(d) Reşit Olmayan Kullanıcılar. Teklifler, gerekli bilgilerin sunulmasına yasal olarak izin verme 

ve bir sözleşme imzalama kapasitesine ve yeterliliğine sahip kişilere yöneliktir. RIME 
Mağaza(lar)ının Sizin adınıza ya da hesabınıza reşit olmayan şahıslar tarafından 
kullanılmasından ve In-App Ürünlerinin bu şekilde satın alınmasından tamamen sorumlu 
olmayı ve bu hususları denetlemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.   

(e) Hizmet Sağlayıcıları.  RIME, RIME Mağaza(lar)ını ve BlackBerry Ödeme Hizmetini 
barındırmak, çalıştırmak ve ilgili hizmetlerin sunulmasını sağlamak için, RIM Grup 
Şirketlerinin diğer üyeleri de dahil olmak üzere, çeşitli Hizmet Sağlayıcılarından faydalanabilir 
("Hizmet Sağlayıcıları").    

(f) Üçüncü Şahıs MoR’lar.  RIME, RIME Mağazalarını Sizin ve Kayıtlı Kullanıcıların 
kullanımına sunmaktadır, ancak tüm RIME Mağazaları veya Kiosklar ya da tüm In-App 
Ürünü alımları için Kayıtlı Satıcı konumunda olmayabilir.  Bir RIME Mağazasında yaptığınız 
alışveriş ya da bir In-App Ürünü alımınız sırasında Üçüncü Şahıs MoR’lar tanımlanacak; 
Üçüncü Şahıs Hizmetleri Size bunlar tarafından sunulacak ve sözü edilen Üçüncü Şahıs 
MoR’lar, alım yapabilmeniz için, ek koşullara ve şartlara ilave olarak, PayPal Inc. gibi belirli 
bir ödeme işlemcisine üye olmanızı talep edebilecektir. 



(g) Bayi Koşulları.   Size bir RIME Mağazası aracılığıyla dağıtılan herhan herhangi bir Teklifi 
kullanma hakkınız, bir hizmet niteliğinde olan herhangi bir Teklife erişme ve bunu kullanma 
hakkınız da dahil olmak üzere, Teklif içinde yer alan son kullanıcı sözleşmelerinin koşullarına 
ve şartlarına tabidir (“Bayi Koşulları”). Teklif Sunan herhangi bir Bayinin Teklifle birlikte 
Bayi Koşullarını sunmaması durumunda, söz konusu Teklifin BlackBerry Çözümlerinizin bir 
parçasını oluşturan Yazılım ya da RIM Hizmetleriymiş gibi kabul edileceğini ve bu Teklifi 
kullanımınızın, aşağıda belirtilen değişikliklerle birlikte, işbu Sözleşmeyle aynı koşul ve 
şartları içeren bir Sözleşmenin koşullarına tabi olacağını kabul etmektesiniz:  i) Teklif Sunan 
Bayi lisans veren ya da hizmet tedarikçisi olarak kabul edilecektir; ii) Teklifin Size RIME veya 
iştirakleri tarafından “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİYLE” sunulacak ve açık ya da 
örtülü herhangi bir koşul, garanti, açıklama, beyan ya da teminat içermeyecektir; ve iii) Siz ve 
RIME arasında, işbu Sözleşmede Yazılım ya da RIM Hizmetleriyle ilgili olarak değil, ilgili 
tipteki Üçüncü Şahıs Teklifiyle ilgili olarak belirtilen sınırlamalar, yükümlülük muafiyetleri ve 
iade koşulları geçerli olacaktır. 

(h) Tekliflerin BlackBerry Handheld Ürünleri üzerinde Kişisel Kullanıma yönelik olması ve 
Yeniden Satışa yönelik olmaması.  Belirli bir Teklife ilişkin koşullar ve şartlar saklı kalmak 
kaydıyla, Teklifleri yalnızca kendi kişisel kullanımınız için satın alacağınızı, satış ya da 
yeniden satış amacıyla almayacağınızı ve yazılım uygulamaları niteliğindeki Teklifleri 
yalnızca bir Handheld Ürünü üzerinde çalışan RIM’e ait bir yazılım platformuna 
indireceğinizi, yükleyeceğinizi ve/veya yalnızca burada kullanacağınızı kabul ve taahhüt 
etmektesiniz.  

(i) Sınırlı Destek.  Bir RIME Mağazasıyla ve bir RIME Mağazası aracılığıyla sunulan Üçüncü 
Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili olarak, RIME aşağıdakilerden sorumlu 
olacaktır:  (a) Yalnızca Yazılım ve Üçüncü Şahıs Öğeleri indirmeleri konusunda sınırlı destek 
hizmetleri; ve (b) RIME Mağazasına erişiminizi ve mağazayı kullanmanızı sağlayan 
BlackBerry Handheld Yazılımıyla ilgili olarak karşılaşabileceğiniz teknik sorunlara yönelik ön 
büro destek hizmetleri. Halihazırda sunulmakta olan destek hizmetleri için, lütfen ilgili RIME 
Mağazasının internetteki destek sayfasına başvurunuz. 

(j) Ücretli Yükseltmeler.  RIM, bazı durumlarda Size gönderilen ya da bir RIME Mağazası 
aracılığıyla sunulan bir RIM Hizmetinin basit veya sınırlı bir sürümünü üretebilir, ancak söz 
konusu RIM Hizmetini ya da Yazılımı deneme süresi sonunda kullanabilmeniz veya ek 
işlevlerinden yararlanabilmeniz için sizden ilgili RIM Hizmetinin ya da Yazılımın yükseltilmiş 
bir sürümünü (veya RIM Hizmetine yükseltilmiş bir üyeliği) satın almanızı talep edebilir.  

(k) MoR ve RIME’ın Üçüncü Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetlerine yönelik 
Sorumlulukları.  Ne Üçüncü Şahıs MoR’lar ne de RIME, bir RIME Mağazası aracılığıyla 
sunulan Üçüncü Şahıs Öğeleri veya Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili teknik uzmanlığa sahip 
değildir. Tekliflere ilişkin garantilerden ve destek hizmetlerinden Teklif Sunan Bayiler 
sorumludur. Tekliflere ilişkin olarak, Teklif Sunan Bayilerin (varsa) garantilerden 
faydalanırsınız. Garantiler, Teklif Sunan Bayiler ve belirli bir Teklif Sunan Bayinin hizmet 
bölgeleri arasında farklılık gösterecektir. Teklif Sunan Bayinin belirli bir Teklif için ne gibi 
destek hizmetleri sunduğunu ve destek hizmetleri ve garantilere ilişkin haklarınızı öğrenmek 
için, Teklifle birlikte size verilen ilgili belgelere ya da Bayi Koşullarına başvurmanız 
gerekmektedir. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça ya da yürürlükteki kanunlar çerçevesinde 
gerekli görülmedikçe, Tekliflerle bağlantılı olarak sunulan tüm garantiler, Tekliflerin satıcısı 
değil, kullanıcısı olmanız şartıyla yalnızca Size sunulmaktadır. Kanunlar çerçevesinde veya bir 
MoR’un belirli bir Üçüncü Şahıs Öğesine ya da Üçüncü Şahıs Hizmetine ilişkin iade politikası 
kapsamında (varsa) açıkça gerekli görülen durumlar dışında,  ne MoR’lar ne de RIME (ister 



kendi hesabına, ister bir MoR’un Hizmet Tedarikçisi olarak hareket etsin) bir RIME Mağazası 
aracılığıyla sunulan Üçüncü Şahıs Öğeleri veya Üçüncü Şahıs Hizmetleri için operasyonel 
veya teknik destek sunma ya da iade yapma yükümlülüğüne sahip değildir. 

(l) İade veya  Garanti Hakları.  İşbu Sözleşmenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğer 
RIME’ın bölgenizde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde bir Teklif için ek iade ya da 
garanti hakları sunması gerekli görülürse, RIME söz konusu kanunlar uyarınca gerekli 
görülen çözümleri sunacak ve izin verilmesi halinde, RIM bir ya da birden fazla alternatif 
RIM Ürünü, Yazılımı, RIM Hizmeti, Üçüncü Şahıs Öğesi ya da Üçüncü Şahıs Hizmeti 
sunmayı seçebilecektir. 

(m) In-App Ürünleri ve BlackBerry Ödeme Hizmeti. BlackBerry Ödeme Hizmeti, Teklif Sunan 
Bayilerin Size Üçüncü Şahıs Yazılımları veya Yazılım içinden dijital ürünler ve hizmetler 
sunmasına imkan tanımaktadır. Üçüncü Şahıs In-App Ürünlerinin RIME’in sunucularında 
depolanmadığını ve bir RIME Mağazası aracılığıyla dağıtılmadığını bilmekte ve In-App 
Ürünlerine ilişkin siparişlerinizi yerine getirmekten ve In-App Ürünlerini Size teslim etmekten 
RIME’ın değil, söz konusu In-App Ürünlerinin Teklif Sunan Bayisinin sorumlu olduğunu 
kabul etmektesiniz.  

 
10. My World.  Bir RIM Hizmeti ya da Üçüncü Şahıs Hizmeti aracılığıyla herhangi bir Yazılım ya da 
Üçüncü Şahıs Öğesi indirdiğinizde, bu sizin sorumluluğunuzda olacak ve RIME ya da iştirakleri söz konusu 
materyallerin kaybından, imha edilmesinden ya da zarar görmesinden sorumlu olmayacaktır. My World 
depolama alanı, birtakım Yazılımları ve Üçüncü Şahıs Öğelerini mevcut My World kurallarında detaylandırılan 
şekilde Handheld Ürününüzden kaldırmanıza ve yeniden yüklemenize imkan tanımaktadır. My World 
kurallarının ve özelliklerinin zaman zaman değişebileceğini bilmekte ve yenilenen kurallara uyacağınızı kabul 
ve taahhüt etmektesiniz. 
 
11. Fikri Mülkiyet.  Ne Siz ne de Kayıtlı Kullanıcılarınız, işbu Sözleşme kapsamında BlackBerry 
Çözümleriniz veya bunların herhangi bir bölümü ya da bir RIM Hizmetinin parçası olarak RIM ya da iştirakleri 
ve ilgili tedarikçileri tarafından sunulan İçerik üzerinde veya bunlarla bağlantılı herhangi bir mülkiyet hakkı, 
mülkiyet, fikri mülkiyet hakkı ya da patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı, veritabanı hakkı gibi diğer bir hak 
ya da bunlara ilişkin gizli bilgiler veya ticari sırlar üzerinde bir hak elde etmemektesiniz. Aynı şekilde, işbu 
Sözleşme, ilgili Dokümantasyon veya RIM ile yapmış olabileceğiniz diğer bir yazılı sözleşme kapsamında size 
açıkça lisanslanan haklar dışında, BlackBerry Çözümleriniz veya bunların herhangi bir bölümü ya da Size bir 
RIM Hizmeti aracılığıyla sunulan İçerik üzerinde herhangi bir lisans hakkı elde etmemektesiniz. İşbu Sözleşme, 
Size RIM Ürün(ler)ine ilişkin herhangi bir mülkiyet ya da iyelik hakkı sunmamakta ve Beta Donanımlarına 
ilişkin hiçbir hakkı devretmemektedir. Burada açıkça belirtilmemiş olan tüm haklar açıkça saklı tutulmaktadır. 
Şüpheye yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekir ki, işbu Sözleşmede yer alan diğer tüm hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, Yazılım içinde sunulan patent lisansları, ister tek başına ister BlackBerry Çözümleriyle birlikte 
olsun, Üçüncü Şahıs Hizmetlerini ya da Üçüncü Şahıs Öğelerini kapsamayacak veya bu şekilde 
yorumlanmayacaktır. Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, bu Sözleşme kapsamında sunulan 
lisanslar, söz konusu Üçüncü Şahıs Hizmetleri veya Üçüncü Şahıs Öğelerinin herhangi bir tedarikçisinin, bu 
Üçüncü Şahıs Hizmetleri ya da Üçüncü Şahıs Öğelerinin BlackBerry Çözümlerinizin tamamı veya bir 
bölümüyle birlikte ya da tek başına kullanılmasının, Yazılımın Sözleşme kapsamında lisanslanmış olması 
nedeniyle RIM’in patenti olarak lisanslı olduğunu iddia etmesine yol açacak biçimde yorumlanmayacaktır. 
Yazılım ve Yazılımdan aldığınız kopyalar size yalnızca lisanslanmıştır, satılmamıştır ve Size RIM ya da 
iştirakleri tarafından bir RIM Hizmetinin bir parçası olarak sunulan Yazılım, tüm  Dokümantasyon, tüm 
İçerikler ve RIM Hizmetlerine erişmenizi sağlayan site(ler), Kanada, ABD ve uluslararası telif hakkı ve patent 
kanunları ve uluslararası anlaşmaların hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Fikri mülkiyetlerin ihlal edilmesi 
durumunda, hem medeni hukuk hem de ceza hukuku kapsamında ciddi cezalar söz konusu olacaktır. İşbu 
Sözleşmede yer alan hiçbir ifade, RIM’in ve herhangi bir RIM Hizmetinin İçerik sağlayıcılarının, RIM’e veya 



İçerik sağlayıcılarına ait fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarının korunmasına yönelik kanunlar 
kapsamında sahip olabileceği hakları ve ihtiyati tedbiri de kapsayan yasal çareleri olumsuz yönde 
etkilemeyecektir. 
 
12. İhracat, İthalat ve Kullanım Sınırlamaları ve ABD Hükümeti Lisansları.  RIM Ürünlerinin ve Yazılımın 
şifreleme teknolojileri içerebileceğini ve yürürlükteki kanunlara ve ilgili devlet makamlarının düzenlemelerine 
uygun olan haller dışında, ihraç veya ithal edilemeyeceğini, kullanılamayacağını, devredilemeyeceğini ya da 
yeniden ihraç edilemeyeceğini kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmeyle aşağıdakileri beyan ve taahhüt 
etmektesiniz: (A) Bildiğiniz kadarıyla, yürürlükteki kanunlar kapsamında RIM Ürün(ler)ini ve Yazılımı alma 
hakkına sahip olduğunuzu; (B) RIM Ürünlerini ve Yazılımı kimyasal, biyolojik ya da nükleer silahlar ya da füze 
sevk  sistemleri veya söz konusu silahlar ya da füze atma sistemlerinde kullanılabilecek malzemeler ya da 
ekipmanlar geliştirmek, üretmek, kullanmak, muhafaza etmek, depolamak, tespit etmek, belirlemek ya da 
dağıtmak veya bunları belirtilen türden bir faaliyette bulunan herhangi bir şahısa veya işletmeye yeniden satmak 
veya ihraç etmek amacıyla kullanmayacağınızı; ve (C) Yetkili Kullanıcılarınızın RIM Ürün(ler)ini ve Yazılımı 
yukarıda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak kullanmalarını sağlayacağınızı.  Üçüncü şahıslarla yapılan 
sözleşmeler ya da kanun, düzenleme veya politika hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eğer Amerika Birleşik 
Devletleri hükümetinin bir kurumuysanız, Yazılıma ilişkin haklarınız, RIM ile yaptığınız ve RIM’in 
Operasyonlar Genel Müdürü veya İcra Kurulu Başkanı tarafından imzalanan yazılı bir Sözleşme çerçevesinde 
aksi açıkça kararlaştırılmadığı sürece, işbu Sözleşme kapsamında sunulan haklardan öteye geçmeyecektir.  
 
13. Güvenlik, Hesaplar ve Şifreler.  Handheld Ürününüze ve birlikte çalıştığı bilgisayar sistemine erişimi 
kontrol etmek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının tamamen Sizin sorumluluğunuzda olduğunu 
bilmekte ve kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, güçlü şifreler seçmeyi ve 
BlackBerry Çözümlerinizle bağlantılı olarak oluşturulan hesaplara erişmek için kullanılan şifreler de dahil 
olmak üzere, BlackBerry Çözümlerinize ya da bunların herhangi bir bölümüne erişmek için kullanılan tüm 
şifrelerin güvenliğini ve gizliliğini korumayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, şifrelerinizi veya 
hesaplarınızı kullanarak gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetlerden, söz konusu faaliyetlere ilişkin tüm masraflar ve 
diğer yükümlülükler dahil, sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. BlackBerry Çözümlerinizin ya da bunların 
herhangi bir bölümünün ve BlackBerry Çözümlerinizin herhangi bir bölümüne ilişkin şifrelerin yetkisiz olarak 
kullanılması durumunda, derhal RIM Müşteri Hizmetleriyle temasa geçerek RIM’e durum hakkında bildirimde 
bulunmanız gerekmektedir (iletişim bilgileri www.blackberry.com/support adresinde yer almaktadır). RIM, söz 
konusu bildirimin teslimini takiben uygun gördüğü tedbirleri alabilir, ancak tedbir alma gibi bir yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. RIM’e yukarıda belirtilen şekilde bildirimde bulunmanızın, şifrelerinizi veya hesaplarınızı 
kullanmanızdan kaynaklanan faaliyetlere ilişkin sorumluluğunuzu azaltmayacağını kabul etmektesiniz.  
 
14. Değişen ya da Kayıp/Çalıntı Cihazlar; Yedekleme/Silinen Veriler  
 

(a) Kayıp/Çalıntı Cihazlar.  Handheld Ürününüzün çalındığını düşünüyorsanız yerel emniyet 
teşkilatına başvurmalısınız. Eğer Handheld Ürününüz kaybolduysa ya da çalındığını 
düşünüyorsanız ve Handheld Ürününüzü cihaz yeri tespit, kilitleme ya da veri kaldırma ve 
silme özellikleri sunan BlackBerry Protect gibi bir RIM Hizmetine kaydettirdiyseniz, 
Handheld Ürününüzün yerini tespit etmek ve uzaktan kilitlemek ya da içindeki verileri silmek 
için söz konusu RIM Hizmetini kullanmalısınız. Yukarıda belirtilenler saklı kalmak ve 22 
no.lu Bölümde yer alan genel bildirimleri sınırlandırmamak kaydıyla, Airtime Hizmet 
Sağlayıcınızın Airtime Hizmetleri kapsama alanı, Handheld Ürününüzün durumu ve sistem 
kaynakları talep anında bilinemeyebileceğinden RIM ve iştirakleri bu tip durumlarda 
aşağıdakileri garanti edememektedir: (i) yer tespit verilerinin ya da söz konusu yer tespit 
hizmetleri aracılığıyla erişim sağlanan diğer verilerin kullanılabilirliği, doğruluğu, eksiksizliği, 
güvenilirliği ya da dakikliğini; ya da (ii) söz konusu hizmetlerin uzaktan silme, uzaktan 
kilitleme özelliklerinin veya diğer işlevlerinin başarıyla gerçekleştirileceğini. 

 



(b) Yedekleme/Silinen Veriler. RIM, bunu yapmak için gerekli haklara ve lisanslara sahip olmanız 
kaydıyla, Handheld Ürününüzdeki tüm e-postaları, İçeriği, satın aldığınız Üçüncü Şahıs 
Yazılımlarını ve Handheld Ürününüzdeki diğer verileri düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye 
etmektedir, çünkü pek çok durumda söz konusu veriler RIM tarafından ya da onun adına 
depolanmamakta ya da diğer bir şekilde yedeklenmemektedir. Handheld Ürününüzü (BBSLA 
çerçevesinde izin verildiği takdirde), Handheld Ürününüzün servise alınmasıyla bağlantılı 
olanlar da dahil herhangi bir nedenle devrederseniz, Handheld Ürününüzdeki tüm verileri 
silmediğiniz ve artırılabilir hafızayı tamamen kaldırmadığınız sürece, bu veriler söz konusu 
Handheld Ürününüzü alan şahıs tarafından görüntülenebilecektir. Handheld Ürününüz veriler 
silindikten ve devredildikten sonra Size iade edilirse (örneğin servis çalışmaları 
tamamlandıktan sonra), başlangıçta Handheld Ürününüz ile birlikte gönderilmeyen tüm 
yazılımları yeniden yüklemeniz gerekecektir.  

 
(c) Cihazın İletişimini Kesmek.  BlackBerry Protect ve BlackBerry Internet Hizmeti gibi birtakım 

RIM Hizmetleri Handheld Ürününüz söz konusu RIM Hizmetiyle iletişimini kesmenize imkan 
tanımaktadır. Handheld Ürününüzün kaybolması, çalınması veya Handheld Ürününüzü 
herhangi bir nedenle devretmeniz veya Handheld Ürününüzün artık söz konusu RIM 
Hizmet(ler)iyle iletişimde olmasını istememeniz durumunda, Handheld Ürününüzün söz 
konusu RIM Hizmet(ler)iyle olan iletişimini kesmekten Siz sorumlusunuz. 

 
15. Gizlilik ve Ters Mühendislik Yasağı.  BlackBerry Çözümlerinizin: (a) RIM ve/veya RIM Grup 
Şirketleri tarafından ciddi bir zaman ve masraf harcanarak geliştirilmiş olduğunu; ve (b) RIM Ürünlerinin, RIM 
Hizmetlerinin, Yazılımın, ve ilgili CAL’lerin, Beta Ürünleri de dahil olmak üzere, RIM, RIM Grup Şirketleri ve 
ilgili tedarikçilerine ait ticari sırları da kapsayan birtakım gizli bilgiler içerdiğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.  
Yukarıda belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, Beta Ürünleri için söz konusu gizli bilgiler yazılım ve 
donanımın görünümünü, “verdiği hissi”, performansını, şartnamelerini, özelliklerini ve işlevselliğini de 
kapsamakta olup, söz konusu bilgiler RIM tarafından halka açıklanmadan önce Siz ya da Yetkili 
Kullanıcılarınız tarafından hiçbir şekilde halka açık olarak tartışılamaz ya da gösterilemez. RIM söz konusu 
faaliyetleri yasaklamaktan kanunlar çerçevesinde açıkça men edilmediği sürece, işbu Sözleşme Size RIM, 
iştirakleri veya diğer distribütörlerinden Yazılım, RIM Hizmetleri, Üçüncü Şahıs Öğeleri ya da Üçüncü Şahıs 
Hizmetleri için herhangi bir kaynak kodu alma hakkı sunmamaktadır,  
 
Ne Sizin ne de Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılımı ve/veya ilgili CAL’ler, RIM Hizmetleri, Üçüncü Şahıs 
Öğeleri veya Üçüncü Şahıs Hizmetlerini değiştirmeyeceğini, adapte etmeyeceğini, türev çalışmalar 
oluşturmayacağını, çevirmeyeceğini, bunlara zarar vermeyeceğini ya da ters mühendisliğe tabi tutmayacağını 
veya böyle bir teşebbüste bulunmayacağını ve diğer herhangi bir şahısın bunları yapmasına izin vermeyeceğini, 
bunu kabullenmeyeceğini veya desteklemeyeceğini kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmenin amaçları 
doğrultusunda, "Ters Mühendislik" ifadesi ("RAM/ROM veya kalıcı belleğin boşaltılması", "kablolu veya 
kablosuz bağlantıların yakalanması", ya da "kara kutu" ters mühendisliği de dahil olmak üzere) herhangi bir 
verinin, yazılımın (arayüzler, protokoller ve teknik olarak yazılım kodu şeklinde kabul edilen veya edilmeyen 
programlara dahil olan veya onlarla birlikte kullanılan diğer tüm veriler dahil), hizmetin, donanımın veya 
herhangi bir bilgiyi, veriyi ya da yazılımı alan veya bir formattan insanlar tarafından okunabilir bir formata 
dönüştüren bir metod veya sürecin ters mühendisliğe tabi tutulmasına, çevrilmesine, demonte edilmesine, 
kaynak koda dönüştürülmesine, şifresinin çözülmesine ya da parçalara ayrılmasına yönelik tüm eylemleri 
kapsamaktadır. 
 
16. Süre.  İşbu Sözleşme, Sizin Sözleşme koşullarının ve şartlarının bağlayıcılığını onaylamanızla birlikte 
(yukarıda, giriş bölümünde açıklandığı şekilde) yürürlüğe girecek olup, burada yer alan hükümlere uygun olarak 
sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.  
 
 



17. Yasal Çözümler ve Fesih. 
 
RIM’in işbu Sözleşmede belirtilen diğer haklarına ve yasal çözüm yollarına ek olarak: 
 

(a) Sözleşmenin Siz ya da Yetkili Kullanıcılarınız tarafından ihlal edilmesi durumunda, RIM ya 
da temsilcisi uygun gördükleri işlemleri başlatabilecektir, ancak bu yönde bir yükümlülükleri 
bulunmamaktadır. Bu tür işlemler, İçeriğin geçici veya kalıcı olarak kaldırılmasını, İnternet 
gönderimlerinin kısmen veya tamamen bloke edilmesini ve/veya BlackBerry Çözümlerinizin 
ya da BlackBerry Çözümleriniz ile birlikte kullanılan Üçüncü Şahıs Öğelerinin tamamının 
veya bir bölümünün derhal durdurulmasını ya da sona erdirilmesini kapsayabilecektir.  

 
(b) Vadesi gelen ücretleri vade tarihlerini takiben otuz (30) gün içinde ödememeniz de dahil 

olmak üzere, işbu Sözleşmeyi, Eklerini veya RIM ya da bir RIM iştirakiyle yapmış olduğunuz 
yürürlükteki diğer Sözleşmeleri ihlal etmeniz durumunda, RIM, işbu Sözleşmede belirtilen ya 
da kanunlarca öngörülen diğer tüm haklara ve yasal çözüm yollarına ek olarak, (i) işbu 
Sözleşmeyi ya da Siz ve RIM arasında Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılımla birlikte 
kullandığı BlackBerry Çözümlerinin bir diğer bölümüne ilişkin olarak yapılan diğer 
sözleşmeleri derhal feshedebilecek; ve/veya (ii) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry 
Çözümlerinizle bağlantılı olarak RIM Hizmet(ler)ine erişimini durdurabilecektir. Böyle bir 
durumda, RIM’e doğru iletişim bilgileri sunmuş olmanız kaydıyla, RIM size bir fesih bildirimi 
göndermek için ticari açıdan mümkün olan tüm çabayı gösterecektir. 
 

(c) Herhangi bir BlackBerry Handheld Yazılımının belirli Üçüncü Şahıs Hizmet(ler)ine 
erişiminizi sağlamak üzere tasarlanmış olması, ancak söz konusu Üçüncü Şahıs 
Hizmet(ler)inin herhangi bir nedenle artık Size sunulamıyor olması durumunda, RIM söz 
konusu BlackBerry Handheld Yazılımını kullanma lisansınızı herhangi bir tarihte Size 
bildirimde bulunarak veya bulunmayarak feshedebilecek olup (ancak böyle bir yükümlülüğü 
bulunmamaktadır), böyle bir durumda Size bir fesih bildirimi göndermek için ticari açıdan 
mümkün olan tüm çabayı gösterecektir. Eğer RIM’e söz konusu BlackBerry Handheld 
Yazılımı bir ücret ödediyseniz ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmediyseniz, RIM’e ilgili BlackBerry 
Handheld  Yazılımı için ödediğiniz tutarın tamamını veya bir kısmını, RIM’in BlackBerry 
Handheld Yazılımıyla ilgili yürürlükteki iade politikasında belirtilen şekilde geri alma hakkına 
sahip olabileceksiniz. Söz konusu iade, RIM’in söz konusu lisansı feshetmesi durumunda talep 
edebileceğiniz tek hak ve RIM’in size karşı tek yükümlülüğü olacaktır. 

 
(d) Bunlara ek olarak, RIM, yargı makamları ya da diğer devlet makamları tarafından yayınlanan 

herhangi bir kanun, düzenleme, gereksinim veya kural çerçevesinde herhangi bir RIM 
Hizmetinin tamamını veya bir bölümünü sunmaktan men edilmesi durumunda; ya da herhangi 
bir devlet makamından veya bakanlıktan gelen bir bildirimde RIM’in söz konusu RIM 
Hizmetinin tamamını veya bir bölümünü sunmasının yasaklandığının bildirilmesi halinde, Size 
ya da Yetkili Kullanıcılarınıza karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın, işbu Sözleşmeyi 
feshedebilecek ve/veya söz konusu RIM Hizmet(ler)ini sunmayı derhal durdurabilecektir. 
Burada yer alan hiçbir ifade, RIM’in söz konusu kanun, kural, düzenleme ya da kısıtlamadan 
feragat yolları aramak veya yargı incelemesine veya herhangi bir mahkeme kararına 
başvurmak gibi bir yükümlülüğü olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. RIM, mümkün olduğu 
takdirde, Size Ödemeli RIM Hizmetleriyle ilgili bu tür fesihler ya da durdurmalar hakkında 
otuz (30) gün öncesinden bildirimde bulunmak için makul çerçevedeki tüm çabayı 
gösterecektir.   

 
 
 



(e) İşbu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, RIM Size ya da Yetkili Kullanıcılarınıza karşı 
Sözleşmenin  veya burada sunulan hakların veya lisansların Sözleşmeye uygun olarak 
feshedilmesinden kaynaklanan ya da bununla bağlantılı herhangi bir yükümlülüğe sahip 
olmayacaktır. 

 
(f) İşbu Sözleşmenin RIM tarafından feshi, RIM’in bulunduğunuz bölgede herhangi bir yasal ya 

da idari izin, onay veya karar almasını gerektirmeksizin yürürlüğe girecektir. 
 
18. Feshin Etkileri.  Sözleşmenin ya da Size sunulan herhangi bir RIM Hizmetinin nedeni ne olursa olsun 
feshedilmesi ya da Yazılım veya herhangi bir RIM Hizmetine ilişkin aboneliğinizin ya da deneme sürenizin 
sona ermesi veya Beta Ürünleri için Test Süresinin dolması veya sona erdirilmesi üzerine:  (a) Yazılımı ve tüm 
RIM Hizmetlerini ya da Sözleşmenin feshedilmediği durumlarda, Yazılımın lisansı sona eren öğe(ler)ini ya da 
sunulması durdurulan veya süresi dolan RIM Hizmetlerini kullanmaya derhal son vermeniz; söz konusu 
Yazılıma ve Beta Ürünleri söz konusu olduğunda, Sizin ve/veya Yetkili Kullanıcılarınızın mülkiyetinde veya 
kontrolünde bulunan tüm Beta Donanımlarına ilişkin tüm kopyaları iade etmeniz gerekmektedir; ve (b) RIM 
söz konusu Yazılım ve/veya RIM Hizmetiyle bağlantılı tüm veri gönderimlerini ve alımlarını Size bildirimde 
bulunmaksızın engelleme hakkına sahip olacaktır. RIM’de sahip olduğunuz hesapların feshedilmesi üzerine, 
RIM’I söz konusu hesapla bağlantılı tüm dosyaları, programları, verileri ve e-posta mesajlarını Size bildirimde 
bulunmaksızın silmek üzere yetkilendirmektesiniz. Bu durumda, feshin yürürlük tarihi de dahil olmak üzere, bu 
tarihe kadar ilgili Yazılım, RIM Hizmetleri ve Üçüncü Şahıs Öğelerine ilişkin olarak ödenmemiş olan tüm 
tutarları, onaylı ödeme biçiminizle ilgili tutarlar da dahil olmak üzere, ödemekle yükümlüsünüz. İşbu 
Sözleşmenin RIM tarafından Sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmesi durumunda, RIM’e Sözleşme 
kapsamındaki haklarını uygulayabilmek için harcadığı veya maruz kaldığı tüm ücretleri (makul düzeydeki 
avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) ve ilgili masrafları ödemekle yükümlü olacaksınız. Yukarıda belirtilenler 
saklı kalmak kaydıyla, Yazılım niteliği itibariyle sahip olduğunuz bir donanıma (örneğin bir Handheld Ürünü) 
entegre edilmiş olduğundan ve/veya Yazılım bir masaüstüne veya sunucuya yüklenmiş olabileceğinden 
Yazılımı iade etmeniz mümkün olmayabilir veya iade edebileceğiniz tek şey Yazılımın ek kopyaları olabilir. Bu 
tip durumlarda, lütfen detaylı talimatlar için legalinfo@rim.com adresinden RIM ile temasa geçiniz. 
 
19. Tazminat/Yükümlülük.  RIM’i,  RIM Grup Şirketlerini, RIM'in iştiraklerini, tedarikçilerini, 
haleflerini, aracılarını, yetkili satıcılarını (Airtime Hizmet Sağlayıcıları dahil) ve vekillerini ve bunların 
yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve bağımsız yüklenicilerini (her biri “Tazmin Edilen RIM 
Tarafı” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen durumlardan kaynaklanan ve Tazmin Edilen RIM Tarafı 
aleyhinde öne sürülen Üçüncü Şahıs talepleri ya da başlatılan takibatlar nedeniyle maruz kaldıkları tüm 
zararlardan, kayıplardan, masraflardan ve harcamalardan (makul düzeydeki avukatlık ücretleri ve 
masrafları dahil) beri kılmanız ve bunları tazmin etmeniz; ve Tazmin Edilen RIM Tarafın talebi üzerinde 
Tazmin Edilen RIM Tarafı masrafları Size ait olmak üzere savunmanız gerekmektedir: (a) herhangi bir 
cihazı (BlackBerry Handheld Ürünü dışında), sistemi ya da hizmeti BlackBerry Çözümlerinizle veya 
bunların herhangi bir bölümüyle birleştirmekten veya bunlarla birlikte kullanmaktan kaynaklanan patent 
ihlalleri veya diğer fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları; ya da (b) işbu Sözleşmeyi ya da buna bağlı ek 
sözleşmeleri ihlal etmeniz. Bu çerçevede RIM’s sunulan hiçbir yasal çözüm, işbu Sözleşmede belirtilen 
veya hukuk veya hakkaniyet çerçevesinde sunulan diğer yasal çareleri hariç tutmayacak veya bu şekilde 
yorumlanmayacak olup, tüm bu yasal çareler toplu nitelikte olacaktır. 
 
 
 
 
 



20. Sınırlı Garantiler. 
 

(a) Yazılım.   
(i) Yazılımın Size teslim edilmesini takiben doksan (90) günlük süre içinde ("Garanti 

Süresi"), RIM ya da RIM’in yetkili distribütörü tarafından sunulan Yazılımın söz 
konusu Yazılım öğesine ilişkin standart son kullanıcı Dokümantasyonunda 
(“Şartnameler”) tanımlanan işlevleri, Yazılımın BlackBerry Çözümlerinizin 
değiştirilmemiş bölümleriyle birlikte ve RIM tarafından spesifik Yazılım türüne ve 
sürümüne ilişkin olarak Dokümantasyonda belirtilen şekilde kullanılmasına rağmen 
yerine getiremiyor olması durumunda, RIM, kendi takdirine bağlı olarak ya söz 
konusu sorunu gidermek veya buna çözüm bulmak için makul çerçevedeki tüm 
çabayı gösterecek (söz konusu düzeltme veya çözüm RIM’in takdirine bağlı olarak 
size çeşitli yollardan biriyle sunulabilecektir; örneğin Size telefonla veya e-posta 
yoluyla sunulan destek hizmetleri çerçevesinde, genel bir yazılım düzeltme 
sürümüyle, RIM’in web sitesinde ya da RIM’in Size bildireceği diğer bir yolla); ya da 
Yazılımı ve Yazılımın birlikte sunulduğu ortamı kullanmayı durdurmanız ve bunlarla 
ilgili tüm ambalajların satın alma kanıtınızla birlikte Garanti Süresi içinde normal 
garanti iade mekanizmanıza uygun olarak RIM’e iade edilmesi (Airtime Hizmet 
Sağlayıcınız veya satış noktası aracılığıyla olabilecektir) kaydıyla, ilgili Yazılım için 
ödediğiniz ücretleri bir kereliğine Size iade edebilecektir. 

 (ii) İşbu Sözleşmede yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Size ücretsiz olarak 
sunulan güncellemeler, yükseltmeler ve Beta Yazılımları “OLDUĞU GİBİ” ve 
herhangi bir garanti içermeksizin sunulmaktadır.  

(iii) Ek lisans ücreti ödemiş olduğunuz güncellemeler ve yükseltmeler, Yazılımla ilgili bu 
güncellemenin size teslim edildiği tarihi takiben doksan (90) günlük süre boyunca 
yukarıda belirtilen garantiye tabi olacaktır.  

(iv) Yukarıda belirtilen garanti yükümlülüğü, Yazılımın Şartnamelerde tanımlanan 
işlevleri aşağıda belirtilen nedenler dolayısıyla yerine getirememesi durumunda 
geçerli olmayacaktır: (A) Yazılımın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinize 
aykırı bir biçimde ya da güvenlik talimatları da dahil olmak üzere, RIM tarafından 
spesifik Yazılım türüne ve sürümüne ilişkin olarak Dokümantasyonda belirtilen 
talimatlara aykırı olarak kullanılması nedeniyle; veya (B) herhangi bir donanım (hatalı 
Üçüncü Şahıs Handheld Ürünü dahil), ağ, yazılım ya da iletişim sistemiyle ilgili bir 
arıza veya diğer bir sorun nedeniyle (hatalı BlackBerry Cihazlarının onarımı söz 
konusu RIM Ürünlerine ilişkin garantiye ve/veya destek sözleşmelerine tabidir; veya 
(C) Yazılımın birlikte sunulduğu ortam da dahil olmak üzere, Yazılımı etkileyen kaza, 
afet, elektrostatik yayılım, yangın, sel, yıldırım, su ya da rüzgar, Yazılım dışındaki 
yazılımlara ilişkin hataların düzeltilmesi veya RIM tarafından onaylanmamış 
onarımlar veya değişiklikler nedeniyle oluşan arızalar gibi dış etkenler nedeniyle. 

(v) Şüpheye yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekir ki, yürürlükteki kanunlar 
çerçevesinde aksi gerekli görülmedikçe, bu garanti yeni Handheld Ürünlerindeki 
BlackBerry Handheld Yazılımları için geçerlidir ve kullanılmış ya da yenilenmiş 
Handheld Ürününüzdeki  BlackBerry Handheld Yazılımları için geçerli olmayacaktır 

(vi) Yazılımım  ek öğelerine ilişkin ücretsiz satış sonrası indirmeleri ya da ücretsiz 
BlackBerry Sunucu Yazılımları için herhangi bir garanti sunulmamaktadır.  Söz 
konusu Yazılımın herhangi bir öğesinin Handheld Ürününüze veya bilgisayarınıza 
yüklediğiniz tarihi takiben doksan (90) gün içinde Dokümantasyona uygun olarak 
çalışmaması durumunda, RIM ile temasa geçebilirsiniz. Böyle bir durumda RIM size 
söz konusu Yazılım için sunulan desteği (varsa) bildirecektir (söz konusu destek 
RIM’in takdirine bağlı olarak size çeşitli yollardan biriyle sunulabilecektir; örneğin 
Size telefonla veya e-posta yoluyla sunulan destek hizmetleri çerçevesinde, genel bir 



yazılım düzeltme sürümüyle, RIM’in web sitesinde ya da RIM’in Size bildireceği 
diğer bir yolla). 

(vii) Sözü edilen Yazılımın is designed to facilitate Your access to Üçüncü Şahıs Öğelerine 
ya da Üçüncü Şahıs Hizmetlerine erişiminizi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olması 
durumunda, RIM’İN SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİ YA DA 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HIZMETLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ, PERFORMANSI VEYA 
ÇALIŞMAMASI ÜZERİNDE SINIRLI BİR KONTROLE SAHİP 
OLABİLECEĞİNİ VEYA KONTROL SAHİBİ OLMAYABİLECEĞİNİ, VE 
YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK KARŞILAŞTIĞINIZ SORUNU GİDERMESİNİN 
VEYA ÇÖZÜM SUNMASININ MÜMKÜN OLMAYABİLECEĞİNİ bilmekte ve 
kabul etmektesiniz.  RIM, Şahıs Öğeleri ya da Üçüncü Şahıs Hizmetlerine yönelik bir 
garanti sunmamaktadır. Bunlarla ilgili garantiler için, söz konusu Üçüncü Şahıs 
Öğesinin ya da Üçüncü Şahıs Hizmetinin tedarikçisine başvurmanız gerekmektedir.  
Garantiler tedarikçiler arasında ve bir tedarikçinin hizmet bölgeleri arasında farklılık 
göstermektedir. Tedarikçinin belirli bir öğe için sunduğu destek ve hizmetler ve 
destek ve garantilerle ilgili haklarınız konusunda bilgi edinmek için ilgili belgelere ya 
da tedarikçi koşullarına başvurmanız gerekmektedir.  

 (viii) Bu bölüm RIM'in Yazılımla ve Yazılımla bağlantılı arızalar, hatalar, sorunlar veya 
garanti ihlaliyle ilgili münhasır yükümlülüklerini ve bu konuda başvurabileceğiniz 
münhasır çözüm yollarını kapsamaktadır.   

 
(b) Ürün(ler).  RIM Ürün(ler)ine ilişkin sınırlı garanti ("Sınırlı Ürün Garantisi") ilgili 

Dokümantasyonda açıklanmaktadır.  Sınırlı Ürün Garantisi işbu Sözleşmenin koşullarına 
uygun olarak satılan RIM Ürünlerine ilişkin tek garantidir ve RIM Ürünlerine ve Sınırlı Ürün 
Garantisinin ihlaline ilişkin münhasır yasal çözümlerinizi tanımlamaktadır. Beta Donanımları 
“OLDUĞU GİBİ” sunulmakta ve herhangi bir garanti içermemektedir. İşbu Sözleşmenin 
“Genel Şartlar” başlıklı (Bölüm 29) Bölümünün aşağıda belirtilen alt bölümleri, referans 
yoluyla Sınırlı Ürün Garantisine dahil edilmekte olup, gerektiğinde Sınırlı Ürün Garantisini 
uygulamak için gereken ölçüde değiştirilecektir: “Temerrüt Feragatleri" (Bölüm 29(b)), 
"Geçerliliğini Sürdürme" (Bölüm 29(c)), "Bölünebilirlik" (Bölüm 29(e)), "Dil" (Bölüm 29(f)) 
ve "Sözleşmenin Bütünlüğü" (Bölüm 29(h)).  İşbu Sözleşmeyi yukarıda belirtilen şekilde 
kabul ettiğinizi belirterek, Sınırlı Ürün Garantisini okuduğunuzu ve şartlarını onayladığınızı 
kabul etmiş olmaktasınız. Şüpheye yer bırakmamak amacıyla belirtmek gerekir ki, 
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gerekli görülen durumlar dışında, “ Sınırlı Ürün Garantisi” 
yalnızca yeni RIM Ürün(ler)i için geçerlidir ve yenilenmiş RIM Ürün(ler)i için söz konusu 
garantinin yalnızca geri kalan bölümü (varsa) geçerli olacaktır. 

 
21. Garanti Sonrası Destek.  Garanti Süresinin sona ermesinden sonra RIM’den destek almaya devam 
etmek istiyorsanız, lütfen sales@blackberry.com adresinden (veya http://www.blackberry.com/legal/ adresinde 
listelenen diğer yerlerden) RIM ile ya da Airtime Hizmet Sağlayıcınız ile temasa geçiniz.  Yazılım için sizin 
adınıza barındırma hizmeti sunan bir Üçüncü Şahıs bulunuyorsa ("Barındırma Hizmeti Sunan Taraf") ve 
Barındırma Hizmeti Sunan Tarafın Sizin adınıza RIM’den Yazılım için destek almasını istiyorsanız, ya Siz ya 
da Hizmeti Sunan Taraf, Yazılımın Yetkili Kullanıcı sayınız için gerekli spesifik öğelerine ilişkin olarak RIM 
ile bir destek sözleşmesi yapmış olmalıdır; ve muhtelif zamanlarda sales@blackberry.com adresine (veya 
http://www.blackberry.com/legal/ adresinde listelenen diğer yerlere) e-posta göndererek RIM’e Sizin adınıza 
barındırma hizmeti sunulan Yazılımla ilgili olarak, Yazılımı tanımlayan ve lisansladığınız kopya sayısını, SRP 
ID’lerini ve CAL’leri içeren güncel bilgiler sunmanız gerekmektedir. Birtakım Airtime Hizmet Sağlayıcıları 
BlackBerry Çözümlerinize ilişkin destek sunmuyor olabilir. 
 



22. Feragatname. 
 
BAZI BÖLGELERİN KURALLARI, TÜKETİCİLERLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE 
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA YA DA GARANTİLERİN, ŞARTLARIN, 
ONAYLARIN, TEMİNATLARIN, GÜVENCELERİN VEYA BEYANLARIN HARİÇ 
TUTULMASINA İZİN VERMİYOR OLABİLİR. DOLAYISIYLA BİR TÜKETİCİ OLMANIZ 
KAYDIYLA, BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.  
 
(a) Genel Garantiler.   

(i) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ 
ÖLÇÜYE KADAR VE İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER 
DIŞINDA, AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ TÜM ŞARTLAR, ONAYLAR, 
GARANTİLER, GÜVENCELER, BEYANLAR VE TEMİNATLAR; 
DAYANIKLILIK, BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK, 
TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TİCARİ KALİTE, İHLAL ETMEME, YETERLİ 
KALİTE YA DA MÜLKİYETLE İLGİLİ OLAN VEYA BİR KANUNDAN, 
GELENEKTEN VEYA İŞLEM BİÇİMİNDEN YA DA TİCARET 
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TÜM ŞARTLAR, ONAYLAR, 
GARANTİLER, GÜVENCELER, BEYANLAR VE TEMİNATLAR VE AÇIK YA 
DA ÖRTÜLÜ DİĞER TÜM ŞARTLAR, ONAYLAR, GARANTİLER, 
GÜVENCELER, BEYANLAR VE TEMİNATLAR, İŞBU BELGEYLE HARİÇ 
TUTULMAKTA VE BUNLARDAN FERAGAT EDİLMEKTEDİR. 

 (ii) Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde izin verilen azami ölçüye kadar, işbu belge 
çerçevesinde Yazılımla ilgili örtülü tüm garantiler ve koşullar, yukarıda belirtilen 
şekilde hariç tutulamadıkları ancak sınırlandırılabildikleri ölçüde, BlackBerry 
Çözümlerinizin herhangi bir parçasını herhangi bir bilgisayar ilk kez yüklemenizi 
takiben doksan (90) günlük süreyle sınırlandırılmıştır.  

 
 

(b) RIM Hizmet(ler)i. 
(i) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE AÇIKÇA YASAKLANAN 

DURUMLAR DIŞINDA, HER BİR RIM HİZMETİ “OLDUĞU GİBİ” VE 
“ŞİMDİKİ DURUMUYLA” VE RIM TARAFINDAN AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ 
HERHANGI BIR KOŞUL, GARANTI, ONAY, BEYAN YA DA TEMINAT ÖNE 
SÜRÜLMEKSİZİN SUNULMAKTADIR VE RIM, BÖLÜM 23(b)’YE TABİ 
OLMAK KAYDIYLA, ÖDEMELİ BİR RIM HİZMETİ OLMAYAN HERHANGİ 
BİR RIM HİZMETİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA SİZE VEYA SİZİN 
ARACILIĞINIZLA TALEPTE BULUNAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISA 
KARŞI HERHANGİ BİR SORUMLULUĞA SAHİP DEĞİLDİR. 

(ii) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLE 
YASAKLANAN DURUMLAR DIŞINDA, RIM HERHANGİ BİR RIM 
HİZMETİNİN DURDURULMAKSIZIN KULLANIMINA VEYA 
ÇALIŞTIRILMASINA, HERHANGİ BİR RIM HİZMETİNİN KESİNTİSİZ 
KULLANILABİLİRLİĞİNE VEYA SİZİN TARAFINIZDAN YA DA SİZE 
GÖNDERİLEN YA DA SİZİN TARAFINIZDAN VEYA SİZİN ADINIZA 
DEPOLANAN HERHANGİ BİR MESAJIN, İÇERİĞİN YA DA BİLGİNİN 
KAYBEDİLMEYECEĞİ, SİLİNMEYECEĞİ YA DA BOZUKLAMAYACAĞINA 
VEYA DOĞRU, BOZULMAMIŞ BİR FORMATTA YA DA MAKUL BİR SÜRE 
İÇİNDE İLETİLECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BENZER 
BİR GÜVENCE SUNMAMAKTADIR.  



(c) Üçüncü Şahıs Öğeleri ve Üçüncü Şahıs Hizmetleri, Bağlantılı Siteler. 
(i) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE AÇIKÇA YASAKLANAN 

DURUMLAR DIŞINDA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
ÖĞELERİ RIM’İN KONTROLÜ ALTINDA DEĞİLDİR. RIM BELİRLİ BİR  
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞESİNİ YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETİNİ 
ONAYLAMAMAKTA OLUP, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ VE ÜÇÜNCÜ 
ŞAHIS ÖĞELERİNİN SEÇİMİ, KULLANIMI, UYGULANMASI VEYA 
BUNLARA ERİŞİM KONUSUNDA HİÇBİR SORUMLULUĞU 
BULUNMAMAKTADIR. 

(ii) YUKARIDA BELİRTİLENLER AŞAĞIDAKİLERE BAKILMAKSIZIN 
GEÇERLİ OLACAKTIR:  (A) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNİ VE/VEYA 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİ NASIL SATIN ALDIĞINIZ VEYA 
BUNLARA NASIL ERİŞİM SAĞLADIĞINIZ, ÖRN. RIM VEYA AIRTIME 
HIZMET SAĞLAYICINIZ ARACILIĞIYLA MI YOKSA BUNLARDAN 
BAĞIMSIZ OLARAK MI; (B) SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİ YA 
DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN (AIRTIME HİZMETLERİ DAHİL) 
BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZİN TAMAMINI VEYA HERHANGİ BİR 
BÖLÜMÜNÜ KULLANMANIZ İÇİN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI; YA DA (C) 
SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
HİZMETLERİNE EL CİHAZINIZ YOLUYLA MI, BLACKBERRY HANDHELD  
YAZILIMININ BİR PARÇASI OLARAK SUNULAN BİR TARAYICI YA DA 
RIME MAĞAZASI YAZILIM ARACILIĞIYLA MI, BLACKBERRY 
HANDHELD YAZILIMININ BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNE 
VE/VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNE ERİŞİMİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN 
BİR SATIŞ SONRASI İNDİRMESİ YOLUYLA MI, HANDHELD 
ÜRÜNÜNÜZDEKİ İKONLAR VEYA SAYFA İŞARETLERİ VASITASIYLA 
BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARINA VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB 
SİTELERİNE VE/VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNE SUNULAN 
BAĞLANTILAR ARACILIĞIYLA MI, YOKSA DİĞER WEB SİTELERİ YA DA 
HANDHELD ÜRÜNÜNÜZÜ  KULLANARAK  ERİŞTİĞİNİZ VEYA SİZE RIM 
YA DA BİR AIRTIME HİZMET SAĞLAYICISI TARAFINDAN SUNULAN 
BİLGİLER ARACILIĞIYLA MI SATIN ALDIĞINIZ YA DA ERİŞİM 
SAĞLADIĞINIZ.  

(iii) YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA VE 
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLE 
YASAKLANAN HALLER DIŞINDA, TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİ VE 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ RIM TARAFINDAN SİZE “OLDUĞU GİBİ” 
VE “ŞİMDİKİ DURUMUYLA”, AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGI BIR 
KOŞUL, GARANTİ, ONAY, BEYAN YA DA TEMİNAT ÖNE 
SÜRÜLMEKSİZİN SUNULMAKTADIR VE SÖZ KONUSU ÖĞE VE 
HİZMETLERİN BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİYLE BİRLİKTE KULLANIMI 
BU ÇERÇEVEDEDİR. RIM, AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİ YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİYLE 
İLGİLİ KONULARDA SİZE YA DA SİZİN ARACILIĞINIZLA TALEPTE 
BULUNAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISA KARŞI HİÇBİR 
SORUMLULUĞA SAHİP DEĞİLDİR: (A) SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
ÖĞELERİNİN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN VEYA 
YAZILIMIN YALNIZCA BUNLARA ERİŞİMİNİZİ SAĞLAMAK ÜZERE 
TASARLANMIŞ HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN DOĞRULUĞU, 
İLETİLMESİ, DAKİKLİĞİ VEYA KESİNTİSİZ KULLANILABİLİRLİĞİ; (B) 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN 



ÇALIŞMASI VEYA ÇALIŞMAMASI YA DA (C) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
ÖĞELERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN BLACKBERRY 
ÇÖZÜMLERİNİZİN TAMAMI VEYA BİR BÖLÜMÜYLE BİRLİKTE 
ÇALIŞABİLİRLİĞİ; YA DA (D) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SİZİN 
VERİLERİNİZİ KULLANIMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİ YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
HİZMETLERİYLE BAĞLANTILI EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİ. 

(IV) YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA VE 
YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLE 
YASAKLANAN HALLER DIŞINDA, RIM’İN VİRÜSLERDEN YA DA 
TEHDİT EDİCİ,  ONUR KIRICI, MÜSTEHCEN, ZARARLI, HAKARET 
İÇEREN VEYA YASADIŞI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ VEYA 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNDEN, YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
HIZMETLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNDEN VEYA 
GÖNDERİMLERDEN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL 
ETMEKTESİNİZ.  HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞESİ VEYA 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETİNE İLİŞKİN BU TÜR DURUMLARDA, 
YALNIZCA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA RÜCU ETME HAKKINIZ 
BULUNMAKTADIR.  

 
a. Yaşamsal Uygulamalar.  BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZ VE BUNLARIN 

HERHANGİ BİR BÖLÜMÜ, YAŞAMSAL UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE 
VEYA TEHLİKELİ ORTAMLARDA YA DA NÜKLEER TESİSLERİN, UÇAK 
GÜZERGAHLARININ YA DA İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ, HAVA 
TRAFİĞİ KONTROLLERİ, YAŞAM DESTEĞİ, SİLAH SİSTEMLERİ, ACİL 
DURUM YER TESPİTİ VEYA DİĞER ACİL DURUM HİZMETLERİ DE DAHİL 
OLMAK ÜZERE, ARIZAYA KARŞI DAYANIKLI KONTROLLER VEYA 
PERFORMANS GEREKTİREN ORTAMLARDA KULLANILMAYA UYGUN 
DEĞİLDİR. YETERLİ VERİ KURTARMA VE YEDEKLEME  SİSTEMLERİ 
BULUNDURACAĞINIZI VE AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA: (i) KULLANIM VEYA 
HİZMET KESİNTİSİ; YA DA (ii) VERİ İLETİMİNDE ZORLUKLAR VEYA 
HATALAR; YA DA (iii) VERİLERİN KAYBEDİLMESİ VEYA BOZULMASI; 
İLGİLİ TÜM KAYIPLARI VE HASARLARI DERHAL EN AZA İNDİRECEĞİNİZİ 
VE SÖZ KONUSU OLAYLARI RIM’E RAPOR EDECEĞİNİZİ BEYAN VE 
TAAHHÜT ETMEKTESİNİZ. BÖLÜM 23(a)’DA YER ALAN GENEL HASAR 
FERAGATİNİ SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA, RIM  BLACKBERRY 
ÇÖZÜMLERİNİZİ VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ YAŞAMSAL 
UYGULAMALAR ÇERÇEVESİNDE VEYA TEHLİKELİ ORTAMLARDA YA DA 
ARIZAYA KARŞI DAYANIKLI KONTROLLER VEYA PERFORMANS 
GEREKTİREN ORTAMLARDA KULLANMANIZ NEDENİYLE OLUŞACAK 
ZARARLARDAN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN ÖNGÖRÜLÜP 
ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE VE RIM’E BU TÜR BİR ZARAR OLASILIĞINA KARŞI 
BİLGİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇBİR ŞEKİLDE 
SORUMLU OLMAYACAKTIR.  

 
 
 
 
 
 



(d) Beta Ürünleri.  BETA ÜRÜNLERİ KAMU TARAFINDAN KULLANIM İÇİN 
ONAYLANMAMIŞ VEYA BÖLGENİZDEKİ HÜKÜMET MAKAMLARI VEYA DİĞER 
MAKAMLAR TARAFINDAN YAYINLANAN KURALLARA VEYA 
STANDARTLARA UYGUN OLDUKLARI TASDİK EDİLMEMİŞ OLABİLİR VE RIM 
SÖZ KONUSU ONAYLARIN YA DA TASDİKLERİN ALINACAĞINA DAİR 
HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BU ÇERÇEVEDE, BETA 
ÜRÜNLERİNİN SÖZ KONUSU ONAYLAR ALINANA DEK SATIŞA YA DA 
KİRALAMAYA SUNULMADIĞINI VEYA SATILMADIĞINI YA DA 
KİRALANMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BETA ÜRÜNLERİ, ÜRETİM 
ORTAMLARINDA VEYA BETA ÜRÜNLERİNİN GÜVENİLİR BİR PERFORMANS 
GÖSTERMESİNİ GEREKTİREN DİĞER ORTAMLARDA KULLANILMAYI 
AMAÇLAMAMAKTADIR. BETA ÜRÜNLERİ, YAZILIMIN, HİZMETLERİN VE RIM 
ÜRÜNLERİNİN HENÜZ TİCARİLEŞTİRİLMEMİŞ OLAN SÜRÜMLERİDİR VE 
TİCARİ ÜRÜNLER YA DA HİZMETLER DEĞİLDİR VE BU ŞEKİLDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR. SÖZ KONUSU 
MATERYALLERLE BİRLİKTE KULLANILAN TÜM VERİLERİ DÜZENLİ OLARAK 
YEDEKLEDİĞİNİZDEN EMİN OLMANIZ GEREKMEKTEDİR. BUNA EK OLARAK, 
BEYA ÜRÜNLERİ HENÜZ TİCARİ KULLANIMA SUNULMAMIŞ ÖZELLİKLER, 
İŞLEVLER YA DA YAZILIM VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN APIS’LER 
İÇERMEKTEDİR. SÖZ KONUSU BETA ÜRÜNLERİNİN VE BUNLARIN HERHANGİ 
BİR BÖLÜMÜNÜN GELECEKTE RIM TARAFINDAN PİYASAYA 
SÜRÜLMEYEBİLECEĞİNİ YA DA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE 
SUNULABİLECEĞİNİ BİLMEKTE VE KABUL ETMEKTESİNİZ. RIM, SÖZ KONUSU 
YAZILIM YA DA HİZMETLERİN, BETA ÜRÜNLERİNİN VEYA BUNLARIN 
HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN PİYASAYA SÜRÜLMESİ KONUSUNDA SİZE KARŞI 
AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR. BETA 
ÜRÜNLERİ VE İLGİLİ YAZILIM VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK 
YÜRÜTTÜĞÜNÜZ TÜM TEST, DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME İŞLEMLERİNİN 
RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU BİLMEKTE VE 
ONAYLAMAKTASINIZ.  

 
23. Sorumluluğun Sınırlandırılması.  

 
BAZI ÜLKELER TÜKETİCİLERLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE ARIZİ, DOLAYLI YA DA 
DİĞER TÜRDE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASINA YA DA HARİÇ TUTULMASINA 
İZİN VERMİYOR OLABİLİR. DOLAYISIYLA BİR TÜKETİCİ OLMANIZ KAYDIYLA, BU 
BÖLÜMDE BELİRTİLEN SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYABİLİR.  

 
(a) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜYE 

KADAR VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN ÖZEL YASAL ÇÖZÜMLERE TABİ 
OLMAK KAYDIYLA, RIM AŞAĞIDA BELİRTİLEN TÜRDE ZARARLARDAN HİÇBİR 
ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR:  ARIZİ, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, BAĞLI, 
DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, AHLAKİ YA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ZARARLAR, 
İŞLETME KARI YA DA GELİRİNİN KAYBINA İLİŞKİN ZARARLAR, BEKLENEN 
TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTİREMEMEYE İLİŞKİN ZARARLAR, İŞ 
KESİNTİLERİ, İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ KAYBI, 
VERİLERİN BOZULMASI YA DA KAYBI VEYA VERİ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ. 
HERHANGİ BİR VERİNİN İLETİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI, BLACKBERRY 
ÇÖZÜMLERİNİZLE BİRLİKTE KULLANILAN UYGULAMALARLA İLGİLİ YA DA 
BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZDE VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR 



BÖLÜMÜNDE RIM DIŞINDA BİR TARAFÇA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN YA 
DA DEĞİŞİKLİK TEŞEBBÜSLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR, ARIZA 
MASRAFLARI, BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZİN YA DA BUNLARIN HERHANGİ 
BİR BÖLÜMÜNÜN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİNİN YA DA ÜÇÜNCÜ 
ŞAHIS ÖĞELERİNİN KULLANIM KAYBI, İKAME MALLARIN MALİYETİ, TELAFİ, 
TESİS YA DA HİZMET MALİYETLERİ, SERMAYE MALİYETİ, YA DA 
BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZİN KULLANIMINDAN, 
KULLANILAMAMASINDAN, ÇALIŞMASINDAN YA DA ÇALIŞMAMASINDAN 
KAYNAKLANANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE,  SÖZLEŞMEDEN VEYA 
BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZDEN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA 
BAĞLANTILI BENZERİ DİĞER MADDİ KAYIPLAR (SÖZ KONUSU ZARARLARIN 
ÖNGÖRÜLÜP ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE VE RIM’E BU TÜR BİR ZARAR OLASILIĞINA 
KARŞI BİLGİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN).  

 
(b) Yürürlükteki kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüye kadar, RIM’in toplam 

yükümlülüğü aşağıdaki tutarların (hangisi daha yüksekse) üzerine çıkmayacaktır: (i) 
Tarafınızca söz konusu RIM Ürün(ler)i için ödenen tutar; (ii) Yazılımın söz konusu bölümü 
için ödenen tutar;  (iii) Söz konusu Ödemeli RIM Hizmetinin ilgili dönemi için ödenen tutar; 
ya da (iv) beş (5) Amerikan Doları.    

(c) Yürürlükteki kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüye kadar ve RIM’in işbu Sözleşme 
kapsamında size karşı yükümlü olduğu dereceye kadar, RIM yalnızca BlackBerry 
Çözümlerinizin arızalı veya gecikmede olduğu ya da çalışmadığı süre boyunca maruz kalınan 
zararlardan sorumlu olacaktır. 

 (d) Bu Bölümde yer alan hiçbir ifade, RIM tarafından ödenmesi gereken tazminatın Sizin ya da 
ilgili diğer şahısın katkısı düzeyine indirgenmesi kaydıyla, doğrudan RIM’in ihmalinden 
kaynaklanan ölüm ya da yaralanmalar halinde RIM’in size karşı taşıyacağı sorumluluğunu 
sınırlandırmamaktadır. 

 (e) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜYE 
KADAR, TARAFLARIN HER BİRİ YALNIZCA İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA 
BELİRTİLMESİ KAYDIYLA DİĞERİNE KARŞI SORUMLU OLACAK VE SÖZLEŞME, 
HAKSIZ MUAMELE VEYA MEVZUAT KAPSAMINDA YA DA DİĞER BİR ŞEKİLDE 
BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜĞE, GÖREVE VEYA SORUMLULUĞA SAHİP 
OLMAYACAKTIR. 

 (f) YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜYE 
KADAR, İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, İSTİSNALAR VE 
FERAGATLER: (i) İHMAL, HAKSIZ MUAMELE, KATİ SORUMLULUK, MEVZUAT, 
SÖZLEŞME İHLALİ YA DA BİR DİĞER YASAL TEORİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA 
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YASAL NEDEN, TALEP YA DA TARAFINIZCA 
BAŞLATILAN İŞLEM NE OLURSA OLSUN GEÇERLİ OLACAK; (ii) İŞBU 
SÖZLEŞMENİN YA DA BURADA BELİRTİLEN YASAL ÇARENİN  ESASEN İHLALİ, 
İHLALİ YA DA ASLİ AMACININ YERİNE GETİRİLMEMESİNİ TAKİBEN DE 
GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRECEK; (iii) BURADA BELİRTİLEN TAZMİNAT 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA  TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN KARŞI 
TARAFIN FİKRİ MÜLKİYETLERİNİ SUİSTİMALİ YA DA İHLALİ VEYA İŞBU 
SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARA SAHİP BÖLÜMLERİNİN İHLALİ 
DURUMUNDA GEÇERLİ OLMAYACAK: "BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZİN 
KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR" (BÖLÜM 3), "YAZILIM VE 



DOKÜMANTASYON LİSANSI " (BÖLÜM 2), "FİKRİ MÜLKİYET" (BÖLÜM 11), 
"İHRACAT, İTHALAT VE KULLANIM SINIRLAMALARI VE ABD HÜKÜMETİ 
LİSANSLARI" (BÖLÜM 12), "GİZLİLİK VE TERS MÜHENDİSLİK YASAĞI" (BÖLÜM 
15) VE "KULLANICI VERİLERİ" (BÖLÜM 25); VE (iv) RIM YA DA RIM GRUP 
ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, VEKİLLERİ VE YETKİLİ RIM 
DİSTRİBÜTÖRLERİ (YAZILIMIN YETKİLİ RIM DİSTRİBÜTÖRLERİ OLAN 
AIRTIME HIZMET SAĞLAYICILARI DAHİL) AÇISINDAN TOPLUCA GEÇERLİ 
OLACAKTIR. 

(g) RIM GRUP ŞİRKETLERİNİN HİÇBİR GÖREVLİSİ, YÖNETİCİSİ, ÇALIŞANI, 
ARACISI, DİSTRİBÜTÖRÜ, TEDARİKÇİSİ (TEKLİF SUNAN TEDARİKÇİ DIŞINDA), 
HİZMET SAĞLAYICISI, BAĞIMSIZ YÜKLENİCİSİ YA DA HERHANGİ BİR AIRTIME 
HIZMET SAĞLAYICISI (YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA) HİÇBİR ŞEKİLDE 
İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YA DA SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI 
HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR.  

 (h) İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN FERAGATLERİN, İSTİSNALARIN VE 
SINIRLAMALARIN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ BİR 
PARÇASINI OLUŞTURDUĞUNU VE SÖZ KONUSU FERAGATLERİN, 
İSTİSNALARIN VE SINIRLAMALARIN YOKLUĞU HALİNDE:  (i) SÖZLEŞMEDE 
BELİRTİLEN ÜCRETLERİN VE DİĞER ŞARTLARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE FARKLILIK 
GÖSTERECEĞİNİ; VE (ii) RIM'İN YAZILIMI VE RIM HİZMETLERİNİ SÖZLEŞME 
KAPSAMINDA SUNMA VE BUNLARIN TARAFINIZCA LİSANSLANMA 
OLANAĞININ VE/VEYA RIM'İN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÖĞELERİNİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 
HİZMETLERİNİ BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİNİZ ARACILIĞIYLA ERİŞİMİNİZE 
SUNMA KAPASİTESİNİN BUNDAN ETKİLENECEĞİNİ BİLMEKTE VE KABUL 
ETMEKTESİNİZ. YAZILIM VE RIM HİZMETLERİ HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, İŞBU 
SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİÇBİR İFADE, RIM TARAFINDAN BLACKBERRY 
ÇÖZÜMLERİNİZİN BİR BÖLÜMÜNE YÖNELİK OLARAK SUNULAN AÇIK VE 
YAZILI SÖZLEŞMELERİN VEYA GARANTİLERİN YERİNİ ALMAYI 
AMAÇLAMAMAKTADIR.  

24. Bilgilerin Toplanmasına, Kullanımına, İşleme Alınmasına, Transferine, Depolanmasına ve 
Açıklanmasına (topluca “İşlem” ya da “İşleme Alma” olarak anılacaktır) İzin Verilmesi. 
 
RIM Grup Şirketleri ve Hizmet Sağlayıcıları tarafından işleme alınan kişisel bilgiler RIM’in Gizlilik 
Politikasına uygun olarak  (söz konusu Politika işbu Sözleşmeye referans yoluyla dahil edilmiş olup, 
www.blackberry.com/legal adresinde görüntülenebilir ya da legalinfo@rim.com adresine e-posta gönderilerek 
temin edilebilir) işlemden geçirilecektir. Uygulanabildiği durumlarda, kişisel bilgilerinizin veri kontrolörü işbu 
Sözleşmeyi akdetmiş olduğunuz RIM işletmesidir; ancak bir RIME Mağazası aracılığıyla sunulan Tekliflerin 
dağıtımıyla bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgileriniz söz konusu olduğunda, veri kontrolörü ilgili dağıtımı 
yönetmek üzere Sözleşme yapmış olduğunuz RIME işletmesi olacaktır. 
 

(a) Kişisel Bilgiler. Your installation and/or use of Your BlackBerry Çözümlerinizi (ya da bunların 
herhangi bir bölümünü), RIM Hizmetlerini ya da bunlarla bağlantılı Airtime Hizmetlerini 
yüklemeniz ve/veya kullanmanız, ilgili kanun çerçevesinde tanımlanan Siz ve Yetkili 
Kullanıcılarınız (topluca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) hakkındaki kişisel bilgilerin RIM Grup 
Şirketleri ve onların Hizmet Sağlayıcıları, Airtime Hizmet Sağlayıcılarınız ve BlackBerry 
Çözümlerinizle birlikte kullanılan ürünleri ya da hizmetleri sunan üçüncü şahıslar tarafından işleme 
alınması sonucunu doğurabilir. Kullanılan hizmetlerin niteliğine bağlı olarak, kişisel bilgiler isim, 
e-posta adresi, telefon numarası, BlackBerry ID, hesap bilgileri ve ayarları ve Handheld 



Ürününüzün bilgileri (örneğin, Handheld Ürününüzün  PIN kodu ya da cihazı tanımlayıcı diğer 
bilgiler), Handheld Ürününüzün yer tespit bilgileri (aşağıda tanımlanmaktadır), Airtime Hizmet 
Sağlayıcısı bilgileri ve BlackBerry Çözümlerinize ilişkin işlevlerin ve RIM Hizmetlerinin ya da 
BlackBerry Çözümlerinizle birlikte kullanılan yazılım ve donanımın kullanımı hakkında bilgiler) 
gibi bilgileri kapsayabilir.   RIM Grup Şirketlerinin bu tür bilgileri doğrudan Sizden ya da Airtime 
Hizmet Sağlayıcılarınızdan veya BlackBerry Çözümlerinizle birlikte kullanılan ürünleri ya da 
hizmetleri sunan üçüncü şahıslardan alabileceğini kabul etmekte ve buna izin vermektesiniz. 

 
(b) Amaçlar.  RIM’in Gizlilik Politikasıyla tutarlı olmak kaydıyla, kişisel bilgiler RIM Grup Şirketleri 

ve onların Hizmet Sağlayıcıları tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işleme alınabilir: (i) 
ihtiyaçlarınızı anlamak ve karşılamak ve BlackBerry Çözümlerinizi Size sunmak; (ii) yeni ürün ve 
hizmetler geliştirmek ve mevcut ürün ve hizmetleri iyileştirmek ve Sizle bunlar hakkında iletişim 
kurmak; (iii) RIM Grup Şirketlerinin işlerini ve faaliyetlerini yönetmek ve geliştirmek; ve (iv) 
yasal ve düzenleyici makamların gereksinimlerini yerine getirmek. RIM ayrıca, güncellemeleri ve 
yükseltmeleri Kullanıcıların kullanımına sunabilir ya da onlara gönderebilir veya Kullanıcılara 
güncellemeler veya yükseltmeler, Yazılım, diğer RIM Ürünleri ve hizmetleri, Üçüncü Şahıs 
Yazılımları, Üçüncü Şahıs İçerikleri veya Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve ilgili ürün ve hizmetler 
hakkında bildirimler iletebilir. 

 
(c) "Bulut tabanlı" Hizmetler.  “Bulut tabanlı” mesaj veya hizmetlere kayıt olduysanız ya da bunları 

kullanıyorsanız ya da RIM Grup Şirketleri veya onların Hizmet Sağlayıcıları sunulan uzaktan 
erişim, depolama veya yedekleme işlevlerinden faydalanıyorsanız, söz konusu hizmetleri 
kullanırken girdiğiniz, sağladığınız ya da bu hizmetlerle birleştirdiğiniz bilgiler (örneğin görüntü 
adları ve resimleri, durum iletileri, iletişim listesi veya iletişim grubu bilgileri, takvim ve görevler 
ve ortam dosyaları gibi cihaz üstündeki bilgiler) RIM Grup Şirketleri tarafından RIM’le yaptığınız 
Sözleşme(ler) çerçevesinde sunulan hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla işleme alınabilecek olup, 
söz konusu verilerin RIM’e sunulmasıyla ilgili gerekli tüm izinlere sahip olduğunuzu beyan ve 
taahhüt etmektesiniz. BlackBerry AppWorld ve My World ya da benzer bir cihazın kullanılması 
durumunda, RIM Grup Şirketleri hangi Yazılımın, RIM Hizmetlerinin, Üçüncü Şahıs Öğelerinin 
ve/veya Üçüncü Şahıs Hizmetlerinin Handheld Ürününüze indirildiğine ve Handheld Ürününüz 
üzerinde kullanıldığına ilişkin bilgileri işleme alabilir.  
  

(d) Sosyal İşlevler.  Birtakım RIM Hizmetleri ya da Yazılım özellikleri, diğer kişiler tarafından 
aranmanızı ve onlarla bağlantı kurmanızı sağlayan “sosyal” işlevler içerebilir ve RIM tarafından 
sunulan sosyal işlevlerle birleştirilen RIM Hizmetleri veya Yazılımları, Üçüncü Şahıs Yazılımları 
veya Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili deneyiminizi geliştirmenize veya iyileştirmenize imkan 
tanıyabilir. Bu tür işlevleri kullanıyorsanız, diğerleriyle iletişime geçmeye ya da bağlantı kurmaya 
müsait olup olmadığınızın diğerlerine bildirilebileceğini ve profilinizin, görüntü adlarınızın, 
görüntü resimlerinizin, durum iletilerinizin, üyelik durumunuzun ve diğer kimlik tanımlayıcıların 
ya da bilgilerin diğer kişiler tarafından görülebileceğini ve bunlar hakkında yorumlar 
yapılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Örneğin RIM’in "BlackBerry Messenger Sosyal 
Platformu” ile birleştirilmiş bir RIM Hizmeti ya da Üçüncü Şahıs Hizmeti kullanıyorsanız, aşağıda 
belirtilenleri kabul etmektesiniz: (i) BlackBerry Messenger kişilerinizin söz konusu RIM Hizmetini 
ya da Üçüncü Şahıs Hizmetini kullanıp kullanmadığınızı görebileceğini, (ii) BlackBerry 
Messenger kişilerinizin profilinizi ve indirmiş olduğunuz, kullandığınız ya da RIM Hizmeti veya 
Üçüncü Şahıs Hizmeti kullanımınızın bir parçası olarak paylaşıma sunulan yazılımı ve içeriği  
(RIM Hizmetinin ya da Üçüncü Şahıs Yazılımının niteliğine bağlı olarak oyunlar, müzik ve diğer 
ortam dosyaları gibi) ve Sizin ve diğerlerinin kendileri hakkında yaptığı yorumları 
görüntüleyebileceğini, (iii) kişileriniz ya da indirdikleri, kullandıkları veya RIM Hizmeti ya da 
Üçüncü Şahıs Hizmeti kullanımlarının bir parçası olarak paylaşıma sunulan yazılım ve içerik 
hakkında yorumlar gönderdiğinizde, hakkınızdaki bilgilerin (yorumlarınız, kullanıcı profil adı ve 



görüntü resmi gibi) söz konusu kişinin iletişim listesindeki diğer kişiler tarafından 
görüntülenebileceğini; ve (iv) RIM Hizmeti ya da Üçüncü Şahıs Hizmetinin tercihlerinizi ve RIM 
Hizmetini ya da Yazılımını kullanımınızı temel alan tavsiyeler geliştirmek üzere analizler yapan 
otomatik işlevler içerebileceğini. Lütfen mevcut seçenekler için ilgili RIM Hizmetleri ya da 
Yazılımıyla ilgili ayarları kontrol ediniz ve söz konusu RIM Hizmetleri ya da Yazılımının 
kullanabilirliği veya gizliliğiyle ilgili ayarlarını düzenleyiniz.  

 
(e) Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle Birleştirme.  BlackBerry Çözümlerinizi Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle 

(örneğin, Üçüncü Şahıs e-posta hizmetleri ya da Handheld Ürününüzü üçüncü şahıslar tarafından 
sunulan sosyal ağlara veya diğer hizmetlere erişmenizi ve bunları kullanmanızı sağlayacak şekilde 
ayarlamanızı kolaylaştıran hizmetler) birleştirmeyi ya da bunlarla bağlantılı hale getirmeyi 
seçerseniz, RIM’e kimlik bilgilerinizi Sizin adınıza ilgili Üçüncü Şahıs Hizmetlerine erişim 
sağlamak üzere kullanma ve kişisel ve/veya yerel amaçlarla söz konusu Üçüncü Şahıs 
Hizmetlerine erişmenizi kolaylaştırmak için bu Üçüncü Şahıs Hizmetleriyle ilgili kişisel 
bilgilerinizi işleme alma yetkisi vermiş olursunuz. Bu çerçevede işleme alınan bilgiler aşağıdakileri 
içerebilir: (i) Kullanıcı kimliğiniz, şifreniz, kimlik tanımlayıcınız ve BlackBerry Çözümlerinizle 
birleştirdiğiniz her Üçüncü Şahıs e-posta hizmeti ve diğer hesap(lar) için kullanılan diğer kimlik 
bilgileri; (ii) Yazılım hesabı profil bilgileriniz (örneğin, BlackBerry ID, görüntü resminiz, görüntü 
adınız, kişisel mesajlarınız, durum bilgisi, ülke, saat dilimi, cihaz kimlik bilgileri, vb.); (iii) cihaz 
üzerindeki kişi bilgileri, (iv) hangi Üçüncü Şahıs uygulamalarını veya hizmetlerini Yazılım 
hesabınızla bağlantılı hale getirdiğiniz hakkında bilgi; ve (iii) Yazılım hesabınızla bağlantılı hale 
getirdiğiniz Üçüncü Şahıs uygulamaları veya hizmetlerini kullanımınıza ilişkin oturum bilgileri 
(örneğin, bağlantılı bir Üçüncü Şahıs oyunu ya da uygulamasında elde ettiğiniz yüksek puanların 
Yazılım hesabı profil kutucuğunda görüntülenmesi; bağlantılı bir Üçüncü Şahıs uygulaması ya da 
hizmeti içinde yapmış olduğunuz ve Yazılımın anlık ileti işlevlerinin imkan sağladığı anlık ileti 
sohbetlerine ilişkin anlık ileti verileri, vb). RIM’i ayrıca, sözü edilen bilgileri aktivasyon, 
faturalandırma, sunum, bakım ve deaktivasyon amacıyla ilgili Üçüncü Şahıs Hizmet 
Sağlayıcılarına açıklamak üzere de yetkilendirmektesiniz. Üçüncü Şahıs Hizmetlerini veya Üçüncü 
Şahıs Yazılımlarını BlackBerry Handheld Ürününüz üzerinde ya da bununla bağlantılı bir biçimde 
kullanmanız durumunda, üçüncü şahıslar BlackBerry Handheld Ürününüz üzerinde depolanan 
bilgileri (kişisel bilgiler dahil) okuyabilir, dışarı aktarabilir, bunlara erişim sağlayabilir ya da 
bunları diğer bir biçimde işleme alabilir. Erişim sağlanan bu tür Üçüncü Şahıs Hizmetleri RIM’in 
kontrolü altında değildir. Kişisel bilgilerinizin Airtime Hizmet Sağlayıcınıza ya da BlackBerry 
Çözümleriyle birlikte kullandığınız ürünleri veya hizmetleri sunan üçüncü şahıslara açıklanması 
durumunda, kullanımınız ilgili Sözleşme(ler)e ve söz konusu üçüncü şahısların gizlilik 
politikalarına tabi olacaktır. Üçüncü Şahıs Hizmetlerini ve Üçüncü Şahıs Yazılımlarını 
kullanmadan önce bu koşulları gözden geçirmeniz gerekmektedir. Söz konusu Üçüncü Şahıs 
Hizmetleri ve Üçüncü Şahıs Yazılımlarıyla ilgili izinler ve mevcut kontroller hakkında detaylı bilgi 
edinmek ve gerektiğinde bunları düzenlemek için, Handheld Ürününüzün seçeneklerini ya da 
yardım menüsünü incelemelisiniz.  
 

(f) Cookies (Çerezler) ve Benzer Teknolojiler.  RIM Grup Şirketleri, hem Sizi hem de RIM’i 
korumak, RIM Hizmetlerinin daha kolay kullanılabilmesine veya deneyimlerinize uygun hale 
getirilebilmesine yardımcı olmak, kullanıcıların RIM Hizmetleri ve BlackBerry Çözümlerini nasıl 
kullandığını anlamamızı sağlayacak matematiksel analizler yapmak ve bunların özelliklerini 
iyileştirmek amacıyla, birtakım hizmetlere giriş yapmanızı sağlamak için anonim bilgiler kullanan 
“çerezler”den (bilgisayarınız veya Handheld Ürününüz üzerinde depolanan küçük veri parçaları) 
veya benzer araçlardan faydalanabilir. Handheld Ürününüzün browser ayarlarını, browser 
cookieslerini nasıl kaldıracağınızı veya bloke edeceğinizi belirlemek üzere kontrol ediniz.  

 
 



(g) Destek ve Kalite Güvencesi.  Ürününüzün desteklenmesi veya onarılması için veya RIM tarafından 
sunulan e-posta veya günlük gibi araçlar yoluyla RIM’e tanılama bilgileri veya diğer türde teknik 
bilgiler göndermek amacıyla RIM ile iletişime geçmeniz durumunda, RIM Grup Şirketlerinin  
Handheld Ürününüzün PIN numarası, donanım kimlik ve model numarası, hafıza durumu, işletim 
sistemi ve çevre bilgileri, pil durumu, Wi-Fi, telsiz ya da kablosuz gücü ve bağlantıları, yüklenen 
uygulamaların listesi, program veya uygulama kullanım bilgileri, süreç çalıştırma ve cihaz 
konfigürasyonuna ilişkin veriler, sistem olayları gibi teknik bilgiler ile BlackBerry ürününüzün 
durumu hakkında tanılamaya yardımcı olabilecek diğer türde bilgiler toplayabileceğini kabul 
etmektesiniz. Bu tür bilgiler arıza giderme, müşteri desteği, yazılım güncellemeleri ve RIM 
Ürünleri ve hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla ve RIM’in gizlilik politikasına uygun olarak 
kullanılacaktır. Yapılan analizlerin bir üçüncü şahıs ürününün varlığına işaret etmesi durumunda, 
RIM arıza giderme sürecinin bir parçası olarak ürünün Üçüncü Şahıs bayisine birtakım tanılama 
bilgileri veya teknik bilgiler gönderebilecektir. RIM ve Hizmet Sağlayıcıları ile yapılan 
görüşmelerin eğitim, kalite güvence, müşteri hizmetleri ve referans amacıyla kayıt altına 
alınabileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.  
 

(h) Yer Tespit Bilgileri.  RIM Grup Şirketleri, GPS veya benzer uydu hizmetlerini (mevcut olduğunda) 
ya da kitle kaynaklı Wi-Fi erişim noktalarını ve cep telefonu kulelerini kullanarak, yer bilgilerini 
temel alan birtakım özellikler ya da hizmetler sunabilir. Örneğin, Yazılımın ya da BlackBerry 
Çözümlerinin birtakım özellikleri, bulunduğunuz yeri kişi(ler)inizle paylaşmanıza ya da Handheld 
Ürününüzün yerini tespit etmenize, Handheld Ürününüze mesaj göndermenize, Handheld 
Ürününüz üzerinde ses dosyaları yürütmenize ya da Handheld Ürününüzü uzaktan kilitlemenize 
veya üzerindeki bilgileri silmenize imkan tanıyabilir (Airtime Hizmet Sağlayıcınızın kapsama 
alanına, Handheld Ürününüzün durumuna ve talep anındaki sistem kaynaklarına tabi olmak 
kaydıyla). BlackBerry Çözümlerinin diğer özellikleri ve ürünleri de anonim hale getirilmiş rota ve 
yönlendirme bilgileri (örn. BlackBerry Traffic) ya da kullandığınız RIM Hizmetlerini kolaylaştıran 
veya iyileştiren yer arama sorgulamaları toplayabilir. Söz konusu özelliklerin veya hizmetlerin 
sunulabilmesi için, Handheld Ürününüzü kullandığınızda ya da veri hizmetlerini ve yer tabanlı 
işlevleri etkinleştirdiğinizde Handheld Ürününüze yer bilgileriniz (GPS bilgileri, taşıyıcı kimlik no, 
kule no, Wi-Fi erişim noktalarının Temel Hizmet Takımı Tanımlayıcısı (“BSSID”) ve görünür Wi-
Fi erişim noktalarının ya da kulelerin sinyal gücü dahil olmak üzere) RIM Grup Şirketlerine 
iletilebilir. RIM Grup Şirketleri, söz konusu bilgileri bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayacak bir 
formatta tutmamaktadır ve bu bilgileri RIM Grup Şirketleri tarafından veya onlar adına sunulan ya 
da BlackBerry Çözümleriyle birlikte kullanılan Üçüncü Şahıs Hizmetleri aracılığıyla sağlanan yer 
tabanlı hizmetleri sunmak ve bunları iyileştirmek için kullanabilecektir. RIM Grup Şirketleri, bu 
bilgileri bilgi tabanlı ve bulunulan yere karşı duyarlı reklamlar sunmak için birleştirilen veya 
anonim hale getirilen veriler oluşturmak için de kullanabilir. Ürün üzerindeki yer tespit özelliklerini 
nasıl kapatabileceğinizi ya da düzenleyebileceğinizi veya yer tespit bilgilerini kullanan Handheld 
Ürününüzün uygulamalarını nasıl kaldırabileceğinizi öğrenmek için lütfen BlackBerry Handheld 
Yazılımınızdaki seçenekleri ya da yardım menüsünü gözden geçiriniz. Yer tespit bilgileri kullanan 
ya da sunan Üçüncü Şahıs Hizmetlerini kullanırken, söz konusu Üçüncü Şahısların yer tespit 
bilgilerinin ilgili Üçüncü Şahıs Hizmetleri tarafından kullanılmasına ilişkin şartlarına ve gizlilik 
politikasına tabi olmaktasınız ve hizmetleri kullanmadan önce bunları gözden geçirmeniz 
gerekmektedir. Yer tespit bilgilerinizin diğer kişilere açıklanmasını kabul etmeden önce tüm 
bunları göz önünde bulundurmalısınız.  
 
 
 
 
 
 



(i) Uluslararası Transferler.  RIM Grup Şirketlerinin BlackBerry Çözümlerini ve RIM Hizmetlerini 
(“bulut tabanlı” işlevler, uzaktan erişim, depolama veya yedekleme işlevleri dahil) sunabilmek için, 
bazı durumlarda kişisel bilgileri ve iletişimlerin içeriğini kapsayan verileri RIM Grup Şirketleri 
tarafından veya onlar adına Kullanıcıların bulunduğu bölge içinde ya da dışında işletilen sunucular 
(Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Singapur ya da RIM Grup Şirketleri tarafından ya 
da onlar adına işletilen tesislerin bulunduğu diğer ülkeler dahil olmak üzere) aracılığıyla işleme 
alabileceğini kabul etmekte ve buna izin vermektesiniz. Kullanıcıların Avrupa Ekonomik Alanında 
ya da kişisel bilgilerin söz konusu ülke veya bölge dışına transfer edilebilmesi için izin gerektiren 
bir diğer bölgede ikamet etmesi durumunda, söz konusu İşlemlere izin vermekte ve Kullanıcılardan 
bu İşlemleri yapabilmek için yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gerekli görülen tüm izinleri almış 
olduğunuzu taahhüt etmektesiniz.   

 
 

25. Kullanıcı Bilgileri.  Bölüm 24’te belirtilen açıklamalara ek olarak, Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız RIM 
Grup Şirketlerinin, kişisel bilgiler, BlackBerry Çözümlerinizin işlevlerini kullanımınız ve BlackBerry 
Çözümlerinizle birlikte kullanılan hizmetler, yazılım ve donanım hakkındaki bilgiler veya iletişimlerinizin 
içeriği dahil olmak üzere, Size ve Yetkili Kullanıcılarınıza ait verilere (“Kullanıcı Bilgileri”) erişim 
sağlayabileceğini, bunları muhafaza edebileceğini ve bu bilgileri aşağıda belirtilen amaçlarla, RIM’e veya yerli 
ve yabancı devlet makamları da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara, RIM Grup Şirketlerinin ve Hizmet 
Sağlayıcılarının, diğer partnerlerin ve iştiraklerin bulunduğu ülkelerin kanunları kapsamında Size veya Yetkili 
Kullanıcılarınıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın açıklayabileceğini kabul etmekte ve buna izin 
vermektesiniz: (i) yasal süreçlere ya da devlet taleplerine veya diğer kanun gereksinimlerine uymak;  (ii)  işbu 
Sözleşmeyi ihlal eden eylemlerin soruşturulmasında üçüncü şahıslarla işbirliği yapmak; ya da (iii) işbu 
Sözleşmeyi uygulayabilmek amacıyla Internet Hizmeti sağlayıcıları, ağlar veya bilgisayar tesislerindeki sistem 
yöneticileriyle işbirliği yapmak. Kullanıcı Bilgilerinin RIM Grup Şirketlerine açıklanması ve RIM Grup 
Şirketlerinin söz konusu Kullanıcı Bilgilerini yukarıda belirtilen şekilde toplaması, kullanması, işleme alması, 
iletmesi ve/veya açıklaması için yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gerekli tüm izinleri almış olduğunuzu 
beyan ve taahhüt etmektesiniz.  
 
26. Devir ve Yetki Devri.  RIM işbu Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın devredebilir; ancak Siz 
Sözleşmeyi RIM’in önceden yazılı iznini almaksızın (RIM’in takdirine bağlı olarak söz konusu izin 
verilmeyebilir veya şarta bağlanabilir) kısmen ya da tamamen devredemezsiniz. RIM’in önceden yazılı izni 
alınmaksızın yapılan devirler boş ve geçersiz olacaktır. RIM işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülükleri 
doğrudan veya yüklenicileri ya da alt yüklenicileri aracılığıyla yerine getirebilir.  
 
27. Bildirimler.  İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler 
ve diğer iletişimler yazılı olarak yapılmaları ve şahsen, kurye aracılığıyla veya ücreti önceden ödenmiş posta, 
iadeli taahhütlü posta veya eşdeğer bir biçimde tarafınızca RIM’e sunulan fatura adresine ya da RIM söz konusu 
olduğunda, Research In Motion UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom  SL1 3XE 
adresine, Genel Müdür dikkatine; RIME söz konusu olduğunda ise http://www.blackberry.com/legal/rime 
adresinde belirtilen adrese teslim edilmeleri ve her halukarda bir kopyasının (bu kopya bildirim sayılmayacaktır) 
295 Philip Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8 adresindeki RIM’in Yasal İşler Direktörü’ne 
gönderilmesi kaydıyla usulünce iletilmiş sayılacaktır. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, RIM, kendi takdirine 
bağlı olarak işbu Sözleşme kapsamındaki bildirimleri size elektronik ortamda da gönderebilir. Size gönderilen 
elektronik bildirimler, tarafınızca RIM’e sunulan e-posta adresine gönderildiklerinde usulünce iletilmiş 
sayılacak olup, eğer RIM’e böyle bir adres vermediyseniz, bildirimler http://www.blackberry.com/legal/ 
adresine görünür bir biçimde gönderildiklerinde usulünce iletilmiş olarak kabul edilebilecektir.  
 
 
 
 



28. Mücbir Sebepler.  İşbu Sözleşmede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, Taraflardan hiçbiri 
makul çerçevede kontrolü dışında olan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirmediği için Sözleşme 
kapsamında temerrüte düşmüş sayılmayacaktır. Bu hüküm, herhangi bir Tarafın Sözleşme kapsamında karşı 
tarafa ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesine yönelik bir özür olarak görülmeyecektir.  
 
29. Genel Şartlar. 
 

(a) Üçüncü Şahıs Hak Sahipleri.  RIM'in iştirakleri ile RIM ve iştiraklerinin yöneticileri, 
görevlileri ve çalışanları işbu Sözleşmenin aşağıdaki başlıkları taşıyan bölümleri çerçevesinde 
Üçüncü Şahıs Hak Sahipleri olarak anılacaktır: “Teknolojilerin Kullanımına İlişkin Güvenlik 
Bilgileri (Bölüm 8(b)), "Tazminat/Yükümlülük" (Bölüm 19), "Sorumluluğun 
Sınırlandırılması" (Bölüm 23) ve "Feragat" (Bölüm 22). RIM Hizmetlerinin içerik 
sağlayıcıları, "BlackBerry Çözümlerinizin Kullanımına ilişkin Kurallar" (Bölüm 3) ve "Fikri 
Mülkiyet" (Bölüm 11) başlıklı bölümlerde belirtilen, içerik kullanımlarına ilişkin korumaların 
ve kısıtlamaların Üçüncü Şahıs Hak Sahipleridir. Bu bölümde aksi açıkça belirtilmediği 
sürece, burada yer alan hükümler Tarafların yararına olup, diğer herhangi bir şahıs veya 
işletmenin yararına değildir. 

(b) Temerrüt Feragatleri.  Taraflardan hiçbiri, yazılı ve feragatin uygulanmak istediği tarafın imza 
yetkilisi tarafından imzalanmış bir feragat bulunmadığı sürece, işbu Sözleşme kapsamındaki 
herhangi bir hakkından yerine getirmeme, gecikme veya bir diğer yasal ya da hakkaniyet 
doktrini çerçevesinde feragat etmiş ya da bundan mahrum kalmış olarak kabul edilmeyecektir. 
Herhangi bir durumla ilgili olarak işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden ya da herhangi 
bir hükmünün ihlalinden feragat edilmiş olması, bir diğer durumda uygulanabilecek bir feragat 
olarak görülmeyecektir. 

 (c) Geçerliliğini Sürdürme.  İşbu Sözleşmede yer alan ve nitelikleri ve anlamları itibariyle 
Sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürmesi amaçlanan koşullar, şartlar ve 
garantiler, tazminatla ilgili bölümler de dahil olmak üzere, Sözleşmedeki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinden, Sözleşmenin iptalinden ya da feshedilmesinden sonra da 
geçerliliklerini sürdürecektir.  

 (d) İlgili Kanun ve Anlaşmazlıkların Halli.  İşbu Sözleşme, kanun çatışmalarını yöneten mevzuat 
hariç olmak kaydıyla, İngiltere ve Galler kanunları çerçevesinde yönetilecek ve 
yorumlanacaktır. Taraflar, Uluslararası Mal Satış Mukaveleleri hakkındaki Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin işbu Sözleşmeye uygulanmayacağını kabul etmektedir. İşbu Sözleşmeden 
kaynaklanan ya da Sözleşmeyle bağlantılı olan ve Taraflarca iyi niyetli müzakereler 
çerçevesinde çözüme kavuşturulamayan tüm anlaşmazlıklar ve ihtilaflar, öncelikle Tarafların  
üst düzey yönetimine havale edilecektir. Bu durumda, Tarafların üst düzey yönetim 
temsilcileri (eğer bir şahıssanız bu kişi Siz olacaksınız) anlaşmazlığın kendilerine havale 
edilmesini takiben otuz (30) gün içinde toplanacak ve eğer Taraflar söz konusu anlaşmazlık 
veya ihtilafı toplantıyı takiben otuz (30) gün içinde çözüme kavuşturamazsa, sözü edilen 
anlaşmazlık veya ihtilaf, bölgenizde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde açıkça 
yasaklanmadığı sürece, Londra, İngiltere’de Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına 
(“ICC Kuralları) uygun olarak yürütülecek nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözümlenecektir. 
Söz konusu tahkim, belirtilen ICC Kurallarına göre atanan ve atanmasını takiben otuz (30) gün 
içinde Taraflarca karşılıklı olarak onaylanan, onaylanmaması durumunda ise, Taraflardan 
herhangi birinin başvurusu üzerine İngiliz Bilgisayar Topluluğunun Başkanı tarafından 
görevlendirilecek bir hakem tarafından yürütülecek olup, yukarıda belirtilen kurallar referans 
yoluyla bu maddeye dahil edilmiş sayılmaktadır. Yukarıda yer alan şartların bölgenizde 
kanunlarca yasaklanmış olması durumunda, tahkim: (i) sizin bölgenizde yürütülecek; (ii) 



UCCET Tahkim Konseyi Kurallarına (“UCCET Kuralları”) uygun olarak gerçekleştirilecek; 
ve (iii) UCCET Kurallarına göre atanan ve atanmasını takiben otuz (30) gün içinde Taraflarca 
karşılıklı olarak onaylanan, onaylanmaması durumunda ise, tarafsız bir Üçüncü Şahıs 
tarafından atanacak bir hakem tarafından yürütülecektir.  

Taraflar tahkim muamelelerinden kaynaklanan masrafları yarı yarıya bölüşecektir. Taraflar 
arasındaki ya da Sizin dışınızda herhangi bir şahısı kapsamayan hiçbir anlaşmazlık, RIM’in 
önceden yazılı izni olmaksızın birleştirilemez ya da bir araya getirilemez. Hakem tarafından 
alınan karar, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede kayıt altına alınabilir. Yukarıda 
belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, RIM aşağıdaki konular hakkındaki taleplere ya da 
anlaşmazlıklara ilişkin olarak, ihtiyati tedbire ilişkin muameleler de dahil olmak üzere, 
kanunlar veya hakkaniyet çerçevesinde muamele başlatma hakkına sahiptir: (i) BlackBerry 
Çözümlerinizi ya da bunların herhangi bir bölümünü satın almanızla bağlantılı olarak 
tarafınızca RIM’e borçlu olunan tutarlar; ve (ii) Sözleşmenin "BlackBerry Çözümlerinizin 
Kullanımına ilişkin Kurallar" (Bölüm 3), "Yazılım ve Dokümantasyona İlişkin Lisans" 
(Bölüm 2), "Fikri Mülkiyet" (Bölüm 11), "İhracat, İthalat ve Kullanım Sınırlamaları ve ABD 
Hükümeti Lisansları" (Bölüm 12), "Güvenlik" (Bölüm 13), "Gizlilik ve Ters Mühendislik 
Yasağı" (Bölüm 15) ve "Fesihin Etkileri" (Bölüm 18) başlıklı bölümlerini ihlal etmeniz ya da 
ihlal tehdidinde bulunmanız. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan ya da Sözleşmeyle bağlantılı 
olarak yukarıda belirtilen talepler konusunda mekan, mahkemenin uygunsuzluğu veya benzer 
gerekçeleri temel alan tüm itirazlardan gayri kabili rücu olarak feragat etmekte; muamelenin 
size posta yoluyla veya yürürlükteki kanunlar çerçevesinde izin verilen diğer bir yolla 
bildirilmesine gayri kabili rücu olarak muvafakat etmekte ve bunların İngiltere’deki 
mahkemelerin yargı yetkisine havale edilmesine gayri kabili rücu olarak izin vermektesiniz. 
Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında bir anlaşmazlığın ortaya çıkması ve söz konusu 
anlaşmazlığın bir hukuk mahkemesi tarafından çözümlenecek olması durumunda, bu 
anlaşmazlığın jürili bir yargılama yoluyla çözüme kavuşturulmayacağını onaylamaktadır. 
Taraflar işbu belgeyle Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı tüm hususlarda 
jürili yargılama haklarından feragat etmektedir.   

 (e) Bölünebilirlik.  İşbu Sözleşmenin herhangi bir Bölümünün, maddesinin, hükmünün ya da 
bunların herhangi bir kısmının (“Kısım”) herhangi bir bölgede yetkili bir makam tarafından 
yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz kılınması durumunda, söz konusu Kısımla ilgili karar:  (i) 
Sözleşmenin geri kalan Kısımlarının yasallığını, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini; ya da (ii) 
söz konusu Kısmın diğer yargı bölgelerindeki yasallığını, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini 
etkilemeyecek ve ilgili Kısım, Sözleşmenin geçerli ve uygulanabilir olmasını sağlamak için 
mümkünse gerekli ölçüye kadar sınırlandırılacak ve ancak bunun ardından Sözleşmeden 
ayrılacaktır. 

 (f) Dil.  İşbu Sözleşmenin İngilizce dışında bir dile çevrilmesi ve İngilizce versiyon ile bunun 
çevirisi arasındaki anlam çatışması veya farklılığı bulunması durumunda, İngilizce versiyon 
geçerli olacaktır. Bölgenizdeki kanunlar çerçevesinde açıkça yasaklanmadığı sürece, işbu 
Sözleşmeyle ilgili tüm anlaşmazlık, ihtilaf, arabuluculuk, tahkim ve dava muameleleri, tüm 
yazışmalar, keşifler, gönderimler, başvurular, itiraz dilekçeleri, sözlü savunmalar, murafaalar, 
sözlü murafaalar, emirler ve kararlar İngilizce dilinde olacaktır.  

 (g) Tutarsızlık.  İşbu Sözleşme ile BlackBerry Çözümlerinizin herhangi bir bölümünün 
ambalajında veya ilişiğindeki belgelerde yer alan herhangi bir yazılım lisansı veya son 
kullanıcı Sözleşmesi (işbu Sözleşme dışında) arasında bir tutarsızlık olması durumunda, 
tutarsızlığın kapsamı oranında işbu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme ile 
yazılımın güncellemeleri ya da yükseltmeleriyle bağlantılı olarak sunulan herhangi bir yazılım 



lisansı veya son kullanıcı Sözleşmesi (işbu Sözleşme dışında) arasında bir tutarsızlık olması 
durumunda, tutarsızlığın kapsamı oranında belirtilen diğer lisansın veya son kullanıcı 
sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır. 

BlackBerry Çözümlerinizin herhangi bir bölümünün ambalajında sunulan belgeler ile ilgili 
RIM Ürünü veya Yazılım öğesi arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, uyumsuzluğun 
kapsamı oranında Dokümantasyonda belirtilen hükümler geçerli olacaktır. 

 (h) Sözleşmenin Bütünlüğü.  İşbu Sözleşme (ilişiğindeki Eklerin amaçları doğrultusunda, Eklerin 
konusuyla ilgili olarak, Eklerde yer alan hükümleri de içerecektir) Taraflar arasında Sözleşme 
konusuna ilişkin olarak varılan anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup, Taraflar arasında 
işbu Sözleşmede belirtilenler dışında Yazılımla bağlantılı olan herhangi bir hüküm, anlaşma, 
iletişim, beyan, garanti, taahhüt, teminat sözleşmesi ya da sözleşme bulunmamaktadır. 
Yukarıda belirtilenler saklı kalmak kaydıyla, BlackBerry Çözümlerinizin diğer bölümlerinin 
kullanımı Taraflar arasında yapılan diğer sözleşmelere tabi olabilir. İşbu Sözleşme, Taraflar 
arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak önceden veya eşzamanlı olarak onaylanan yazılı ya 
da sözlü tüm hükümlerin, anlaşmaların, iletişimlerin, beyanların, garantilerin, taahhütlerin, 
teminat sözleşmelerinin ve sözleşmelerin yerini almakta olup; bu Sözleşmeyi imzalamaya 
karar verirken yukarıda belirtilenlerin herhangi birini temel almadığınızı kabul etmektesiniz. 
Bu Sözleşme Taraflarca herhangi bir tarihte karşılıklı anlaşma yoluyla tadil edilebilir. 
Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde açıkça engellenmediği sürece, RIM, kendi takdirine bağlı 
olarak, işbu Sözleşme üzerinde, kanunlarca gerekli görülen değişiklikleri (Sözleşmenin 
uygulanabilirliğini sağlamak için yapılan değişiklikler dahil) ya da iş uygulamalarındaki 
değişiklikleri yansıtmak için yapılabilecek tadilatlar dahil olmak üzere, ileriye dönük tadilatlar 
yapma hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda, RIM size söz konusu tadilat hakkında ya 
elektronik olarak (yukarıdaki Bildirimler başlıklı bölümde öngörülen şekilde) ya da tadilata 
ilişkin bildirimi http://www.blackberry.com/legal adresine göndererek, makul çerçevede 
bildirimde bulunacak olup, olası tadilatları takip etmek için söz konusu siteyi düzenli olarak 
gözden geçirmeniz gerekmektedir. Yazılımı ve/veya RIM Hizmetini sözü edilen tadilata ilişkin 
bildirimin yapılmasını takiben altmış (60) günden fazla süre boyunca kullanmaya devam 
etmeniz durumunda, söz konusu tadilatları kabul etmiş sayılırsınız. Tadilat(lar)la ilgili herhangi 
bir sorununuz varsa, lütfen seçeneklerinizi öğrenmek için ilgili tadilat(lar)a ilişkin bildirimin 
yapılmasını takiben altmış (60) gün içinde legalinfo@rim.com adresinden RIM ile temasa 
geçiniz. 

 (i) Kanunlara Uyum.  İşbu Sözleşmenin ve ilgili tüm lisans sözleşmelerinin yürütülmesi ve 
uygulanması için bölgenizdeki devlet makamları ya da kanunlar çerçevesinde gerekli görülen 
tüm lisansları, tescilleri ve onayları, masrafları kendinize ait olarak almakla yükümlüsünüz. 
Şüpheye yer bırakmamak amacıyla özel olarak belirtmek gerekir ki, ticari şifreleme veya 
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gerekli görülen diğer türde güvenlik işlevleri içeren 
Yazılımların ithal edilmesi ve kullanımı için yetkili devlet makamlarından gereken lisansların, 
tescillerin ve onayların alınması dahil olmak üzere, BlackBerry Çözümlerinizin yüklenmesi ve 
kullanımına ilişkin yürürlükteki tüm kanunlara ve düzenlemelere uyacaksınız. Bu 
yükümlülüğe uyduğunuzu teyit etmek amacıyla RIM tarafından dönem dönem talep 
edilebilecek olan güvenceleri ve resmi belgeleri RIM’e sunmanız gerekmektedir. Yukarıda 
belirtilenleri sınırlandırmamak kaydıyla, birtakım RIM Hizmetlerine be Üçüncü Şahıs 
Hizmetlerine global ölçekte erişim sağlanabildiğinden, RIM Hizmetlerine ya da Üçüncü Şahıs 
Hizmetlerine RIM veya ilgili Üçüncü Şahısların söz konusu RIM Hizmetlerinin ya da Üçüncü 
Şahıs Hizmetlerinin kullanımda olduğunu belirttiği diğer yerlerden erişmek istemeniz 
durumunda, bunu kendi inisiyatifinizle yapmaktasınız ve söz konusu RIM Hizmeti ya da 
Üçüncü Şahıs Hizmeti ve bununla bağlantılı İçerik, Üçüncü Şahıs Öğeleri ya da Yazılımlarının 



ihracı, ithali, kullanımı, iletilmesi ve/veya iletişimi konusunda ilgili tüm kanunlara ve 
düzenlemelere uymakla sorumlusunuz. RIM, RIM Hizmet(ler)iyle bağlantılı veya bunlar 
aracılığıyla sunulan (örn. bir RIME Mağazası aracılığıyla sunulan ve/veya BlackBerry Ödeme 
Hizmeti kullanılarak satın alınan) Yazılımların ve Üçüncü Şahıs Öğelerinin tüm bölgelerde 
kullanılmaya uygun veya hazır olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ne 
Sizin ne de Kayıtlı Kullanıcılarınızın bunu yapmanın yasadışı olduğu yerlerden Yazılımı ya da 
Üçüncü Şahıs Öğelerini indirmeyeceğini, bunlara erişim sağlamayacağını ya da böyle bir 
teşebbüste bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri 
sınırlandırmamak kaydıyla, yürürlükteki kanunlar Sizi veya Kayıtlı bir Kullanıcıyı BlackBerry 
Handheld Yazılımızın görüntülü sohbet veya MVS özellikleri gibi görüntülü arama 
özelliklerini kullanmaktan kişiden kişiye, görüntülü veya internet tabanlı aramaların 
bölgenizde yasak olması, Siz veya Kayıtlı bir Kullanıcının belirlenen yaş sınırının altında 
olması ya da Acil Durum Hizmetleriyle ilgili kurallar nedeniyle men etmesi durumunda, ne 
Siz ne de Kayıtlı Kullanıcılarınız söz konusu yazılım özelliklerini veya ürünlerini 
indiremeyecek ve kullanamayacaktır. Bu durumda, Acil Durum Hizmetlerine erişmek için 
alternatif düzenlemeler yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. 

 
(j) Genişletilmiş Anlamlar.  Sözleşmede yer alan “kapsamaktadır” ya da “gibi” ifadeleri, 

“sınırlama olmaksızın kapsamaktadır” ve “sınırlama olmaksızın, gibi” anlamında 
yorumlanacaktır. 

 
30. Sözleşmelerin Birleştirilmesi.  (a) BlackBerry Çözümlerinizin bir parçası olarak kullanılan BlackBerry 
PC Yazılımı, BlackBerry Sunucu Yazılımı ve BlackBerry Handheld Yazılımı için birbiriyle tutarlı şartların 
geçerli olmasını sağlamak; ve (b) BlackBerry Çözümlerinizin bir parçası olarak kullanılan BlackBerry 
Handheld Yazılımı için geçerli olan lisans koşulları konusuna netlik kazandırmak amacıyla, söz konusu 
BlackBerry Handheld Yazılımını nasıl temin ettiğinize bakılmaksızın, İŞBU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI 
VE ŞARTLARINI YUKARIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE KABUL EDEREK, AYNI ZAMANDA ŞU 
KOŞULLARI DA ONAYLAMAKTASINIZ: YALNIZCA SÖZ KONUSU SÖZLEŞMELERİN VE 
EKLERİN İŞBU SÖZLEŞMEYİ İMZALADIĞINIZ TARİH İTİBARİYLE VE BLACKBERRY 
ÇÖZÜMLERİNİN BİR PARÇASINI OLUŞTURAN YAZILIMLARA UYGULANABİLECEĞİ ÖLÇÜYE 
KADAR, I) BU SÖZLEŞME SİZİNLE YAZILIM YA DA RIM HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK 
ÖNCEDEN YAPILMIŞ OLAN BLACKBERRY SON KULLANICI/YAZILIM LİSANSI 
SÖZLEŞMELERİNİ VE BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCU YAZILIM LİSANSI 
SÖZLEŞMELERİNİ, ÖNCEDEN YAPILMIŞ BLACKBERRY YAZILIM LİSANSI SÖZLEŞMELERİNİ 
VE BLACKBERRY ÇÖZÜMLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİNİ VE TÜM BLACKBERRY PROSUMER 
HİZMETLERİ SÖZLEŞMELERİNİ GEÇERSİZ KILMAKTA VE BUNLARIN YERİNİ ALMAKTADIR; 
VE II) BBSLA’NIN BU VERSİYONU, AŞAĞIDA BELİRTİLEN EKLERİN VE EK KOŞULLARIN 
YERİNİ ALMAKTADIR: BLACKBERRY APP WORLD VE BLACKBERRY ÖDEME HİZMETİ EKİ, 
BLACKBERRY ID KOŞULLARI, BBM MUSIC EKİ, BLACKBERRY PROTECT EKİ, BLACKBERRY 
TRAVEL EKİ, GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAZILIMI EK KOŞULLARI, BLACKBERRY MESSENGER 
YAZILIMI EK KOŞULLARI. 
 
BlackBerry Çözümlerinizle ilgili olarak RIM ile imzalamış olduğunuz diğer sözleşmelerde,  sözleşme eklerinde 
ve belgelerde BlackBerry Son Kullanıcı/Yazılım Lisansı, BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılım Lisansı 
Sözleşmesi, BlackBerry Yazılım Lisansı Sözleşmeleri ve BlackBerry Çözümleri Lisans Sözleşmesine yapılan 
tüm referanslar, işbu BlackBerry Çözümleri Lisans Sözleşmesine yapılan bir referans olarak kabul edilecektir 
(söz konusu referansların bağlam itibariyle bir anlam ifade etmediği durumlar dışında; örn. Bu hükümde olduğu 
gibi önceden varolan sözleşmeler ve BlackBerry Yazılım Lisans  Sözleşmesi arasında bir ayrım yapmayı 
amaçlayan durumlarda, önceden yapılmış sözleşmelere yapılan referanslar, BlackBerry Yazılım Lisansı 
Sözleşmesine yapılan bir referans olarak kabul edilmeyecektir).   
 



Önceden yapılmış olan ve RIM’in bu kapsamda size herhangi bir yazılım sunmuş olduğu BlackBerry Son 
Kullanıcı/Yazılım Lisansı ya da BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılım Lisansı Sözleşmesi veya BlackBerry 
Yazılım Lisansı Sözleşmeleri ya da BlackBerry Çözümleri Lisans Sözleşmesinde yapılan tadilatlar veya 
eklemeler, işbu Sözleşmenin tadilatı veya eki olarak kabul edilecektir.  
 
İŞBU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUZ OLMASI DURUMUNDA, 
LÜTFEN legalinfo@rim.com ADRESİNDEN RIM İLE TEMASA GEÇİNİZ. 
 


