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BBM HIZMET KULLANIM KOSULLARI

HIZMETI KULLANMADAN VEYA HIZMETIN ERISILEBILIR OLMASINI SAGLAYAN BBM YAZILIM
HIZMETINI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYI DIKKATLI BIR SEKILDE
OKUYUNUZ. BU SÖZLESME BLACKBERRY'NIN SIZE KARSI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERINI SINIRLAYAN
VEYA DISLAYAN VE YASAL HAKLARINIZI ETKILEYEN HÜKÜMLERI IÇERIR. BU SÖZLESME,
HÜKÜMETINIZDE UYGULANABILEN ZORUNLU YASAL HAKLARINIZI BU TÜR ZORUNLU YASAL
HAKLARA SAHIP OLABILDIGINIZ SÜRECE ETKILEMEZ.

Bu BBM Hizmet Kullanim Kosullari ("Sözlesme") siz: bireysel olarak kendi yetkiniz ile bunu kabul etmeniz halinde
veya sirketiniz veya yararina çalistiginiz kurulus arasinda olan baska bir kurulus adina (her iki durumda da "Siz") BBM
Çözümüne (asagida tanimlanan) erismek veya bu çözümü kullanmak üzere yetkilendirilmeniz halinde ve sirket
merkezinin 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE'de bulundugu ("Taraflar" ve bireysel olarak
bir "Taraf" ile birlikte) BlackBerry UK Limited, sirket No. 4022422 ("BlackBerry") arasindaki yasal bir sözlesmeyi
olusturur.

"KABUL EDIYORUM" BUTONUNA TIKLAYARAK VEYA BBM ÇÖZÜMÜNÜ VEYA HERHANGI BIR
PARÇASINI AKTIF HALE GETIREREK VEYA KULLANARAK BU SÖZLESMENIN HÜKÜM VE
KOSULLARINA BAGLI OLDUGUNUZU KABUL EDERSINIZ. BU SÖZLESMENIN HÜKÜM VE KOSULLARI
ILE ILGILI HERHANGI BIR SORUNUZ VEYA ENDISENIZ OLMASI HALINDE LÜTFEN
LEGALINFO@blackberry.COM. ADRESINDEN BLACKBERRY ILE ILETISIME GEÇINIZ.

BBM ÇÖZÜMÜNÜZÜN HERHANGI BIR PARÇASINI AKTIF HALE GETIRDIGINIZ VEYA KULLANDIGINIZ
BIRINCI DURUMDAN ÖNCE BU HIZMET KULLANIM KOSULLARINI KABUL ETMEMEYE KARAR
VERMENIZ HALINDE, BBM ÇÖZÜMÜNÜ KULLANMA HAKKINA SAHIP OLMAZSINIZ VE: (A) DERHAL
HER TÜRLÜ YAZILIMI (ASAGIDA TANIMLANAN) KALDIRMALI VEYA SILMELISINIZ VE (B) BBM
ÇÖZÜMÜNÜ KULLANMAK ÜZERE ÖDEME YAPMIS OLMANIZ HALINDE, UYGUN GERI ÖDEME
POLITIKALARI ILE UYUMLU OLARAK UYGUN KAYITLI SATICI VEYA ÖDEME ISLEMCISINDEN GERI
ÖDEME TALEP EDINIZ.

BU SÖZLESMENIN 19 VE 20. KISIMLARINDA YER ALAN BLACKBERRY GIZLILIK VE VERI KORUMA
BILGILERINE BAKINIZ.

FRANSA'DA IKAMET ETMENIZ VEYA FRANSA TÜKETICI KANUNUNDA KULLANILDIGI ÜZERE
TÜKETICI OLMANIZ HALINDE BU SÖZ LESMEDEKI BELIRLI HÜKÜMLER SIZIN IÇIN GEÇERLI
DEGILDIR VE BU TÜR ZORUNLU YASAL HAKLARA SAHIP OLABILDIGINIZ SÜRECE BU SÖZLESME
HIÇBIR DURUMDA ZORUNLU YASAL HAKLARINIZI ETKILEMEZ.

ITALYA'DA IKAMET ETMENIZ VEYA 6 EYLÜL 2005 TARIHLI ITALYA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME NO.206'DA KULLANILAN TERIME GÖRE BIR "TÜKETICI" (BU DURUM, MESLEGINIZ,
ISINIZ VEYA UZMANLIK ALANINIZ DISINDA KALAN AMAÇLAR IÇIN GÖREV YAPAN GERÇEK KISI
OLDUGUNUZ ANLAMINA GELIR) OLMANIZ HALINDE, ARA SIRA DÜZELTME YAPILAN 6 EYLÜL 2005
TARIHLI ITALYA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NO.206'DA BELIRTILEN HAKLARA SAHIPSINIZDIR
VE BU SÖZLESMEDE YER ALAN HIÇBIR SEY BU HAKLARI VEYA BU SÖZLESMEDEKI 24 (d) KISMI ILE
UYUMLU GEÇERLI KANUN SEÇIMINI SINIRLAMAZ VEYA KALDIRMAZ.

1. Tanimlar. Içerik aksini gerektirmedikçe asagida yer alan terimler, asagida ifade edilen anlamlara sahiptir ( ve içerigin
kabul etmesi durumunda tekil form, çogul formu içerecektir, bu durumun tersi de dogrudur).

"Yayin Süresi Hizmeti", BBM Çözümünüz ile baglantili olarak genis alan kablosuz ag hizmetlerini, diger ag
hizmetlerini (kablosuz yerel alan agi, uydu ve Internet hizmetleri de dahil) ve Yayin Süresi Hizmet Saglayicilariniz
tarafindan saglanan her türlü hizmeti ifade eder.

"Yayin Süresi Hizmet Saglayicisi" Yayin Süresi Hizmetlerini saglayan bir varligi ifade eder.
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"BBM Çözümü" uygun Dokümentasyon ile birlikte Hizmetler ve Yazilimdan olusan BBM anlik mesajlasma çözümünü
(BlackBerry Messenger olarak da bilinir) ifade eder .

"BlackBerry ID", BBM Çözümünüze ve diger ürünlerinize giris yapmaniz için kullandiginiz oturum açma kimliklerinizi
ve BlackBerry ID oturum açma kimliklerinizi destekleyen hizmetleri ifade eder.

"Içerik", her türlü veri, metin, müzik, ses, zil sesi, fotograf, grafik, video, mesaj, etiket veya diger dijital materyali veya
diger dijital bilgileri ifade eder.

"Dokümentasyon", BBM Çözümü için BlackBerry tarafindan hazirlanan ve tedarik edilen her türlü davranis kurallari,
genel bilgiler veya kullanim kurallari da dahil uygulanabilir standart son kullanici dokümentasyonunu ifade eder.
Emniyet açisindan Dokümentasyon, BlackBerry disindaki herhangi bir kisi tarafindan hazirlanan herhangi bir son
kullanici dokümentasyonunu veya dokümentasyonda BlackBerry disindaki herhangi bir kisi tarafindan yapilan herhangi
bir modifikasyonu içermez.

"Cihaz", üzerinde Yazilimin veya herhangi bir parçasinin tasarlandigi ve BlackBerry tarafindan çalistirilmasina ,izin
verildigi ve Sizin sahip oldugunuz ya da kontrol ettiginiz akilli telefon veya tablet gibi her türlü cihazi ifade eder.

"Ücretli Hizmetler", kaydolmanizi ve almak için BlackBerry'ye veya uygun kayitli bir saticiya ("MoR") veya ödeme
islemcisine ödeme yapmanizi gerektiren Hizmetleri ifade eder.

"Hizmetler", bire bir ve grup mesajlari , video ve sesli çagri hizmetleri (kullanildigi zaman ve yerde) de dahil olmak
üzere BBM Çözümünün bir parçasi olarak kullanilmak amaciyla BlackBerry veya bir BlackBerry istiraki tarafindan
veya bunlarin adina Size sunulan hizmetleri ifade eder, ancak BlackBerry bir Üçüncü Sahis Hizmetine markasini
pazarlarken direkt olarak Hizmetini saglamaz.

"Yazilim", Hizmetlere erisim saglayan BBM istemci uygulamasini ve bu Sözlesme ile BlackBerry tarafindan Size
herhangi bir formda, ortamda veya sekilde saglanan ve akabinde kurulan veya kullanilan (ve teknik olarak kabul edilen
yazilim kodu olsun ya da olmasin yazilim, dosya, dokümentasyon, arayüz , ve Içerik ile Üçüncü Sahis Bilesenlerinden
olusabilen) her türlü yazilimi ifade eder. "Yazilim" terimi, Üçüncü Sahis Yazilimi veya Üçüncü Sahis Ögesi BlackBerry
tarafindan veya BlackBerry adina dagitilsin ya da dagitilmasin veya Üçüncü Sahis Yazilimi veya Üçüncü Sahis Ögesi,
BBM Çözümüne eslik etsin ya da etmesin, BBM Çözümü ile saglansin ya da saglanmasin veya BBM Çözümü ile
birlikte çalissin ya da çalismasin herhangi bir Üçüncü Sahis Yazilimini veya Üçüncü Sahis Ögesini içermez.

"Üçüncü Sahis Bilesenleri", Yazilima dahil edilmesi amaciyla üçüncü bir sahistan BlackBerry tarafindan lisans verilen
ve BlackBerry markasi altinda bu Yazilimin integral bir parçasi olarak dagitilan ancak Üçüncü Sahis Yazilimini
içermeyen yazilim ve arayüzleri ifade eder.

"Üçüncü Sahis Içerigi", üçüncü bir sahsa ait Içerigi ifade eder.

"Üçüncü Sahis Ögeleri", Üçüncü Sahis Içerigini ve Üçüncü Sahis Ürünlerini ifade eder.

"Üçüncü Sahis Ürünleri", BlackBerry ürünleri olmayan Cihaz ve Üçüncü Sahis Yazilimini ve diger herhangi bir ticari
ürünü ifade eder.

"Üçüncü Sahis Hizmetleri", Yayin Süresi Hizmetleri de dahil üçüncü bir sahis tarafindan saglanan hizmetleri, üçüncü
bir sahis MoR veya ödeme islemcisi tarafindan saglanan hizmetleri ve BlackBerry tarafindan çalistirilmayan herhangi
bir internet sitesini ifade eder.

"Üçüncü Sahis Yazilimi", BBM Çözümü ile, üzerinde veya araciligiyla saglanan veya mevcut hale getirilen üçüncü bir
sahsa ait bagimsiz yazilim ugulamalarini ifade eder.

"Içeriginiz" ifadesi, bir Hizmete veya Üçüncü Sahis Hizmetine gönderdiginiz veya ulastirdiginiz her türlü Içerigi ifade
eder.
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2. BBM Çözümü Kullanim Kurallari. BBM Çözümünüzün kullanimi ile ilgili tüm aktivitelerden sorumlusunuz ve
asagida verilen maddeleri saglayacaksiniz:

(a) BBM Çözümünüz veya herhangi bir parçasi, bu Sözlesme, geçerli tüm yasa ve düzenlemeler ve geçerli
Dokümentasyon ile uyumlu olarak kullanilir;

(b) En az 13 yasindasiniz ve resit olma yasinin üzerindesiniz, özgür bir gençsiniz veya yasal ebeveyn veya vasi onayina
sahipsiniz ve bu Sözlesmeye katilmak için tamamen yetkili ve muktedirsiniz. Her türlü durumda BBM Çözümü ve
BlackBerry ID'si 13 yasin altindaki çocuklara yönelik olmadigindan en az 13 yasinda oldugunuzu dogrularsiniz. 13
yasin altinda olmaniz halinde BBM Çözümünü kullanmaniza veya bir BlackBerry ID'si almaniza izin verilmez. Bu
Sözlesmeyi bir sirket veya baska bir kurulus adina imzalamaniz halinde bu Sözlesmeyi bu sirket veya diger kurulus
adina imzalamaya yetkiniz oldugunu göstermis ve garanti etmis olursunuz;

(c) Bu Sözlesmeye göre BBM Çözümünü kullanmak veya bir BlackBerry ID de dahil BBM Çözümünüz ile birlikte
kullanmaya yönelik bir hesap almak amaciyla kaydolma zamani da dahil BlackBerry'ye veya yetkili dagiticilarina
saglanan her türlü bilgi gerçek, dogru, güncel ve tamdir ve BBM Çözümünü kullanmaya veya hesabi muhafaza etmeye
devam ettiginiz sürece bu bilgileri, gerçek, dogru ve tam olarak tutmak amaciyla güncelleyeceksiniz;

(d) Sizin pozisyonunuzdaki mantikli bir kisi olarak bu tür sorgulamalari yaptiktan sonra tek basina veya herhangi bir
Üçüncü Sahis Ögesi veya Üçüncü Sahis Hizmetleri ile birlikte diger kisilerin BBM Çözümünü veya bir parçasini,
BlackBerry politikasina göre mantikli bir sekilde hareket ederek BlackBerry veya bir Yayin Süresi Hizmet Saglayicisi
da dahil herhangi bir kisi tarafindan kullanilan herhangi bir yazilima, donanima, sisteme, aga, Içerige veya hizmete
müdahale edecek, bunlari bozacak veya olumsuz yönde etkileyecek veya BlackBerry veya yan kuruluslari ve istirakleri
("BlackBerry Sirketler Grubu"), Yayin Süresi Hizmet Saglayicisi veya ilgili müsterileri, alt yapilari veya ürünleri veya
hizmetlerinden herhangi biri üzerinde zararli etkiye sahip olacak sekilde kullanmasini bilerek taahhüt etmeyecek,
saglamayacak veya izin vermeyeceksiniz;

(e) BBM Çözümünüz veya herhangi bir parçasi, uygunsuz, küfürlü, taciz edici, kötü, küçültücü, hakaret içeren,
yakisiksiz, yasal olmayan veya yaniltici herhangi bir Içerigi iletmek, yayinlamak, postalamak, yüklemek, dagitmak veya
baska bir sekilde ulasilabilir yapmak için kullanilmaz;

(f) BBM Çözümünüz veya herhangi bir parçasi, suç islemek veya suç islemeye tesebbüs etmek için veya toplamaya,
saklamaya veya saglamaya hakkiniz olmayan her türlü bilginin veya materyalin herhangi bir kanun altinda veya
sözlesme altinda veya her türlü görevi ihlal edecek, gizlilik haklarini veya kanunlarini çigneyecek sekilde yüklenmesi,
toplanmasi, saklanmasi, postalanmasi, aktarilmasi, tebligi veya veya baska sekilde ulasilabilir yapilmasi da dahil
herhangi bir suçun veya baska bir yasa disi ya da haksiz fiilin, yasa disi kumarin veya her türlü fikri mülkiyet haklarinin
veya kanunlarinin ve/veya herhangi bir üçüncü sahsa ait diger mülkiyet haklarini çigneyecek, ihlal edecek veya kötüye
kullanacak herhangi bir fiilin (kopyalamaya veya paylasmaya hakkiniz olmayan yazilimin veya Içerigin kopyalanmasi
ve paylasilmasi veya sayisal haklar yönetiminin korunmasini hukuka aykiri olarak önlenmesi de dahil)
gerçeklestirilmesini kolaylastirmak için kullanilmaz;

(g) BBM Çözümünüz veya herhangi bir parçasi, (i) virüs, Trojan ati, solucan, arka kapi, kapatma mekanizmasi, kötü
niyetli kod, dinleyici, bot, "drop dead" mekanizmasi veya casus yazilim içeren her türlü yazilim veya Içerigi veya (ii)
asagidaki amaçlara hizmet etmesi olasi ya da asagidaki amaçlarla tasarlanmis: yazilimin, donanimin, hizmetlerin,
sistemlerin, ya da verinin (A) performansinda olumsuz etkiye yol açan, (B) çalisamaz hale getiren, bozan ya da zarar
veren; veya (C) izinsiz erisime sebep olan ya da olanak saglayan veya izinli erisimden yoksun birakan, ya da izinsiz
veya uygunsuz amaçlarla kullanilmasina sebep olan her tür yazilim veya Içerigi ("Kötü Amaçli Yazilim") yüklemek,
postalamak, aktarmak ya da baska sekilde ulasilabilir yapmak (ve eger bu tür bir Kötü Amaçli Yazilim'in BBM Çözümü
ile alakali bir ortamda ya da onun içinde bulundugunu fark ederseniz zaman kaybetmeden BlackBerry'ye haber veriniz)
için kullanilmaz;

(h) BBM Çözümünün bir parçasi olarak sizin için ulasilabilir hale getirilen Yazilim veya her türlü Içerik ya da herhangi
bir parçasini veya BBM Çözümü üzerindeki hakkinizi bir baska kisiye BlackBerry'nin açik yazili izni olmadan
satamazsiniz, kiralayamazsiniz, veremezsiniz veya transfer edemezsiniz veya satma, kiralama, verme veya transfer etme
tesebbüsünde bulunamazsiniz;
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(i) Her türlü Hizmete, diger hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya bir Hizmete bagli aglara bilgisayar korsanligi, parola
madenciligi veya baska bir yollarla izinsiz erisim saglayamazsiniz veya bir Hizmet araciligiyla ulasilabilir hale
getirilmis her türlü materyali veya bilgiyi, size kasitli olarak BBM Çözümü ile ulasilabilir kilinmayan herhangi bir yolla
ele geçiremezsiniz veya geçirme tesebbüsünde bulunamazsiniz;

(j) BBM Çözümünüz veya herhangi bir parçasi, bir kisi veya isletmenin rolüne girmek, ya da bir kisi veya isletmeyle
olan baglantinizi sahte olarak belirtmek veya baska türlü saptirmak ya da e-dolandiricilik ve sahte e-posta da dahil
digerlerini yanlis yönlendirmek amaciyla sahte bir kimlik olusturmak için kullanilamaz; ve

(k) BlackBerry'ye bu Sözlesmenin ihlal edilip edilmediginin arastirilmasinda veya belirlenmesinde yardim etmek ve
BlackBerry'ye veya BlackBerry tarafindan belirlenmis bagimsiz bir denetçiye BBM Çözümünün bulundugu veya
kullanildigi öncüllere ve Cihazlara ve ilgili her türlü kayda erisim saglamak amaciyla BlackBerry ile is birligi yaparsiniz
ve BlackBerry tarafindan istenen bilgiyi saglarsiniz. Siz BlackBerry'yi (i) süpheli kriminal ihlallerin arastirilmasinda
emniyet yetkilileri ile; (ii) bu Sözlesmenin ihlalindeki fiillerin arastirilmasinda üçüncü sahislar ile; ve (iii) bu
Sözlesmeyi uygulamak amaciyla Internet hizmet saglayicilarindaki, aglardaki veya programlama tesislerindeki sistem
yöneticileri ile is birligi yapmak üzere yetkilendirirsiniz. Bu tür bir is birligi, kullanici adinizi, IP adresinizi veya diger
kisisel bilgilerinizi açiklayan BlackBerry'yi içerebilir.

3. Yazilim Kullanimi.

(a) Lisans. BBM çözümü parçalari, Hizmetlere erisim amaciyla Sizin Yazilimi elde etmenizi ve kullanmanizi gerektirir.
Yazilim lisanslidir ve bu Sözlesme ile satilamaz. Yazilimi kullanma lisansiniz, eger varsa uygulanabilir lisans
ücretlerinin ödenmesi üzerine mesru hale gelir. Buradaki hüküm ve kosullara bagli olarak bu Sözlesme, Yazilimi bir
Cihaza kurmaniza ve kullanmaniza izin veren kisisel, geri alinabilen, özel olmayan, transfer edilemeyen bir lisans veya
açik bir sekilde izin verilmesi halinde Yazilimi ("Kullanim Kurallari") edindiginiz üçüncü sahis dijital magazayi
(örnegin, Yazilimin iOS versiyonlari için iTunes), bu Kullanim Kurallarinin izin verdigi Cihaz sayisini yönetmenizi
saglar.

Yazilimi abonelik bazinda veya ücretsiz deneme sürümü bazinda edinmeniz halinde yukarida belirtilen lisans haklari
duruma göre sadece, gerekli abonelik ücretlerini ödediginiz süre veya BlackBerry veya yetkili dagiticisi tarafindan izin
verilen süre için geçerlidir.

Her durumda bu Sözlesme ile verilen lisanslar, Yazilimi kullanmaniza veya Yazilim kullanimini gerçeklestirmenize
veya sadece Sizin içsel ve kisisel amaciniza yönelik ve uygulanabilir her türlü Kullanim Kurallari ile uyumlu olarak
Hizmetlere erismenize izin verir.

(b) Güncellemeler ve Yükseltmeler. Bu Sözlesme ve burada verilen lisanslar: (i) Yazilimda veya Üçüncü Sahis
Yaziliminda düzenli veya ileride yükseltme veya güncelleme yapilmasina veya (ii) her türlü yeni veya modifiye
Hizmetlerin elde edinilmesine yönelik herhangi bir hakki kapsamaz. Yukarida açiklananlarin aksine Yazilim
yükseltmeleri veya güncellemeleri, BlackBerry'nin takdirine bagli olarak ara sira yapilabilir. Yazilim, Yazilima yönelik
güncellemeleri veya yükseltmeleri otomatik olarak kontrol etme fonksiyonunu içerebilir ve belirli Hizmetlere, diger
yeni Yazilim veya Üçüncü Sahis Ögelerine veya Üçüncü Sahis Hizmetlerine veya parçalarina erisim saglamaya veya
bunlari kullanmaya devam etmek amaciyla Sizden, Yazilimi veya Üçüncü Sahis Yazilimini güncellemeniz istenebilir.
Cihaz yaziliminiz size Yazilima yönelik yükseltmelerin veya güncellemelerin aktarimini veya kullanimini
engellemenize izin vermedigi ve Sizin de bu ayarlari uygulamadiginiz sürece burada BlackBerry'nin ara sira bu
güncellemeleri veya yükseltmeleri Sizin için hazir bulundurabildigini (fakat mecbur degildir) ve Size, bu tür yükseltme
ve güncellemelerin mevcut olduguna dair bilgi saglayabildigini kabul etmis olursunuz. Bu Sözlesme ile BlackBerry
tarafindan Size saglanan her türlü güncelleme ve yükseltme, duruma göre Yazilim, Hizmet veya Üçüncü Sahis Yazilimi
olarak kabul edilecektir.

(c) Çogaltma Haklari. Bir Hizmetin parçasi olarak Size ulasilabilir kilinan Yazilim veya her türlü Içerigi kismen ya da
tamamen dagitamaz veya modifiye edemezsiniz. Kanunun BlackBerry'yi bu aktiviteleri yasaklamasini engelledigi haller
disinda bu Sözlesmede, geçerli Hizmete yönelik Dokümentasyonda, Kullanim Kurallarinda veya Siz ile BlackBerry
veya bir BlackBerry istiraki arasindaki yazili ayri bir sözlesmede açikça izin verilmedikçe bir Hizmetin parçasi olarak



BBM TERMS OF SERVICE

BBM_Terms_-_Turkish.html[2020-09-11, 9:33:43 AM]

Size ulasilabilir kilinan Yazilimi ve her türlü Içerigi kismen ya da tamamen kopyalayamaz, çogaltamaz veya baska bir
sekilde üretemezsiniz. Bu hükmün amaçlari için "kopyalama" veya "çogaltma" ifadeleri endüstrinin standart is
uygulamalari ile uyumlu olarak Dokümentasyonda veya Yazilimin veya Yazilimin kuruldugu Cihazin modifiye
edilmemis düzenli yedeklerinin hazirlanma sürecinde açiklanan amaçlar ile uyumlu olarak ve bu amaçlar için
kullanildiginda normal program yürütme islemi esnasinda dogal olarak ortaya çikan Yazilim komutlarinin ve
talimatlarinin kopyalanmasini içermeyecektir. Kisisel veya içsel kullaniminiz için ve BBM Çözümü kullaniminiz ile
birlikte kullanmaniz haricinde herhangi bir Dokümentasyonu veya parçasini kopyalayamazsiniz.

4. Gerekli Üçüncü Sahis Ögeleri ve Üçüncü Sahis Hizmetleri. BBM Çözümünüz ile birlikte çalismasi için seçtiginiz
Üçüncü Sahis Ögelerinin ve Üçüncü Sahis Hizmetlerinin (Cihazlar, Internet baglantisi, kablosuz aglar ve Yayin Süresi
Hizmetleri de dahil), Cihaz yazilimi ve Dokümentasyonda ifade edildigi üzere BBM Çözümünüz için gerekli olan
tahsisli Internet erisimi saglanabilirligi de dahil olmak üzere BlackBerry'nin minimum gereksinimlerini karsilamasini
saglamaktan ve BBM Çözümünüz ile birlikte bu Üçüncü Sahis Ögelerini ve/veya Üçüncü Sahis Hizmetlerini
kullaniminizin, bu tür Üçüncü Sahis Ögelerinin ve Üçüncü Sahis Hizmetlerinin kullanimi ile ilgili her türlü lisans,
kosul, hüküm, kanun, kural ve/veya düzenlemeyi ihlal etmemesini saglamaktan sorumlusunuz. Yayin Süresi Hizmetleri
genellikle BBM Çözümünüzü kullanmak için gereklidir. Yayin Süresi Hizmet mükellefiyetleri, BBM Çözümünü
kullaniminiz ile birlikte verilebilir ve Siz ile BlackBerry arasinda oldugu üzere bu tür bir kullanimdan dogan tüm Yayin
Süresi Hizmeti mükellefiyetlerinden sorumlu olursunuz. Yayin Süresi Hizmet Saglayiciniz, Size ulasilabilir kilinacak
olan Hizmetleri ve Üçüncü Sahis Hizmetlerini sinirlandirabilir. Konumuzda BBM Çözümünüzü destekleyecek olan
Yayin Süresi Hizmet Saglayicilariniz ile ilgili bilgi almak isterseniz lütfen legalinfo@blackberry.com adresinden
BlackBerry ile iletisime geçiniz.

5. Ek Hükümler.

(a) Ek hüküm ve kosullari kabul etmeniz gerekebilir:

(i) Üçüncü Sahis Bilesenleri (örnegin açik kaynak bilesenleri) ile ve belirli Hizmetleri veya Içerigi kullanmak veya
BBM Çözümü için güncelleme veya yükseltme elde etmek amaciyla;

(ii) BBM Çözümü ile erisilebilen Üçüncü Sahis internet sitesinin kullanimi da dahil Üçüncü Sahis Ögesini veya Üçüncü
Sahis Hizmetini elde etmek veya kullanmak üzere üçüncü bir sahis ile;

(iii) BBM Çözümü ile iliskili veya araciligiyla satin alma islemi gerçeklestirmek üzere MoR veya ödeme islemcisi ile ve

(iv) Yayin Süresi Hizmetleri için Yayin Süresi Hizmet Saglaycisi ile.

(b) Üçüncü bir sahis ile imzaladiginiz herhangi bir sözlesmeye uyum saglamaktan sorumlusunuz ve BlackBerry, bu tür
herhangi bir üçüncü sahis ile anlasmalariniz sonucunda ortaya çikan her türlü hasara ve kayba karsi herhangi bir sekilde
sorumlu veya yükümlü olmaz. BlackBerry'nin herhangi bir Içerik, öge, ürün veya hizmetin kaynagi olup olmadigindan
emin degilseniz lütfen legalinfo@blackberry.com adresinden BlackBerry ile iletisime geçiniz. Üçüncü sahislar ile
Internet araciligiyla veya Üçüncü Sahis hizmetleri ile baglantili olarak anlasmaniz halinde anlastiginiz kisilerin kim
oldugundan ve kisisel bilgilerinizi korumak ve kisisel emniyetinizi saglamak amaciyla teslimat ve ödeme kosullari,
kullanim kosullari, son kullanici lisansi kosullari, ürünlerin iade edilebilirligi, gizlilik kosullari, gizlilik ayarlari ve
güvenlik özellikleri de dahil erisebildiginiz veya kabul edebildigniz her türlü Üçüncü Sahis Hizmeti veya Üçüncü Sahis
Ögesi ve bu internet siteleri ile ilgili hüküm ve kosullari bildiginizden emin olunuz.

(c) Siz ile üçüncü sahis arasindaki bu ek hüküm ve kosullar hiçbir sekilde BlackBerry'yi baglamayacaktir ve
BlackBerry'ye hiçbir sekilde ek yükümlülük veya bu Sözlesmenin hüküm ve kosullarina uymayan herhangi bir
yükümlülük getirmeyecektir ve Siz ile BlackBerry arasinda oldugu gibi bu Sözlesmedeki Üçüncü Sahis Ögeleri ve
Üçüncü Sahis Hizmetleri ile ilgili hüküm ve kosullar halihazirda bu ögeler için geçerli olacaktir.

(d) Üçüncü Sahis Bileseninin, bu tür Üçüncü Sahis Bileseninin tümünü veya bir kismini kullanmak, kopyalamak,
dagitmak veya modifiye etmek üzere Size, Yazilim için bu Sözlesme ile Size verilen haklardan daha genis haklar
saglayan ek hüküm ve kosullar tarafindan kapsandigi ve bu genis haklari sadece, Yazilimin geri kalan kismi için bu
Sözlesmenin hüküm ve kosullarini ihlal etmeden kullanabildiginiz sürece bu genis haklardan yararlanacaksiniz.
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BlackBerry tarafindan size ulastirilan Üçüncü Sahis Yazilimi veya Üçüncü Sahis Hizmetleri (yazilim ve Içerigi içeren)
ile ilgili olarak Üçüncü Sahis Yazilimina veya Üçüncü Sahis Hizmetine ayri bir lisansin veya hizmet kullanim
kosulunun eslik etmemesi halinde kullanimi, bu Üçüncü Sahis Yaziliminin veya Üçüncü Sahis Hizmetinin, herhangi bir
açik veya zimni kosul, onay, garanti, temsil veya hak saglamadan BlackBerry tarafindan Size "OLDUGU GIBI" ve
"SUNULDUGU GIBI" saglanmasi kosuluyla BBM Çözümünüzün bir parçasini olusturan Yazilim veya Hizmetmis
(uygun oldugunda) gibi bu Sözlesmenin hüküm ve kosullarina bagli olacaktir ve Siz ile BlackBerry arasinda oldugu gibi
Yazilim için olmamak üzere Üçüncü Sahis Ögeleri ve Üçüncü Sahis Hizmetleri için bu Sözlesmede açiklanan
yükümlülük sinirlamalari ve yükümlülüklerden kurtulus, feragat ve geri ödeme hükümleri geçerli olacaktir.

6. BBM Çözümünün Degistirilmesi veya Sona Erdirilmesi.

(a) BBM Çözümünün Degistirilmesi veya Sona Erdirilmesi. BlackBerry'nin bir hizmete kalici olarak son vermesi (bu
durumda sadece bu Hizmete erisim için spesifik olarak tasarlanmis olan herhangi bir Yazilimi kullanma lisansiniz
otomatik olarak sona erecektir) ve Sizin spesifik bir süre boyunca kullanilabilir olacak bu Hizmet için ödeme yapmis
olmaniz ve bu Sözlesmeyi ihlal etmemis olmaniz halinde Hizmet veya ödeme yaptiginiz MoR veya ödeme islemcisine
yönelik mevcut geri ödeme politikasinda açiklandigi üzere Hizmet için ödediginiz miktarin tümünü veya bir kismini
geri alma hakkina sahip olabilmeniz kosuluyla BlackBerry'nin, size karsi yükümlülügü olmadan herhangi bir zamanda,
geçici ya da kalici olarak, Size haber vererek veya Size haber vermeden BBM Çözümünü veya herhangi bir parçasini
degistirmesini, askiya almasini, sona erdirmesini, kaldirmasini, bunlara sinir koymasini veya bunlari devre disi
birakmasini kabul edersiniz. BlackBerry'nin BBM Çözümünü veya bir parçasini kalici olarak sonlandirmasi halinde
eger varsa bu tür bir geri ödeme, Sizin özel hakkiniz ve BlackBerry, MoR ve ödeme islemcisinin Size karsi sorumlulugu
olacaktir.

(b) Bakim. Yukarida açiklananlar sinirlandirilmamak üzere BlackBerry, yazilim hatalarini düzeltmek, güncellemeleri
yüklemek ve BBM Çözümüne tani koyup bunun bakimini yapmak amaciyla BBM Çözümüne veya herhangi bir
parçasina erisimi periyodik olarak askiya alma veya BBM Çözümünün veya herhangi bir parçasini devreden çikartma
hakkini sakli tutar ve Siz BlackBerry'nin bu islemleri tamamen kendi takdirine bagli olarak gerçeklestirebilecegini kabul
edersiniz.

7. Sizin Katilimlariniz ve Diger Içerik.

(a) Geri Bildirim. BlackBerry'ye BBM Çözümü ile ilgili geri bildirimlerde bulunabilirsiniz. BlackBerry'nin yazili olarak
aksini kararlastirmadigi sürece Siz, BlackBerry'nin, Sizin BBM Çözümü ve bununla iliskili tüm fikri mülkiyet haklari
ile ilgili olarak BlackBerry'ye sundugunuz tüm geri bildirim, yorum, öneri, fikir, konsept ve degisiklikleri (toplu olarak
"Geri Bildirim") kabul edecegini kabul edersiniz ve Siz, BlackBerry'ye tüm hakkinizi, ünvaninizi ve ilgili
menfaatlerinizi devredersiniz. BlackBerry'ye bilerek, üçüncü sahis fikri mülkiyet haklarina bagli olan herhangi bir Geri
Bildirimi sunmayacaksiniz. BlackBerry'nin Geri bildirimleri aldigini dogrulamak ve BlackBerry'nin, ilgili fikri mülkiyet
haklarini ve/veya gizli bilgileri kaydetmesini ve/veya korumasini saglamak amaciyla BlackBerry tarafindan makul bir
sekilde talep edildigi üzere diger belgelerin imzalanmasi ve diger fiillerin gerçeklestirilmesi ile ilgili olarak BlackBerry
ile tam bir is birligi içinde olmayi kabul edersiniz.

(b) Son Kullanici Içerigi, Üçüncü Sahis Ögeleri. BlackBerry olmamak üzere Siz, Içeriginize karsi tamamen sorumluluk
altindasiniz. BlackBerry, BBM Çözümü kullaniminiz veya BBM Çözümleri ile birlikte kullanilan herhangi bir Üçüncü
Sahis Hizmeti ile ilgili olarak son kullanicilar tarafindan Size saglanan Içerigi veya diger Üçüncü Sahis Ögelerini
kontrol etmez ve Kisim 17'deki genel feragatnamelere ek olarak BlackBerry, bu tür Üçüncü Sahis Ögelerinin dogrulugu,
bütünlügü veya kalsitesi ile ilgili benzer herhangi bir teminati garanti etmez veya saglamaz ve bu tür Üçüncü Sahi
Ögelerinden sorumlu degildir. BlackBerry saklanacak olan Içerik hacmi, Içerik veya mesaj/görüsme kaydinin, herhangi
bir Hizmette (herhangi bir bulut depolama hizmeti de dahil) tutulacagi maksimum süre ve/veya herhangi bir Içerigi
kullanmaya veya bu Içerige erismeye devam ettiginiz süre de dahil BBM Çözümünün kullanimi ile ilgili genel
uygulama ve sinirlamalari belirleyebilir. BlackBerry veya bir BlackBerry istiraki ile kullanilabilir duruma getirilen
Içerigi, sadece Sizin kisisel kullaniminiza yönelik bir Hizmet ile birlikte ve eger varsa, Hizmete uygulanabilen spesifik
lisans hüküm ve kosullari ile uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Yukarida belirtilenlere benzer sinirlamalar, kendinizi
tanitmaniz gereken ve BlackBerry'nin beklenen degisiklikleri yapabilmesi nedeniyle ara sira incelemeniz gereken
uygulanabilir Hizmete yönelik Dokümentasyonda detayli olarak açiklanacaktir. BlackBerry'nin, herhangi bir Içerigin
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kaybindan, silinmesinden, bu Içerige izinsiz erisimden veya bu Içerigin saklanamama durumundan hiçbir sekilde
sorumlu olmadigini kabul edersiniz ve bunu yapmaya hakkiniz veya lisansiniz olmasi kaydiyla bir kopyasini saklamanin
Sizin için önemli oldugu herhangi bir Içerigin alternatif bir yedek kopyasini almalisiniz.

(c) Içeriginiz. Bu Sözlesmede açikça belirtilen durumlar disinda veya buna ek olarak bu Sözlesme, BlackBerry'ye
Içeriginizin mülkiyetini transfer etmez. BBM gruplari ve BBM Kisilerinize ve diger BBM Çözümü kullanicilarina açik
olan diger forumlar da dahil olmak üzere diger BBM çözümü kullanicilari tarafindan erisilebilen BBM Çözümü bakis
açilarina dahil edilmek üzere hazir hale getirdiginiz her türlü Içeriginiz ile ilgili olarak BlackBerry'ye, BBM
Çözümünün veya herhangi bir parçasinin provizyonu ve yönetimi ile baglantili ve diger BBM Çözümü bakis açilari için
hazir hale getirdiginiz her türlü Içerik ile ilgili olarak uygun oldugu sekilde bu Içerigi kullanmak, dagitmak, çogaltmak,
degistirmek, adapte etmek, alenen uygulamak ve alenen göstermek üzere dünya çapinda, kalici, geri alinamaz, transfer
edilebilir, telifsiz ve özel olmayan lisans vermis olursunuz, Size BBM Çözümünü saglamak üzere makul nedenlerle
istendigi üzere bu tür Içerigi kullanmak, dagitmak, çogaltmak, degistirmek, adapte etmek, alenen uygulamak ve alenen
göstermek amaciyla BlackBerry'ye, dünya çapinda, telifsiz ve özel olmayan bir lisansi vermis olursunuz ve
BlackBerry'ye bu tür bir lisans verme hakkina sahip oldugunuzu her iki durumda da garanti ve vaat edersiniz.

(d) Itiraz Edilebilir Içerik ve Üçüncü Sahis Ögeleri. BBM Çözümünü veya bir Üçüncü Sahis Hizmetini kullanarak
hakaret edici, çirkin veya baska bir sekilde itiraz edilebilir olan ya da hakaret edici, çirkin ya da baska bir sekildde itiraz
edilebilir olarak kabul ettiginiz Içerige ve Üçüncü Sahis Ögelerine maruz kalabileceginizi anlarsiniz. BlackBerry ve
yetkilileri Içeriginizi veya herhangi bir Üçüncü Sahis Ögesini tamamen kendi takdirlerine bagli olarak önceden
görüntüleme, reddetme ve BBM Çözümünden kaldirma hakkina sahiptir (ancak zorunluluk yoktur).

(e) Ebeveyn Kontrolleri ve Yetiskin Denetimi. BBM Çözümü parçalari veya Üçüncü Sahis Hizmetleri, belirli Içerik,
Hizmet, Üçüncü Sahis Hizmetleri veya üçüncü sahislari bloke etmenize veya filtrelemenize izin veren ayarlari içerebilir.
Bu ayarlari istediginiz sekilde seçmek ve devreye sokmak tamamen sizin sorumlulugunuzdadir. BlackBerry bu ayarlarin
hatasiz oldugunu, ilgili tüm Içerik, Hizmet, Üçüncü Sahis Hizmetleri veya üçüncü sahislari bloke edecegini veya BBM
Çözümünüze erisebilen diger kisiler tarafindan devreden çikartilamayacagini veya engellenemeyecegini garanti etmez.
Çocugunuzun BBM Çözümünüzü veya herhangi bir parçasini kullanmasina izin vermeniz halinde bu tür belirli bir
Hizmetin, Üçüncü Sahis Hizmetinin veya Üçüncü Sahis Ögesinin çocugunuz için uygun olup olmadigini belirlemek
sizin sorumlulugunuz altindadir ve tüm finansal yükümlülükler veya bu tür bir kullanim veya erisim sonucunda ortaya
çikan diger yükümlülükler de dahil olmak üzere çocugunuzun BBM Çözümüne, Üçüncü Sahis Hizmetlerine ve Üçüncü
Sahis Ögelerine erisiminden ve bunlari kullanimindan tamamen sorumlu olursunuz.

8. Acil Durum Hizmetleri. BBM Çözümü, kamu anahtarlamali telefon agi (PSTN) ile bagli degildir, diger cihazlar ile
iletisim kurmak amaciyla telefon numaralarini kullanmaz ve Sizin normal cep telefonunuzun veya sabit hatli
telefonunuzun yerine geçecek sekilde tasarlanmamis veya hizmet etmesi amaçlanmamistir. Buna ek olarak BBM
Çözümünün, Sizin klasik sabit hatli telefonunuzun veya kablosuz cep telefonunuzun yerine geçecek sekilde
tasarlanmadigini veya hizmet etmesinin amaçlanmadigini ve bunlarin "911", "112", "999", "000" veya yerel iletisim
kanunlarina göre ("Acil Servisler") bir kullaniciyi, kamu güvenligi cevap noktalarina veya benzer acil servislere
baglamak amaciyla belirlenen diger numaralari aramak için kullanilamayacagini kabul etmis ve onaylamis olursunuz.
Acil Servislere yönelik çagrilar BBM Çözümü araciligiyla islenmez. Acil Servislere ulasmak amaciyla BBM
Çözümünden ayri olan ek düzenlemelerin yapilmasi gerektigini ve BlackBerry Sirketler Grubunun ve ilgili görevli,
yönetici ve çalisanlarinin, BBM Çözümü ile Acil Servislere ulasilamama durumu ile iliskili olarak veya bu durumdan
kaynaklanan herhangi bir fiziksel yaralanma, ölüm veya hasara karsi hiçbir sekilde sorumluluk veya yükümlülük
almayacagini anlarsiniz ve kabul edersiniz.

9. Fikri Mülkiyet. Bu Sözlesme ile patentler, tasarimlar, markalar, telif haklari, veri tabani haklari veya bu Sözlesme ile
BBM Çözümünün bir parçasi olarak BlackBerry Sirketler Grubu veya ilgili tedarikçileri tarafindan ulasilabilir kilinan
Içerik de dahil BBM Çözüm ortamindaki veya herhangi bir parçasindaki ya da bu ortam veya herhangi bir parçasi ile
ilgili olarak her türlü gizli bilgi veya ticari sirdaki haklar da dahil olmak üzere herhangi bir fikri mülkiyette veya diger
mülkiyet haklarinda ya da herhangi bir fikri mülkiyete veya diger mülkiyet haklarina yönelik olarak herhangi bir iyelik
hakki, unvan veya menfaat elde etmis olmazsiniz. Ayni zamanda ilgili Dokümentasyonda veya BlackBerry ile sahip
yapabileceginiz karsilikli olarak anlasma saglanan yazili sözlesmede, bir Hizmet araciligiyla Size ulasilabilir kilinan
herhangi bir Içerikte veya BBM Çözüm ortaminda veya herhangi bir parçasinda ya da bu ortam veya herhangi bir
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parçasi ile iliskili olarak bu Sözlesme ile açik bir sekilde Size verilen haklar haricindeki herhangi bir lisans hakkini elde
edemezsiniz. Burada açik bir sekilde verilmeyen her türlü hak açik bir sekilde sakli tutulur. Açik olmasi açisindan bu
Sözlesmedeki herhangi bir seye karsin, BBM Çözümünde verilen herhangi bir patent lisansi hiçbir sekilde, bagimsiz bir
temelde veya Sizin BBM Çözümünüz ile baglantili olarak herhangi bir Üçüncü Sahis Hizmetinin veya Üçüncü Sahis
Ögesinin kullanimini kapsayacak sekilde genisletilmeyecek veya bu lisansin, bu kullanimi kapsadigi sonucu
çikarilmayacaktir ve yukarida açiklananlar sinirlandirilmamak üzere burada verilen lisanslar hiçbir sekilde, bu tür
Üçüncü Sahis Hizmetlerine veya Üçüncü Sahis Ögelerine ait herhangi bir tedarikçi, bu tür Üçüncü Sahis Hizmetlerinin
veya Üçüncü Sahis Ögelerinin BBM Çözümünün tümü veya bir parçasi ile baglantili olarak veya bagimsiz bir temelde
kullaniminin, BBM Çözümüne veya bir parçasina burada lisans verilmesinden dolayi BlackBerry'ye ait patentler ile
lisanslandigini basarili bir sekilde ifade edebilecek biçimde açiklanmayacaktir. Yazilim ve Yazilimdan aldiginiz her
türlü kopyaniz, satilmamak üzere sadece Size lisanslanmistir ve BBM Çözümünün bir parçasi olarak BlackBerry
Sirketler Grubu tarafindan Size saglanan Yazilim, tüm Dokümentasyon ve her türlü Içerik ve Sizin herhangi bir Hizmete
ulasmaniza izin veren her türlü site, Kanada, Amerika ve uluslararasi telif hakki ve patent hukuku uluslararasi antlasma
hükümleri ile korunur. Fikri mülkiyetin bozulmasina yönelik olarak medeni hukuk ve ceza hukuku kapsaminda birçok
ceza mevcuttur. Bu Sözlesmedeki hiçbir seyin, ihtiyadi tedbire veya bulundugunuz yerin yasalarindaki benzer çözüm
yollarina basvuru da dahil olmak üzere bir Hizmet için BlackBerry'nin ve her türlü Içerik Saglayicinin, BlackBerry'nin
veya Içerik saglayicilarin fikri mülkiyetinin veya diger mülkiyet haklarinin korunmasi ile ilgili geçerli her türlü kanun
ile sahip olabildigi her türlü çözüme yönelik basvuruyu ve her türlü hakki olumsuz yönde etkilemeyecegini kabul
edersiniz. Sizin (i) Burundi, Fil Disi Sahili, Kosova, Mozambik, Sierra Leone veya Tanzanya'da ikamet etmeniz veya
Burundi, Fil Disi Sahili, Kosova, Mozambik, Sierra Leone veya Tanzanya'dan alinan BBM Çözümünü kullanmaniz
halinde veya (ii) yürürlükte olan telif hakki mevzuati olmayan bir yerde yasamaniz halinde veya (iii) yürürlükteki telif
hakki mevzuatinin, bu Sözlesme ile lisanslanan yazilimi korumadigi bir yerde yasamaniz halinde diger yükümlülüklere
ek olarak Bulundugunuz yerdeki geçerli yasalara tabi olabilirsiniz, Kanada Telif Haklari Kanununun Sizin , BBM
çözümü kullaniminiz ve Üçüncü Sahis için geçerli olacagini açik bir sekilde kabul edersiniz.

10. Ihracat, Ithalat ve Kullanim Sinirlamalari ve Amerika Hükümeti Lisanslari. Yazilim, kriptografik teknoloji içerebilir
ve Siz, ilgili hükümet otoritelerinin geçerli yasalari ve düzenlemelerine göre olmasi haricinde bunu ihraç
edemeyeceginizi, ithal edemeyeceginizi, kullanamayacaginizi, transfer edemeyeceginizi veya tekrar ihraç
edemeyeceginizi kabul edersiniz. (A) Bilginiz dahilinde geçerli yasa ile Yazilimi kabul etmeye uygun oldugunuzu ve
Amerika Hükümeti ambargosu altinda olan veya Amerika Hükümeti tarafindan "teröristi destekleyen" bir ülke olarak
bildirilen bir ülkede bulunmadiginizi ve Amerika Hükümetinin yasakli veya sinirli sahis listesinde olmadiginizi ve (B)
Yazilimi, kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlarin veya füze gönderme sistemlerinin ya da bu tür silahlarda veya füze
gönderme sistemlerinde kullanilabilen materyallerin veya ekipmanin gelistirilmesinde, üretiminde, tasinmasinda,
bakiminda, saklanmasinda, saptanmasinda, tanimlanmasinda veya dagitiminda kullanmayacaginizi veya bu tür bir
aktiviteye karisan herhangi bir kisiye ya da kurulusa satmayacaginizi ya da ihraç etmeyeceginizi açiklarsiniz. Üçüncü
bir sahis ile yapilan herhangi bir sözlesmeye veya herhangi bir kanun, düzenleme veya politika hükmüne karsin
Amerika Birlesik Devletleri hükümetinin herhangi bir kurumu olmaniz halinde Yazilim ile ilgili haklariniz, BlackBerry
tarafindan Siz ile Black Berry arasindaki yazili sözlesmede açikça kararlastirilmadigi ve BlackBerry Operasyon
Direktörü veya Icra Baskani tarafindan imzalanmadigi sürece bu Sözlesme ile saglanan haklari asmayacaktir.

11. Güvenlik, Hesaplar ve Parolalar.

(a) Hesaplarin ve Parolalarin kullanimi. Yazilimi kurdugunuz Cihaz da dâhil olmak üzere, BBM çözümünüze erisimi
kontrol etmek için uygun güvenlik önlemlerinin olusturulmasina yönelik tam sorumlulugu üstlendiginizi kabul
edersiniz. Yukarida bahsi geçenleri sinirlandirmadan, güçlü parolalar seçtiginizi ve BBM Çözümünüz ile baglantili
olarak kullanilan BlackBerry ID'nize erisim saglamak üzere kullanilan parolalar da dâhil olmak üzere, BBM
Çözümünüze veya bunun bir parçasina erisim saglamak üzere kullanilan parolalarin tamaminin güvenligini ve gizliligini
sagladiginizi kabul edersiniz. Ayrica, parolalarinizin kullanilmasiyla veya hesaplariniz üzerinde veya hesaplariniz
araciligiyla olusan, bu tür aktivitelerden kaynaklanan finansal yükümlülükler ve diger sorumluluklar da dahil olmak
üzere, tüm aktivitelerden sorumlu oldugunuz kabul edersiniz.BBM Çözümünüzün herhangi bir parçasina yönelik
parolalar da dahil olmak üzere, BBM Çözümünüzün tamaminin veya bir parçasinin her türlü bir yetkisiz kullanimina
iliskin olarak, BlackBerry Müsteri Destegi (www.blackberry.com/support adresinde iletisim bilgisi bulunmaktadir) ile
derhal iletisime geçerek, derhal Blackberry'ye bildireceginiz kabul edersiniz. Blackberry, bu tür bir bildirimin
alinmasindan sonra uygun gördügü islemleri gerçeklestirebilir, ancak herhangi bir islemde bulunma zorunluluguna sahip
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degildir. Yukarida belirtilen sekilde Blackberry'ye yapilan bir bildirimin, parolalarinizin kullanilmasiyla veya
hesaplariniz üzerinde veya hesaplariniz yoluyla olusan tüm aktivitelere iliskin sorumlulugunuzu ortadan kaldirmadigini
kabul edersiniz.

(b) Blackberry ID. Önceden bir BlackBerry ID'nizin olmamasi halinde, BBM Çözümünüze erisim saglamaniz ve
kullanmaniz amaciyla bir tane ID olusturmaya yönlendirileceksiniz. Olusturdugunuzda, BlackBerry ID'nizi ayrica,
erisim hakkina sahip oldugunuz ("Blackberry ID ile Erisilebilir Hizmetler) ve Blackberry ID hizmetini kullanan diger
ürünlere ve hizmetlere erisim saglamak için de kullanabilirsiniz. Siz ve BlackBerry'nin bu tür ürünler ve hizmetler ile
baglantili BlackBerry ID kullaniminizi yönlendiren hükümleri ve kosullari kabul etmemesi halinde, bir Hizmet olarak
ve BBM Çözümünün bir parçasi olarak, BlackBerry ID Hizmeti'ne uygulanan bu Sözlesmenin hükümlerinin ve
kosullarinin ayrica, bunlarla sinirli olmamak üzere, Kisimlar 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 ve bu kisim 11'i içeren;
BlackBerry ID ile Erisilebilir Hizmetleri ile Blackberry ID'nizin kullanimina da uygulanacagini kabul edersiniz.
Bununla birlikte, BlackBerry'nin bu sözlesmenin herhangi bir sekilde fesih edilmesinin, BlackBerry ID'nizi diger
BlackBerry ID ile Erisilebilir Hizmetler ile kullaniminizi sonlandirma amaciyla oldugunu belirtilememesi halinde, bu
tür bir fesih, bu tür hükümlerin ve kosullarin uygulanmasi, BlackBerry ID'niz ile diger BlackBerry ID ile Erisilebilir
Hizmetlere iliskin devam eden kullaniminizi etkilemeyecektir.

12. Gizlilik ve Ters Mühendislik Yasagi. BBM Çözümünün: (a) BlackBerry ve/veya BlackBerry Sirketler Grubu
tarafindan uzun bir sürede ve büyük bir harcama ile gelistirildigini ve (b) BBM Çözümünün, BlackBerry'nin,
BlackBerry Grup Sirketleri'nin ve ilgili tedarikçilerinin ticari sirlarini içeren gizli bilgiyi içerdigini kabul ve taahhüt
edersiniz. Bu Sözlesme Size, BlackBerry, BlackBerry Sirketler Grubu veya distribitörlerinden, Yazilim, Hizmetler,
Üçüncü Sahis Ögeleri veya Üçüncü Sahis Hizmetlerine yönelik herhangi bir kaynak kodu elde etme hakki vermez ve
Kanunun BlackBerry'yi açikça bu aktiviteleri yasaklamasini engelledigi haller disinda, Yazilimi, Hizmetleri veya
Üçüncü Sahis Ögelerini veya Üçüncü Sahis Hizmetlerini degistirmeyeceginizi, modifiye etmeyeceginizi, adapte
etmeyeceginizi, türemis çalismalarini olusturmayacaginizi, çevirmeyeceginizi, bozmayacaginizi veya Ters mühendislik
islemine tabi tutmayacaginizi veya bunlari yapmaya tesebbüs etmeyeceginizi veya ayni sekilde herhangi bir baska Sahsa
bunlari yapmasina izin vermeyeceginizi, bunlarin yapilmasini kabul etmeyeceginizi, baska bir Sahsi bunlari yapmak
üzere yetkilendirmeyeceginizi veya tesvik etmeyeceginizi kabul edersiniz. Bu Sözlesmenin amacina yönelik olarak
"Ters Mühendislik", verilerin, yazilimin (arayüzler, protokoller ve teknik olarak yazilim kodu oldugu düsünülebilecek
veya düsünülemeyecek programlar ile baglantili kullanilan veya bunlara dahil edilen baska herhangi bir veriyi içerir),
hizmetin veya donanimin veya herhangi bir bilgiyi, veriyi veya donanimi bir formdan insan tarafindan okunabilir forma
dönüstürerek elde etmeye yönelik herhangi bir yöntemin veya prosesin, her türlü ters mühendislik, çevirme, sökme,
kaynak koda dönüstürme, sifre çözme veya yapi çözümleme islemlerini ("RAM/ROM veya kalici bellegin
bosaltilmasi", "kablolu veya kablosuz baglanti yakalama" veya "kara kutu" ters mühendisligin her türlü açisini içerir)
içerir.

13. Süre. Bu Sözlesme, bu Sözlesmenin hükümleri ve kosullari ile taahhüt ettiginiz kabulünüz üzerine yürürlüge
girecektir (yukarida baslangiçta açiklandigi üzere) ve burada belirtilen hükümlere göre sonlandirilmamasi halinde
yürürlükte kalmaya devam edecektir.

14. Dava Yollari ve Fesih.

Bu Sözlesmede belirtilen baska her türlü BlackBerry haklarina ve yasal yollarina ek olarak:

(a) Bu sözlesmeyi ihlal etmeniz halinde, BlackBeryy veya vekili, ancak zorunlulu olmamak üzere, uygun gördükleri
gerekli islemleri gerçeklestirebilirler. Bu tür islemler, bunlarla sinirli olmamak üzere, BBM Çözümünüzün tamaminin
veya bir kisminin veya BBM Çözümünüz ile baglantili olarak kullanilan herhangi bir Üçüncü Sahis Ögesinin derhal
askiya alinmasini veya sonlandirilmasini içerebilir.

(b) BlackBerry, Bu Sözlesmeyi ihlal etmeniz halinde Tarafinizca kullanilan BBM Çözümünüzün herhangi baska bir
parçasina yönelik olarak, BlackBerry ve Sahsiniz arasindaki bu Sözlesme'yi ve baska herhangi bir lisans sözlesmesini
veya bu Sözlesme ile veya yasayla saglanan diger haklara ve yasal yollara ek olarak, (i) 30 gün içerisinde derhal
ödenmesi gereken her türlü ücretin ödenememesi ile, BlackBerry veya BlackBerry'ye bagli bir sirket ile yürürlükte olan
sahip oldugunuz her türlü ek sözlesmeyi veya bir baska sözlesmeyi derhal sonlandirilabilir ve/veya (ii) BBM
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Çözümünüz ile baglantili olarak Sahisniza her türlü Hizmet saglanmasini durdurabilir. BlackBerry'ye dogru iletisim
bilgisi sagladiginizda, BlackBerry, Size sözlesmenin fesih bildirimini saglamak üzere makul çabalar gösterecektir.

(c) Bununla birlikte BlackBerry, bu Sözlesmeyi feshedebilir ve/veya yargi veya diger hükümet organlari tarafindan
herhangi bir formda bildirilen her türlü yasa, düzenleme, gereklilik veya yargi karari ile BBM Çözümünün tamaminin
veya bir kisminin saglanmasinin engellenmesi halinde veya resmi bir kurumun veya departmanin BlackBerry'nin BMM
Çözümünün tamamini veya bir kismini saglamasina izin verilmedigini belirtmesi halinde, Size karsi herhangi bir
sorumlulugu olmadan, BMM Çözümünün bir kisminin veya tamaminin saglanmasini durdurabilir. Burada belirtilenlerin
hiçbirisi, BlackBerry'nin bu tür bir yasadan, kanundan, düzenlemeden veya kisitlamadan feragat etme arayisini
gerektirdigi veya herhangi bir mahkeme kararinin yargisal denetimini veya temyizini istedigi seklinde
yorumlanmamalidir. Uygulanabilir olmasi halinde, BlackBerry bir Ücretli Hizmet durumunda bu tür bir sonlandirma
veya durdurma bildirimini otuz (30) gün önceden Tarafiniza saglamak üzere makul çabalar gösterecektir.

(e) Burada açikça belirtilmesi haricinde BlackBerry, Tarafiniza karsi, bu Sözlesme dogrultusunda, burada verilen her
türlü hak ve lisans ile veya bu Sözlesme'nin feshi ile baglantili olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüge
sahip degildir.

(f) BlackBerry tarafindan gerçeklestirilen bu Sözlesme tahtindaki her türlü fesih, BlackBerry yetki alaniniz içerisinde
herhangi bir yargisal veya idari onaya, izine veya karara basvurmadan yürürlüge girecektir.

(g) Fransa'da ikamet etmeniz halinde, BlackBerry'nin Sözlesmeyi bariz bir sekilde ihlal etmesi ve bu tür bir ihlali bu tür
bir ihlalin bildiriminden sonra makul bir süre içerisinde düzeltememesi durumunda, Sözlesmeyi otuz (30) günlük
bildirim ile feshedebilirsiniz.

15. Feshin Sonucu. Bu Sözlesmenin, BBM Çözümüne ait bir hükmün veya Tarafiniza olan Hizmetin, nedeni ne olursa
olsun, feshedilmesi üzerine veya aboneliginizin veya BBM Çözümüne, veya bunun bir parçasina yönelik ücretsiz
deneme hakkinizin süresinin dolmasi veya sonlandirilmasi halinde: (a) BBM Çözümünüzün tüm kullanimlarini derhal
durdurursunuz ve sahibi oldugunuz veya kontrolünüz altindaki ilgili Yazilimin tüm kopyalarini, veya bu Sözlesmenin
feshedilmemesi durumunda, feshedilen veya Hizmetler söz konusu oldugunda süresi dolan uygulanabilir Hizmet
hükmünü veya lisansin yönelik oldugu Yazilim ögelerini silersiniz veya bunlarin kurulumunu kaldirirsiniz; ve (b)
BlackBerry, Tarafiniza bildirimde bulunmadan, bu tür bir Yazilima ve/veya Hizmete veya buradan her türlü aktarimi
engelleme hakkina sahiptir. BMM Çözümünü veya herhangi bir parçasini kullaniminiza yönelik lisansinizin
feshedilmesi veya süresinin dolmasi üzerine, Tarafiniza bildirilmeden, BBM Çözümü veya uygulanabilir bir parçasina
yönelik olarak Hesabiniz ile baglantili her türlü dosyayi, programi, veriyi ve mesajlari silmesi hususunda BlackBerry'yi
yetkilendirirsiniz. Feshin yürürlük tarihi de dâhil olmak üzere, bu tarihe kadar kayitli ödeme seklinize yüklenmis tutarlar
da dâhil BBM Çözümünüz ilgili parçasi ve Üçüncü Sahis Ögeleri ile baglantili olan tutarlarin tamamini ödeme
yükümlülügünüz devam eder. Bu Sözlesme hükümlerine uygun olarak bu Sözlesmenin BlackBerry tarafindan
feshedilmesi durumunda, harcanan veya bu sözlesme tahtinda haklarinin uygulanmasi üzerine BlackBerry tarafindan
kaynaklanan ödemelerin (makul avukat ücretleri ve masraflari da dâhil) veya ilgili masraflarin tamamini BlackBerry'ye
ödersiniz.

16. BBM Çözümünüze Yönelik Sorumluluk. BBM Çözümünüzün kullanimindan sorumlusunuzdur ve üçüncü kisiler
tarafindan ileri sürülen hak taleplerinden veya islemlerden kaynaklanan her türlü Zarar ve Bu Sözlesmenin veya bu
Sözlesmeye eklenen herhangi bir ek sözlesmenin ("Zararlar") Tarafinizca gerçeklestirilen her türlü ihlali de dahil olmak
üzere, BBM Çözümünüzün kullanimindan kaynaklanan veya buna bagli olarak bu kisilerin karsilastiklari veya maruz
kaldiklari hasarlar, zararlar, maliyetler ve masraflardan (makul avukat masraflari ve maliyetleri de dahil) sorumlu
olmayi ve bu bedelleri, BlackBerry'ye, BlackBerry Grup Sirketleri'ne ve ilgili tedarikçilerine, mirasçilarina, vekillerini,
yetkili distribütörlerine, (Sebeke Hizmeti Saglayicisi da dahil) ve devralan kisilere, ve yöneticilerine, memurlarina,
çalisanlarina ve bagimsiz yüklenicilerine ödemeyi kabul edersiniz. BlackBerry ile ilgili hiçbir çözüm yolunun burada
verilen veya kanun ya da benzeri düzenlemelerin izin verdigi sekilde saglanan diger çözümlerin disinda oldugu
düsünülmemelidir, ancak bu tür çözümler kümülatif olacaktir.

17. Garanti Kosullari.

BAZI YARGI HÜKÜMLERI, SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MÜSTERILERLE
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BAGLANTILI TEMINATLARIN, KOSULLARIN, ONAYLARIN, GARANTILERIN, SIGORTALARIN VEYA
BEYANLARIN KAPSAM DISI BIRAKILMALARINA IZIN VERMEYECEKTIR VE MÜSTERI OLMANIZ
HALINDE YUKARIDAKI IFADELER SIZIN IÇIN GEÇERLI OLMAYACAKTIR. FRANSA'DA IKAMET
ETMENIZ HALINDE, BU SÖZLESMEDE VERILEN SINIRLI GARANTI, YASAL GIZLI AYIPLAR
HUSUSUNDAKI HER TÜRLÜ GARANTIYE YÖNELIK OLARAK FRANSIZ KANUNLARI TAHTINDA SAHIP
OLACAGINIZ HER TÜRLÜ YASAL VEYA ZORUNLU HAKLARA HALEL GETIRMEYECEKTIR.
LÜKSEMBURG'DA IKAMET ETMENIZ HALINDE, BU SÖZLESME GIZLI KUSURLARA ILISKIN YASAL
HAKLARINIZI ETKILEMEYECEKTIR.

(a) BBM Çözümü. BlackBerry, BBM Çözümünü gereken özen ve beceri ile saglayacaktir. BlackBerry, BBM
Çözümünü iliskin baska herhangi bir taahhüt veya garantide bulunmaz ve özellikle asagidakilere benzer herhangi bir
teminati taahhüt etmez veya saglamaz:

(i) BBM Çözümü kullaniminizin kesilmeyecegini veya hatasiz olacagi veya sürekli olarak mevcut olacagini; veya

(ii) Size gönderilen veya sizden gelen veya adiniza saklanan her türlü mesaj, Içerik veya bilgi de dahil olmak üzere,
BBM çözümünüzün kayip, yolsuzluk, saldiri, virüs, müdahale, hekleme veya baska bir güvenlik ihlalinden uzak
olacagini veya makul bir süre zarfinda veya bozulmamis bir formda iletilmis sekilde hatasiz olacagini.

(b) Genel Garantiler.

(i) GEÇERLI YASA TAHTINDA IZIN VERILEN MAKSIMUM HALLER DOGRULTUSUNDA, BURADA
AÇIKÇA BELIRTILMESI DISINDA, DAYANIKLILIGA YÖNELIK HER TÜRLÜ KOSUL, ONAY, GARANTI,
SIGORTA, BEYAN VEYA TAAHHÜT VE ÖZEL BIR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK, TICARI
ELVERISLILIK, TICARI KALITE, IHLAL DURUMUNUN ORTADAN KADIRILMASI, MEMNUNIYET
KALITESI VEYA MARKA DA DÂHIL HER TÜRLÜ KOSULLARIN, ONAYLARIN, GARANTILERIN,
SIGORTALARIN, BEYANLARIN VEYA TAAHHÜTLERIN TAMAMI, AÇIKÇA VEYA ZIMNEN, VE TICARI
GELENEKTEN VEYA TICARI ILISKI BIÇIMINDEN, TICARI TEAMÜLDEN VEYA DURUMDAN
KAYNAKLANAN VEYA DIGER HER TÜRLÜ GARANTILER, BEYANLAR, KOSULLAR, ONAYLAR VEYA
GARANTILER, AÇIKÇA VEYA ZIMNEN, BURADA FERAGAT EDILIR VE KAPSAM DISI BIRAKILIR.
POLONYA'DA IKAMET ETMENIZ HALINDE, BLACKBERRY, BU SÖZLESME TAHTINDA SAGLANAN MAL
VE/VEYA HIZMETLER DOGRULTUSUNDA YASAL GARANTIYI AÇIKÇA KAPSAM DISINDA
BIRAKACAKTIR.

(ii) Geçerli yasa tahtinda müsaade edilen maksimum kapsam dogrultusunda, yukarida belirtildigi üzere kapsam disi
birakilmamalari halinde, ancak sinirlandirilmis olabilen, Yazilim ile baglantili her türlü onay, garanti, sigorta, beyan
veya kosul, burada Cihaziniza Yazilimi kurmanizdan itibaren doksan (90) gün ile sinirlandirilir.

(c) Üçüncü Sahis Ögeleri ve Üçüncü Sahis Hizmetleri, Baglantili Alanlar.

(i) GEÇERLI YASA ILE SPESIFIK OLARAK YASAKLANAN HALLER DISINDA, ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERI
VE ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERI, BLACKBERRY'NIN DENETIMI ALTINDA DEGILDIR, BLACKBERRY,
ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERINE VE ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERINE ILISKIN SEÇIMINIZ, KULLANIMINIZ,
ERISIMINIZ VEYA UYGULAMANIZA YÖNELIK HERHANGI BIR SORUMLULUGA SAHIP DEGILDIR.

(ii) YUKARIDA GEÇEN: (A) ÖRNEGIN, BLACKBERRY VEYA SEBEKE HIZMETI SAGLAYICINIZDAN
BAGIMSIZ BIR SEKILDE VEYA BUNLAR YOLUYLA ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERINE VE/VEYA ÜÇÜNCÜ
SAHIS HIZMETLERINE NASIL ERISIM SAGLADIGINIZA VEYA ELDE ETTIGINIZE; VEYA (B) BU TÜR
ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERININ VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERININ (SEBEKE HIZMETLERI DE DAHIL)
BBM ÇÖZÜMÜNÜZÜN TAMAMININ VEYA BIR PARÇASININ KULLANILMASI IÇIN GEREKLI OLUP
OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANIR.

(iii) YUKARIDA GEÇENLERI SINIRLANDIRMADAN, UYGULANABILIR YASA ILE SPESIFIK OLARAK
YASAKLANAN HALLER DISINDA, "OLDUGU GIBI" VE "SUNULDUGU GIBI" ESASINA DAYANILARAK,
ÇESITLI KOSULLAR, ONAYLAR, GARANTILER, SIGORTALAR, BEYANLAR VEYA TAAHHÜTLER
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OLMADAN, ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERININ VE ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERININ TAMAMI, BLACKBERRY
SAHISINDAN SAGLANIR VEYA ERISILEBILIR HALE GETIRILIR VEYA BBM ÇÖZÜMÜ ILE BAGLANTILI
OLARAK SAHISINIZCA BASKA BIR SEKILDE KULLANILIR, VE BLACKBERRY, HERHANGI BIR SEKILDE,
(A) BU TÜR ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERININ VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERININ VEYA SADECE BU
TÜR ERISIME YÖNELIK TASARLANMIS YAZILIMIN HERHANGI BIR PARÇASININ DOGRULUGUNU,
AKTARIMINI, GÜNCELLIGINI VEYA DEVAMLI ELDE EDILEBILIRLIGINI; (B) ÜÇÜNCÜ SAHIS
ÖGELERININ VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERININ IFA VEYA ADEM-I IFALARINI VEYA (C) BBM
ÇÖZÜMÜNÜZÜN TAMAMI VEYA BIR PARÇASI ILE ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERININ VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS
HIZMETLERININ BIRLIKTE ÇALISABILIRLIKLERINI VEYA (D) ÜÇÜNCÜ SAHSIN VERINIZI KULLANIMI
ILE ILGILI OLAN DA DAHIL OLMAK ÜZERE, ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERI VE ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERI
ILE BAGLANTILI OLARAK BIR ÜÇÜNCÜ SAHSA AIT FAALIYETLER VE IHMALLERINI IÇEREN, ÜÇÜNCÜ
SAHIS ÖGELERI VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERI ILE BAGLANTILI HER TÜRLÜ SORUNA YÖNELIK
OLARAK, SIZIN ARACILIGINIZLA VEYA SAHSINIZDAN TALEP EDILEN ÜÇÜNCÜ SAHSA VEYA SIZE
KARSI HERHANGI BIR SORUMLULUGA SAHIP DEGILDIR.

(iv) YUKARIDA GEÇENLERI SINIRLANDIRMADAN, UYGULANABILIR YASA ILE SPESIFIK OLARAK
YASAKLANAN HALLER DISINDA, BLACKBERRY'NIN, HER TÜRLÜ VIRÜSTEN VEYA TEHDIT EDICI,
ONUR KIRICI, AHLAKA AYKIRI, HAKSIZ, INCITICI VEYA YASAL OLMAYAN ÜÇÜNCÜ SAHIS
HIZMETLERINDEN, ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERINDEN VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS FIKRI MÜLKIYET KALARINI
IHLAL EDEN HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETINDEN VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGESINDEN VEYA
BUNLARIN AKTARIMINDAN SORUMLU VE YÜKÜMLÜ OLMADIGINI KABUL EDERSINIZ. HERHANGI
BIR ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETINE VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGESINE ILISKIN HERHANGI BIR TALEP
DURUMUNDA, BASVURUNUZ SADECE ILILI ÜÇÜNCÜ SAHISLARA KARSI OLACAKTIR.

(d) Yasamsal Uygulamalar. BBM ÇÖZÜMÜNÜZ VEYA HERHANGI BIR PARÇASI, TEHLIKELI ORTAMLARDA
VEYA NÜKLEER TESISLERIN, HAVA TASITI NAVIGASYONUNUN VEYA ILETISIM SISTEMLERININ,
HAVA TRAFIGI KONTROLÜ, YASAM DESTEK, SILAH SISTEMLERININ VEYA ACIL DURUM KONUM
GÖSTERICILERININ VEYA DIGER ACIL DURUM HIZMETLERININ ISLETIMI DE DÂHIL OLMAK ÜZERE,
ARIZA GÜVENLIK KONTROLLERINI VEYA PERFORMASINI GEREKTIREN ORTAMLARDA YASAMSAL
UYGULAMALARDA KULLANILMAYA UYGUN DEGILDIR. DÜZENLI VERI KAZANIMI VE YEDEK
SISTEMLERI SAGLAYACAGINIZI BEYAN VE TAAHHÜT EDERSINIZ VE (i) KULLANIM VEYA HIZMET
KESINTISI; VEYA (ii) VERI AKTARIMINDA ZORLUKLAR VEYA HATALAR; VEYA (iii) VERININ
KAYBOLMASI VEYA BOZULMASI DURUMUNDA: TÜM VE HER TÜRLÜ ZARARI VE HASARI
AZALTACAGINIZI; BU TÜR SORUNLARI BLACKBERRY'YE DERHAL RAPORLAYACAGINIZI KABUL
EDERSINIZ. KISIM 18(b)'DEKI ZARARLARA YÖNELIK GENEL FERAGATNAME HÜKÜMLERINI
SINIRLANDIRMAKSIZIN, BU TÜR HASARLARIN ÖNGÖRÜLÜP ÖNGÖRÜLMEDIKLERINE
BAKILMAKSIZIN VE BLACKBERRY'NIN BU TÜR OLASI HASARLAR KONUSUNDA BILGILENDIRILMIS
OLMASI DURUMUNDA DAHI, YASAMSAL UYGULAMARA YÖNELIK OLARAK VEYA TEHLIKELI
ORTAMLARDA VEYA ARIZA GÜVENLIK KONTROLLERI VEYA PERFORMANSI GEREKTIREN
ORTAMLARDA BMM ÇÖZÜMÜNÜZÜ VEYA HERHANGI BIR PARÇASINI KULLANIMINIZDAN
KAYNAKLANAN HERHANGI BIR HASARDAN BLACKBERRY SORUMLU DEGILDIR.

(e) iTunes magazasindan elde edilen Yazilim. iTunes Magazasindan elde edilen herhangi bir Yazilima iliskin olarak,
geçerli garanti sartlarina uyacak sekilde Yazilimin bozulmasi durumunda, Apple'ye bildirimde bulunursunuz ve Apple,
bu tür bir sorunun mevcut olmasi halinde, bu Yazilimin Size ait kopyasi için ödediginiz satin alma bedelini tarafiniza
geri öder ve Apple, geçerli garanti sartlarina uyan bozulmaya yüklenecek diger taleplere, yükümlülüklere, zararlara,
masraflara veya maliyetlere yönelik baska herhangi bir sorumluluga sahip olmayacaktir.

18. Yükümlülük Sinirlari.

BAZI ÜLKELER, MÜSTERILER ILE OLAN ANLASMALARDA DOLAYLI, INDIREKT VEYA DIGER
HASARLARIN SINIRLANDIRILMASINA VEYA KAPSAM DISINDA BIRAKILMASINA IZIN VERMEZLER VE
SIZIN BIR MÜSTERI OLMANIZ HALINDE, BU KISIMDAKI SINIRLANDIRMALAR VEYA YUKARIDA
GEÇEN IFADELER SIZE UYGULANMAYACAKTIR.
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(a) GEÇERLI KANUNUN IZIN VERDIGI MAKSIMUM KAPSAMDA VE BU SÖZLESMEDE BELIRTILEN
SPESIFIK ÇÖZÜMLERE BAGLI OLARAK, BLACKBERRY ASAGIDAKI ZARAR TÜRLERININ HERHANGI
BIRINDEN HIÇBIR SEKILDE SORUMLU OLMAYACAKTIR: DOLAYLI, EMSAL TESKIL EDEN, KAZAI,
INDIREKT, ÖZEL, CEZAI, AGIRLASTIRILMIS ZARARLAR, TICARI KAZANÇ VEYA GELIR KAYBI,
BEKLENEN TASARRUFUN GERÇEKLESTIRILEMEMESI, IS DURAKLAMASI, PIYASA BILGISININ KAYBI,
IS FIRSATI KAYBI VEYA VERILERIN BOZULMASI VEYA KAYBI VEYA VERI GÜVENLIGI IHLALI,
VERILERIN ILETILEMEMESI VEYA ALINAMAMASI, BLACKBERRY HARICINDE BIR SAHIS
TARAFINDAN, BBM ÇÖZÜMÜNÜZDE VEYA BIR PARÇASINDA YAPILAN HERHANGI BIR
DEGISIKLIKTEN VEYA TESEBBÜS EDILEN DEGISIKLIKLERDEN ORTAYA ÇIKAN VEYA BBM ÇÖZÜMÜN
ILE BAGLANTILI OLARAK KULLANILAN HERHANGI BIR UYGULAMAYA ILISKIN PROBLEMLER,
AKSAMA SÜRESI MALIYETLERI, BBM ÇÖZÜMÜNÜZÜN, VEYA BIR PARÇASININ VEYA HER TÜRLÜ
ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERININ VEYA ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERININ KULLANIM KAYBI, IKAME
MALLARIN MALIYETI, PAKETLEME, TESISI VEYA HIZMET MALIYETI, SERMAYE MALIYETI VEYA BU
TÜR HASARLARIN ÖNGÖRÜLÜP ÖNGÖRÜLMEDIKLERINE BAKILMAKSIZIN VE BLACKBERRY'NIN BU
TÜR OLASI HASARLAR KONUSUNDA BILGILENDIRILMIS OLMASI DURUMUNDA DAHI, BBM
ÇÖZÜMÜNÜZÜN KULLANILMASI, KULLANILAMASI, IFASI VEYA ADEM-I IFASI DA DAHIL OLMAK
ÜZERE, BBM ÇÖÜMÜZÜNÜZDEN VEYA BU SÖZLESMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA
BAGLANTILI OLAN BENZER DIGER MADDI ZARARLAR.

(b) Geçerli yasanin izin verdigi maksimum kapsamda, Blackberry'nin toplam sorumlulugu: (i) söz konusu Yazilimin bir
kismina yönelik ödenen miktari; (ii) söz konusu Ücretli Hizmet periyoduna yönelik ödenen miktari; ve (iii) bes (5)
Amerika Birlesik Devletleri dolarini hiçbir durumda asmayacaktir.

(c) Geçerli yasanin izin verdigi maksimum kapsamda, bu sözlesme tahtinda BlackBerry'nin Size karsi yükümlü olmasi
halinde, BlackBerry sadece, bu tür arizalar, gecikmeler süresince ortaya çikan veya BBM çözümünüzün ifa
edilememesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacaktir.

(d) Bu Kisimda geçen hiçbir hüküm, BlackBerry tarafindan ödenebilir her türlü zararin Sizin veya bir baskasinin yardim
edebildigi ölçüde azaltilmasi sartiyla, dogrudan BlackBerry'nin ihmalinden kaynaklanmasi halinde, ölüm veya fiziksel
yaralanma durumunda, BlackBerry'nin Size olan sorumlulugunu sinirlandirmaz. Italya veya Lüksemburg'da ikamet
etmeniz halinde, bu Kisimda geçen hiçbir hüküm, BlackBerry tarafindan ödenebilir her türlü zararin Sizin veya bir
baskasinin yardim edebildigi ölçüde azaltilmasi sartiyla, dogrudan BlackBerry'nin kötü niyetinden veya agir ihmalinden
kaynaklanmasi halinde, BlackBerry'nin Size olan sorumlulugunu sinirlandirmaz.

(e) UYGULANABILIR YASA TAHTINDA IZIN VERILEN MAKSIMUM HALLER DOGRULTUSUNDA, HER IKI
TARAF, SADECE BU SÖZLESMEDE AÇIKÇA BELIRTILMESI SARTIYLA DIGER TARAFA KARSI
SORUMLU OLACAKTIR VE ANLASMADA, HAKSIZ FIILDE, KANUN TAHTINDA VEYA BASKA BIR
SEKILDE, BASKA HERHANGI BIR ZORUNLULUGA, SORUMLULUGA VEYA YÜKÜMLÜLÜGE SAHIP
OLMAYACAKTIR.

(f) BURADAKI SINIRLANDIRMALAR, ISTISNALAR VE FERAGATNAMELER; (i) SÖZLESME IHLALI,
IHMAL HAKSIZ FIIL, KESIN SORUMLULUK VEYA BASKA HERHANGI BIR YASAL DOKTRIN DÂHIL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, NITELIGINDEN BAGIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESI,
HAK TALEBI VEYA AÇTIGINIZ DAVA IÇIN GEÇERLI OLACAKTIR; (ii) TEMEL BIR IHLAL VEYA
IHLALLER YA DA BU SÖZLESMENIN ASIL AMACININ VEYA BURADA DÂHIL EDILEN TÜM YASAL
ÇÖZÜM YOLLARININ GERÇEKLESMEMESI HALINDE GEÇERLILIGINI KORUYACAKTIR; (iii) BURADA
AÇIKLANAN TAZMINAT YÜKÜMLÜLÜKLERI IÇIN YA DA BIR TARAFIN FIKRI MÜLKIYET HAKKININ
DIGER TARAF TARAFINDAN IHLALI VEYA SUISTIMALI VEYA BU SÖZLESMENIN: "BBM ÇÖZÜMÜ
KULLANIM KOSULLARI" (KISIM 2), "YAZILIM KULLANIMI" (KISIM 3), "FIKRI MÜLKIYET" (KISIM 9),
"IHRACAT, ITHALAT VE KULLANIM SINIRLAMALARI VE AMERIKAN HÜKÜMETI LISANSLARI"
(BÖLÜM 10), "GIZLILIK VE TERS MÜHENDISLIK YASAGI" (KISIM 12) VE "KULLANICI VERISI" (KISIM 20)
BASLIKLI KISIMLARININ IHLALI DURUMLARI IÇIN GEÇERLI OLMAYACAKTIR VE (iv) BLACKBERRY
VE BAGLI SIRKETLERI, BUNLARIN HALEFLERI, DEVRALANLARI VE YETKILI BLACKBERRY
DISTRIBÜTÖRLERINE (YAZILIMIN YETKILI BLACKBERRY DISTIRIBITÖRLERI OLARAK HIZMET VEREN
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SEBEKE HIZMETI SAGLAYICILAR DA DÂHIL) UYGULANACAKTIR.

(g) BLACKBERRY GRUP SIRKETLERININ HERHANGI BIR MEMUR, MÜDÜR, ÇALISAN, TEMSILCI,
DISTRIBITÖR, TEDARIKÇI (BAYI HARICINDE), HIZMET SAGLAYICI VEYA BAGIMSIZ YÜKLENICISININ
BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE ILGILI HIÇBIR KOSULDA BIR SORUMLULUGU
OLMAYACAKTIR.

(h) BU SÖZLESMEDE BELIRTILEN FERAGATNAMELERIN, ISTISNALARIN VE SINIRLANDIRMALARIN,
TARAFLAR ARASINDAKI SÖZLESMENIN ANA UNSURUNU TESKIL ETTIKLERINI VE BU TÜR
FERAGATMAMELERIN, ISTISNALARIN VE SINIRLANDIRMALARIN OLMAMASI HALINDE: (i) BU
SÖZLESMEDEKI ÜCRETLERIN VE DIGER KOSULLARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE FARKLI OLACAGINI; VE (ii)
BLACKBERRY'NIN BU SÖZLESME TAHTINDAKI BBM ÇÖZÜMÜNÜ, YAZILIMI VEYA HIZMETLERI
SUNMA BECERISININ VE SIZIN BUNLARI KULLANINMA BECERINIZIN VE/VEYA BLACKBERRY'NIN
ÜÇÜNCÜ SAHIS ÖGELERINI VE ÜÇÜNCÜ SAHIS HIZMETLERINI BBM ÇÖZÜMÜNÜZ YOLUYLA
ERISILEBILIR KILMA BECERISININ ETKILENEBILECEGINI KABUL EDERSINIZ.

19. Bilgi Toplanmasina, Kullanimina, Islenmesine, Transferine, Saklanmasina ve Ifsa Edilmesine (toplu olarak "Proses"
veya "Isleme") yönelik Onay.

BlackBerry Sirketler Grubu veya hizmet saglayicilari tarafindan Islenen kisisel bilgiler, BlackBerry Gizlilik Politikasina
(bu Sözlesmeye referans olarak eklenen ve www.blackberry.com/legal adresinden görüntülenebilen veya
legalinfo@blackberry.com adresine e-posta yollanarak elde edilebilen) göre muamele edilecektir. Avrupa Birligi veya
Avrupa Ekonomik Alani ülkelerinden birinde olmaniz halinde, uygulanabildigi yerde, kisisel verileriniz ile ilgili veri
denetçisi, bu Sözlesmeyi imzaladiginiz BlackBerry kurulusudur.

(a) Kisisel Bilgi. Yazilimin kurulumu ve/veya kullanimi veya iliskili Yayin Süresi Hizmetleri veya BlackBerry ID'nin
olusturulmasi dahil olmak üzere BBM Çözümünün (veya herhangi bir kisminin) kullaniminiz, Sizin hakkinizdaki
geçerli yasa veya bir sirket veya yasal kurulusun diger bir formu olmaniz halinde BlackBerry Sirketler Grubu ve bunun
hizmet saglayicilari, Yayin Süreci Hizmet Saglayicilariniz ve ürüne sahip olan üçüncü sahislar veya BBM Çözümünüz
ile kullanilan hizmetler tarafindan BBM çözümünüzü Sizin adiniza kullanmasina yetki verdiginiz çalisanlariniz ve diger
bireyler (toplu olarak "Kullanicilar") altinda tanimlandigi üzere kisisel bilginin Islenmesi ile sonuçlanabilir. Kullanilan
Hizmetlere bagli olarak kisisel bilgi, örnegin isim, görüntü resmi, durum ve kisisel mesajlar, email adresi, telefon
numarasi, dil seçenegi, BlackBerry ID, hesap kimlik bilgisi ve ayarlari, Cihaz bilgisi (örnegin Cihaz kimlikleri ve Cihaz
modeli), ülke ve saat dilimi, Yayin Süresi Hizmet Saglayicisi bilgisi gibi bilgileri ve BBM Çözümü fonksiyonelliginizin
ve Hizmetleriniz veya BBM Çözümünüz ile birlikte kullanilan yazilimlar ve donanimlar ile ilgili bilgileri içerebilir.
BBM Çözümündeki özelliklerin mevcudiyetine bagli olarak adres rehberi bilgisine, Cihaz konum bilgisine, takvime,
fotograflara, hatirlaticilara, BBM Çözümünün parçasi olarak veya baglantili olarak bu bilgiyi kullanan (örnegin, adres
rehberinizdeki kisilere "BBM'i tavsiye et" mesajini email veya mesaj ile göndermenize izin vermek üzere)
fonksiyonelligi saglamak üzere BBM Çözümü tarafindan erisilebilir veya BlackBerry tarafindan Islenebilir. BlackBerry
Sirketler Grubunun, bu tür bir bilgiyi direkt olarak Sizden toplayabilmesini veya bunu Yayin Süresi Hizmet
Saglayicilarindan veya ürünlere sahip olan üçüncü sahislardan veya BBM Çözümünüz ile kullanilan hizmetlerden elde
edebilecegini onaylarsiniz. Bir sirket veya diger yasal kurum oldugunuz yerde BBM Çözümünüzün kullanimi
araciligiyla toplanan Kullanicilarinizin kisisel bilgileri ile ilgili olmasi nedeniyle bu Kisim altinda talep edilen kabul
etmek ve onaylari vermek üzere üzere tüm gerekli onaylari ve yetkiyi elde etmis oldugunuzu garanti edeceksiniz.

(b) Amaçlar. BlackBerry'nin Gizlilik Politikasi ile uyumlu olarak kisisel bilgi, asagidaki maddeler ile ilgili olan amaçlar
için BlackBerry Sirketler Grubu ve bunun hizmet saglayicilari tarafindan Islenebilir: (i) Size BBM Çözümünü ve
BlackBerry ID'sini saglamak üzere ihtiyaçlarinizin ve tercihlerinizin anlasilmasi ve karsilanmasi; (ii) bunlar hakkinda
Sizinle iletisim kurulmasi dahil olmak üzere yeni ürünlerin ve hizmetlerin gelistirilmesi ve mevcut olanlarin
gelistirilmesi; (iii) BlackBerry Sirketler Grubu'nun islerinin ve isletimlerinin yönetilmesi ve gelistirilmesi; ve (iv) yasal
ve düzenleyici gereksinimlerin karsilanmasi. Ayrica BlackBerry, Yazilimin veya diger BlackBerry ürünlerinin ve
hizmetlerinin, Üçüncü Sahis Yaziliminin, Üçüncü Sashis Içeriginin ve Üçüncü Sahis Hizmetlerinin ve ilgili ürünlerin
veya hizmetlerin yükseltimlerini veya güncellestirmelerini veya yükseltimlerin veya güncellestirmelerin bildirimlerini
Kullanicilara mevcut hale getirebilir veya gönderebilir.
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(c) "Bulut-tabanli" Hizmetler. BBM Çözümünün, BlackBerry Sirketler Grubu veya bunlarin hizmet saglayicilari
tarafindan saglanan uzaktan erisimi, depolamayi veya yedekleme fonksiyonelliklerini içerebilen "bulut tabanli"
mesajlasmayi ve diger hizmetleri mevcut hale getirecegini kabul edersiniz ve bu hizmetlerin kullanilmasiyla bu tür
hizmetlere girdiginiz, sagladiginiz veya bunlarla birlestirdiginiz bilginin (örnegin görüntü isimleri ve resimleri, durum
mesajlari, kisi listesi veya grup bilgisi, takvim veya görevler ve ortam dosyalari gibi diger cihaz üzerindeki bilgiler),
BlackBerry ile olan anlasmanizin dogrultusunda sunulan hizmetlere olanak saglamak üzere BlackBerry Sirketler Grubu
tarafindan islenebilecegini kabul edersiniz ve BlackBerry'ye bu tür verileri saglamak üzere gerekli tüm onaya sahip
oldugunuzu beyan eder ve garanti edersiniz.

(d) Sosyal Fonksiyonellik. BBM Çözümü, Kendinizi kesfedilebilir kilmaniza ve diger bireyler ile baglanti kurmaniza ve
BlackBerry tarafindan saglanan sosyal fonksiyonellik ile birlestirilen Hizmetler veya yazilim veya Üçüncü Sahis
Yazilimi ve Üçüncü Sahis Hizmetleri olan olan deneyimlerinizi gelistirmenize ve arttirmaniza izin veren "sosyal
fonksiyonelligi" içerir. Bu tür bir fonksiyonelligi kullanmaniz halinde digerleri ile etkilesim veya baglanti kurmak üzere
görünebilirliginizin, digerlerine belirtilebilecegini ve profilinizin, görüntü isimlerinizin, görüntü resimlerinizin, durum
mesajlarinizin, üyelik durumunuzun ve diger tanimlayicilarin veya bilgilerin, bu tür bireyler tarafindan görülebilecegini
ve yorumlanabilecegini kabul edersiniz. Örnegin bu tür bir fonksiyonelligin var oldugu BBM sosyal platformu ile
birlestirilen bir Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanmaniz halinde asagidaki maddeleri kabul edersiniz: (i)
BlackBerry Messenger kisileriniz, bu tür bir Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanip kullanmadigini görebilir;
(ii) Kisileriniz, yüklediginiz veya Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmeti kullanimizin parçasi olarak paylasilmak üzere
mevcut olan profilinizin ve yazilimin ve Içerigin (Hizmete veya Üçüncü Sahis Yazilimina bagli olarak örnegin oyunlar,
muzik veya diger ortam dosyalari) ve sizin veya digerlerinin bunlar hakkinda yaptigi yorumlarin kullanildigini görebilir;
(iii) Kisileriniz hakkinda veya Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanimlarinin parçasi olarak yükledikleri veya
kullandiklari yazilim veya Içerik hakkinda yorum yaptiginizda hakkinizdaki bilgi (örnegin yorumlariniz, kullanici profil
adiniz ve görüntü resminiz), bu bireyin diger kisilerine gösterilebilir; ve (iv) Hizmet veya Üçüncü Sahis Hizmeti,
Hizmetin veya Yazilimin tercihleriniz ve kullanimina dayali olan önerileri gelistirmek üzere analiz gerçeklestiren
otomatiklestirilen fonksiyonelligi içerebilir. Mevcudiyetini ayarlamak üzere mevcut seçenekler için uygulanabilir
Hizmetlere veya Yazilima yönelik olan uygulanabilir ayar seçeneklerini veya bu tür Hizmetlere veya Yazilima yönelik
olan gizlilik ayarlarini kontrol ediniz.

(e) Üçüncü Sahis Hizmetleri ile Birlestirilme. BBM Çözümü, Üçüncü Sahis Hizmetlerinin (örnegin, Yayin Süresi
Hizmetleri) islev göstermesini gerektirebilir. BBM Çözümünüzü Üçüncü Sahis Hizmetleri (örnegin, üçüncü sahislar
tarafindan sunulan sosyal ag kurma veya diger hizmetler dogrultusunda BBM Çözümünü kullaniminiza olanak saglayan
hizmetler) ile birlestirmeyi veya baglamayi tercih etmeniz halinde kisisel ve/veya yerel amaçlariniz için bu tür Üçüncü
Sahis Hizmetlerine erisiminize olanak saglamak amaciyla adiniza Üçüncü Sahis Hizmetlerine erismek ve bu tür Üçüncü
Sahis Hizmetleri ile iliskili olan kisisel bilginizi Islemek üzere Blackberry'nin kimlik bilgilerinize erismesine yetki
verirsiniz. Islenen bilgi, asagidakileri içerebilir: (i) BlackBerry ID'niz veya diger uygulanabilir hesap ID'niz, sifreniz,
dogrulama sembolleriniz veya BBM Çözümünüz ile birlestirdiginiz bu tür her bir üçüncü sahis hizmetleri veya diger
hesap(lar) için diger kimlik bilgileriniz; (ii) Hesap profil bilgileriniz (örnegin BlackBerry ID'si, görüntü resminiz,
görüntü isminiz, kisisel mesajiniz, görünebilirlik durumunuz, ülkeniz, saat diliminiz, özgün cihaz tanimlayiciniz, vb.);
(iii) cihaz üstündeki kisilerin bilgisi; Yazilim hesabiniza baglanti kurdugunuz üçüncü sahis uygulamalarinin veya
hizmetlerin bildirimi; ve (v) Yazilim hesabiniza baglanti kurdugunuz üçüncü sahis uygulamalarini veya hizmetleri
kullaniminizdan meydana gelen oturum verisi (örnegin Yazilim hesabi profil kutusunda görüntülemek için baglanti
kurulan üçüncü sahis oyununda veya uygulamasinda elde ettiginiz yüksek skorlar, baglanti kurulan üçüncü sahis
uygulamasi veya hizmeti bünyesinde üstlendiginiz ve anlik mesajlasma fonksiyonelligi Yazilimi tarafindan olanak
saglanan anlik mesajlasma sohbetlerinden meydana gelen anlik mesajlasma verisi, vb.). Aktivasyon, faturalama,
provizyon, hizmet, bakim ve deaktivasyon amaçlari için BlackBerry'nin uygulanabilir Üçüncü Sahis Hizmet
saglayicilarina (Yayin Süresi Hizmet Saglayicilari dahil olmak üzere) kisisel bilgiyi açiklamasina yetki verirsiniz.
Erisilen bu tür Üçüncü Sahis Hizmetleri, BlackBerry'nin kontrolü altinda degildir. Kisisel bilginizin, Yayin Süresi
Hizmet Saglayiciniza veya ürünlere sahip olan üçüncü sahislara veya BBM Çözümünüz ile birlikte kullanilan
hzimetlere açiklanmasi halinde bu tür üçüncü sahislarin uygulanabilir sözlesmelerine ve gizlilik politikalarina tabi
tutulur ve Üçüncü Sahis Hizmetlerini ve Üçüncü Sahis Yazilimini kullanmadan önce bu tür hükümleri gözden
geçirmeniz gerekmektedir. Daha fazlasini ögrenmek ve uygulanabilir oldugu yerde bu tür Üçüncü Sahis Hizmetleri ve
Üçüncü Sahis Yazilimi üzerindeki kabul edilen izinleri ve mevcut kontrolleri ayarlamak amaciyla Cihazinizin
yaziliminin ve Yazilimin seçeneklerini ve yardim menüsünü gözden geçirmelisiniz.
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(f) Çerezler ve Benzer Teknolojiler. BlackBerry Sirketler grubu, hem Sizi hem de BlackBerry'yi korumak, Hizmetlerin
kullanimini kolaylastirmak veya deneyiminize uyarlamak için yardimci olmak üzere veya kullanicilarin Hizmetlerimiz
ve BBM Çözümünden nasil hizmet aldigini anlamak ve özelliklerini gelistirmek için yardim almak üzere analitikler için
belirli hizmetlere oturum açmanizi saglamak üzere anonimlestirilen bilgileri kullanan "çerezleri" (Cihaziniz üzerinde
depolanan verilerin küçük parçalari) veya benzer araçlari kullanabilir.

(g) Destek ve Kalite Güvencesi. Destek için BlackBerry ile iletisim kurmaniz veya bu tür amaçlar için BlackBerry
tarafindan saglanan günlük araçlari veya email araciligiyla BlackBerry'ye hata tanimlamalarini veya diger teknik
bilgileri göndermeniz halinde Cihaz tanimlayicilari, donanim ID'si ve model numarasi, bellek durumu, isletim sistemi
ortam bilgisi, batarya durumu, Wi-Fi/WLAN, radyo veya wireless gücü ve baglantilari, kurulan uygulamalarin listesi,
uygulama kullanim bilgisi, proseslerin çalismasi ve cihaz konfigürasyonu ile iliskili veri, sistem etkinlikleri ve hata
tanimlama amaçlari için faydali olabilecek olan Cihazinizin ve Cihazinizdaki Yazilimin kosulu ile iliskili olan diger
bilgiler gibi teknik bilgileri toplayabilmesini kabul edersiniz. Bu tür bir bilgi, BlackBerry'nin Gizlilik Politikasi
dogrultusunda BlackBerry ürünlerinin ve hizmetlerinin sorun giderme, müsteri destegi, yazilim güncellestirmeleri ve
gelistirilme amaçlari için kullanilacaktir. Analizin, üçüncü sahis ürününün dahil oldugunu belirtmesi halinde
BlackBerry, sorun giderme prosesinin bir parçasi olarak ürünün üçüncü sahis tedarikçisine belirli hata tanimlama veya
teknik bilgileri gönderebilir. BlackBerry ve bunun hizmet saglayicisi ile yapilan çagrilarin, çalisma, kalite güvencesi,
müsteri hizmeti ve referans amaçlari için kaydedilebilecegini onaylar ve kabul edersiniz.

(h) Mesajlarin Depolanmasi. BBM Çözümü tarafindan gönderilen mesajlarin içerikleri, normal is sürecinde BlackBerry
tarafindan saklanmaz veya arsivlenmez. BBM mesajlari veri hizmeti araciligiyla BlackBerry tarafindan veya adina
çalistirilan sunuculara gönderilir ve alicilarin çevrimiçi olmasi halinde alicilara yönlendirilir. Bir mesaj gönderildiginde
bu mesaj daha fazla bizim sunucularimizda tutulmaz. Alicilarin çevrimiçi olmamasi halinde teslim edilemeyen mesaj,
otuz (30) güne kadar çikabilen bir süre içinde teslim edilene kadar BlackBerry tarafindan veya adina çalistirilan
sunucularda tutulur ve akabinde teslim edilemeyen mesaj, sunucularimizdan silinir. Gönderilen her türlü mesajin içerigi,
BlackBerry tarafindan tutulmaz veya saklanmaz ve direkt olarak bu kullanicilar tarafindan silinmedikçe göndericinin ve
alicinin cihazlarinda bulunur. Yukarida açiklananlara karsin BlackBerry, BlackBerry'nin toplamakta yasal olarak
zorunlu tutuldugu her türlü bilginin yani sira mesajlar ve Cihazlar (örnegin, basarili bir sekilde teslim edilmis mesajlar
ve bu mesajlara katilan Cihazlar ile ilgili tarih ve zaman damgasi) ile ilgili islem detaylarini saklayabilir. BBM Çözümü
araciligiyla gönderilen mesajlar, kisa bir zaman periyodundan sonra sunucularimizda yer alacaktir ancak genel saklama
politikalarimiz ile uyumlu olarak kisa bir zaman periyodu içinde tanimlanabilir her türlü bilgiden silinecek ve
çikarilacaktir.

(i) Uluslararasi Transferler. BBM Çözümünü ("bulut tabanli" ve uzaktan erisim, depolama ve yedekleme fonksiyonu da
dahil) saglamak üzere BlackBerry Sirketler Grubunun, bazi durumlarda kisisel bilgileri ve iletisim içerigini içerebilen
verileri, Kanada, Amerika Birlesik Devletleri, Birlesik Krallik veya Avrupa Ekonomik Alandaki diger ülkelerdeki veya
Singapur veya diger Asya-Pasifik bölgesi ülkerindeki, Birlesik Arap Emirlikleri veya diger Orta Dogu bölgesi
ülkelerindeki veya BlackBerry Sirketler Grubu tarafindan veya adina çalistirilan tesislerin bulundugu diger ülkelerdeki
kullanicilar da dahil Kullanciilarin bulundugu yerde veya buranin disinda olmak üzere BlackBerry Sirketler Grubu
tarafindan veya adina çalistirilan sunucularda Isleyebildigini onaylar ve kabul edersiniz. Kullanicilarin Avrupa
Ekonomik Alaninda veya kisisel bilgilerin bulunulan yer veya bölgenin disina transfer edilmesi için onayin gerekli
oldugu herhangi bir yerde ikamet etmesi halinde bu tür bir Islemeyi onaylarsiniz ve Kullanicilarinizdan bu islemi
gerçeklestirmek üzere geçerli yasa ile gerekli tüm onaylari aldiginizi garanti edersiniz.

20. Kullanici Verisi. Kisim 19 ile yetki verilen herhangi açiklamalara ek olarak Siz ve Sizin Kullanici Onayiniz ve
BlackBerry Sirketleri Grubunun, yabanci ve yerli devlet kuruluslari dahil olmak üzere BlackBerry ("Kullanici Verisi"),
üçüncü sahislar için mevcut oldugu yerde BBM Çözümünüz ile baglantili olarak kullanilan BBM Çözüm
fonksiyonelliginiz ve hizmetler veya yazilim ve donanim kullanimi ile ilgili olan bilgi veya iletisiminizin onayi, kisisel
bilgiler dahil olmak üzere BlackBerry Sirketler Grubunun ve bunun hizmet saglayicilarinin, diger sahislarin ve
istiraklarin oldugu ülkelerin yasalari altinda Size bildiri saglamadan Sizin ve Kullanicinizin verisine erisebileceginin,
koruyabileceginin ve açiklayabileceginin anlasmasi, asagidaki maddeleri saglamak amaciyla yerlestirilir: (i) yasal
prosese veya uygulanabilir idari talebe veya diger sekilde yasa ile talep edilen sekle uyulmasi; (ii) bu Sözlesmeye
aykiriliktaki eylemlerin tetkik edilmesinde üçüncü sahislar ile isbirliginin yapilmasi; veya (iii) bu Sözlesmeyi icra etmek
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amaciyla Internet hizmeti saglayicilarinda, aglarda veya programlama olanaklarinda sistem yöneticileri ile isbirliginin
yapilmasi. Geçerli yasa altinda Kullanici Verisini BlackBerry Sirketler Grubuna açiklamak üzere ve yukarida
açiklandigi üzere bu tür Kullanici Verisini BlackBerry Sirketler Grubunun toplamasi, kullanmasi, islemesi, aktarmasi
ve/veya açiklamasi için Kullanicilarinizdan gerekli olan tüm onaylari elde ettiginizi garanti edersiniz.

21. Devir ve Delegasyon. BlackBerry, bu Sözlesmeyi Size haber vermeden devredebilir. BlackBerry'nin yazili ön izni
olmadan (bu tür bir onay, BlackBerry'nin takdir yetkisinde tutulabilir veya sarta baglanabilir) bu Sözlesmeyi bütün
olarak veya kismen devredemeyeceksiniz ve BlackBerry'nin yazili ön izni olmadan yapilan herhangi bir devir, geçersiz
ve etkisiz olacaktir. BlackBerry, bu Sözlesme altindaki tüm yükümlülükleri direkt olarak gerçeklestirebilir veya
yükümlülüklerin bazilarinin veya tümünün, yüklenicisi veya alt-yüklenicisi tarafindan gerçeklestirilmesini saglayabilir.

22. Tebligatlar. Bu Sözlesmede aksinin saglanmasi haricinde bu anlasmanin hükümleri altinda tüm tebligatlar veya
diger bildirimler, kisisel olarak, kurye yoluyla yazildiginda ve iletildiginde, elektronik posta olarak, ödemesi yapilan
postada, taahhütlü postada veya benzerinde, iadeli taahhütlü postada tutuldugunda ve tarafinizdan BlackBerry'ye
saglanan fatura adresine göre Size gönderildiginde ve Yönetim Müdürünün Dikkatine 200 Bath Road, Slough,
Berkshire, United Kingdom SL1 3XE adresindeki BlackBerry UK Limited'e gönderildiginde usulüne uygun olarak
iletilmis sayilacaktir. Yukaridakilere ek olarak istegine göre BlackBerry, bu Sözlesmenin altinda Size elektronik olarak
herhangi bir bildirimi verebilir. Size saglanan elektronik bildiri, Sizin tarafinizdan BlackBerry'ye saglanan bir email
adresine iletildiginde usulüne uygun olarak iletilmis sayilacaktir ve BleckBerry'ye bu tür bir adresi saglamamis olmaniz
halinde bildiri, http://www.blackberry.com/legal/ sitesine belirgin bir biçimde gönderildiginde usulune uygun olarak
iletilebilir.

23. Mücbir Sebep. Bu Sözlesmenin herhangi diger bir provizyonuna karsin hiçbir Sahis, bu Sözlesmenin olmadiginda
Kisim 17(a)(ii) altinda listelenen olaylari kapsamayi kabul ettiginiz makul kontrolünün ötesindeki sebepler nedeniyle
yükümlülüklerini yerine getirmemis oldugu kabul edilecektir. Bu provizyon, bu Sözlesmenin altinda hiçbir Sahis diger
Sahsa ödeme yaptirmak üzere herhangi bir yükümlülügün yerine getirmeme mazareti olarak yorumlanmayacaktir.

24. Genel.

(a) Üçüncü Sahis Lehtarlari. BlackBerry'nin istiraklari ve BlackBerry ve istiraklarin yöneticileri, yetkilileri ve
çalisanlari, bu Kisim ve Ingiltere 1999 Yasasi ("Üçüncü Sahis Yasasi") Kontratinin (Üçüncü Sahislarin Haklari)
provizyonlari dogrultusunda her biri, bu Sözlesmenin sahsiymis gibi bu Sözlesmenin "Acil Hizmetler" (Kisim 8), "BBM
Çözümünüz için Sorumluluk" (Kisim 16), "Yükümlülügün Sinirlanmasi" (Kisim 18) ve "Garanti; Reddi" (Kisim 17)
baslikli Kisimlarinin amaci için üçüncü sahis lehtarlari olarak tasarlanir. Hizmetler için içerik saglayicilari, bu Kisim ve
Üçüncü Sahislar Yasasinin provizyonlari dogrultusunda her biri, bu Sözlesmenin Sahsiymis gibi "BBM Çözümünün
Kullanim Kurallari" (Kisim 2) ve "Fikir Hakki"nda (Kisim 9) düzenlenen Içeriklerinin üzerindeki korumalarin ve
sinirlandirmalarin üçüncü sahis lehtarlaridir. Bu Sözlesmede veya Üçüncü Sahislar Yasasi'nda aksi spesifik olarak
belirtilmesi haricinde bu Sözlesme için Sahis olmayan herhangi bir kisi, bu Sözlesme veya Üçüncü Sahislar Yasasi
altinda hiçbir hakka sahip degildir. Apple'a ait iTunes Store'dan Yazilim edinmeniz halinde Apple Sirketinin ve bagli
ortakliklarinin, bu Sözlesmenin üçüncü sahis lehtarlari oldugunu onaylar ve kabul edersiniz ve bu Sözlesmeyi kabul
ettiginizde Apple ve bagli ortakliklari, iOS platformu üzerindeki BBM Çözümünü kullaniminiz dogrultusunda üçüncü
sahis lehtarlari olarak bu Sözlesmeyi Size karsi icra etme hakkina sahip olacaktir (ve bu tür bir hakki kabul etmis
sayilacaktir). Apple Sirketinin ve bagli ortakliklarinin, BBM Çözümünden, BBM Çözümü ile ilgili olarak Tarafinizdan
veya üçüncü sahistan talep edilen herhangi bir hakkin ele alinmasindan veya BBM Çözümü ile ilgili olan herhangi bir
onarimdan ve destekten sorumlu olmadigini da onaylar ve kabul edersiniz.

(b) Temerrütten Feragat. Bu tür bir feragat, feragatin icra edilmesi için aranan kisiye karsi Sahsin yetkili imzasi ile
imzalanan yazida yapilmadikça hiçbir Sahis, ihmale, gecikmeye veya herhangi diger bir yasal veya adil doktrin bazinda
olsa da olmasa da bu Sözlesmenin altinda herhangi bir haktan feragat edilmis veya yoksun kalmis sayilmayacaktir. Bir
durumda bu Sözlesmenin herhangi bir provizyonunun feragati veya herhangi bir provizyonun ihlali, herhangi diger bir
durum için feragat olusturmayacaktir.

(c) Yürürlükte Kalma. Anlamlari ve içerikleri ile performansi sürdürmesi amaçlanan bu Sözlesmedeki terimler, kosullar
ve garantiler, tazminat kisimlari dahil olmak üzere bu performansin tamamlanmasindan, Sözlesmenin iptalinden veya
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bitiminden sonra yürürlükte kalacaktir.

(d) Geçerli Yasa ve Anlasmazlik Çözümü. BU SÖZLESME, YASANIN GEÇERLI KANUN
ANLASMAZLIKLARININ HERHANGI BIR KISMI HARIÇ BIRAKILARAK INGILTERE VE GALLER YASASI
ALTINDA YÖNETILIR VE YORUMLANIR. FRANSA'DA IKAMET ETMENIZ HALINDE VE FRANSA
TÜKETICI KODUNDA KULLANILDIGI GIBI BIR KULLANICI OLMANIZ HALINDE KONTRATLARDAKI
YABANCI HUKUK, SIZE UYGULANMAYABILIR. Sahislar, Uluslararasi Satim Sözlesmelerine iliskin Birlesmis
Milletler Sözlesmesinin, bütünüyle bu Sözlesmenin uygulamasina dahil edilmedigini kabul eder.

Mahkeme yeri, uygun olmayan yargi yeri nedeniyle veya herhangi benzer bir nedenle herhangi bir itirazi geri dönüsü
olmaksizin feragat edersiniz ve elektronik posta veya geçerli yasa tarafindan izin verilen herhangi diger biçimde proses
hizmetine geri dönüsü olmaksizin onay verirsiniz ve Ingiltere'de bulunan mahkemelerin yargisina geri dönüsü
olmaksizin onay verirsiniz ve razi olursunuz ve Siz ve BlackBerry, bu mahkemelerin kisisel yargilarina onay verir. Sizin
yarginizdaki mahkemelerin, yukarida refere edilen mahkemelerin yargisina ve mahkeme yerine onay vermenize izin
vermemesi halinde yerel yarginiz ve mahkeme yeriniz, bu Sözlemeden ortaya çikan veya bununla ilgili olan herhangi
anlasmazligi uygulayacaktir. Sahislar, anlasmazligin, jüri yargilamasi tarafindan çözülemeyecegini spesifik olarak
onaylar, böylece bu Sözlesmeden meydana gelen veya bununla ilgili olan herhangi bir problemde jüri tarafindan tüm
haklarini yargiya feragat eder. Sahislar arasindaki veya Sizi ilgilendiren hiçbir anlasmazlik, BlackBerry'nin yazili ön
izni olmadan birlestirilemez veya bir araya getirilemez.

Yukarida geçen hiçbir sey, hiçbir sahsin, ehil yarginin herhangi bir mahkemesinde ihtiyati veya herhangi diger adil
tedbir aramasini engellemez. Özellikle BlackBerry, asagidaki maddelere iliskin olan talepler veya anlasmazliklar için bir
yasa mahkemesinde ihtiyati tedbir arayan davalar (veya yarginizdaki bu tür benzer bir çözüm) dahil olmak üzere yasal
veya adil davalari açma hakkina sahiptir: (i) uygulanabilmesi halinde BBM Çözümünüzün veya bunun herhangi bir
kisminin alinmasi ile baglantili olarak BlackBerry'ye olan borcunuzun miktari; ve (ii) "BBM Çözümünüz için Kullanim
Kurallari" (Kisim 2), "Yazilim Kullanimi" (Kisim 3), "Fikri Mülkiyet" (Kisim 9), "Ihracat, Ithalat ve Kullanim
Kisitlamalari ve U.S. Hükümet Lisanslari" (Kisim 10), "Güvenlik, Hesaplar ve Sifreler" (Kisim 11), "Gizlilik ve Ters
Mühendislik Yasagi" (Kisim 12) ve "Feshin Sonucu" (Kisim 15) baslikli bu Sözlesmenin kisimlarinin ihlali veya ihlal
tehlikesi. FRANSA'DA IKAMET ETMENIZ HALINDE VE FRANSIZ TÜKETICI KODUNDA KULLANILDIGI
GIBI BIR TÜKETICI OLMANIZ HALINDE FRANSIZ YASASI ALTINDAKI TÜKETICILERE SAHIP OLAN
KONTRATLARDAKI YETKIDEN VE ANLASMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNDEN HERHANGI BIR
DEROGASYON, SIZE UYGULANMAYABILIR. LÜKSEMBURG'TA YASAMANIZ HALINDE VE
UYGULANABILIR YASA ALTINDAKI BIR TÜKETICI OLMANIZ HALINDE MEDENI VE TICARI
KONULARIN YETKISI VE TANINMASI VE ICRASI ILE ILGILI OLAN KURUL YÖNETMELIGI (EC) No.
44/2001 22 ARALIK, 2000 GEREGINCE KANUNA DAYANAN HAKLARINIZ ETKILENMEZ.

(e) Bölünebilirlik. Bu Sözlesmenin herhangi bir kisminin, maddesinin, provizyonunun veya cümlesinin veya bir
kisminin ("Kisim"), herhangi bir yetkideki ehil yetki tarafindan yasa disi, geçersiz veya uygulanamaz olduguna karar
verildigi sürece bu Sahsin bu tür bir karari, asagidaki maddeleri etkilemeyecektir: (i) bu Sözlesmenin geriye kalan
Sahislarinin yasalligi, geçerliligi ve uygulanabilirligi; veya (ii) herhangi diger bir yetkideki bu Sahsin yasalligi,
geçerliligi veya uygulanabilirligi ve bu Sahis, gerekli olmasi halinde mümkün oldukça ve sadece bundan sonra
bölündügünde Sözlesmeyi geçerli ve uygulanabilir kilmak üzere talep edildigi kadariyla sinirli olacaktir.

(f) Dil. Bu sözlesmenin, Ingilizceden farkli bir dile çevrilmesi halinde, Ingilizce verisyonu ve herhangi bir çevirisi
arasindaki anlamda çeliski veya zitlik olmasi durumunda Ingilizce versiyonu geçerli olacaktir. Yarginizdaki yasa ile
yasaklanmadikça ve bunun kadariyla bu Sözlesme ile ilgili olan herhangi ve tüm uyusmazlik, anlasmazlik,
arabuluculuk, tahkim veya dava, herhangi bir yazisma, inceleme, önermeler, basvurular, dava önergeleri, sözlü dava
önergeleri, savunmalar, sözlü savunmalar ve mahkeme kararlari veya hükümler dahil olmak üzere Ingilizce diline
basvurulacaktir.

(g) Sözlesmenin Bütünlügü. Bu Sözlesme (buraya eklenen amaçlar için bu ekin konusu ile ilgili olarak ekteki terimleri
içerecek olan), konusu ile iliskili olarak Sahislar arasindaki sözlesmenin bütünlügünü olusturur ve bu Sözlesmede
düzenlenenden farkli olarak Yazilima iliskin herhangi Sahislar arasindaki bir provizyon, anlayis, iletisim, beyan,
garanti, üstlenmeler, teminat sözlesmesi veya sözlesmeler yoktur. Yukaridakilere karsin Sahislar arasindaki diger
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sözlesmeler, BBM Çözümünüzün diger kisimlarinin kullanimini yönetebilir. Bu Sözlesme, konusu ile iliskili olarak
sözlü veya yazili biçimde Sahislar arasindaki herhangi bir ön veya es zamanli provizyonlarin, anlayislarin, iletisimlerin,
beyanin, garantilerin, üstlenmelerin, teminat sözlesmelerinin veya sözlesmelerin yerini alir ve bu Sözlesmeye girmeyi
kabul etmede yukaridakilerden herhangi birine istinad etmediginizi kabul edersiniz. Bu Sözlesme, Sahislar tarafindan
karsilikli anlasmanin herhangi bir zamaninda degistirilebilir. BlackBerry'nin geçerli yasa tarafindan açikça men edilmesi
halinin disinda BlackBerry ayrica, elektronik olara (yukaridaki Tebligat provizyonunda tasarlandigi üzere) veya
http://www.blackberry.com/legal sitesinde degisikligin tebligatini postalayarak Size degisikligin makul tebligatinin
saglanmasiyla yasadaki veya bunun gerektirdigi degisikliklerin belirtilmesi (bu Sözlesmenin tenfiz kabiliyetini
saglamak üzere degisiklikler dahil olmak üzere) veya is uygulamasindaki degisiklikler dahil olmak üzere kendi takdirine
bagli olarak beklenen temelde bu Sözlesmeye degisiklik yapma hakkini sakli tutar ve degisiklikler için yukaridaki
internet sitesini düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir. Degisiklik tebligatinin verilmesinden sonra altmis (60)
günden daha fazla sürede BBM Çözümünü kullanmaya devam etmeniz halinde bu degisiklikleri kabul etmis
sayilacaksiniz. Degisiklik(ler) ile ilgili olarak bir kayginizin olmasi halinde seçenekleriniz olarak tahkik etmek üzere
degisiklik(ler)in tebligatinin verilmesinden sonra altmis (60) gün içinde lütfen legalinfo@blackberry.com adresi ile
iletisim kurunuz.

(h) Hukuka Uygunluk. Bu Sözlesmenin veya herhangi ilgili bir lisans sözlesmesinin yürütülmesi ve icra edilmesi için
hükümet yetkilileri veya yarginizdaki geçerli yasa tarafindan gerektirilen tüm lisanslari, tescilleri ve onamalari kendi
hesabiniza elde edecek ve devam ettireceksiniz. Özellikle ve süpheye mahal vermemek için ticari sifrelemeyi veya
geçerli yasa tarafindan gerektirilen diger güvenlik fonksiyonunu içeren herhangi bir Yazilimin ithalati ve kullanimi için
ehil hükümet yetkililerinden herhangi bir gerekli lisansin, tescilin ve onamalarin elde edilmesi dahil olmak üzere BBM
Çözümünüzün kurulumundaki ve kullanimindaki tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere riayet edeceksiniz. Bu
yükümlülük ile uygunlugunuzu dogrulamak üzere BlackBerry'nin periyodik olarak talep edebilecegi teminati ve resmi
dökümanlari BlackBerry'ye saglayacaksiniz. Yukaridakileri sinirlamamak üzere belirli hizmetlere ve Üçüncü Sahis
Hizmetlerine evrensel olarak ulasilabilir, BlackBerry'nin veya uygulanabilir üçüncü sahsin bu Hizmetleri veya Üçüncü
Sahis Hizmetlerini kullanabilir olarak belirttigi ülkelerden farkli olan konumlarda Hizmetlere veya Üçüncü Sahis
Hizmetlerine erismeyi seçmeniz halinde bunu Sizin kendi inisiyatifinize göre yaparsiniz ve uygulanabilir Hizmetin veya
Üçüncü Sahis Hizmetinin ve iliskili Içerigin, Üçüncü Sahis ögelerinin veya Yazilimin ihracati, ithalati, kullanimi,
nakledilmesi ve/veya iletisimi ile ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm baglantili yasaya ve yönetmeliklere uygun
olmaktan sorumlusunuz. Ayrica BlackBerry, Hizmet(ler) ile iliskili olan veya araciligiyla mevcut hale getirilen BBM
Çözümünün ve Üçüncü Sahis Ögelerinin, tüm konumlarda kullanilmasi için uygun oldugunu veya mevcut oldugunu
beyan etmez. Bu islemlerin yasal olmadigi yerlerden Yazilimlari veya Üçüncü Sahis Ögelerini yüklemeyeceginizi veya
bunlara erismeyeceginizi veya bunlari yapmaya tesebbüs etmeyeceginizi kabul edersiniz. Yukaridakileri sinirlamamak
üzere geçerli yasanin, esler arasi, video veya Internet bazli fonksiyonelligin yarginizda izin verilmemesi nedeni,
belirlenen yas sinirinin altinda olmaniz nedeni veya Acil Hizmetler ile iliskili olan yasalarin nedeni dahil olmak üzere
BBM Çözümünün örnegin videolu veya sesli sohbet fonksiyonelligi gibi videolu ve/veya sesli arama özelliklerini
kullanmanizi yasaklamasi halinde BBM Çözümü özelliklerini veya ürünlerini yükleyemez veya kullanamazsiniz
ve/veya Acil Hizmetlere ulasmak üzere alternatif düzenlemeler yapmak, Sizin sorumlulugunuzdur.

(i) Genisletilmis Anlamlar. "Dahil" veya "örnegin gibi" terimi, durumuna göre "sinirli olmadan içermek" ve "sinirli
olmamak üzere örnegin" olarak anlamina gelecek sekilde yorumlanacaktir.

BU SÖZLESMENIN HÜKÜMLERI VE SARTLARI HAKKINDA HERHANGI BIR SORUNUZUN VEYA
KAYGINIZIN OLMASI HALINDE LÜTFEN legalinfo@blackberry.com SITESINDEN BLACKBERRY ILE
ILETISIME GEÇINIZ.

Sözlesmede ve BlackBerry'nin Gizlilik Politikasinda (www.blackberry.com/legal sitesinden bakiniz) belirtildigi üzere
kisisel bilgilerinizin kullanilmasina ek olarak Siz ve Yetkilendirilen Kullanicilariniz, GPS veya benzer uydu
hizmetlerinin (mevcut oldugu yerde) veya kitle kaynakli Wi-Fi erisim noktalarinin ve hücresel kule konumlarinin
kullanilmasiyla konum bilgisine dayali olan ve konum bazli pazarlamayi ve reklamciligi içerebilen özelliklere veya
hizmetlere iliskin olarak BlackBerry Sirketler Grubu ve bunun hizmet saglayicilari tarafindan takip edilmesinin
onaylanmasi, yetkilendirilmesi ve kabul edilmesi dahil olmak üzere bu Sözlesmenin ve BlackBerry'nin Gizlilik Poliçesi
altinda izin verilmesi dogrultusunda ve bu amaç için BlackBerry Sirket Gruplari ve bunun hizmet saglayicilari
tarafindan geçerli yasa altinda tanimlandigi üzere Sizin ve Sizin Yetkilendirdiginiz Kullanicilarinizin kisisel bilgilerinin
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Islenmesini onaylar, yetkilendirir ve kabul edersiniz. Örnegin mevcut oldugu yerde BBM Çözümünün belirli özellikleri,
konumunuzu kisileriniz ile paylasmaniza veya konumlandirmaya veya Size mesaj göndermeye izin verebilir.
BlackBerry Sirketler Grubu, bu tür bir bilgiyi kisisel olarak bir kullaniciyi tanimlayan bir formda tutmaz ve BlackBerry
Sirketler Grubu tarafindan veya adina saglanan konum bazli hizmetleri veya BBM Çözümünüz ile kullanilan Üçüncü
Sahis Hizmetleri tarafindan saglananlari Size saglamak ve gelistirmek üzere bu tür bir bilgiyi kullanabilir. BlackBerry
Sirketler Grubu ayrica, bilgi bazli ve konuma karsi hassas ilan saglamak için toplanmis veya anonim hale getirilmis olan
verileri olusturmak üzere bu tür bir bilgiyi kullanabilir. Konum verisini kullanan veya saglayan Üçüncü Sahis
Hizmetleri kullanildiginda bu tür Üçüncü Sahis Hizmetleri tarafindan konum bilgisinin kullanimi hakkindaki bu tür
üçüncü sahsin hükümlerine ve gizlilik politikasina tabisiniz ve bunu gözden geçirmelisiniz ve konum bilginizin diger
kisilere açiklanmasini kabul etmeden önce gereken önemi vermelisiniz.

Bilgi Toplanmasina, Kullanimina, Islenmesine, Transferine, Saklanmasina ve Ifsa Edilmesine (toplu olarak "Islemek"
veya "Isleme") yönelik Onay.

BlackBerry Sirketler Grubu veya hizmet saglayicilari tarafindan Islenen kisisel bilgiler, BlackBerry Gizlilik Politikasina
(bu Sözlesmeye referans olarak eklenen ve www.blackberry.com/legal adresinden görüntülenebilen veya
legalinfo@blackberry.com adresine e-posta yollanarak elde edilebilen) göre muamele edilecektir. Avrupa Birligi veya
Avrupa Ekonomik Alani ülkelerinden birinde olmaniz halinde, uygulanabildigi yerde, kisisel verileriniz ile ilgili veri
denetçisi, bu Sözlesmeyi imzaladiginiz BlackBerry kurulusudur.

(a) Kisisel Bilgi. Yazilimin kurulumu ve/veya kullanimi veya iliskili Yayin Süresi Hizmetleri veya BlackBerry ID'nin
olusturulmasi dahil olmak üzere BBM Çözümünün (veya herhangi bir kisminin) kullaniminiz, Sizin hakkinizdaki
geçerli yasa veya bir sirket veya yasal kurulusun diger bir formu olmaniz halinde BlackBerry Sirketler Grubu ve bunun
hizmet saglayicilari, Yayin Süreci Hizmet Saglayicilariniz ve ürüne sahip olan üçüncü sahislar veya BBM Çözümünüz
ile kullanilan hizmetler tarafindan BBM çözümünüzü Sizin adiniza kullanmasina yetki verdiginiz çalisanlariniz ve diger
bireyler (toplu olarak "Kullanicilar") altinda tanimlandigi üzere kisisel bilginin Islenmesi ile sonuçlanabilir. Kullanilan
Hizmetlere bagli olarak kisisel bilgi, örnegin isim, görüntü resmi, durum ve kisisel mesajlar, email adresi, telefon
numarasi, dil seçenegi, BlackBerry ID, hesap kimlik bilgisi ve ayarlari, Cihaz bilgisi (örnegin Cihaz kimlikleri ve Cihaz
modeli), ülke ve saat dilimi, Yayin Süresi Hizmet Saglayicisi bilgisi gibi bilgileri ve BBM Çözümü fonksiyonelliginizin
ve Hizmetleriniz veya BBM Çözümünüz ile birlikte kullanilan yazilimlar ve donanimlar ile ilgili bilgileri içerebilir.
BBM Çözümündeki özelliklerin mevcudiyetine bagli olarak adres rehberi bilgisine, Cihaz konum bilgisine, takvime,
fotograflara, hatirlaticilara, BBM Çözümünün parçasi olarak veya baglantili olarak bu bilgiyi kullanan (örnegin, adres
rehberinizdeki kisilere "BBM'i tavsiye et" mesajini email veya mesaj ile göndermenize izin vermek üzere)
fonksiyonelligi saglamak üzere BBM Çözümü tarafindan erisilebilir veya BlackBerry tarafindan Islenebilir. BlackBerry
Sirketler Grubunun, bu tür bir bilgiyi direkt olarak Sizden toplayabilmesini veya bunu Yayin Süresi Hizmet
Saglayicilarindan veya ürünlere sahip olan üçüncü sahislardan veya BBM Çözümünüz ile kullanilan hizmetlerden elde
edebilecegini onaylarsiniz. Bir sirket veya diger yasal kurum oldugunuz yerde BBM Çözümünüzün kullanimi
araciligiyla toplanan Kullanicilarinizin kisisel bilgileri ile ilgili olmasi nedeniyle bu Kisim altinda talep edilen kabul
etmek ve onaylari vermek üzere üzere tüm gerekli onaylari ve yetkiyi elde etmis oldugunuzu garanti edeceksiniz.

(b) Amaçlar. BlackBerry'nin Gizlilik Politikasi ile uyumlu olarak kisisel bilgi, asagidaki maddeler ile ilgili olan amaçlar
için BlackBerry Sirketler Grubu ve bunun hizmet saglayicilari tarafindan Islenebilir: (i) Size BBM Çözümünü ve
BlackBerry ID'sini saglamak üzere ihtiyaçlarinizin ve tercihlerinizin anlasilmasi ve karsilanmasi; (ii) bunlar hakkinda
Sizinle iletisim kurulmasi dahil olmak üzere yeni ürünlerin ve hizmetlerin gelistirilmesi ve mevcut olanlarin
gelistirilmesi; (iii) BlackBerry Sirketler Grubu'nun islerinin ve isletimlerinin yönetilmesi ve gelistirilmesi; ve (iv) yasal
ve düzenleyici gereksinimlerin karsilanmasi. Ayrica BlackBerry, Yazilimin veya diger BlackBerry ürünlerinin ve
hizmetlerinin, Üçüncü Sahis Yaziliminin, Üçüncü Sashis Içeriginin ve Üçüncü Sahis Hizmetlerinin ve ilgili ürünlerin
veya hizmetlerin yükseltimlerini veya güncellestirmelerini veya yükseltimlerin veya güncellestirmelerin bildirimlerini
Kullanicilara mevcut hale getirebilir veya gönderebilir.

(c) "Bulut-tabanli" Hizmetler. BBM Çözümünün, BlackBerry Sirketler Grubu veya bunlarin hizmet saglayicilari
tarafindan saglanan uzaktan erisimi, depolamayi veya yedekleme fonksiyonelliklerini içerebilen "bulut tabanli"
mesajlasmayi ve diger hizmetleri mevcut hale getirecegini kabul edersiniz ve bu hizmetlerin kullanilmasiyla bu tür
hizmetlere girdiginiz, sagladiginiz veya bunlarla birlestirdiginiz bilginin (örnegin görüntü isimleri ve resimleri, durum
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mesajlari, kisi listesi veya grup bilgisi, takvim veya görevler ve ortam dosyalari gibi diger cihaz üzerindeki bilgiler),
BlackBerry ile olan anlasmanizin dogrultusunda sunulan hizmetlere olanak saglamak üzere BlackBerry Sirketler Grubu
tarafindan islenebilecegini kabul edersiniz ve BlackBerry'ye bu tür verileri saglamak üzere gerekli tüm onaya sahip
oldugunuzu beyan eder ve garanti edersiniz.

(d) Sosyal Fonksiyonellik. BBM Çözümü, Kendinizi kesfedilebilir kilmaniza ve diger bireyler ile baglanti kurmaniza ve
BlackBerry tarafindan saglanan sosyal fonksiyonellik ile birlestirilen Hizmetler veya yazilim veya Üçüncü Sahis
Yazilimi ve Üçüncü Sahis Hizmetleri olan olan deneyimlerinizi gelistirmenize ve arttirmaniza izin veren "sosyal
fonksiyonelligi" içerir. Bu tür bir fonksiyonelligi kullanmaniz halinde digerleri ile etkilesim veya baglanti kurmak üzere
görünebilirliginizin, digerlerine belirtilebilecegini ve profilinizin, görüntü isimlerinizin, görüntü resimlerinizin, durum
mesajlarinizin, üyelik durumunuzun ve diger tanimlayicilarin veya bilgilerin, bu tür bireyler tarafindan görülebilecegini
ve yorumlanabilecegini kabul edersiniz. Örnegin bu tür bir fonksiyonelligin var oldugu BBM sosyal platformu ile
birlestirilen bir Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanmaniz halinde asagidaki maddeleri kabul edersiniz: (i)
BlackBerry Messenger kisileriniz, bu tür bir Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanip kullanmadigini görebilir;
(ii) Kisileriniz, yüklediginiz veya Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmeti kullanimizin parçasi olarak paylasilmak üzere
mevcut olan profilinizin ve yazilimin ve Içerigin (Hizmete veya Üçüncü Sahis Yazilimina bagli olarak örnegin oyunlar,
muzik veya diger ortam dosyalari) ve sizin veya digerlerinin bunlar hakkinda yaptigi yorumlarin kullanildigini görebilir;
(iii) Kisileriniz hakkinda veya Hizmeti veya Üçüncü Sahis Hizmetini kullanimlarinin parçasi olarak yükledikleri veya
kullandiklari yazilim veya Içerik hakkinda yorum yaptiginizda hakkinizdaki bilgi (örnegin yorumlariniz, kullanici profil
adiniz ve görüntü resminiz), bu bireyin diger kisilerine gösterilebilir; ve (iv) Hizmet veya Üçüncü Sahis Hizmeti,
Hizmetin veya Yazilimin tercihleriniz ve kullanimina dayali olan önerileri gelistirmek üzere analiz gerçeklestiren
otomatiklestirilen fonksiyonelligi içerebilir. Mevcudiyetini ayarlamak üzere mevcut seçenekler için uygulanabilir
Hizmetlere veya Yazilima yönelik olan uygulanabilir ayar seçeneklerini veya bu tür Hizmetlere veya Yazilima yönelik
olan gizlilik ayarlarini kontrol ediniz.

(e) Üçüncü Sahis Hizmetleri ile Birlestirilme. BBM Çözümü, Üçüncü Sahis Hizmetlerinin (örnegin, Yayin Süresi
Hizmetleri) islev göstermesini gerektirebilir. BBM Çözümünüzü Üçüncü Sahis Hizmetleri (örnegin, üçüncü sahislar
tarafindan sunulan sosyal ag kurma veya diger hizmetler dogrultusunda BBM Çözümünü kullaniminiza olanak saglayan
hizmetler) ile birlestirmeyi veya baglamayi tercih etmeniz halinde kisisel ve/veya yerel amaçlariniz için bu tür Üçüncü
Sahis Hizmetlerine erisiminize olanak saglamak amaciyla adiniza Üçüncü Sahis Hizmetlerine erismek ve bu tür Üçüncü
Sahis Hizmetleri ile iliskili olan kisisel bilginizi Islemek üzere Blackberry'nin kimlik bilgilerinize erismesine yetki
verirsiniz. Islenen bilgi, asagidakileri içerebilir: (i) BlackBerry ID'niz veya diger uygulanabilir hesap ID'niz, sifreniz,
dogrulama sembolleriniz veya BBM Çözümünüz ile birlestirdiginiz bu tür her bir üçüncü sahis hizmetleri veya diger
hesap(lar) için diger kimlik bilgileriniz; (ii) Hesap profil bilgileriniz (örnegin BlackBerry ID'si, görüntü resminiz,
görüntü isminiz, kisisel mesajiniz, görünebilirlik durumunuz, ülkeniz, saat diliminiz, özgün cihaz tanimlayiciniz, vb.);
(iii) cihaz üstündeki kisilerin bilgisi; (iv) Yazilim hesabiniza baglanti kurdugunuz üçüncü sahis uygulamalarinin veya
hizmetlerin bildirimi; ve (v) Yazilim hesabiniza baglanti kurdugunuz üçüncü sahis uygulamalarini veya hizmetleri
kullaniminizdan meydana gelen oturum verisi (örnegin Yazilim hesabi profil kutusunda görüntülemek için baglanti
kurulan üçüncü sahis oyununda veya uygulamasinda elde ettiginiz yüksek skorlar, baglanti kurulan üçüncü sahis
uygulamasi veya hizmeti bünyesinde üstlendiginiz ve anlik mesajlasma fonksiyonelligi Yazilimi tarafindan olanak
saglanan anlik mesajlasma sohbetlerinden meydana gelen anlik mesajlasma verisi, vb.). Aktivasyon, faturalama,
provizyon, hizmet, bakim ve deaktivasyon amaçlari için BlackBerry'nin uygulanabilir Üçüncü Sahis Hizmet
saglayicilarina (Yayin Süresi Hizmet Saglayicilari dahil olmak üzere) kisisel bilgiyi açiklamasina yetki verirsiniz.
Erisilen bu tür Üçüncü Sahis Hizmetleri, BlackBerry'nin kontrolü altinda degildir. Kisisel bilginizin, Yayin Süresi
Hizmet Saglayiciniza veya ürünlere sahip olan üçüncü sahislara veya BBM Çözümünüz ile birlikte kullanilan
hzimetlere açiklanmasi halinde bu tür üçüncü sahislarin uygulanabilir sözlesmelerine ve gizlilik politikalarina tabi
tutulur ve Üçüncü Sahis Hizmetlerini ve Üçüncü Sahis Yazilimini kullanmadan önce bu tür hükümleri gözden
geçirmeniz gerekmektedir. Daha fazlasini ögrenmek ve uygulanabilir oldugu yerde bu tür Üçüncü Sahis Hizmetleri ve
Üçüncü Sahis Yazilimi üzerindeki kabul edilen izinleri ve mevcut kontrolleri ayarlamak amaciyla Cihazinizin
yaziliminin ve Yazilimin seçeneklerini ve yardim menüsünü gözden geçirmelisiniz.

(f) Çerezler ve Benzer Teknolojiler. BlackBerry Sirketler grubu, hem Sizi hem de BlackBerry'yi korumak, Hizmetlerin
kullanimini kolaylastirmak veya deneyiminize uyarlamak için yardimci olmak üzere veya kullanicilarin Hizmetlerimiz
ve BBM Çözümünden nasil hizmet aldigini anlamak ve özelliklerini gelistirmek için yardim almak üzere analitikler için
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belirli hzimetlere oturum açmanizi saglamak üzere anonimlestirilen bilgileri kullanan "çerezleri" (Cihaziniz üzerinde
depolanan verilerin küçük parçalari) veya benzer araçlari kullanabilir.

(g) Destek ve Kalite Güvencesi. Destek için BlackBerry ile iletisim kurmaniz veya bu tür amaçlar için BlackBerry
tarafindan saglanan günlük araçlari veya email araciligiyla BlackBerry'ye hata tanimlamalarini veya diger teknik
bilgileri göndermeniz halinde Cihaz tanimlayicilari, donanim ID'si ve model numarasi, bellek durumu, isletim sistemi
ortam bilgisi, batarya durumu, Wi-Fi/WLAN, radyo veya wireless gücü ve baglantilari, kurulan uygulamalarin listesi,
uygulama kullanim bilgisi, proseslerin çalismasi ve cihaz konfigürasyonu ile iliskili veri, sistem etkinlikleri ve hata
tanimlama amaçlari için faydali olabilecek olan Cihazinizin ve Cihazinizdaki Yazilimin kosulu ile iliskili olan diger
bilgiler gibi teknik bilgileri toplayabilmesini kabul edersiniz. Bu tür bir bilgi, BlackBerry'nin Gizlilik Politikasi
dogrultusunda BlackBerry ürünlerinin ve hizmetlerinin sorun giderme, müsteri destegi, yazilim güncellestirmeleri ve
gelistirilme amaçlari için kullanilacaktir. Analizin, üçüncü sahis ürününün dahil oldugunu belirtmesi halinde
BlackBerry, sorun giderme prosesinin bir parçasi olarak ürünün üçüncü sahis tedarikçisine belirli hata tanimlama veya
teknik bilgileri gönderebilir. BlackBerry ve bunun hizmet saglayicisi ile yapilan çagrilarin, çalisma, kalite güvencesi,
müsteri hizmeti ve referans amaçlari için kaydedilebilecegini onaylar ve kabul edersiniz.

(h) Mesajlarin Depolanmasi. BBM Çözümü tarafindan gönderilen mesajlarin içerikleri, normal is sürecinde BlackBerry
tarafindan saklanmaz veya arsivlenmez. BBM mesajlari veri hizmeti araciligiyla BlackBerry tarafindan veya adina
çalistirilan sunuculara gönderilir ve alicilarin çevrimiçi olmasi halinde alicilara yönlendirilir. Bir mesaj gönderildiginde
bu mesaj daha fazla bizim sunucularimizda tutulmaz. Alicilarin çevrimiçi olmamasi halinde teslim edilemeyen mesaj,
otuz (30) güne kadar çikabilen bir süre içinde teslim edilene kadar BlackBerry tarafindan veya adina çalistirilan
sunucularda tutulur ve akabinde teslim edilemeyen mesaj, sunucularimizdan silinir. Gönderilen her türlü mesajin içerigi,
BlackBerry tarafindan tutulmaz veya saklanmaz ve direkt olarak bu kullanicilar tarafindan silinmedikçe göndericinin ve
alicinin cihazlarinda bulunur. Yukarida açiklananlara karsin BlackBerry, BlackBerry'nin toplamakta yasal olarak
zorunlu tutuldugu her türlü bilginin yani sira mesajlar ve Cihazlar (örnegin, basarili bir sekilde teslim edilmis mesajlar
ve bu mesajlara katilan Cihazlar ile ilgili tarih ve zaman damgasi) ile ilgili islem detaylarini saklayabilir. BBM Çözümü
araciligiyla gönderilen mesajlar, kisa bir zaman periyodundan sonra sunucularimizda yer alacaktir ancak genel saklama
politikalarimiz ile uyumlu olarak kisa bir zaman periyodu içinde tanimlanabilir her türlü bilgiden silinecek ve
çikarilacaktir.

(i) Uluslararasi Transferler. BBM Çözümünü ("bulut tabanli" ve uzaktan erisim, depolama ve yedekleme fonksiyonu da
dahil) saglamak üzere BlackBerry Sirketler Grubunun, bazi durumlarda kisisel bilgileri ve iletisim içerigini içerebilen
verileri, Kanada, Amerika Birlesik Devletleri, Birlesik Krallik veya Avrupa Ekonomik Alandaki diger ülkelerdeki veya
Singapur veya diger Asya-Pasifik bölgesi ülkerindeki, Birlesik Arap Emirlikleri veya diger Orta Dogu bölgesi
ülkelerindeki veya BlackBerry Sirketler Grubu tarafindan veya adina çalistirilan tesislerin bulundugu diger ülkelerdeki
kullanicilar da dahil Kullanciilarin bulundugu yerde veya buranin disinda olmak üzere BlackBerry Sirketler Grubu
tarafindan veya adina çalistirilan sunucularda Isleyebildigini onaylar ve kabul edersiniz. Kullanicilarin Avrupa
Ekonomik Alaninda veya kisisel bilgilerin bulunulan yer veya bölgenin disina transfer edilmesi için onayin gerekli
oldugu herhangi bir yerde ikamet etmesi halinde bu tür bir Islemeyi onaylarsiniz ve Kullanicilarinizdan bu islemi
gerçeklestirmek üzere geçerli yasa ile gerekli tüm onaylari aldiginizi garanti edersiniz.

Kullanici Verisi.

Yukaridaki Kisim ile yetki verilen herhangi açiklamalara ek olarak Siz ve Sizin Kullanici Onayiniz ve BlackBerry
Sirketleri Grubunun, yabanci ve yerli devlet kuruluslari dahil olmak üzere BlackBerry ("Kullanici Verisi"), üçüncü
sahislar için mevcut oldugu yerde BBM Çözümünüz ile baglantili olarak kullanilan BBM Çözüm fonksiyonelliginiz ve
hizmetler veya yazilim ve donanim kullanimi ile ilgili olan bilgi veya iletisiminizin onayi, kisisel bilgiler dahil olmak
üzere BlackBerry Sirketler Grubunun ve bunun hizmet saglayicilarinin, diger sahislarin ve istiraklarin oldugu ülkelerin
yasalari altinda Size bildiri saglamadan Sizin ve Kullanicinizin verisine erisebileceginin, koruyabileceginin ve
açiklayabileceginin anlasmasi, asagidaki maddeleri saglamak amaciyla yerlestirilir: (i) yasal prosese veya uygulanabilir
idari talebe veya diger sekilde yasa ile talep edilen sekle uyulmasi; (ii) bu Sözlesmeye aykiriliktaki eylemlerin tetkik
edilmesinde üçüncü sahislar ile isbirliginin yapilmasi; veya (iii) bu Sözlesmeyi icra etmek amaciyla Internet hizmeti
saglayicilarinda, aglarda veya programlama olanaklarinda sistem yöneticileri ile isbirliginin yapilmasi. Geçerli yasa
altinda Kullanici Verisini BlackBerry Sirketler Grubuna açiklamak üzere ve yukarida açiklandigi üzere bu tür Kullanici
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Verisini BlackBerry Sirketler Grubunun toplamasi, kullanmasi, islemesi, aktarmasi ve/veya açiklamasi için
Kullanicilarinizdan gerekli olan tüm onaylari elde ettiginizi garanti edersiniz.
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