1.BNR YAZILIM GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Güncelleştirme Tarihi: 1 Şubat 2012
BNR Yazılım, gizliliğinizi korumak konusunda kararlıdır. Bu gizlilik bildirimi, BNR Yazılım sitesinin veri
toplama ve kullanma uygulamalarını açıklar; diğer çevrimiçi veya çevrimdışı BNR Yazılım site, ürün
veya hizmetleri için geçerli değildir. Bu Siteye erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi
toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.
1.a.Kişisel Bilgilerinizin Toplanması
Bu bilgileri, BNR Yazılım ürünlerini satın alırken, karşıdan yüklerken veya bunlara kayıt olurken ya da
BNR Yazılım ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma, yarışmalara katılma, e-posta haber bültenleri
sipariş etme, erişim sınırlaması olan özel site veya hizmetlere katılma, bir etkinlik veya eğitime
kaydolma gibi talep ettiğiniz bir işlemi gerçekleştirmenize veya size hizmet sağlamak için sizinle
iletişim kurmamıza izin veren, sizi kişi olarak tanıtan bilgilere (kişisel bilgiler) gerek duyduğumuz
zaman sizden isteriz. Topladığımız kişisel bilgiler arasında adınız, unvanınız, şirket veya kuruluşunuzun
adı, iş e-posta adresiniz, iş telefonunuz, iş veya ev adresiniz ve iş tanımınızla, şirketinizle ve kredi
kartınızla ile ilgili bilgiler olabilir.
Site, ziyaretleriniz hakkında, Siteye erişmek için kullandığınız Internet servis sağlayıcısının adı ve
Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişme tarihi ve saatiniz, Sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz
sayfalar ve sitemize doğrudan bağlanmanızı sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım
bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve Sitenin yönetilmesi
için kullanılır. Sitelerimizden bazıları, istenen bir hizmeti sağlamak için donanım ve yazılımınızla ilgili
bilgiler toplar. Örneğin Windows Update, gerekli işletim sistemi güncelleştirmelerini önermek için
bilgisayarınızla ilgili bilgilere ihtiyaç duyar.
BNR Yazılım teknik toplulukları, BNR Yazılım ürünleri ve ilgili teknolojiler hakkındaki bilgileri ve
haberleri paylaşmak üzere BNR Yazılım çalışanları, uzmanları ve sizinle eş düzey kullanıcılarla iletişime
girme olanakları sağlar. BNR Yazılım, e-posta adresinizin veya diğer kişisel bilgilerinizin başkaları
tarafından toplanmasını, uygunsuz veya zararlı amaçlar için kullanılmasını önlemek için, gerçek eposta adresinizi veya diğer kişisel bilgilerinizi haber grupları, sohbetler veya diğer genel forumlarda
açıklamamaya dikkat etmeniz konusunda sizi uyarır. BNR Yazılım teknik topluluklarının güvenli
kullanımı için ilgili ek bilgileri okuyabilirsiniz.
1.b.Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı
Sitede toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin
sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
BNR Yazılım bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, Siteyi ve
diğer ilgili BNR Yazılım ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme
gereğini ortadan kaldırarak Sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya Siteyi özel tercihlerinize
ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel bilgileri kullanabilir. BNR Yazılım ile ilişkilerinizin
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dengeli sürmesini sağlamak için, BNR Yazılım tarafından kullanılan bilgiler diğer BNR Yazılım
hizmetleri tarafından toplanan bilgilerle birleştirilebilir.
Kişisel bilgilerinizi, kritik güncelleştirmeleri ve bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz
ürün veya hizmetler hakkında önemli bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, izin vermeniz
koşuluyla, size diğer BNR Yazılım ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebilir ve/veya kendi
ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi gönderebilmeleri için bu bilgileri diğer BNR Yazılım ortaklarıyla
paylaşabiliriz.
Araştırma amacıyla, site ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştiririz ve bu
bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz. BNR Yazılım sitesinin giriş
sınırlaması olan kimi bölümlerinde, kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için, sizden onay alarak site
ziyaret verilerini kişisel bilgilerinizle birleştirebiliriz. İzin vermemeniz halinde, size kişiselleştirilmiş
hizmet vermeyiz ve kişisel bilgilerinizle site ziyaret bilgilerinizi birleştirmeyiz.
Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde BNR Yazılım,
tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir.
Size daha uygun e-postalar veya satış bilgileri gönderebilmek için bu bilgileri kişisel bilgilerinizle
ilişkilendirebiliriz. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal
bağlantıları içerir.
Bazı BNR Yazılım hizmetleri, ticari hizmet olarak başvuru bilgilerini yayımlamak isteyen BNR Yazılım
ortakları örneğinde olduğu gibi, kişilere belirli kişisel bilgileri herkesin görebileceği şekilde açıklama
olanağı sağlar. Bu türden hizmetlere katılım her zaman isteğe bağlıdır.
BNR Yazılım zaman zaman, Web sitesi ana makine hizmetleri sunma, ödül paketleme, postalama ve
teslim etme, ürünler ve hizmetler hakkında müşterilerin sorularını yanıtlama ve ürünlerimiz, özel
fırsatlarımız ve diğer hizmetler hakkında bilgi gönderme gibi sınırlı bazı hizmetleri bizim adımıza
yapmaları için başka şirketlerle anlaşır. Bu şirketlere, yalnızca hizmeti sunmaları için gereken kişisel
bilgileri sağlarız. Söz konusu bilgilerin gizliliğini korumaları gerekir ve bu bilgileri başka herhangi bir
amaç doğrultusunda kullanmaları yasaktır.
BNR Yazılım, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun
hareket etmek veya BNR Yazılım ya da Siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BNR Yazılım ve
Web sitesi ailemizin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak; (c) BNR Yazılım çalışanlarının veya
aracılarının, BNR Yazılım ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete
geçmek için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
Sitede toplanan kişisel bilgiler BNR Yazılım veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının veya aracı
şirketlerin çalıştığı ülkelerde depolanabilir veya işlenebilir ve siz siteyi kullanmakla bilgilerin ülkenizin
dışına taşınabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. BNR Yazılım, Avrupa Birliği'nden alınan verilerin
toplanması, kullanımı ve muhafaza edilmesine ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlendiği şekilde “safe harbor” çerçeve anlaşmasına bağlıdır.
1.c.Kişisel Bilgilerinizin Kontrolü
Bu bildirimde aksi belirtilmedikçe, Site üzerinde sağladığınız kişisel bilgiler izniniz olmaksızın BNR
Yazılım ve denetlediği yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları dışında paylaşılmayacaktır. Bir sonraki
bölümde açıklandığı gibi, kişisel bilgilerinize erişebilir ve sizinle nasıl bağlantı kurulmasını istediğinizi
belirten seçimler yapabilirsiniz.
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Lütfen Site üzerindeki bu gizlilik bildiriminin ve yaptığınız seçimlerin diğer, ayrı işletilen BNR Yazılım
ürünleri ve hizmetleri bağlamında BNR Yazılım'a sağlamış olabileceğiniz kişisel bilgiler için geçerli
olmasının şart olmadığını unutmayın.
BNR Yazılım, düzenli olarak size, istediğiniz ürün veya hizmetle ilgili teknik hizmetler veya güvenlik
sorunları hakkında bilgi veren veya bir ürün veya hizmeti istediğinizi onaylayan e-postalar
gönderebilir. BNR Yazılım'ın sağladığı bazı hizmetler için, müşteriyle bağlantıda olmak hizmetin
bütünsel bir parçasıdır. Seçtiğiniz hizmetin önemli bir parçasını oluşturduğu düşünüldüğü için, bu
postalara aboneliğinizin sona erdirilmesini isteyemezsiniz.
1.ç.Kişisel Bilgilerinize Erişim
Bu Sitede sağladığınız kişisel bilgiler ve bağlantı tercihlerinizi profil ekranından düzenleyebilirsiniz.
Kişisel bilgileriniz görüntülenmeden önce şifrenizi girmeniz istenir.
Profil Merkezi'nde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
•

BNR Yazılım'da bize vermiş olduğunuz kişisel bilgileri görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

•

BNR Yazılım'un size pazarlama bilgileri göndermesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

•

Üçüncü tarafların sizinle bağlantı kurmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

•
Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkındaki haber bültenlerine abone olabilir veya aboneliğinizi
iptal edebilirsiniz.
BNR Yazılım üzerinde sunulan kimi hizmetler Profil Merkezi'nden erişilemeyen bilgiler toplayabilir.
Ancak, bu türden durumlarda kişisel bilgilerinize, bu bildirimin sonunda açıklanan şekilde BNR Yazılım
ile bağlantı kurarak veya söz konusu hizmet tarafından açıklanan başka yollarla erişebilirsiniz.
1.d.Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği
BNR Yazılım, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz
erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve
yordamları kullanırız. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı
erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri
Internet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme
yöntemleriyle koruruz.
1.e.Çocukların Kişisel Bilgilerini Koruma
BNR Yazılım genel kullanıma açık bir sitedir ve çocuklardan bilerek kişisel bilgi istemez. Ürünlerin
lisans kaydı sırasında sorulan sorulara verilen cevapların bir çocuğa ait olması durumunda bu bilgiler
herhangi başka bir kişi ya da kuruluşla kesinlikle paylaşılmaz.
1.f.Tanımlama Bilgileri
Bu Site, Tanımlama Bilgilerini, kayıt işleminin sağlıklı olması ve siteyi kişiselleştirmek için kullanır.
Tanımlama bilgileri, Web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin
dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs göndermek için
kullanılamaz. Tanımlama bilgileri benzersiz şekilde size atanır ve yalnızca size tanımlama bilgisini
gönderen etki alanındaki Web sunucusu tarafından okunabilir.
Tanımlama bilgilerinin başlıca amaçlarından biri size zaman kazandırmak üzere kolaylık sağlamaktır.
Örneğin, bir web sayfasını kişiselleştirir veya bir sitede gezinirseniz, tanımlama bilgisi sonraki
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ziyaretlerinizde sitenin size ait belirli bilgileri anımsamasına yardımcı olur. Bu, ilgili içeriği verme
işlemini basitleştirir, gezinmeyi kolaylaştırır vb. Web sitesine geri geldiğinizde, sitenin özelleştirdiğiniz
özelliklerini kolayca kullanabilmeniz için önceden verdiğiniz bilgiler alınabilir.
Tanımlama bilgisini sitemize almak için, saydam gif teknolojisi olarak da bilinen Web işaretleri veya
eylem etiketleri kullanılabilir. Bu teknoloji, bir BNR Yazılım Web sayfasında, günlüğünde veya haber
bülteninde temel öğeleri (bağlantılar veya grafikler gibi) tıklatan kullanıcı sayısı gibi, BNR Yazılım Web
sitesinin kullanımı hakkında toplu istatistikler derlemek için kullandığımız bir araçtır. Toplu site
istatistiklerini ortağımız olan şirketlerle paylaşabiliriz.
Tanımlama bilgilerini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Çoğu Web tarayıcısı otomatik olarak
tanımlama bilgilerini kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarınızı tanımlama bilgilerini reddedecek
şekilde değiştirebilirsiniz. Tanımlama bilgilerini reddetmeyi seçerseniz, bu ve ziyaret ettiğiniz diğer
Web sitelerinin etkileşimli özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz.
1.g.Web İşaretlerinin Kullanılması
BNR Yazılım Web sayfalarında, BNR Yazılım web sitesinin söz konusu sayfaları ziyaret edenleri
saymasını ve ortak markalı hizmetler sunmasını sağlayan ve Web işaretleri olarak bilinen elektronik
resimler (bunlara bazen tek pikselli gif'ler de denilir) bulunabilir. BNR Yazılım, iletilerin açılıp
açılmadığını ve gerekli eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için promosyon
eposta iletilerine veya bültenlerine web işaretleri yerleştirebilir.
Bu Web işaretlerinden bazıları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından reklam kampanyalarımızın
veya e-posta iletişimlerimizin etkinliğinin belirlenmesine yardımcı olmak üzere yerleştirilebilir. Bu
Web işaretleri, söz konusu servis sağlayıcılar tarafından bilgisayarınıza kalıcı tanımlama bilgileri
yerleştirmek için kullanılabilir. Bu sayede servis sağlayıcı belirli sayfaları her ziyaret edişinizde veya
belirli e-postaları her açışınızda bilgisayarınızı tanır ve bu web sayfası görünümleriyle ilişkili anonim
bilgileri derler. BNR Yazılım, Web işaretlerinin kişisel bilgilerinizin toplanması veya kişisel bilgilerinize
erişilmesi için kullanılmasını engeller.
1.ğ.Bu Gizlilik Bildiriminin Uygulanması
Bu bildirimle ilgili sorularınız için web sitemizdeki iletişim formuna, posta adresimize, eposta
adreslerimize ya da telefon numaralarımıza başvurabilirsiniz.
1.h.Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılabilecek Değişiklikler
Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Bunu yaparken gizlilik bildiriminin üst
bölümünde yer alan "son güncelleştirme tarihi" kısmını da değiştiririz. Bu gizlilik bildiriminde
yapılacak önemli değişikliklerde, Web sitemizin giriş sayfasına dikkat çekecek bir ilan yerleştirerek
veya doğrudan tarafınıza bir bildirim göndererek haberdar ederiz. Topladığımız kişisel bilgileri
korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik
bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu
gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
1.ı.İletişim Bilgileri
BNR Yazılım, bu gizlilik bildirimi hakkındaki yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyar. Firmamızın bu
bildirime aykırı davrandığını düşünüyorsanız, bizimle elektronik yöntemlerle bağlantı kurun, sorunu
derhal belirlemek ve çözmek için ticari olarak makul olan tüm çabayı göstereceğimizden emin
olabilirsiniz.
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2.BNR YAZILIM ÜRÜNLERİNİ KULLANMA, KABUL ETME ve İADE KOŞULLARI
BNR Yazılım’ın size sağladığı servisler kullanım koşullarına bağlı konulardır ("Terms Of Use TOU"). BNR
Yazılım TOU’yu ne zaman isterse sizi uyarmadan güncelleme hakkını saklı tutar. TOU’nun en güncel
versiyonuna internet sayfasının indirme bölümündeki ‘Gizlilik Bildirimi’ dokümanını indirerek bir daha
göz atabilirsiniz.
2.a.Servislerin Tanımlanması
BNR Yazılım size, yazılımlar, çeşitli kaynaklar, geliştirici araçları, yükleme alanları, iletişim forumları ve
ürün bilgisi dâhil internet özellikleri ağı üzerinden erişim sağlar. (toplu halde "Servisler"). Her
güncelleştirmeyi, arttırılmayı, yenilikleri ve/ya da yeni özellikler ve eklemelerini içeren servisler ve
yazılımlar TOU’ya bağlıdır.
2.b.Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanımı Sınırlama
Diğer şekilde belirlenmediği sürece, yazılımlar ve servisler sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız
içindir. Kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, gönderemez, gösteremez, icra edemez, yeniden
üretmez, yayınlayamaz, lisans alamaz, transferden türetilmiş iş yaratamaz, herhangi bir bilgisini,
yazılımın kendisini ya da bir parçasını satamaz ya da servislerinden kendi amaçlarınız için servis
alamazsınız.
2.c.Kişisel Bilginin Gizliliği ve Korunması
Bilginin toplanmasına ve kullanımına ilişkin olarak açığa çıkan durumlar için bu dokümanın
1.maddesinde yer alan "Gizlilik Bildirimi" bölümüne.
2.ç.İnternet Sitesinde Yazılıma Özel Bildiri Bulundurma
Servislerden indirilmesi mümkün olan tüm yazılımlar ("Yazılım") BNR Yazılım’ın telif hakkına tabi
eseridir. Yazılımın kullanımı eğer yazılıma dâhil edilmiş ya da yazılımla birlikte bulunmuşsa son
kullanıcıların lisans anlaşması şartlarıyla yönetilir ("Lisans Sözleşmesi"). Son kullanıcı Lisans Sözleşmesi
içeren ya da birlikte bulunan herhangi bir yazılımı yüklemeden önce bu şartları okumuş olmak
zorundadır. Yazılım yüklemesi yapılmışsa bu şartlar okunmuş ve tüm şartları kabul, beyan ve taahhüt
edilmiş sayılır.
Lisans Sözleşmesine göre Yazılım yalnızca son kullanıcı kullanımına uygun yapılmalıdır. Yazılımın
kopya edilmesi, içeriğinin yeniden oluşturulması ya da yeniden dağıtımının Lisans Sözleşmesindeki
yasalarla koruma altında olduğu ve ihlali durumunun açıkça yasak olduğu ve ciddi suç olup birtakım
cezaları doğurduğu belirtilmiştir. Kanuna aykırı hareket etmek mümkün olan en büyük cezayla
cezalandırılır.
SÖZÜ GEÇEN YAZILIMIN KODLARININ KOPYALANMASI, GÖRSEL PARÇALARININ KOPYALANMASI
VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ, YENİDEN DAĞITIM İÇİN, SINIRLAMADAN, KOPYALAYARAK YA DA YENİDEN
ÜRETEREK BAŞKA BİR SUNUCUYA YA DA YERE GÖNDERMEK, ÜCRETLİ YA DA ÜCRETSİZ OLARAK
BAŞKALARININ HİZMETİNE SUNMAK KESİNLİKLE YASAKTIR. BNR Yazılım'ın İMZA ATTIĞI BİR
SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA KOPYA EDİLMESİ, KODLARIN YA DA GÖRSEL MATERYALLERİN YENİDEN
ÜRETİMİ KULLANIMI VE/VEYA DAĞITIMI, KULLANDIRILMASINA VS. İZİN VERMESİ DURUMU
İSTİSNADIR.
YAZILIM EĞER SADECE LİSANS SÖZLEŞMESİ MADDELERİNE UYGUNSA GARANTİ VERİLİR. LİSANS
SÖZLEŞMESİNDE MAZERETLİ GÖSTERİLENLERİ AYRI TUTAR, BNR Yazılım ŞİRKETİ BUNDAN DOLAYI
PAZARLANABİLİRLİĞİN BÜTÜN GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DÂHİLİNDE, İFADE EDİLEN, İMA EDİLEN
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YA DA KANUNA, ÖZEL AMAÇLARA UYGUN OLAN, BAŞLIK VE İHLAL OLMAYAN BÜTÜN GARANTİLERİ
GÖRMEZDEN GELİR VE YAZILIMI ÖNEMSEYEREK DÜZENLER.
BNR Yazılım SİZİN RAHATINIZ İÇİN SERVİSLERİN YA DA YAZILIM ÜRÜNLERİNİN İÇİNDEKİ BÖLÜMLERDE,
ARAÇLARDA VE KULLANIMDA VE/VEYA YÜKLEMEDE YARAR AMACI GÜDER. BNR Yazılım YAZILIMIN
İÇİNDE KULLANDIĞI KENDİ YAZMADIĞI HERHANGİ BİR UYGULAMA VEYA HİZMETİN KULLANIMINDAN
TÜREYEN SONUÇLARA VEYA ÇIKTILARA SAYGI GÖSTERİR, ANCAK BU YAZILIM YA DA ARAÇLARIN
YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLER YA DA YAŞANACAK PROBLEMLER KONUSUNDA SON KULLANICIYA KENDİSİ
GARANTİ VERMEZ. LÜTFEN BU GİBİ UYGULAMALARI, SERVİSLERİ YA DA BNR Yazılım YAZILIM
ÜRÜNLERİNİN İÇİNDE MEVCUT HALE GETİRİLEN DİĞER ARAÇLARI VE HİZMETLERİ KULLANIRKEN BU
YAZILIMLARI HAZIRLAYANLARIN HAKLARINA VE LİSANS KURALLARINA MÜRACAAT EDİNİZ.
SINIRLI HAKLAR AÇIKLAMASI. BNR Yazılım tarafından üretilmiş olan ve internetten indirilen ya da
CD/DVD ortamında temin edilen her yazılım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kanunlarınca
koruma altındadır.
2.d.İnternet Sitesinde Dokümanlara Özgü Bildiri Bulundurma
Servislerden verilmiş dokümanları kullanma izni (beyaz sayfalar, basın bildirisi, veri kâğıtları ve sık
sorulan sorular vb. gibi)(1) aşağıdaki telif hakkı uyarısı, bütün kopyalarda, hem telif hakkı uyarısında
hem de bu izin uyarısında gözükür, (2) Servislerdeki bu gibi dokümanların kullanımı bilgi ve ticari
olmayan ya da yalnızca kişisel kullanım içindir ve herhangi bir ortamda bilgisayarlara veya yayın
ortamına kopyalanamaz ya da postalanamaz ve (3) dokümanlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Özel sözleşme ile yetkilendirilen eğitim kuruluşları ya da diğer kurumlar dağıtım için dokümanları
indirebilir ve yeniden üretebilir. Diğer amaçlar için kullanım yasalarca açıkça yasaklanmıştır ve ciddi
cezalarla sonuçlanabilir. İhlal edici davranışlar mümkün olan maksimum kapsamda davalara yol
açacaktır.
BNR Yazılım internet sitesinin temel esasları, ticari takdim şekli, ticari markalar, haksız rekabet ve
diğer yasalar tarafından bütün ya da parçalar halinde kopyalanmaya, taklide karşı korumalıdır. BNR
Yazılım internet sitesindeki herhangi bir logo, grafik, ses, ya da görüntü BNR Yazılım tarafından açıkça
belirtilmedikçe kopyalanamaz ya da geri iletilemez.
BÜTÜN DOKÜMANLAR VE İLGİLİ GRAFİKLER, "OLDUĞU GİBİ" HERHANGİ BİR GARANTİSİ OLMADAN
SAĞLANIR. BNR Yazılım VE/VEYA TEDARİKÇİLERİ GELİŞTİRME AŞAMASINDAYKEN, İHMALDEN YA DA
DİĞER HAKSIZLIK OLUŞTURAN HAREKETLERDEN DOLAYI OLUŞABİLECEK BÜTÜN ÖZEL, DOLAYLI YA DA
ÖNEMLİ ZARARLAR YA DA VERİ, KAZANÇ KAYBIYLA SONUÇLANABİLECEK BÜTÜN ZARARLAR GİBİ HİÇ
BİR OLAYDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.
SERVİSLERDE YAYINLANAN DOKÜMANLAR VE İLGİLİ GRAFİKLER TEKNİK YANLIŞLIKLAR YA DA
TİPOGRAFİK HATALAR İÇEREBİLİR. DEĞİŞİKLİKLER BELİRLİ ARALIKLARLA BİLGİ İÇERİĞİNE EKLENİR. BNR
Yazılım VE/VEYA ONUN KENDİ TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR ZAMAN TANIMLANMIŞ ÜRÜNLER
VE/VEYA PROGRAMLAR İÇİNDE GELİŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRLER.
2.e.Üye Hesabı, Şifre ve Güvenlik
Eğer servislerden biri kullanıcı hesabı açmanızı isterse, hazır, uygun kayıt formundaki gibi güncel,
tamamlanmış ve kesin bilgi sağlayarak kayıt işlemini tamamlamak zorundasınız. Aynı zamanda bir
şifre ve kullanıcı adı seçeceksiniz. Hesabınızı ve şifrenizi gizlilik içinde korumakla sorumlusunuz.
Ayrıca, sizin hesabınızda gerçekleşen bütün faaliyetlerden tamamıyla siz sorumlusunuz. Güvenliğinizin
ihlal edilmesi ya da hesabınızın yetkisiz kullanılması durumunda hemen BNR Yazılım’a bilgi
vereceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Sizin bilginiz dâhilinde olsa da olmasa da başkasının sizin şifrenizi
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ve hesabınızı kullanması ve herhangi bir zarara maruz kalmanız durumunda BNR Yazılım sorumlu
olmayacaktır. Ancak hesabınızın bir başkası tarafından kullanılması yüzünden BNR Yazılım ya da başka
bir iştirak tarafından maruz kalınan kayıplardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni
olmadan başkasının hesabı hiç bir zaman kullanılamaz ilkesi geçerli sayılır.
BNR Yazılım'ın ürün lisans numaraları isim ve e-posta adreslerine eşleştirilerek kayıt altına alınır. EPosta adresinizle ilgili yaşayacağınız güvenlik ve/veya hırsızlık eylemleri sonucunda lisans bilgilerinizin
başkasının eline geçmesi durumunda BNR Yazılım herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
2.f.Kanunsuz veya Yasaklanmış Kullanım
Servislerin kullanım koşulu olarak, Servisleri kanunsuz veya yasaklanmış hiçbir koşulda hiç bir amaç
için kullanamazsınız. Servisleri, BNR Yazılım sunucusuna bağlı herhangi bir ağ bağlantısına, ya da diğer
iştiraklerin servislerinin kullanımına karışacak, zarar verecek, etkisiz kılacak, fazla yük bindirecek,
eksiltecek herhangi bir biçimde kullanamazsınız. Hiçbir Servise, diğer hesaplara, bilgisayar
sistemlerine ya da herhangi bir BNR Yazılım sunucusuna bağlı ağ bağlantısına ya da Servisine
bilgisayar korsanlığı yaparak, şifre madenciliği yaparak ya da diğer yollarla yetkisiz giriş yapma hakkı
kazanamazsınız. Servisler tarafından bilerek kullanılabilir kılınmayan hiçbir yöntemle herhangi bir
materyali ya da bilgiyi elde edemezsiniz veya elde etme teşebbüsünde bulunamazsınız.
2.g.Ürün İade Koşulları
BNR Yazılım'ın ürünleri bilgisayarların donanım kimlik numaralarıyla eşleştirilerek BNR Yazılım'ın
sunucularında kayıt altına alınmaktadır. Ürünler yasal iade sınırları dâhilinde iade edilebilir. İade
talebinde bulunabilmek için yazılımın kurulu olduğu bilgisayarlardaki lisans kaydının yazılımın içinden
kaldırılmış olması gerekir. Ambalajlı ürünlerde ambalaj açılmışsa ambalaj ve içindeki basılı kâğıt,
kitapçık CD DVD vb. ürünlerin bedeli lisans iade bedelinden düşülür. Ürün satışında ve iade
durumunda kargo veya diğer nakliye bedellerini müşteri karşılamayı kabul eder. İade için ürün
faturasının asıl kopyası ile birlikte iade talebinde bulunulmalıdır. Faturanın asıl kopyası bulunamıyorsa
iade kabul edilmez. Müşteri iade için gerekçe belirtmek zorunda değildir.
2.ğ.Servislerin Kullanımı
Servisler diğerleriyle iletişimi kullanılabilir kılmak için tasarlanmış XML veri web servisleri, e-posta
servisleri, ilan tahtası servisleri, sohbet alanları, yeni gruplar, forumlar, topluluklar, kişisel internet
sayfaları, takvimler, resim albümleri, dosya kabineleri ve/veya diğer mesaj ya da iletişim olanakları
içerir (her "İletişim Servisi" ve toplu olarak "İletişim Servisleri"). İletişim Servislerini sadece bilgi
göndermek, veri kaydetmek ya da sorgulamak, ilan etmek, mesaj yollamak, almak ve uygun,
uygulanabilir olduğunda her bir İletişim Servisiyle ilişkili olabilen materyalleri kullanmak için kabul
ettiniz. Örnek yoluyla, sınırlamadan, kabul ettiğiniz İletişim Servislerini kullanırken yapmamanız
gereken şeyler:
••İletişim Servislerini gözlemleme, itiraz etme, piramit şema, mektup zinciri, reklam e-postaları,
istenmeyen e-postalar veya kopya ya da istenilmemiş mesajlarla iletişim halinde kullanmak. (ticari ya
da diğer şekilde).
••İftira atmak, suiistimal etmek, rahatsız etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya diğer şekillerde
diğerlerinin yasal haklarını ihlal etmek (gizlilik ve reklam hakları gibi).
••Uygunsuz, saygısız, küçük düşürücü, müstehcen, ahlaksızca veya yasalara aykırı konu, isim,
materyal ya da bilgi yayınlamak, ilan etmek, yüklemek, dağıtmak ya da yaymak.
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••Örnek yoluyla, sınırsız, telif hakkı ya da ticari markalar yasalarıyla korunmuş görüntüleri, resimleri,
yazılımları veya diğer materyalleri içeren dosyaları yüklemek diğer bir şekilde mevcut kılmak. (Gerekli
haklara sahip olduğunuz ya da onları kontrol ettiğiniz süre veya aynı şeyi yapmak için bütün gerekli
izni aldığınız süre dışında.)
••Servisin öngördüğü ve kabul ettiği içerikten farklı bir içerik göndermek, servisi etkisiz kılmaya
neden olabilecek büyüklükte ya da cinste veriyi servise göndermek. Servisi hizmet dışı bırakacak
sonuçları doğuracak şekilde kullanmak.
••Virüs içeren dosya, trojan, worm, zaman bombası, cancelbot, bozuk dosyalar ya da diğer bir
kimsenin bilgisayarının çalışmasına veya özelliğine zarar verecek benzer yazılım veya programlar
yüklemek.
••Özellikle izin verilenler dışında iş amaçları için reklam, eşya veya servis almak ya da satmak için
teklif vermek.
••Kullanıcı iletişim servisinden bildiğiniz bir kullanıcının koyduğu bir dosyayı indiremeyeceğinizi, veya
mantıklı ve yasal olarak hiç bir şekilde tekrar üretemeyeceğinizi, gösteremeyeceğinizi,
sergileyemeyeceğinizi ve/veya dağıtamayacağınızı bilmeniz gerekir.
••Yüklenen bir dosyadaki yazılım ya da diğer materyallerin yaratıcı niteliklerini, yapısının veya
kaynağının yasal, uygun bildirilerini, korunan tasarımını veya etiketlerinin telif hakkı yönetim bilgisini
değiştiremez veya silemezsiniz.
••Herhangi bir diğer kullanıcının İletişim Servisini kullanmasını sınırlayamaz veya engelleyemezsiniz.
••Herhangi özel İletişim Servisi için uygulanabilir davranış kurallarını veya diğer kuralları ihlal
edemezsiniz.
••Diğerleri hakkında herhangi bir yolla bilgi edinemezsiniz.
••Yasa veya diğer hukuksal düzenlemeleri ihlal edemezsiniz.
••Diğerlerini yanıltmak amaçlı sahte kimlik yaratamazsınız.
••Servislerden bir kişinin veya diğer kullanıcının kullanım bilgilerinin bulunduğu herhangi bir
kısımdaki rehberi kullanamaz, indiremez veya başka türlü kopyalayamazsınız.(paralı ya da değil)
BNR Yazılım’ın İletişim Servislerini görüntüleme yükümlülüğü yoktur. Bunula beraber BNR Yazılım
İletişim Servislerine konulan materyalleri inceleme ve bu materyalleri silme hakkına sahiptir. BNR
Yazılım sizin herhangi bir ya da tüm İletişim Servislerine haber vermeden herhangi bir sebepten dolayı
erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.
BNR Yazılım tek takdir yetkisindeki herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yasal süreç veya devletle ilgili
isteği tatmin etmek için zorunlu saydığı herhangi bir bilgiyi açığa vurma, düzeltme, toplu ya da parça
parça herhangi bir malzeme veya bilgiyi koyma veya çıkarma hakkına sahiptir. İletişim Servislerine
kendiniz veya çocuklarınız hakkında kişisel kimliği saptanabilir bir bilgi verdiğinizde her zaman
güvenlik önlemlerinizi alınız.
İletişim Servislerine yüklenen materyaller kullanımdaki, yeniden üretimdeki ve/veya dağıtımdaki
belirlenen kurallara bağımlı olabilirler. Eğer materyalleri indirirseniz bu kurallara razı olmakla
yükümlüsünüz.
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2.h.BNR Yazılım’a Sağlanan Ya Da Herhangi Bir BNR Yazılım İnternet Sayfasına Konulan Materyaller
BNR Yazılım sizin sağladığınız materyallere sahip çıkmanızı suçlamaz (geri bildirim ve öneriler dâhil) ya
da herhangi bir servise veya onun birleşik servislerine genel halktan veya herhangi bir toplumdan ya
da özel bir topluluk üyesinden herhangi bir eleştiri ilanı, yüklemesi, girişi, teslimi yapmaz. BNR
Yazılım’a, ona bağlı kurumlara ve yüklediğiniz bilgiler sınırsız, yasal haklara (kopyalama, dağıtma,
iletme, alenen görüntüleme, alenen sergileme, yeniden üretim, düzenleme, çevirme ve yeniden
formatlama) sahip iş ortaklığı bağlantısıyla kullanarak ve gerekli alt ruhsatlı izni alarak sizin
kaydettiğiniz içeriği ilan edebilir, yükleyebilir, girişini yapabilir, temin edebilir veya teslim edebilir.
İşbu yazıda öngörüldüğü gibi sizin yüklediğiniz içerik kullanımı için hiç bir bedel ödenmeyecektir. BNR
Yazılım sizin sağlayacağınız hiçbir içeriği ilan etmeme veya kullanmama yükümlülüğü altında değildir
ve BNR Yazılım takdir yetkisindeki herhangi bir zaman istediği içeriği silebilir.
Garantiye ve gösterime ek olarak görüntüler, fotoğraflar, resimler veya diğer şekilde bütün ya da
parça parça grafiksel görüntüler içeren sunuşlar koyarak ileri taşımakla siz bunun gibi görüntülerin
telif hakkı sahibi kabul edilirsiniz veya bunun gibi görüntülerin telif hakkı sahibi size bu görüntüleri,
içeriği kullanma izni verdiği kabul edilir. Bu sitede sizin kaydettiğiniz ve görüntülerin kullanma izni
sizin tarafınızdan temin edilmiş kabul edilir. Sınırsız, halka açık, dünya çapında, telifi ücretsiz izin
içeren (Örnek yoluyla, sınır koymadan, çıktı alarak, içinde bu görüntüler olan hediye öğeleri içeren
vs.) Servisler: görüntülere kendi ismini eklemeden kopyalama, dağıtma, geçmesine izin verme, alenen
görüntüleme, alenen sergileme, yeniden üretme, düzenleme, çevirme ve yeniden formatlama ve
herhangi bir Servis sağlayıcısına bazı hakların alt lisansını verme hakkı. Görüntüleri Servislerden
tamamen silindiği anda takip edilen kararlar doğrultusunda görüntüler sonlandırılacaktır. Sizin
yüklediğiniz yazıların, içeriklerin, görüntü ya da videoların kullanımı karşılığında hiç bir ödeme ya da
telif ücreti ödemesi yapılmayacaktır.
2.ı.Talep Edilmemiş Fikir Sunma Politikası
BNR Yazılım YA DA HERHANGİ BİR ÇALIŞANI YENİ REKLAM KAMPANYALARI, YENİ PROMOSYONLAR,
YENİ ÜRÜNLER VEYA TEKNOLOJİLER, YÖNTEMLER, MATERYALLER, PAZARLAMA PLANLARI YA DA YENİ
ÜRÜN İSİMLERİ İÇEREN TALEP EDİLMEMİŞ FİKİRLERİ KABUL ETMEZ. LÜTFEN ORJİNAL YARATICI
DÜŞÜNCELERİNİZİ ANLATAN YAZILAR, ÇİZİMLER, MODELLER, DEMOLAR YA DA BUNUN GİBİ
ÇALIŞMALAR GÖNDERMEYİN. BU POLİTİKANIN TEK AMACI BNR Yazılım ÜRÜNLERİ VEYA PAZARLAMA
STRATEJİLERİNDE BNR Yazılım’a YOLLANANLARA BENZER FİKİRLER GÖRÜLÜNCE OLUŞAN POTENSİYEL
YANLIŞ ANLAŞILMALARDAN YA DA TARTIŞMALARDAN UZAK DURMAK. BU YÜZDEN LÜTFEN TALEP
EDİLMEMİŞ FİKİRLERİNİZİ BNR Yazılım’a YA DA HERHANGİ BİR ÇALIŞANINA GÖNDERMEYİNİZ. EĞER
FİKİRLERİNİZİ VE MATERYALLERİNİZİ BİZE YOLLAMAMANIZ DOĞRULTUSUNDAKİ RİCALARIMIZA
RAĞMEN YOLLAMAYA DEVAM EDERSENİZ, BNR Yazılım’ın SİZİN TALEP EDİLMEMİŞ FİKİRLERİNİZE VE
MATERYALLERİNİZE GİZLİ VEYA ÖZEL OLARAK İŞLEM YAPMA GARANTİSİ VERMEMESİNİ LÜTFEN
ANLAYIŞLA KARŞILAYINIZ.
TELİF HAKKI UYARISI
© 2012 BNR Yazılım. Bütün hakları saklıdır.
Dokuz sayfadan oluşan bu dokümanda açıkça belirtilmeyen her hak saklıdır.
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