
BBM CHANNELS İÇERİĞİNE DAİR KURALLAR 

Aşağıdaki kuralların hukuki öneri olmadığını ve bu kurallara bağlı kalınmasının hukuka uygunluk 
oluşturmayabileceğini lütfen tavsiyemiz olarak kabul ediniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu 
kuralları ihlal eden veya başka bir şekilde uygunsuz görülen her türlü İçeriği kaldırma hakkını saklı 
tutmaktayız. 

1. Genel. 

a. Yaptığınız gönderilerin, reklamların ve promosyonların (topluca “İçerik” olarak 
anılacaktır) yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere, kurallara ve sektör mevzuatına 
uygunluğunu güvence altına almak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

b. Yukarıdakileri sınırlamaksızın eğer İçeriğiniz sadece belli bir yaş veya üzerindeki ya da 
belli bir idari birimde ikamet eden kullanıcılara yönelikse ve kullanıcının yaşı ya da 
ikamet ettiği idari birim tespit edilemiyorsa İçeriğinizi kullanıcıya karşı 
görüntüleyemezsiniz. Her ne kadar bu konuda yardımcı olması için birtakım denetimler 
sunabilsek de sunulan hiçbir denetimin yeterliliğine dair hiçbir beyanda 
bulunmamaktayız ve İçeriğinizin görüntülendiği her ülke için hukuka uygun kısıtlamalar 
oluşturmak nihayetinde sizin sorumluluğunuzdadır. 

c. BBM Channels, Kanal yöneticilerinin Kanalda yer alan markayla, kurumla, etkinlikle ya 
da şahısla ilgili İçerik göndermesine ve sergilemesine izin vermeyi amaçlamaktadır. 
Hiçbir Kanal, üçüncü taraf reklamlarını görüntülemek üzere kullanılamaz ve siz de kendi 
Kanalınızı bu gibi amaçlarla kiraya veremez, leasing yapamaz ya da kullanıma 
sunamazsınız. 

d. İçerik kendi doğası ya da içerdikleri itibarıyla sahte, yanlış yönlendirici, hileli veya 
aldatıcı olamaz. 

e. Eğer İçeriğinizde bir internet sitesine link veriliyorsa İçerikte promosyonu yapılan 
ürünler veya hizmetler, söz konusu sitenin açılış sayfasında açıkça beyan edilmeli ve link 
başka bir oltalama sitesine, kötü amaçlı yazılıma veya başka bir zararlı koda ya da 
sitelere veya kullanıcının gezinti yaparak kolaylıkla uzaklaşamayacağı bir siteye 
yönlendirmemelidir. 

f. İçerik, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari markası, gizliliği, tanıtımı dâhil 
olmak üzere haklarına veya diğer fikri mülkiyet veya sahiplik haklarına karşı ihlal veya 
tecavüzde bulunamaz. 

g. İçerik, iştiraklerden gelir elde etme amaçlı reklamlara veya üçüncü taraf içeriklerine ya 
da performans esaslı diğer pazarlama biçimlerine yönelik reklam veya link içeremez. 

h. İçerik, bizim veya kendilerinin açık yazılı izni olmaksızın BlackBerry ya da iştirak 
şirketlerimizden herhangi biriyle arasında bağlılık veya ortaklık olduğunu ima edemez. 

2. Kısıtlı İçerik. İçerik, aşağıdakilerden hiçbirini içeremez ve bunların promosyonunu yapamaz: 



a. Yetişkin veya porno dergileri, kitapları, resimleri, filmleri ya da çıplaklık, kısmi çıplaklık 
veya cinsel içerik taşıyan yetişkin içeriği. 

b. Aşağıdakiler de dâhil nefret, şiddet, gözdağı veya ayrımcılık taşıyan içerik: 

i. Irkına, etnik kökenine, rengine, ulusal kökenine, dinine, siyasi bağlılığına, 
bedensel engeline, yaşına, kıdemine veya cinsel yönelimine / cinsiyet kimliğine 
dayalı olarak bir bireye ya da koruma altındaki gruba karşı sözlü saldırıda 
bulunma;  

ii. İnsanlara veya hayvanlara karşı şiddet, kendine zarar verme ya da benzeri içerik;  

iii. Nefret, suç veya terörizmle ilgili eylemleri ya da içeriği teşvik eden örgütler ya 
da şahıslar veya 

iv. Bir bireye odaklanan ve sık yapılan, hedefe yönelik ve istenmeyen postalamalar 
ve yorumlar gibi sataşmalar ve tacizler. 

c. Yürürlükteki yasaların izin vermesi haricinde ve sadece yürürlükteki yasalara, sektör 
mevzuatına, kurallara, ruhsatlara ve onaylara uygun olarak ve sadece söz konusu İçeriğin 
gerekli yaştaki ve idari birimdeki kullanıcılarla kısıtlanabilmesi halinde alkol, tütün, silah 
veya kumar. 

d. Hukuk dışı veya rahatlama amaçlı uyuşturucular veya uyuşturucu aksesuarları. 

e. Hukuk-dışı ürünler veya hizmetler ve üçüncü taraf haklarını ya da bir bireyin gizliliğini 
veya geçerli diğer veri koruma haklarını ihlal eden hizmetler. 

f. Tamamen veya kısmen casus yazılım ya da kötü amaçlı yazılım içeren ya da 
beklenmeyen, aldatıcı veya haksız bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanan yazılım. 

 


