APPLE SCHOOL MANAGER'A HOŞ GELDİNİZ
Kuruluşunuz ile Apple arasında düzenlenen işbu Apple School Manager Sözleşmesi ("Sözleşme"), Apple
School Manager'ın parçası olan Yazılım, Hizmetler ve Web Sitelerinin (hep birlikte "Hizmet" olarak
anılmaktadır) Kuruluşunuz tarafından kullanımına ilişkin koşulları belirlemektedir. Kuruluşunuzu bu
hükümlere bağlı kılmak üzere tam yasal yetkiye sahip olduğunuzu kabul edersiniz. "Kabul Et" seçeneğini
tıkladığınızda, bu hükümleri okuyup anladığınızı ve Hizmete erişme veya Hizmeti kullanma girişiminde
bulunmanız veya bunu başkalarının kullanımına sunmanız halinde bu hükümlerin geçerli olduğunu kabul
etmiş olursunuz. Kuruluşunuzu bu hükümlere bağlı kılmak üzere yasal yetkiye sahip değilseniz veya bu
hükümleri kabul etmiyorsanız "Kabul Et" düğmesini tıklamayın.
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GENEL
Hizmet. Hizmetin sağlayıcısı Apple'dır; bu Hizmet, Size bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları
kapsamında: (i) Kuruluşunuz bünyesinde Mobil Aygıt Yönetimi (MDM) amacıyla Yetkili Aygıtlar'ı
kaydetme; (ii) Hizmeti kolaylaştırmak üzere ilgili yazılım araçlarına erişme; (iii) Yönetilen Apple
Kimlikleri'ni oluşturmanızı ve dağıtmanızı, ayrıca bunların Son Kullanıcılarınız tarafından kullanımını
idare etme; (iv) Hizmet ile ilgili verilerin ve İçeriğin iletimini, depolanmasını, satın alınmasını ve
muhafazasını yönetme, (v) Hizmeti kullanarak gerçekleştirdiğiniz kurs oluşturma ve idare işlemlerini
yönetme ve (vi) Apple School Manager ile ClassKit çerçevesinde benimsenen uygulamalar yoluyla
öğrenci gelişimini ölçme izni verir. Hizmeti yalnızca bu Sözleşmeye ve tüm geçerli kanun ve
düzenlemelere uygun şekilde kullanmayı kabul etmektesiniz.
Aygıt ve Kullanıcı Kaydı. Hizmet'in aygıt kaydı özelliklerini yalnızca Yetkili Aygıtlar'ı Hizmet'e
kaydetmek için kullanabilirsiniz. Hizmeti kullanmaya ve Yetkili Aygıtları bu Sözleşmede belirtildiği
şekilde kaydetmeye karar verirseniz Apple, Size bir Hizmet web portalı ve bir Yönetici hesabı
sağlayacaktır. Böylece bunları kullanarak Son Kullanıcılar için Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturup
yönetebilecek ve Hizmetin özelliklerini kullanılabilir hale getirebileceksiniz. Son Kullanıcılar için
Yönetilen Apple Kimliklerini oluşturmanızın ardından, söz konusu hesaplara; Kuruluşun paylaşılan
aygıtları veya münferit aygıtlar ve Son Kullanıcıların, Yönetilen Apple Kimliği hesaplarına erişmek
üzere kullandığı tüm aygıtlardan erişilebilir. Son Kullanıcılarınıza sağlamak istediğiniz Hizmet
özelliklerini belirleme ve seçme sorumluluğu Size aittir.
KULLANIM HAKKI
Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, yalnızca eğitim amaçlı faaliyetleriniz için ve bu Sözleşmenin
hükümlerine tabi şekilde, belirtilen Süre boyunca Hizmete erişmek ve Hizmeti kullanmak üzere
münhasır olmayan, devredilemez, aktarılamaz ve sınırlı hakka sahipsiniz. Son Kullanıcılarınıza
yukarıda belirtilen amaçla Hizmeti kullanma izni verebilirsiniz. Bu durumda Son Kullanıcılarınızın bu
Sözleşmenin hükümlerine uymasına yönelik sorumluluk Size aittir.
Bu Sözleşme kapsamında, Hizmeti veya özelliklerinden herhangi birini bu Sözleşmede belirtilen
Hizmet kapsamı ve/veya süresi dışında kullanmaya yönelik herhangi bir hak veya lisans elde
etmezsiniz. Hizmet'e erişmeye ve Hizmet'i kullanmaya yönelik hakkınız, bu Sözleşme'nin
sonlandırılması ve/veya süresinin dolması durumunda sona erecektir.
Bu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, Apple'ın Hizmetin parçası olarak herhangi bir Apple
Yazılımı, programı, hizmeti veya ürünü sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz.
VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Kişisel Veriler ve Müşteri Talimatları. Bu Sözleşme kapsamında Apple, sizin adınıza bir veri
işleyici görevi görerek Sizin tarafınızdan sağlanması halinde Kişisel Veriler elde edebilir. İşbu
Sözleşmeye taraf olarak, Apple'a Kişisel Verilerinizi geçerli kanun uyarınca şu amaçlarla işlemesi
için talimat vermektesiniz: (i) Hizmeti sunmak için; (ii) Hizmetleri kullanımınız yoluyla verdiğiniz
Talimatlarınız uyarınca (web portalı ve Hizmetin diğer işlevleri dahil); (iii) işbu Sözleşme kapsamında
belirtildiği şekilde ve (iv) Sizin verdiğiniz ve Apple tarafından işbu Sözleşme kapsamında talimat
oluşturduğu kabul edilen diğer yazılı talimatlarda ayrıca belgelendirildiği şekilde.
Apple, geçerli bir yasal kural uyarınca yapması yasaklanmadığı takdirde işbu Bölüm 3A'da

1

açıklanan talimatlara uyacaktır ve aksi bir durumda Kişisel Verileri işlemeden önce ilgili yasal koşul
hakkında Apple (kamu menfaatine yönelik önemli gerekçeler nedeniyle kanunen bunu yapması
yasak olmadığı takdirde) sizi bilgilendirecektir.
B.

C.

D.

Yasalara uyum. Gizlilik ve veri koruma yasaları da dahil olmak üzere, Hizmet üzerinden veri ve bilgi
kullanımı veya toplanması ile ilişkili tüm uygulanacak hukuka uyum göstermenizin sağlanmasından
yalnızca Sizin yükümlü ve sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, Kişisel Veriler'in ve
faaliyetlerin izlenmesi ve uygunsuz veri ve faaliyetlerin engellenmesi ve verilerin kaldırılmasını ve bu
tür verileri kullanıma sunan birey için erişimin sonlandırılmasını da içerecek şekilde düzeltilmesi de
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Veriler ile ilgili tüm faaliyetlerin sorumluluğu da
Size aittir. Personelinizin "Son Kullanıcı" verilerine erişimini sınırlandırarak gerekli önlemleri almaktan
ve Hizmete erişmesine izin verilen Personelinizin eylemlerinden siz sorumlusunuz.
Kişisel Verilerin Kullanımı. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmeti kullanmak suretiyle Apple'a
sunduğunuz Kişisel Verileri kullanma hakkını, Hizmeti sunması amacıyla ve sadece Hizmetin
sunulması ve geliştirilmesi için gerektiği kadarıyla ve Ek A'da belirtildiği şekilde, işbu 3. Bölümde ve
Ek A'da belirtilen koşullara tabi olmak kaydıyla Apple'a vermektesiniz. Apple ayrıca şunları
yapacaktır:
i. İlgili Kişisel Verileri burada belirttiğiniz talimatlarınızla, izninizle ve tüm geçerli kanunlar,
yönetmelikler, anlaşmalar veya uzlaşmalarla tutarlı bir şekilde kullanacak ve işleyecektir.
ii. Apple, Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmet ile bağlantılı Kişisel Verilerinize erişmek için
herhangi bir talep alması halinde Kuruluşu bilgilendirecektir ve Apple, makul bir şekilde (i) ilgili
taleplerin Apple'ın erişime sahip olduğu Kişisel Veriler ile ilgili olduğu kadarıyla bu talepleri
işlemek için Kuruluş ile iş birliğinde bulunacaktır veya (ii) aksi halde Kuruluşun bu talepleri
doğrudan yönetmesi için gerekli makul araçları hizmete sokacaktır. Kuruluşun bir veri koruma
düzenleyicisi veya benzer merci tarafından Kişisel Veriler hakkında bir soruşturmaya tabi
tutulması halinde Apple, ilgili soruşturmanın yanıtlanmasında Apple'ın Hizmet ile bağlantılı
olarak eriştiği Kişisel Veriler ile ilgili olduğu kadarıyla Kuruluşa yardım ve destek sunacaktır.
Veri Olayları. Apple, (i) Hizmete yönelik her türlü izinsiz erişim nedeniyle Kuruluşun Kişisel Verilerinin
değiştirildiğinin, silindiğinin veya kaybedildiğinin farkına vardığı takdirde (bir "Veri Olayı") derhal ve
yasalarca gerekli görülen şekilde Kuruluşu bilgilendirecektir ve (ii) zararı en aza indirerek verilerin
güvenliğini temin etmek için makul adımları atacaktır. Bu tür bir bildirimin amacı doğrultusunda,
Apple'a Kuruluş'un güncel iletişim bilgilerini sağlama sorumluluğu Size aittir. Apple ayrıca,
yürürlükte olması halinde GDPR'nin 33 ve 34. maddeleri kapsamında gerekli görülen Veri Olaylarını
gözetim makamlarına veya veri sahiplerine bildirme yükümlülüklerini veya yürürlükteki hukuk
kapsamındaki başka eşdeğer yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmek için Hizmet ile
bağlantılı olarak erişime sahip olduğu Kişisel Veriler ile ilgili olduğu kadarıyla Kuruluşa yardım
edecektir.
Apple, Kişisel Verilerinizin içeriklerine herhangi bir özel yasal koşula tabi olan bilgileri tespit etmek
amacıyla erişmeyecektir. Kuruluş için geçerli olan olay bilgilendirme yasalarına uymaktan ve Veri
Olayları ile ilgili tüm üçüncü şahıs yükümlülüklerini yerine getirmekten Kuruluş sorumludur.
Apple'ın işbu Bölüm 3D kapsamındaki bir Veri Olayını bildirmesi veya buna yanıt vermesi Apple
tarafından o Veri Olayı ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğün kabul edildiği anlamını
doğurmaz.

E.

F.

Denetim/İnceleme Haklarınız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak GDPR'nin kapsamı
çerçevesinde Apple, ilgili yasanın 28. maddesine uygun şekilde gerekli bilgileri size temin edecektir.
Yürürlükteki diğer yasalar kapsamında denetim haklarına sahip olduğunuz takdirde Apple, ilgili
yasalar kapsamındaki yükümlülüklerinize uygun şekilde gerekli bilgileri size temin edecektir. İşbu
Bölüm 3E kapsamındaki denetim haklarınızı uygulamayı seçerseniz Apple, size Apple’ın ISO 27001
Sertifikası ile ISO 27018 Sertifikasının birer kopyasını temin ederek uygunluğunu gösterecektir.
Güvenlik Prosedürleri. Apple, Kişisel Veriler'in aktarımı, işlenmesi ve depolanması sırasında Kişisel
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Veriler'i korumak için endüstri standardı niteliğinde önlemler alacaktır. Şifrelenmiş Kişisel Veriler,
Apple'ın coğrafi bağlamda takdirine bağlı olarak depolanabilir. Apple, bu önlemlerin bir parçası
olarak ayrıca şunlara yönelik ticari açıdan makul gayreti gösterecektir: (a) bekleme ve aktarım
sırasında kişisel verilerin şifrelenmesi; (b) işleme sistemlerinin ve hizmetlerinin gizlilik, doğruluk,
kullanılabilirlik ve sağlamlığının sürekli olarak temin edilmesi; (c) fiziksel veya teknik sorun halinde
Kişisel Verilerin vakit kaybetmeden tekrar kullanıma sunulması ve (d) işleme güvenliğini temin etmek
için teknik ve organizasyonel önlemlerin etkililiğinin düzenli olarak test edilmesi, gözden geçirilmesi
ve değerlendirilmesi. Apple, güncellemelerin Hizmetin genel güvenliğini azaltmayacak olması
kaydıyla güvenlik özelliklerini zaman zaman güncelleyebilir.
Güvenlik kontrolleri. Apple, yürürlükte olması halinde GDPR'nin 32. maddesi kapsamında
Kuruluşunuzun yükümlülükleri dahil olmak üzere Kişisel Verilerin güvenliği ile ilgili yükümlülüklerinizi
yerine getirmenizi temin etmekte işbu Sözleşmenin 3F bölümünde belirtilen Güvenlik Prosedürlerini
uygulayarak ve ISO 27001 Sertifikası ile ISO 27018 Sertifikasını sürdürerek size yardım edecektir.
Apple ayrıca Sizin veya Kuruluşunuzun işbu Bölüm 3G kapsamındaki talebini takiben ISO 27001
Sertifikası ve ISO 27018 Sertifikası ile ilgili belgeleri Kuruluşunuzun incelemesine sunacaktır.
Güvenlik Uyumu. Apple, çalışanlarının, yüklenicilerinin ve alt işleyicilerinin güvenlik prosedürlerine
uymasını temin etmek için uygun adımları atacaktır ve Apple, Kişisel Verileri işlemekle
yetkilendirilmiş tüm şahısların Hizmet ile bağlantılı olarak Kişisel Veri gizliliği ve güvenliği hakkındaki
geçerli yasalara uymasını temin edecektir.
Veri Etki Değerlendirmesi ve Önceden Danışma. Apple'ın Hizmet ile bağlantılı olarak erişebildiği
bilgilerle ilgili olduğu kadarıyla ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kuruluşun veri koruma
etki değerlendirmeleri gerçekleştirmeye yönelik yasal yükümlülükleri varsa Apple, Kuruluşun bu
yükümlülüklerini yerine getirmesine veya ilgili verileri işlemeden önce kanunen gerekli hallerde bir
gözetim makamına danışmasında Kuruluşa yardım edecektir.
İhlal Bildirimi ve İş Birliği. Herhangi bir kişinin veya kuruluşun güvenlik önlemlerinizi ihlal ettiğini
veya (1) Kişisel Verilere; (2) Hizmetin herhangi bir kısıtlı alanına veya (3) Apple'ın Gizli Bilgilerine
yetkisiz erişim elde ettiğini (toplu olarak "Bilgi Güvenliği İhlali") öğrenmeniz veya bundan
şüphelenmeniz durumunda derhal Apple'a bildirimde bulunmanız gerekir. Herhangi bir Bilgi
Güvenliği İhlali halinde Apple'a, zararın en aza indirilmesi ve verilerin güvenliğinin sağlanması
konularında makul yardım ve desteği sunarsınız.
Verilerin Aktarılması. Apple, Avrupa Ekonomik Alanı ile İsviçre'den alınan her türlü Kişisel Verinin
üçüncü ülkelere sadece yeterli koruma düzeyini sağladıkları takdirde veya GDPR'nin 49.
maddesinde belirtilen istisnalar haricinde 46 ve 47. maddelerinde belirtilen uygun güvenlik önlemleri
veya Bağlayıcı Kurumsal Kurallar altında aktarılmasını temin edecektir. Bu önlemler, yürürlükte
olması halinde işbu Sözleşmeye Ek B olarak dahil edilen Örnek Sözleşme Maddelerini/İsviçre Sınır
Ötesi Veri Akışı Sözleşmesini içerecektir. Avrupa Ekonomik Alanı dışında verileri aktarmak için
Örnek Sözleşme Maddelerini kabul etmeniz gerekirse bunu yapacağınızı kabul etmektesiniz.
Verilere Erişim ve Verilerin Alınması. Apple Size, mümkünse gizlilik ve/veya veri koruması
yükümlülüklerinizle uyumlu şekilde, Size ve Son Kullanıcılarınıza ait Kişisel Verilere erişme, bunları
alma veya silme olanağını sağlayacaktır. Apple, kendi sistemi dışında sakladığınız veya aktardığınız
verilerden (örneğin Öğrenci Bilgi Sisteminizde bulunan öğrenci kayıtlarından) sorumlu değildir.
Bu bilgilerin silinmesine yönelik olarak Apple School Manager üzerinden işlenen talepler 30 gün
içinde tamamlanacaktır.
Verilerin İmhası. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenden ötürü sonlandırılmasının ardından Apple,
Hizmet ile bağlantılı olarak Apple tarafından depolanan Size ve Son Kullanıcılarınıza ait Kişisel
Verileri makul bir süre içinde ve her durumda 180 günü aşmayacak şekilde güvenli bir biçimde imha
edecektir.
Üçüncü Taraf İstekleri. Apple, Size veya Son Kullanıcılarınıza ait İçerik veya Kişisel Veriler için bir
üçüncü taraf isteği (“Üçüncü Taraf İsteği”) alması durumunda, (i) yasaların izin verdiği ölçüde
Üçüncü Taraf İsteğinin alındığını Size bildirecek; ve (ii) söz konusu Üçüncü Taraf İsteğinin Size
iletilmesi gerektiğini istek sahibine bildirecektir. Yasalar veya Üçüncü Taraf İsteği aksini
gerektirmedikçe İsteğin yanıtlanması Sizin sorumluluğunuzda olacaktır.
FERPA (20 U.S.C. § 1232g) Kapsamında Okul Görevlisi Durumu. ABD Aile Eğitim Hakları ve
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Q.

R.

4.
A.

Gizlilik Yasası (FERPA) kapsamındaki düzenlemelere tabi bir eğitim kurumu veya kuruluşu olmanız
veya bir eğitim kurumunu veya kuruluşunu temsil etmeniz durumunda Apple, bu Sözleşmenin
amaçları doğrultusunda Kuruluşunuza ait Kişisel Verilerin FERPA'ya tabi eğitim kayıtlarından
("FERPA Kayıtları") kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri içerebileceğini kabul eder. Apple'ın, Hizmeti
sağlama amacıyla veri işleme görevini üstlendiği sırada FERPA Kayıtlarını aldığı düzeyde, Apple'ın
34 C.F.R. § 99.31(a)(1)(i) içinde tanımlandığı şekilde bir "okul görevlisi" olarak görev yapacağını
kabul edersiniz.
Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA). Apple, Siz ve Son Kullanıcılarınız
tarafından Hizmet ile bağlantılı olarak Apple'a sağlanan Kişisel Verileri 1998 tarihli Çocukların
Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'na (COPPA) uygun şekilde, geçerli olduğu kapsam dahilinde
kullanacak ve muhafaza edecektir. Bu 3. Bölüm ve iliştirilmiş Ek A, Apple'ın söz konusu Kişisel
Verileri bu verilerin Siz ve/veya Son Kullanıcılarınız tarafından Hizmet ile bağlantılı olarak Apple'a
sağlanması halinde nasıl kullanacağına ve muhafaza edeceğine dair bir bildirim teşkil eder. Apple'a,
Apple'ın hizmet ile bağlantılı olarak aldığı söz konusu verileri Siz ve/veya Son Kullanıcılarınız
tarafından Hizmet ile bağlantılı olarak Apple'a sağlanmış olması durumunda, Hizmeti sağlama ve
iyileştirme amacıyla ve Ek A içinde belirtildiği şekilde kullanma ve muhafaza etme iznini verirsiniz.
Üçüncü Taraf Ürünlerine ve Hizmetlerine Erişim. Hizmet ile birlikte çalışan ancak Hizmet'in bir
parçası olmayan üçüncü taraf ürünlerine veya hizmetlerine yönelik erişim, kullanım, indirme,
yükleme veya etkinleştirme işlemi yapmayı tercih ederseniz Hizmet söz konusu ürünlerin bu ek
hizmetlerin kullanımı için gerektiği şekilde Kişisel Veriler'e erişmesine izin verebilir. Hizmet ile ilişkili
olarak söz konusu ek ürünleri kullanmanız gerekmemektedir ve Yöneticiniz bu Sözleşme uyarınca
söz konusu ek ürünlerin kullanımını kısıtlayabilir. Yönetilen Apple Kimliği ile kullanım için üçüncü
taraf ürünlere veya hizmetlere erişmeden veya bunları indirmeden önce, söz konusu üçüncü taraf
ürünleri ve hizmetlerinin hükümleri, politikaları ve uygulamalarını inceleyerek Son Kullanıcılarınızdan
hangi verileri toplayabileceklerini, verilerin nasıl kullanılabileceğini, paylaşılabileceğini ve
depolanabileceğini ve mümkünse söz konusu uygulamaların edindiğiniz herhangi bir izinle tutarlı
olup olmadığını anlamanız gerekir.
HİZMET
Kullanım Kısıtlamaları. Hizmetin Sizin ve Son Kullanıcılarınız tarafından kullanımının işbu
Sözleşmeye uygun olmasını temin edecek ve aşağıdaki kısıtlamaları Son Kullanıcılarınıza bildirecek
ve onların bu kısıtlamalara uymalarını şart koşacaksınız. Şunları yüklemek, indirmek, yayınlamak, eposta ile göndermek, iletmek, depolamak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak için Hizmetin
Sizin veya Son Kullanıcılarınız Tarafından kullanılmayacağını kabul edersiniz: (i) yasa dışı, taciz edici,
tehdit edici, zarar verici, onur kırıcı, edebe aykırı, başkalarının özel hayatına giren, nefret uyandırıcı,
ırk veya etnik bakımdan saldırgan veya başka bir biçimde uygunsuz tüm İçerik veya materyaller; (ii)
herhangi bir telif hakkını veya diğer fikri mülkiyeti ihlal eden veya herhangi bir ticari sırrı ya da
sözleşmeyle ilgili veya diğer mülkiyet hakkını ihlal eden herhangi bir İçerik ya da materyal; (iii)
herhangi bir talep edilmeyen veya yetkisiz e-posta mesajı, reklam, tanıtım materyali, istenmeyen
posta, spam veya zincirleme mektup ve/veya (iv) virüs veya Hizmetin ya da başka herhangi bir
bilgisayar yazılımının veya donanımının normal çalışma şekline zarar vermek, müdahale etmek veya
sınırlama getirmek üzere tasarlanmış herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren
herhangi bir İçerik veya materyal. Ayrıca, şunları yapmayacağınızı ve Son Kullanıcıların bunları
yapmamasını sağlayacağınızı kabul edersiniz: (a) Hizmeti başka bir kişiyi takip etmek, taciz etmek,
tehdit etmek veya başka bir kişiye zarar vermek için kullanma, (b) Olmadığınız bir kişi veya kuruluş
gibi davranma (Apple, kimliğinizin taklidi veya hatalı temsili ya da başka bir kişinin adına veya
kimliğine yönelik bir kötüye kullanım olduğu düşünülebilecek herhangi bir Apple Kimliği'ni veya eposta adresini reddetme ya da engelleme hakkını saklı tutar); (c) Bir e-postada veya haber grubu
paylaşımında herhangi bir İletim Denetim Protokolü/İnternet Protokolü (TCP-IP) paket başlığını veya
başlık bilgilerinin herhangi bir parçasını sahte şekilde kullanma ya da başka bir şekilde, alıcıları
Hizmet üzerinden iletilen herhangi bir içeriğin kaynağı konusunda yanıltmak ("yanıltma") üzere
tasarlanmış bir başlığa bilgi ekleme; (d) Hizmeti, Hizmete bağlı herhangi bir sunucuyu veya ağı ya
da Hizmete bağlı olan ağlara yönelik herhangi bir politikayı, gereksinimi veya düzenlemeyi
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engelleme ya da kesintiye uğratma ve/veya (e) Hizmeti uygulanacak hukuku, tebliğleri veya
düzenlemeleri başka bir şekilde ihlal edecek biçimde kullanma. Sizin veya Son Kullanıcınızın
Hizmeti kullanımı veya diğer türde bir davranışınız, Apple'ın Size veya başkalarına Hizmeti sağlama
olanağını kasıtlı veya kasıtsız olarak tehdit ederse Apple Hizmeti ve Apple'ın sistemlerini korumak
amacıyla, Hizmete erişiminizin askıya alınmasını da içerebilecek gerekli adımları atma hakkına sahip
olacaktır.
Kapsam dahilindeki bir kuruluşsanız, kapsam dahilindeki bir kuruluşun iş ortağı veya
temsilcisiyseniz veya iş ortağıysanız (45 C.F.R § 160.103'te bu terimlerin tanımına göre), iCloud'un
hiçbir bileşenini, işlevini veya diğer özelliğini herhangi bir "koruma altındaki sağlık bilgisi" (45 C.F.R
§ 160.103'te bu terimin tanımına göre) oluşturmak, almak, tutmak veya iletmek için
kullanmayacağınızı veya iCloud'u hiçbir şekilde Apple'ı (veya herhangi bir Apple İştirakini) Sizin
veya herhangi bir üçüncü şahsın iş ortağı haline getirecek şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz.
B.

C.

D.

Hesapların Yönetimi. Yönetici hesabınızın/hesaplarınızın ve tüm Yönetilen Apple Kimliklerinizin
yönetimine yönelik sorumluluğun yalnızca Size ait olduğunu kabul edersiniz; bu sorumluluk şunları
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) Her bir hesapla ilişkili kullanıcı adının ve parolanın güvenliği
ve korunması, (ii) herhangi bir personelinizin veya Son Kullanıcınızın söz konusu hesaba ve Hizmet
içinde sağlanan ve/veya depolanan herhangi bir İçeriğe yönelik erişiminin sağlanması ve/veya
kaldırılması ve (iii) Yönetilen Apple Kimliği hesaplarının kullanımıyla ilgili olarak Son Kullanıcılara ilgili
belgelerin ve yönergelerin sağlanması.
Son Kullanıcı İzni. Yöneticiler, Hizmet web portalı ve/veya Yönetici araçları üzerinden, Yönetilen
Apple Kimliği hesapları ile ilişkili kullanıcı verilerine yönelik izleme, erişim ve ifşa olanağına sahip
olacaktır. Hizmeti Kuruluşa ve herhangi bir Son Kullanıcı'ya dağıtmadan önce, bu Sözleşmenin
hükümlerine ilişkin yeterli bildirim ve açıklamayı sağlayacağınızı ve her bir Son Kullanıcı'dan veya
gerekmesi halinde, her bir Son Kullanıcı'nın ebeveyni veya yasal temsilcisinden Apple'ın şunları
yapmasına ve geliştirmesine izin vermek üzere tüm gerekli hak ve izinleri alacağınızı ve muhafaza
edeceğinizi bildirir ve garanti edersiniz: (1) Hizmeti bu Sözleşmeye uygun şekilde sağlama ve
geliştirme; ve (2) Hizmetin sağlanmasının parçası olarak Yetkili Son Kullanıcı verilerine erişme ve bu
verileri toplama.
Yönetilen Apple Kimlikleri; Özellikler ve Hizmetler. Yönetilen Apple Kimliği, Sizin oluşturduğunuz
ve Son Kullanıcılarınızdan her birine Hizmete erişim için sağladığınız hesap kullanıcı adı ve
parolasıdır. Apple, Son Kullanıcılarınız için Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturmaya yönelik araçları
Size sağlayacaktır. Son Kullanıcılar için Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturduğunuzda, kullanılabilir
olarak seçtiğiniz tüm Hizmet özellikleri ve işlevleri Kuruluşunuzun tüm Yönetilen Apple Kimlikleri için
etkinleştirilir. HİZMET KAPSAMINDA ETKİNLEŞTİRİLEN HER BİR ÖZELLİK VE İŞLEV SEÇİMİNİZİN,
KURULUŞ VE/VEYA SON KULLANICILARINIZ İÇİN UYGUN OLMASIYLA İLİŞKİLİ TÜM RİSKLERİN
VE MALİYETLERİN TÜM SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR.
i. Yönetilen Apple Kimliği Kullanımına Yönelik Gereksinimler
1. Aygıtlar ve Hesaplar. Yönetilen Apple Kimlikleri'nin Hizmet'in bir parçası olarak
kullanılması için uyumlu aygıtlar, İnternet erişimi, belirli yazılımlar ve düzenli
güncellemeler gerekebilir. Belirli işlemler veya özellikler için gerekli yazılımın en son
sürümü gerekli olabilir. Apple, oluşturulabilecek Yönetilen Apple Kimliği sayısını ve bir
Hizmet hesabı ile ilişkili aygıt sayısını sınırlama hakkını saklı tutar.
2. Yönetilen Apple Kimliklerine yönelik haklarınız. Yasalar veya bu Sözleşme aksini
gerektirmedikçe, her bir Yönetilen Apple Kimliği'nin farklı Son Kullanıcılar arasında ve
Kuruluşlar arasında aktarılamaz nitelikte olduğunu kabul edersiniz.
ii. iPhone’u Bul. iPhone'umu Bul tüm Yönetilen Apple Kimlikleri için otomatik olarak devre dışı
bırakılır. Ancak, bir Yetkili Aygıt'ın kaybedilmesi veya çalınması durumunda, Kuruluş aygıtı Kayıp
Modu'na alarak aygıtın kilitlenmesini, kullanıcının oturumunun kapatılmasını ve MDM
Sunucusu'na otomatik olarak rapor iletilmesini sağlamak üzere MDM çözümünü kullanabilir.
Kuruluş aynı zamanda aygıtı uzaktan silebilir ve aygıtın doğru Yönetilen Apple Kimliği ve parolası
olmadan yeniden etkinleştirilememesini sağlamaya yardımcı olması için Etkinleştirme Kilidi'ni
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etkinleştirebilir. Apple, Yetkili Aygıtlar'ı parola ile korumamanız, Kayıp Modu'nu
etkinleştirmemeniz ve/veya bildirimleri ve iletişim içeriğini almamanız veya bunları
yanıtlamamanız ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez. Apple, kaybedilen veya çalınan
aygıtların Size iade edilmesi veya sonuç olarak oluşan herhangi bir veri kaybı ile ilgili olarak
hiçbir sorumluluk üstlenmez. Apple, Etkinlik Kilidi özelliği etkin olan aygıtlara yönelik herhangi bir
değişimden veya bu tür aygıtlara ilişkin herhangi bir garanti talebinden sorumlu değildir. MDM
üzerinden Etkinlik Kilidi özelliğini kaldırabilir ve Kayıp Modu'nu devre dışı bırakabilirsiniz.
iii. Hesap Kimlik Doğrulaması. İki faktörlü kimlik doğrulaması, örneğin kimlik doğrulaması için
parola ve oluşturulmuş güvenlik kodu gibi iki tür bilginin gerekli kılınması, Yöneticilerinizin,
öğretmenlerinizin ve personelinizin Yönetilen Apple Kimlikleri için otomatik olarak etkinleştirilir.
Kuruluş, Kuruluşun Apple'dan kimlik doğrulama ve hesap ile ilgili amaçlar için standart mesaj ve
veri fiyatlarına tabi olabilecek otomatik aramaları veya önceden kayıtlı çağrıları ve kısa mesajları
alabilmesi için Apple'a en az bir cep telefonu numarası sunmayı kabul etmektedir. Apple şu
amaçlarla bu tür aramalar yapabilir veya kısa mesajlar iletebilir: (i) Hizmet hesabınızın oturum
açma sırasında güvende kalmasına yardımcı olmak için; (ii) parolanızı unutmanız halinde
Hesabınıza erişmenize yardımcı olmak için veya (iii) Hizmet hesabınızı muhafaza etmek veya bu
Sözleşme'yi ve ilgili politikaları uygulamak üzere başka bir şekilde gerekli olduğu için. Son
Kullanıcılarınıza dağıtılan Yönetilen Apple Kimlikleri de Yetkili Aygıtın tanınması ve Hizmet web
portalında oluşturulmuş bir kimlik doğrulaması kodu veya telefon numarası gibi faktörleri
gerektiren iki faktörlü kimlik doğrulaması gerektirecektir. Her durumda şunlara yönelik
sorumluluk Size aittir: (a) Oluşturduğunuz Yönetilen Apple Kimlikleri'ni tanımlanan Son
Kullanıcılara dağıtma; (b) Söz konusu kullanıcıların Hizmete erişimini onaylama; (c) Yetkisiz
erişime karşı kontrol gerçekleştirme ve (d) Kullanıcı adlarının, parolaların ve hesap bilgilerinin
gizliliğini ve güvenliğini muhafaza etme.
iv. Yedekleme. Paylaşılan aygıt olmayan Yetkili Aygıtlar düzenli olarak, kullanıcı Yönetilen Apple
Kimliği ile oturum açtığında ve aygıtın ekranı kilitlendiğinde, aygıt bir güç kaynağına
bağlandığında ve bir Wi-Fi ağı üzerinden İnternet'e bağlandığında Hizmet'e iletilen otomatik
yedeklemeler oluşturacaktır. Yedeklemeyi MDM Kayıt Ayarları'nda devre dışı bırakabilirsiniz.
Yedekleme; aygıt ayarları, aygıt özellikleri, fotoğraflar, videolar, belgeler, mesajlar (iMessage,
SMS ve MMS - etkinleştirilmişse), zil sesleri, uygulama verileri (Sağlık uygulaması verileri dahil),
konum ayarları (ayarladığınız konum tabanlı anımsatıcılar gibi) ve Ana ekran ve uygulama
düzenlemesi ile sınırlıdır. iTunes Store, App Store veya iBooks Store'dan satın aldığınız,
indirdiğiniz veya Son Kullanıcılarınıza erişim sağladığınız İçerik ve herhangi bir üçüncü taraftan
satın aldığınız veya herhangi bir üçüncü tarafça sağlanan İçerik yedeklenmez. Söz konusu İçerik
bu hizmetlerden yeniden indirilmek için uygun olabilir, hesap gereksinimlerine, kullanılabilirliğe ve
tüm geçerli hüküm ve koşullara tabi olabilir. Son Kullanıcılarınızın bilgisayarlarından
eşzamanlanan içerik yedeklenmez. iCloud Fotoğraf Arşivi'ni etkinleştirirseniz Son
Kullanıcılarınızın fotoğraf arşivleri otomatik iCloud yedeklemelerinden ayrı olarak
yedeklenecektir. Bir Son Kullanıcı'nın kişilerinde, takvimlerinde, yer imlerinde ve belgelerinde
depolanan İçeriğe, web'de veya Son Kullanıcının herhangi bir Yetkili Aygıtı'nda iCloud üzerinden
erişilebilir. iCloud Yedekleme etkinleştirildiğinde, Kuruluşunuz tarafından yönetilen veya kontrol
edilen aygıtlar bir eşzamanlama işlemi sırasında otomatik olarak iTunes'a yedeklenmeyecektir.
Ancak Son Kullanıcıların iTunes'a yedekleme işlemini manuel olarak başlatmasına olanak
tanıyabilirsiniz. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın bilgilerinin ve verilerinin uygun bir alternatif
yedeklemesini muhafaza etme sorumluluğu yalnızca Size aittir.
v. iCloud Fotoğraf Arşivi. Herhangi bir Yönetilen Apple Kimliği ile bağlantılı olarak iCloud Fotoğraf
Arşivi'ni etkinleştirdiğinizde, Yetkili Aygıtlar üzerindeki Fotoğraflar Uygulaması'nda bulunan
fotoğraflar, videolar ve meta veriler (“Aygıt Fotoğraf Arşivi”) otomatik olarak iCloud'a
gönderilecek, iCloud'da Son Kullanıcı'nın Fotoğraf Arşivi olarak depolanacak ve ardından, Son
Kullanıcı'nın tüm diğer iCloud Fotoğraf Arşivi özellikli aygıt ve bilgisayarlarına gönderilecektir.
Son Kullanıcı'nın daha sonra bu aygıtlardan veya bilgisayarlardan herhangi birinde Aygıt
Fotoğraf Arşivi'nde değişiklik yapması (silme işlemleri dahil) durumunda, değişiklikler otomatik
olarak Son Kullanıcı'nın iCloud Fotoğraf Arşivi'ne gönderilecek ve burada yansıtılacaktır. Bu
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E.

F.

değişiklikler ayrıca, Son Kullanıcı'nın tüm diğer iCloud Fotoğraf Arşivi özellikli aygıtlarında ve
bilgisayarlarında iCloud'dan Aygıt Fotoğraf Arşivi'ne gönderilecek ve burada yansıtılacaktır.
Yetkili Aygıtlar'da veya bilgisayarlarda bulunan Fotoğraf Arşivi'ndeki içeriğin çözünürlüğü,
mevcut depolama alanına ve Son Kullanıcı'nın iCloud Fotoğraf Arşivi özellikli aygıtı için seçilen
depolama alanı yönetimi seçeneğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. iCloud Fotoğraf Arşivi'ni
kullanmak istemiyorsanız bunu Yönetilen Apple Kimlikleri için ve/veya tüm Yetkili Aygıtlarınız
üzerinde devre dışı bırakabilirsiniz.
vi. Okul. Schoolwork özelliğini son kullanıcılarınızın kullanımına sunarsanız Kuruluşunuzdaki
öğretmenler ve öğrenciler okul çalışmalarını ve ödevlerini bir Yönetilen Apple Kimliği kullanarak
yönetebilirler.
1. iCloud Dosya Paylaşımı. Yönetilen Apple Kimliği ile bağlantılı kullanarak Schoolwork
üzerinden bir dosya paylaştığınızda, Apple paylaşılan tüm dosyaları otomatik olarak
iCloud Drive'daki öğrenciler ve öğretmenler için sınıf klasörlerinde düzenler. Son
Kullanıcılarınız paylaşılan dosyalarına Yönetilen Apple Kimliklerini kullanarak erişebilirler.
Bu dosyalara eklenen notlar veya dosyalarda yapılan değişiklikler dosya paylaştığınız bir
sınıftaki tüm Son Kullanıcılar tarafından görülebilecek. İstediğiniz zaman dosyaları
paylaşmayı bırakabilirsiniz. Son Kullanıcılarınız tarafından Yönetilen Apple Kimlikleri
kullanılarak oluşturulan dosyalar siz onları silene kadar saklanır. Ancak, başka bir aygıt
veya bilgisayara önceden kopyalanan hiçbir dosya silinmez.
2. Öğrencinin Gelişimi. Apple School Manager web portalındaki öğrenci ilerlemesi
özelliğini onayladığınızda öğrencilerin ilerleyişi ClassKit çerçevesinde kaydedilecek ve
raporlanacaktır. Sadece Öğretmenleriniz tarafından Schoolwork kullanılarak atanan
faaliyetler öğrenci ilerleme bilgilerinin kaydedilmesini ve raporlanmasını başlatacaktır.
Öğrenci Son Kullanıcılarınız, Schoolwork'te ve kendi aygıtlarındaki Ayarlar'da kendi
öğrenci ilerleme bilgilerini görüntüleyebileceklerdir. Öğretmen Son Kullanıcılarınız, ödev
olarak verdikleri faaliyetler için kendi sınıflarındaki tüm öğrencilerin öğrenci ilerleme
bilgilerini görüntüleyebilecekler. Schoolwork veya ClassKit'i kullanarak oluşturduğunuz
öğrenci verileri, işbu Sözleşmenin Bölüm 3 ve Ek A hükümleri uyarınca işlenecektir.
Öğrenci ilerleme özelliğinden bir Yönetilen Apple Kimliğini iptal ederseniz o Yönetilen
Apple Kimliği ile ilişkili tüm Kişisel Veriler, Bölüm 3 uyarınca silinecektir.
vii. Üçüncü Taraf Uygulamaları. Herhangi bir üçüncü taraf Uygulamayı Son Kullanıcılarınızın
Yönetilen Apple Kimlikleri ile oturum açması için kullanılabilir hale getirirseniz söz konusu
Uygulamaların Son Kullanıcılarınızın Yönetilen Apple Kimlikleri ile ilişkili hesaplarda veri
depolamasını ve Apple'ın üçüncü taraf Uygulama geliştiricisi adına, Sizin ve/veya Son
Kullanıcılarınızın Hizmete ve söz konusu Uygulamalara yönelik kullanımınız ile ilişkili olarak veri
toplamasını, depolamasını ve işlemesini kabul etmiş olursunuz. Üçüncü taraf Uygulamalar, bu
tür verileri aynı Uygulama geliştiricisinden indirilen başka bir Uygulama ile paylaşma özelliğine
sahip olabilir. Son Kullanıcılarınızın indirmesine olanak tanıdığınız üçüncü taraf Uygulamalara
bağlı olarak, her bir Yönetilen Apple Kimliği için mevcut olan depolama sınırlarına Son
Kullanıcılarınızın uymasını sağlamak ve bizzat Kendinizin de uyması, Sizin sorumluluğunuzdadır.
Sunucu Belirteci (Server Token) Kullanımı. Apple tarafından sağlanan Sunucu Belirteci'ni
yalnızca Hizmet kapsamında MDM Sunucunuzu kaydetmek, MDM Kayıt Ayarları'nı yüklemek ve
Yönetilen Apple Kimliği ad listesi verilerini almak amacıyla kullanmayı kabul edersiniz. Son
Kullanıcılarınızın, Sunucu Belirteciniz kullanılarak gönderilen veya alınan bilgileri yalnızca Yetkili
Aygıtlar ile kullanmasını sağlamalısınız. Sunucu Belirteci'ni, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarınız
dışında başka herhangi bir kuruluşa sağlamamayı veya aktarmamayı ya da başka herhangi bir
kuruluşla paylaşmamayı kabul edersiniz. Bu Sunucu Belirteci'nin güvenliğini ve gizliliğini korumak
için gerekli önlemleri almayı ve ele geçirilmesi veya ele geçirildiğine inanmak için bir nedeniniz
olması halinde iptal etmeyi kabul edersiniz. Apple, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sunucu
Belirteçleri'ni herhangi bir zamanda iptal etme veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Ayrıca,
Sunucu Belirteci'nin yeniden oluşturulmasının, yeni bir Sunucu Belirteci MDM Sunucusu'na
eklenene kadar Hizmet'i kullanma olanağınızı etkileyeceğini anlar ve kabul edersiniz.
Depolama Kapasitesi; Kullanım Sınırlamaları. Bant genişliği veya depolama kapasitesi
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G.

H.

I.

J.

K.

L.

sınırlamaları (örneğin yedekleme) gibi mevcut olan geçerli veya makul kullanım sınırlarının aşılması
yasaktır ve bu durumda Hizmetin bazı özelliklerini ve işlevlerini kullanmanız, İçeriğe erişmeniz veya
Yönetilen Apple Kimliklerinin bir kısmını veya tümünü kullanımınız engellenebilir. Apple, Size
sunulan bant genişliğini veya depolama kapasitesini sınırlaması durumunda, bu işlemi izleyen on
(10) iş günü içinde Hizmet üzerinden veya başka bir şekilde Size bildirimde bulunmak için ticari
açıdan makul çabayı gösterecektir.
İçeriğin Sunulması. Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından yüklenen, indirilen, yayınlanan, e-posta
ile gönderilen, iletilen, depolanan veya başka bir şekilde Hizmetin kullanımı yoluyla kullanıma
sunulan tüm İçeriğe yönelik sorumluluk yalnızca Size aittir. Son Kullanıcılarınızın söz konusu İçerik
ile ilgili tüm gerekli üçüncü taraf izinlerini veya lisanslarını edindiğinden emin olmanız gerekir.
Hizmeti kullandığınız takdirde, Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından saldırgan, yersiz veya
uygunsuz bulunan İçerik ile karşılaşabileceğinizi ve başkalarını uygunsuz bulabilecekleri içeriğe
maruz bırakabileceğinizi anlamış sayılırsınız. Hizmet’i veya herhangi bir İçerik’i, her türlü riski
tamamen Size ait olacak şekilde kullandığınızı anlar ve kabul edersiniz.
İçeriğin Çıkarılması. Apple'ın, Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından sağlanan herhangi bir İçerik
için hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz. Apple, İçeriğin uygun ve bu
Sözleşme ile uyumlu olup olmadığını belirleme hakkına sahiptir ancak bununla yükümlü değildir ve
yasaları veya bu Sözleşmeyi ihlal eden İçeriği herhangi bir zamanda önceden bildirimde
bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak taşıyabilir ve/veya çıkarabilir. Apple,
herhangi bir İçerik'i çıkarması durumunda, Size bildirimde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı
gösterecektir.
Paket İçinde Sağlanan Hizmet. Hizmet'in tüm özellikleri ve işlevleri bir paketin parçası olarak
sağlanır ve paketten ayrılamaz ve bağımsız uygulama olarak kullanılamaz. Belirli bir Apple marka
donanım ürünü ile sağlanan Apple Yazılımı, Apple marka donanımın diğer modellerinde
çalışmayabilir.
Bağlantılar ve Diğer Üçüncü Taraf Materyalleri. Hizmet'in belirli İçerik, bileşen veya özellikleri,
üçüncü taraflara ait materyaller ve/veya başka web sitelerine, kaynaklara veya içeriğe yönelik köprü
bağlantılar içerebilir. Apple'ın söz konusu üçüncü taraf sitelerinin veya kaynaklarının
kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından kullanılan, söz
konusu sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya buralardan edinilebilen herhangi bir içerik, reklam,
ürün veya materyalden yükümlü veya sorumlu olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz.
iTunes, Uygulamaların ve Kitapların Satın Alınması.
i. İçerik Alımı. iTunes Store, App Store veya iBooks Store'dan Yönetilen Apple Kimlikleri
kullanılarak İçerik alımı otomatik olarak devre dışı bırakılmıştır. Yöneticilerinizin veya
öğretmenleriniz ve personelinizin ilgili İçeriğe erişmesini sağlamak için, kendilerine bir satın alma
yetkisi verebilir ve Hizmet üzerinde kullanmak için Uygulamaları ve Kitapları satın almak
amacıyla Toplu Satın Alma Programına (Volume Purchase Program, VPP) erişme izni
verebilirsiniz. iTunes Store, App Store ve/veya iBooks Store'u kullanımınız, uygun şekilde iTunes
hüküm ve koşullarının (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/tr/terms.html) G ve
H bölümlerine tabidir. Yetkili Son Kullanıcılarınız adına söz konusu geçerli hükümleri kabul etme
yetkisine sahip olduğunuz ve kabul edeceğinizi onaylamış olursunuz.
ii. iTunes U Course Manager. Course Manager özelliğinin Kuruluşunuzun öğretmenleri ve
personeli tarafından Hizmet'in bir parçası olarak kurs oluşturmak ve yönetmek için
kullanılmasına yönelik sorumluluk Size aittir. Course Manager kullanılarak oluşturulan veya
Hizmete gönderilen İçerik için tüm gerekli izinleri Son Kullanıcılarınız adına almayı kabul
edersiniz.
iii. Toplu Satın Alma Programı. Apple'ın Toplu Satın Alma Programı (VPP) üzerinden işlemeyi tercih
ettiğiniz satın alma işlemleri VPP hükümlerine tabidir ve App Store'lar ve/veya iBooks Store
üzerinden Son Kullanıcılara gönderilir veya bir aygıta atanır.
Güncellemeler ve Bakım; Hizmet Değişiklikleri.
i. Güncellemeler ve Bakım. Apple zaman zaman Hizmet tarafından kullanılan yazılımı
güncelleyebilir. Bu güncellemeler hata düzeltmelerini, özellik geliştirmelerini veya iyileştirmelerini
ya da Yazılımın tamamen yeni sürümlerini içerebilir. Bazı durumlarda bu güncellemeler, Hizmet'i
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kullanmaya devam edebilmeniz veya Hizmet'in tüm özelliklerine erişebilmeniz için gerekli olabilir.
Apple, bu tür güncellemeleri desteklememenizden doğan performans veya güvenlik
sorunlarından sorumlu değildir. Apple'ın zaman zaman Hizmet üzerinde bakım gerçekleştirmesi
gerekecektir. Apple herhangi bir bakım işlemini Size bildirmekle yükümlü değildir; ancak Apple,
herhangi bir planlı bakım işlemi öncesinde Size bildirimde bulunmak için ticari açıdan makul
çabayı gösterecektir.
ii. Hizmet Değişiklikleri. Apple yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, zaman zaman Hizmet'in
işlevini ve görünümünü değiştirme veya güncelleme hakkına sahiptir. Apple’ın Hizmet'e yönelik
herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sonlandırma işlemi için Size veya bir üçüncü tarafa
karşı sorumluluk taşımayacağını kabul edersiniz. Hizmet veya herhangi bir özelliği ya da bölümü,
tüm dillerde veya tüm ülkelerde sunulmayabilir ve Apple, Hizmet'in veya herhangi bir özelliğinin
ya da bölümünün belirli bir konumda herhangi bir kullanım için uygun veya mevcut olduğuna
dair bir taahhütte bulunmaz.
M. Diğer Sözleşmeler. Apple ile yaptığınız herhangi bir satış sözleşmesinin, hizmet sözleşmesinin
veya diğer sözleşmenin hüküm ve koşullarının, bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarından ayrı
olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşulları, Hizmet'in kullanım
kurallarını düzenler ve bu hükümler, Apple ile yapmış olabileceğiniz başka herhangi bir sözleşme
nedeniyle eksiltilmez veya etkilenmez.
N. Profesyonel Hizmetler. Apple tarafından herhangi bir içerik teslimi gerektiren danışmanlık veya
geliştirme hizmetleri gibi, Hizmet ile ilgili tüm profesyonel hizmetler ücrete ve Apple ile Kuruluş
arasında yapılacak ayrı bir sözleşmeye tabidir.
O. Elektronik Teslimat. Bu belge kapsamında sağlanan Hizmet ve herhangi bir Apple Yazılımı (bu
yazılımın herhangi bir Yetkili Aygıt'ta önceden yüklü olmaması halinde) elektronik olarak teslim
edilecektir.
P. Ücret ve Vergiler. Kuruluşunuz, varsa tüm vergi ve harçları, geçerli hukuk uyarınca muaf tutulmadığı
takdirde Hizmeti kullanımına göre ödeyecektir. Apple'ın isteği üzerine Apple'a Kuruluşunuzun
vergiden muaf olma durumunun kanıtını (varsa) sağlayacaksınız.
5.
A.

SAHİPLİK VE KISITLAMALAR; TELİF HAKKI BİLDİRİMİ
İçeriğinize yönelik tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarınızı ve Hizmet dahilinde kullanılan veya
erişilen, önceden mevcut olan Size ait yazılım uygulamalarının tümünü elinizde tutacaksınız. Apple
ve/veya lisans verenleri şunlara yönelik tüm sahiplik ve fikri mülkiyet haklarını elinde tutar: (1)
Hizmetin uygulanmasında kullanılan grafikler, kullanıcı arabirimi, betikler ve yazılım dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet ve bundan türetilmiş çalışmalar ("Yazılım"); (2) Hizmetin bir
parçası olarak ve/veya Hizmet ile bağlantılı olarak Size sağlanan tüm Apple Yazılımları ve
konumlarından bağımsız olarak bunların içerdiği tüm tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet hakları ve (3)
Bu Sözleşme kapsamında Apple tarafından veya adına geliştirilen ya da sağlanan tüm unsurlar.
Bunların içerdiği herhangi bir teknolojinin veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkının sahipliği, bu
Sözleşme ile aktarılmamaktadır. Hizmet'i kullanırken uygunsuz bulduğunuz veya başka bir şekilde
bu Sözleşme'yi ihlal ettiğini düşündüğünüz İçerik ile karşılaşırsanız bunu şuradan bildirebilirsiniz:
(http://www.apple.com/support/business-education/contact/). Ayrıca aşağıdakileri da kabul
edersiniz:
i. Hizmet (Apple Yazılımı veya bunun herhangi bir bölümü), telif hakkı dahil ancak bununla sınırlı
olmamak üzere geçerli fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar ile korunan özel ve gizli bilgiler
içermektedir.
ii. Söz konusu özel bilgileri veya materyalleri, Hizmet'in bu Sözleşme ile uyumlu şekilde kullanılması
amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak veya başkalarının kullanmasına neden olmayacak ve
izin vermeyecek veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunmayacaksınız.
iii. Hizmet’in hiçbir kısmı, bu hükümlerde açıkça izin verilmiş olan durumlar dışında, hiçbir biçimde
veya hiçbir araçla çoğaltılamaz.
iv. Hizmet'e yönelik olarak derlemesini bozma, ters mühendislik uygulama, parçalarına ayırma veya
başka bir şekilde Hizmet'ten kaynak kod türetme işlemi yapamaz ve başkalarının bu işlemleri
yapmasına neden olamaz veya izin veremezsiniz.
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v. Apple, Apple logosu, iCloud, iCloud logosu, iTunes, iTunes logosu ve Hizmet ile bağlantılı olarak
kullanılan diğer Apple ticari markaları, hizmet markaları, grafikleri ve logoları, ABD ve/veya diğer
ülkeler için, Apple Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Apple'ın ticari
markalarının listesi burada bulunabilir: (http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html).
Hizmet ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar,
ilgili sahiplerine ait ticari markalar olabilir. Yukarıdaki ticari markalar ile ilgili olarak Size hiçbir hak
veya lisans verilmemektedir ve ayrıca, Hizmet’e eklenmiş veya Hizmet'in içerdiği (ticari marka ve
telif hakkı bildirimleri dahil) hiçbir mülkiyet bildirimini çıkarmamayı, anlaşılmaz hale getirmemeyi
veya değiştirmemeyi kabul edersiniz.
vi. Bu Sözleşme'nin Süresi boyunca, yalnızca Apple'ın haklarına yönelik kullanımı ve bu Sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile bağlantılı olacak şekilde, Apple'a
markalarınızı kullanma hakkını verirsiniz.
vii. Hizmet'in bir parçası olarak Üçüncü Taraf İçeriği'ne erişim elde edebilirsiniz. Söz konusu
Üçüncü Taraf İçeriği'nin üçüncü taraf sahibi veya sağlayıcısı, bu içeriğe yönelik tüm sahiplik ve
fikri mülkiyet haklarını elinde tutar ve söz konusu Üçüncü Taraf İçeriği'ni kullanmaya yönelik
haklarınız, bu üçüncü taraf sahip veya sağlayıcı tarafından belirtilen hükümler ile yönetilir ve bu
hükümlere tabidir.
viii.Hizmet'i ve/veya herhangi bir bileşenini, bu Sözleşme'nin hükümleri kapsamında izin verilen
durumlar dışında, herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak lisanslayamaz, satamaz,
kiralayamaz, leasing yoluyla kiralayamaz, atayamaz, dağıtamaz veya zaman paylaşımı ya da
hizmet bürosu kullanımı için barındıramaz ya da izin veremez veya başka bir şekilde istismar
edemez ya da kullanıma sunamazsınız.
Yukarıdaki cümlenin içerdiği hükümleri ihlal etmeniz halinde, Apple'ın, veri gizliliği ihlalleri dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sizin eylemlerinizden veya bu eylemlerle bağlantılı olarak
ortaya çıkan herhangi bir tazminat veya talep açısından hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul eder
ve onaylarsınız.
B.

C.

D.

6.
A.

Hizmetin kullanılması yoluyla materyal veya İçerik gönderimi veya paylaşımı gerçekleştirerek: (i) Söz
konusu materyalin sahibi olduğunuzu ve/veya bu materyali dağıtmak için gereken tüm haklara,
lisanslara ve izne sahip olduğunuzu ve (ii) Apple'a, Size karşı herhangi bir tazmin koşulu veya
yükümlülük olmaksızın, yalnızca Apple'ın Hizmeti yerine getirmesi amacına yönelik olarak, söz
konusu İçeriği Hizmet üzerinde kullanması, dağıtması, çoğaltması, değiştirmesi, yayınlaması,
çevirmesi, uygulaması ve herkese açık şekilde sergilemesi için dünya genelinde geçerli, telifsiz, özel
olmayan, aktarılabilir bir lisans verdiğinizi taahhüt edersiniz. Apple'ın Hizmet'i sağlamak ve
İçeriğinizi Hizmet üzerinde kullanılabilir kılmak amacıyla, İçeriğinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli genel
ağlara iletebileceğini ve İçeriğinizi bağlantı kurulan ağların, aygıtların veya ekipmanların teknik
gereksinimlerine uymak üzere değiştirebileceğini anlamış kabul edilirsiniz. Apple'ın burada sağlanan
lisans kapsamında bu tür eylemleri gerçekleştirme hakkına (yükümlülüğüne değil) sahip olduğunu
kabul edersiniz.
Bu tür bir özelleştirmeye veya tasarıma Apple tarafından izin verilmesi durumunda, iTunes U için
ayrılmış alan da dahil ancakak bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin herhangi bir alanının
tasarımıyla ilişkili Apple yönerge ve şablonlarını izlemeye yönelik sorumluluk Size aittir. Sizin veya
Son Kullanıcılarınızdan herhangi birinin söz konusu yönerge ve şablonlara uyum göstermemesi
durumunda, Apple Size, makul bir süre içinde gerekli değişiklikleri yapmanız için talimat verebilir.
Telif Hakkı Bildirimi - DMCA. Üzerinde telif hakkı talebiniz bulunan herhangi bir İçerik'in Hizmet'i
kullanan herhangi bir kişi tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen şu adreste Apple'ın Telif
Hakkı Politikası'nda açıklanan Apple'ın Telif Hakkı Temsilcisi ile iletişim kurun: (https://
www.apple.com/legal/contact/). Apple, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ihlalde bulunan Son
Kullanıcıların hesaplarını askıya alabilir ve/veya sonlandırabilir.
EULA'LAR; TANILAMA VE KULLANIM VERİLERİ
EULA Hükümleri ve Koşulları Hizmeti kullanmak üzere, Sizin ve/veya Son Kullanıcılarınızın
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B.

7.
A.
B.

C.
D.

Hizmeti kullanmak için gereken tüm Apple Yazılımları ve Hizmet ile kullanmayı tercih ettiğiniz tüm
diğer Apple Yazılımları için Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi hüküm ve koşullarını (EULA) kabul
etmeniz gerekir. Hizmetin kullanılabilmesi için, yetkili temsilcinizin Apple Yazılımı'nı çalıştıran Yetkili
Aygıtlar'ın Son Kullanıcılara dağıtılmasından önce ilgili web portalı üzerinde Apple Yazılımı için
EULA'ları kabul etmesi gerekir. Apple Yazılımı'na yönelik EULA'larda değişiklik yapılması
durumunda, Hizmet'in kullanılmasına devam edilebilmesi için yetkili temsilcinizin ilgili web portalına
dönmesi ve söz konusu EULA'ları kabul etmesi gerekecektir. Söz konusu EULA'lar kabul edilene
kadar, Ek Yetkili Aygıtlar'ı MDM Sunucunuz ile ilişkilendirmek de dahil olmak üzere, Hizmet'i veya
herhangi bir bölümünü ya da özelliğini kullanamayacağınızı onaylarsınız. Söz konusu EULA'ların
Son Kullanıcılarınıza tedarik edilmesinin ve her bir Son Kullanıcı'nın Apple Yazılımı'na yönelik
EULA'ların hüküm ve koşullarını bilmesinin ve bunlara uymasının sağlanmasına yönelik sorumluluk
Size aittir ve Son Kullanıcılarınızın Apple Yazılımı'nı kullanması için gerekli olan tüm izinleri almaktan
sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Tüm Son Kullanıcılarınızın bu Sözleşme kapsamında sağlanan
Apple Yazılımı'na yönelik kullanımını izlemeyi ve bu kullanıma yönelik tüm sorumluluğu üstlenmeyi
kabul edersiniz. Bu Sözleşme kapsamındaki gereksinimlerin ve kısıtlamaların, söz konusu
hükümlerin ilgili EULA'ya/EULA'lara dahil edilmesinden bağımsız olarak, Apple Yazılımı'nı Hizmet'in
amaçlarına uygun şekilde kullanmanız üzerinde geçerli olduğunu onaylarsınız.
Analitik Veriler. Herhangi bir Analitik bilginin toplanması etkinleştirilmişse Apple'ın ve bağlı
kuruluşları ile temsilcilerinin, benzersiz sistem veya donanım tanıtıcıları ve aygıtlarınız, sisteminiz ve
uygulama yazılımlarınız ve çevresel birimleriniz ile ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere tanılama bilgilerini, teknik bilgileri, kullanım bilgilerini ve ilgili bilgileri toplayabileceğini,
muhafaza edebileceğini, işleyebileceğini ve kullanabileceğini kabul eder ve ilgili Son
Kullanıcılarınızın kabul etmesini sağlarsınız. Bu bilgiler, Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek, Hizmet ile
ilgili yazılım güncellemelerinin, ürün desteğinin ve diğer özelliklerin sağlanmasını kolaylaştırmak ve
bu Sözleşmenin hükümlerine uyumu doğrulamak (toplu olarak "Analitik Bilgiler") amacıyla düzenli
olarak toplanır. Analitik Bilgilerin toplanmasına yönelik tercihlerinizi istediğiniz zaman MDM
ayarlarınızı güncelleyerek veya Ayarlar içinde aygıt bazında değiştirebilirsiniz. Apple söz konusu
Analitik Bilgilerini, bu bilgilerin Son Kullanıcılarınızın kimliğini tanımlamayacak bir biçimde
toplanması şartıyla, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir.
SÜRE; SONA ERME; ASKIYA ALMA; SONA ERMENİN SONUÇLARI
Süre. Bu Sözleşme, bu Sözleşme'yi ilk kabul ettiğiniz tarihte geçerli olacak ve bu Sözleşme'ye
uygun şekilde sona erene kadar ("Süre") devam edecektir.
Apple tarafından gerçekleştirilen sona erdirme. Apple bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve
herhangi bir nedenle veya bir neden bulunmaksızın, Size otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde
bulunmak kaydıyla sona erdirebilir. Ayrıca Apple herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde
bulunmaksızın Yönetilen Apple Kimliklerinin tamamını veya bir kısmını ve/veya Hizmete erişimi
şunlardan biri meydana geldiğinde anında sonlandırabilir veya askıya alabilir: (a) Bölüm 4A dahil
ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Sözleşmenin ihlalleri. ("Kullanım Kısıtlamaları") veya
burada kendisine atıfta bulunulan ve/veya Hizmette yayınlanan diğer tüm politikalar ve
yönetmelikler; (b) Kanun uygulayıcılardan, yargı makamlarından veya başka bir devlet dairesinden
gelen bir talep ve/veya talimat; (c) Size Hizmetin temin edilmesi yasa dışı olduğunda veya
olabileceğinde; (d) Beklenmedik teknik veya güvenlik sorunları veya sıkıntıları ortaya çıktığında; (e)
Yasa dışı faaliyetlere veya dolandırıcılık faaliyetlerine karışmanız halinde veya (f) Hizmet ile bağlantılı
olarak borçlandığınız ücretleri ödemediğiniz takdirde ve bu kusurunuzu yazılı olarak size
bildirildikten sonraki otuz (30) gün içinde düzeltmediğiniz takdirde. Apple, tamamen kendi takdirine
bağlı olarak Hizmet'i sona erdirebilir veya askıya alabilir ve Apple, söz konusu sona erdirme veya
askıya alma işlemi sonucundan oluşabilecek veya bu işlemden kaynaklanabilecek herhangi bir
hasar için Size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen sona erdirme. Herhangi bir zamanda Hizmet'i kullanmaya son
verebilirsiniz. Herhangi bir Yönetilen Apple Kimliği'ni silmeniz durumunda, Sizin ve ilgili Son
Kullanıcının/Kullanıcıların Hizmete erişiminiz olmayacaktır. Bu eylem geri alınamayabilir.
Sona Ermenin Sonuçları. Bu Sözleşme sona erdirilir veya Sözleşmenin süresi dolarsa Bu
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Sözleşmeye ait Bölüm 11L (Hükümlerin Devam Etmesi) uyarınca, bir tarafın diğer tarafa verdiği
haklar derhal geçerliliğini kaybeder.
8.

TAZMİNAT
Yürürlükteki hukukun izin verdiği ölçüde, Apple'ı, müdürlerini, görevlilerini, çalışanlarını,
hissedarlarını, yüklenicilerini ve temsilcilerini (her biri "Apple Tazmin Edilen Tarafı" olarak
adlandırılır), avukat ücretleri ve mahkeme masrafları dahil ancakak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir
Apple Tazmin Edilen Tarafı'nın maruz kaldığı ve (a) Siz ve/veya Son Kullanıcılarınız tarafından
Hizmet üzerinden gönderilen, paylaşılan, iletilen veya başka bir şekilde sunulan tüm İçerik; (b) Sizin
ve/veya Son Kullanıcılarınızın bu Sözleşmedeki herhangi bir onaya, vaade, yükümlülüğe, taahhüde
veya garantiye yönelik fiili veya iddia edilen ihlaliniz veya uyumsuzluğunuz veya (c) Sizin ve/veya
Son Kullanıcılarınızın başka birinin herhangi bir hakkına veya herhangi bir yasaya, kurala ya da
düzenlemeye yönelik ihlalinizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü iddiaya, yükümlülüğe,
işleme, hasara, talebe, uzlaşmaya, gidere, ücrete, maliyete ve kayba (toplu olarak "Kayıplar") karşı
tazmin etmeyi, masun tutmayı ve Apple'ın isteği üzerine savunmayı kabul edersiniz. Hizmetin
Hizmet veya Apple Yazılımı tarafından sağlanan içerik, işlev, hizmetler, veriler veya bilgilerin hata
veya yanlışlık içerdiği ya da Hizmetin veya Apple Yazılımı'nın arızalanmasının ölüme, kişisel
yaralanmaya veya ciddi fiziksel veya çevresel hasara yol açabileceği durumlarda kullanılmasının
amaçlanmadığını onaylar ve burada, yasalar izin verdiği ölçüde, her bir Apple Tazmin Edilen Tarafı'nı
söz konusu Apple Tazmin Edilen Tarafı'nın Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından gerçekleştirilen
bu tür bir kullanım nedeniyle maruz kaldığı tüm Kayıplar'a karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve masun
tutmayı kabul edersiniz. Bu yükümlülük bu Sözleşme'nin sona ermesinden veya süresinin
dolmasından ve/veya Hizmet'e yönelik kullanımınızdan sonra da geçerli olacaktır.
Hiçbir durumda, Apple'ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, bir üçüncü tarafla Apple'ın haklarını
etkileyen veya Apple üzerinde herhangi bir şekilde bağlayıcı olan herhangi bir sözleşme yapamaz
ve bu tür bir sözleşmeyi Apple'ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın duyuramazsınız.

9. GARANTİLERDEN FERAGAT
UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMET'İN, APPLE YAZILIMI'NIN VE TÜM
İLİŞKİLİ İÇERİK, ÖZELLİK, İŞLEV VEYA MATERYALLER'İN "OLDUĞU GİBİ" VE
"KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" SAĞLANDIĞINI AÇIKÇA ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. APPLE VE
İŞTİRAKLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ,
ORTAKLARI VE LİSANS VERENLERİ (BURADAKİ BÖLÜM 9 VE 10'UN AMAÇLARI
DOĞRULTUSUNDA TOPLU OLARAK "APPLE" OLARAK ADLANDIRILIR), TİCARİ DEĞER, ÖZEL
BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİDEN AÇIK BİR BİÇİMDE
FERAGAT EDER. APPLE ÖZELLİKLE (I) HİZMET'İN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA; (II)
HİZMET'E YÖNELİK KULLANIMINIZIN ZAMANINDA, KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATA, KAYIP,
BOZULMA, SALDIRI, VİRÜS VEYA YETKİSİZ ERİŞİM İÇERMEYECEK ŞEKİLDE
GERÇEKLEŞECEĞİNE; (III) BU HİZMET'İN BİR SONUCU OLARAK ELDE EDECEĞİNİZ TÜM
BİLGİLERİN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINA VE (IV) HİZMET'İN BİR PARÇASI OLARAK
SİZE SAĞLANAN YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR KUSURUN VEYA HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE
DAİR GARANTİ VERMEZ.
APPLE'IN ZAMAN ZAMAN HİZMET'İ SÜRESİZ OLARAK KULLANIMDAN KALDIRABİLECEĞİNİ
VEYA BU SÖZLEŞME'NİN HÜKÜMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE HİZMET'İ İPTAL EDEBİLECEĞİNİ
KABUL EDERSİNİZ. HİZMET KULLANILARAK İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR BİÇİMDE EDİNİLEN
HERHANGİ BİR MATERYALE, TAKDİR HAKKI VE HER TÜRLÜ RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE
ERİŞİLİR VE SÖZ KONUSU MATERYALİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA AYGITINIZDA VEYA
BİLGİSAYARINIZDA MEYDANA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ HASAR VEYA VERİ KAYBI
MÜNHASIRAN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLACAKTIR. AYRICA HİZMET'İN, HİZMET
TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK, VERİ VEYA BİLGİLERİN SAĞLANAMAMASININ, GECİKMEYLE
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SAĞLANMASININ VEYA HATALI OLMASININ VEYA DOĞRU OLMAMASININ ÖLÜME, KİŞİSEL
YARALANMAYA VEYA CİDDİ FİZİKSEL YA DA ÇEVRESEL HASARA YOL AÇABİLECEĞİ
DURUMLARDA VEYA ORTAMLARDA KULLANILMAYA YÖNELİK VEYA UYGUN OLMADIĞINI
ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.
10.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
UYGULANACAK HUKUK TARAFINDAN YASAKLANDIĞI ÖLÇÜDE, APPLE HİÇBİR DURUMDA,
KÂR KAYBI, VERİ BOZULMASI VEYA KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, VERİ İLETEMEME VEYA ALAMAMA
DURUMU (KURS TALİMATLARI, GÖREVLER VE MATERYALLER DÂHİL, ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK MASRAFLARI, İŞİN
KESİNTİYE UĞRAMASI, TÜM DİĞER SOMUT VEYA SOYUT HASARLAR VEYA KAYIPLARA
YÖNELİK HASARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AŞAĞIDAKİLERLE
İLGİLİ VEYA AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ,
ÖZEL, SONUÇSAL, CEZAİ HASARDAN VEYA KİŞİSEL YARALANMADAN SORUMLU
OLMAYACAKTIR (APPLE BU TÜR ZARARLARA YÖNELİK OLASILIK KONUSUNDA UYARILMIŞ
OLSA DAHİ): (I) HİZMET'İN, APPLE YAZILIMI'NIN, HİZMET İLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR
ÖZELLİĞİN, İŞLEVİN, İÇERİĞİN, MATERYALİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMININ VEYA
UYGULAMASININ KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI; (II) HİZMET ÜZERİNDE YAPILAN
HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA HİZMET'İN YA DA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN GEÇİCİ VEYA
KALICI OLARAK DURDURULMASI; (III) HİZMET'E, İLETİMLERİNİZE VEYA VERİLERİNİZE YÖNELİK
YETKİSİZ ERİŞİM VEYA YETKİSİZ DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ; (IV) İLETİMLERİNİZİN VEYA
VERİLERİNİZİN HİZMET ÜZERİNDE VEYA ÜZERİNDEN DEPOLANAMAMASI VE/VEYA
GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI VEYA SİLİNMESİ, BOZULMASI; (V) HERHANGİ BİR
ÜÇÜNCÜ TARAFIN HİZMET'E YÖNELİK BEYANLARI VEYA DAVRANIŞI YA DA (VI) HİZMET İLE
İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR KONU.

11. MUHTELİF
A. Tarafların İlişkisi. Bu Sözleşme'nin, Apple ile aranızda herhangi bir temsilcilik ilişkisi veya iş
ortaklığı, ortak girişim, mutemetlik görevi ya da başka herhangi bir türde yasal ilişki oluşturduğu
kabul edilmeyecek ve açık olarak, ima yoluyla, görünüşte veya başka bir şekilde bunun aksine bir
temsilde bulunmayacaksınız. Bu Sözleşme'de açıkça aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşme herhangi bir
üçüncü tarafın menfaatine değildir.
B. Feragat; Devir. Bu Sözleşme kapsamında işlem yapılmasında yaşanan herhangi bir gecikme veya
işlem yapılmaması durumu, Apple'ın usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından yazılı ve
imzalı olarak açıkça bildirilmedikçe feragat teşkil etmeyecektir ve hiçbir tekil feragat, devam eden
veya sonraki feragat teşkil etmeyecektir. Bu Sözleşme, Sizin tarafınızdan tamamen veya kısmen
devredilemez. Herhangi bir devir işlemi hükümsüz ve geçersiz sayılacaktır.
C. Doğrulama. Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Apple, bu Sözleşme hükümleri ile uyumu
değerlendirmek amacıyla (uzak yazılım araçları ile veya başka bir şekilde) Hizmet'e yönelik
kullanımınızı doğrulayabilir. Bu doğrulama sürecinde Apple ile iş birliği yapmayı ve makul yardımı ve
ilgili bilgilere erişimi sağlamayı kabul edersiniz. Söz konusu doğrulama, normal iş faaliyetlerinizi
makul olmayan düzeyde etkilememelidir ve Apple'ın doğrulama süreci için iş birliği yaparak maruz
kaldığınız herhangi bir masraftan veya giderden sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.
D. İhracat Kontrolü. Verilerin, yazılımların veya diğer İçeriğin Hizmet üzerinden aktarılması,
yayınlanması veya yüklenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve başka ülkelerin ihracat ve ithalat
kanunlarına tabi olabilir. Tüm geçerli ihracat ve ithalat kanun ve yönetmeliklerine uymayı kabul
etmektesiniz. Kısıtlama olmaksızın, özellikle Yazılım (a) ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelere ya da
(b) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar ya da ABD Ticaret Bakanlığının
Ticaretten Men Edilen Kişiler Listesi ya da Kuruluşlar Listesi'nde bulunan herhangi bir kişiye ihraç
ya da yeniden ihraç edilemez. Yazılım’ı veya Hizmeti kullanarak böyle bir ülkede veya bu listelerin
hiçbirinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz. Ayrıca Yazılımı veya Hizmeti, nükleer,
kimyasal veya biyolojik misillerin geliştirilmesi, tasarımı, imalatı veya üretimi dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere, ABD yasalarının yasakladığı herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı kabul
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E.

F.

G.

H.

edersiniz. Ayrıca Hesabınıza şu tür hiçbir veri veya yazılımı yüklememeyi kabul etmektesiniz: (a)
Uluslararası Silah Satışı Yönetmeliğine tabi olan veya (b) Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılı
devlet iznine tabi olan ve önceden izin alınmaksızın ihraç edilemeyen bazı türlerdeki şifreli yazılımlar
ve kaynak kodları. Bu güvence ve taahhüt, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini
koruyacaktır.
Yasalara Uyma. Kuruluş, ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı, Birleşik Krallık
Rüşvetle Mücadele Yasası'nı, OECD Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet ile Mücadele
Sözleşmesi ilkelerini ve bu Sözleşme uyarınca iş faaliyetleri yürütülen veya hizmet verilen tüm
ülkelerin tüm ilgili yasalarını da içeren, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amaçlı olarak çıkarılmış
olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in kullanımı üzerinde geçerli olan tüm
yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyacak ve tüm Kuruluş çalışanlarının, yüklenicilerinin ve
temsilcilerinin uymasını sağlayacaktır.
Federal Hükümet Son Kullanıcıları. Hizmet, Apple Yazılımı ve ilgili belgeler, "Ticari Bilgisayar
Yazılımları"ndan ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri"nden (uygun şekilde, terimlerin 48 C.F.R.
§12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202 içindeki kullanımıyla) oluşan "Ticari Kalemler" (terimin 48 C.F.R.
§2.101 içindeki tanımıyla) niteliğindedir. Uygun şekilde, 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R.
§227.7202-1 ila 227.7202-4 ile tutarlı olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımları ve Ticari Bilgisayar Yazılımı
Belgeleri ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Kalemler olarak ve (b) yalnızca
buradaki hüküm ve koşullar uyarınca tüm diğer son kullanıcılara verilen haklarla lisanslanmaktadır.
Yayınlanmayan haklar, ABD telif hakkı yasaları kapsamında saklı tutulur.
Avukat Ücretleri. Geçerli kanun uyarınca yasaklanmadığı kadarıyla bu Sözleşmenin hüküm veya
şartlarının herhangi birini uygulamak veya yorumlamak amacıyla herhangi bir düzenleyici, idari,
yasal veya hakkaniyet gereği herhangi bir dava veya yasal işlem başlatıldığı ya da tesis edildiği
takdirde, bu dava veya yasal işlemde lehine hüküm verilen taraf, hak kazanmış olabileceği diğer
telafilere ek olarak, makul avukatlık ücretlerini, bilirkişi tanık ücretlerini, mahkeme ücretlerini ve
giderlerini geri alma hakkına sahip olacaktır. Burada kullanıldığı anlamda "lehine hüküm verilen
taraf", sınırlama olmaksızın, işburada bir geri alma yasal işlemini, borçlu olunduğu iddia edilen
tutarın ödenmesi, ihlal edildiği iddia edilen vaatlerin gerçekleştirilmesi veya yasal işlemde
hedeflenen telafiyle büyük oranda eşdeğer bir bedel karşılığında reddeden bir taraftır.
Amir Hukuk. Kuruluşunuzun bir ABD kamu kurumu veya akredite eğitim kurumu olması halinde
işbu Sözleşme, kanunların çelişmesi ilkesi haricinde Kuruluşunuzun bulunduğu ülkenin kanunları
uyarınca idame ettirilecek ve yorumlanacaktır. Eğitim kuruluşunuzun bulunduğu ülkenin kanunlarıyla
açıkça yasaklanmadığı takdirde Siz ve Apple işbu sözleşmeyle California'nın Kuzey Bölgesindeki
federal mahkemelerin Sizinle Apple arasındaki her türlü yargı veya diğer anlaşmazlık çözümü için
şahsi yargı salahiyetine sahip olduğunu ve münhasır yargı yeri olduğunu onaylamaktasınız.
ABD'de mukim veya işbu Sözleşme kapsamında Amerika Birleşik Devletleri hukukuna tabi diğer
tüm Kuruluşlar için, bu Sözleşme, California sınırları içinde California'da ikamet eden taraflar
arasında kabul edilen ve tamamıyla gerçekleştirilecek olan sözleşmelerde geçerli olduğu şekilde,
California Eyaleti yasalarına uygun şekilde yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, bu
Sözleşme'den doğacak herhangi bir dava için şu mahkemelerden herhangi birinin şahsa bağlı
yetkisini ve mahkeme yerini kabul eder ve bunlara yönelik herhangi bir itirazdan feragat eder: Kuzey
California Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, Santa Clara İdari Bölgesi California Yüksek Mahkemesi
veya Santa Clara İdari Bölgesi'nde bulunan başka herhangi bir mahkeme.
Kuruluşunuzun Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunması halinde geçerli hukuk ve forum,
aşağıdaki Bölüm 11L uyarınca tanımlandığı şekliyle Size Hizmeti sunan Apple kuruluşunun ikamet
ettiği ülkenin hukukuna ve mahkemelerine tabi olacaktır.
Bu Sözleşme, uygulanması açık bir biçimde hariç tutulmuş olan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin
Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca yönetilmeyecektir.

I.

Tanıtım. Apple ile aranızda yapılan yazılı bir sözleşmede aksi kabul edilmedikçe, Apple'ın takdirine
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J.

K.

L.
M.

N.

bağlı olarak alıkoyulabilecek olan Apple'ın önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın, bu
Sözleşme'ye, hüküm ve koşullarına veya Apple ile olan ilişkinize yönelik herhangi bir basın
duyurusu yayınlayamaz veya başka türde bir basın açıklamasında bulunamazsınız.
Bildirim. Bu Sözleşmede aksi sağlanmadıkça, bu Sözleşmenin hükümleri kapsamında gerekli
kılınan veya izin verilen ya da yasaların gerekli kıldığı herhangi bir bildirim yazılı olmalı ve: her
durumda tüm ödemeleri önceden yapılmış olacak şekilde belirtilen adrese (a) şahsen teslim
edilmeli, (b) ABD Posta Servisi ile gönderilmeli veya (c) ertesi gün teslim edilecek şekilde hava yolu
üzerinden hizmet veren bir kurye ile gönderilmelidir. Adres: Legal Department, Apple School
Manager, Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-5MAL, Cupertino, California 95014 ABD. Bir
nüshası da e-posta ile şuradan gönderilmelidir: (http://www.apple.com/support/businesseducation/contact/). Taraflardan biri, bu Bölüm'e uygun şekilde diğer tarafa bildirimde bulunarak
bildirim adresini değiştirebilir. Bildirimlerin şahsen teslimatın gerçekleştiği zamanda, yukarıda
belirtildiği şekilde postaya verilmesinin ardından üç (3) iş günü sonra veya ertesi gün teslim edilecek
şekilde hava yolu üzerinden hizmet veren bir kurye hizmetine teslim edildikten bir (1) gün sonra
iletilmiş olduğu kabul edilecektir. Bildirimleri e-posta ile almayı ve Apple'ın Size elektronik yolla
gönderdiği bu bildirimlerin tüm yasal iletişim gereksinimlerini karşılayacağını kabul edersiniz.
Mücbir Sebep. Mücbir sebep teşkil eden olayın öğrenilmesini izleyen beş (5) iş günü içinde
yükümlü tarafın diğerine yazılı bildirimde bulunması şartıyla, taraflardan hiçbiri, savaş, saldırı, terör,
sivil ayaklanma, yangın, deprem, doğal afet, doğal felaket, kaza, salgın, grev, devlet sınırlamaları
(herhangi bir ihracat/ithalat veya diğer lisansın reddi veya iptali dahil) veya yükümlü tarafın makul
kontrolü dışındaki başka bir olaydan ötürü yükümlülüğün yerine getirilememesi veya gecikmesi
durumundan sorumlu olmayacaktır. Her iki taraf, mücbir sebep teşkil eden bir olayın etkilerini
hafifletmek için makul çabayı gösterecektir. Bu tür mücbir sebep teşkil eden bir olay oluştuğunda,
yükümlülüğü yerine getirme veya ihlali telafi etme süresi mücbir sebep olayının süresi kadar
uzatılacak, ancak bu süre hiçbir durumda otuz (30) günden uzun olmayacaktır. Bu Bölüm, hiçbir
tarafı makul olağanüstü durum kurtarma prosedürlerini uygulama ve bunlara uyma
yükümlülüğünden muaf kılmaz.
Hükümlerin Devam Etmesi. Bu Sözleşme’nin sona ermesinden veya süresinin dolmasından sonra
nitelikleri gereği geçerliliklerinin sürmesi amaçlanan bu Sözleşme'nin tüm hükümleri ve koşulları
(tüm ilaveler ve tadiller dahil olmak üzere) geçerliliğini sürdürecektir.
Eksiksiz Olarak Anlama; Bölünebilirlik; Sözleşmedeki Değişiklikler. Bu Sözleşme, Apple ile
aranızda Hizmet'e yönelik kullanımınızla ilgili olarak yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur,
Hizmet'e yönelik kullanımınızı yönetir ve Apple ile aranızda Hizmet ile ilgili olarak önceden var
olabilecek herhangi bir sözleşmenin tamamen yerini alır. Ayrıca, iştirak hizmetlerini, üçüncü taraf
içeriğini veya üçüncü taraf yazılımını kullandığınızda geçerli olabilecek ek hüküm ve koşullara tabi
olabilirsiniz. Bu Sözleşme'de Hizmet ile ilgili olarak aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşme'deki hiçbir
madde, Apple Yazılımı'na yönelik EULA'ları geçersiz kılmaz. Bu Sözleşme, işbu Sözleşmede
yalnızca açıkça izin verildiği kadarıyla değiştirilebilir (örneğin Apple tarafından Size bildirimde
bulunularak). Bu tür bir değişikliğin kabulünü reddederseniz Apple bu Sözleşme'yi ve hesabınızı
sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümü geçersiz veya icra
edilemez hale geldiği takdirde, bu bölüm, tarafların başlangıçtaki niyetlerini olabildiğince yakın bir
biçimde yansıtacak tarzda uygulanacak hukukla tutarlı bir biçimde yorumlanacak ve diğer bölümler
eksiksiz olarak geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Apple'ın bu Sözleşme’deki herhangi bir hakkı veya
hükmü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği
anlamına gelmez. Bu Sözleşme'nin çevirileri yerel gereksinimlere yönelik olarak sağlanır ve İngilizce
sürüm ile İngilizce olmayan sürüm arasında bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşme'nin İngilizce
sürümü geçerli olacaktır.
Tanımlar. Bu Sözleşme'de, açıkça aksi belirtilmedikçe:
"Yönetici", sunucuların yönetimi, bu Sözleşmenin hükümleriyle uyumlu şekilde MDM sağlama
ayarlarının yüklenmesi ve Kuruluş hesaplarına aygıt eklenmesi, Yönetilen Apple Kimlikleri'nin
oluşturulması ve yönetilmesi ve Hizmetin yönetilmesiyle ilgili diğer görevler dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere hesap yönetimiyle ilişkili amaçlarla Kuruluş adına hareket eden bir yetkili
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temsilci olan Kuruluş çalışanı veya yüklenicisi (veya Hizmet Sağlayıcısı) anlamına gelir.
"Apple" burada kullanıldığı şekilde şu anlama gelir*:
• Kanada’da veya toprakları ve sömürgelerinde bulunan kullanıcılar için 120 Bremner Blvd., Suite
1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada adresindeki Apple Canada Inc.;
• Japonya’da bulunan kullanıcılar için Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo
106-6140, Tokyo adresindeki iTunes K.K.;
• Avustralya, Yeni Zelanda’da (ada sömürgeleri, toprakları ve bağlı yargı bölgeleri dahil)
bulunan kullanıcılar için Level 2, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Avustralya adresindeki Apple
Pty Limited;
• Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de bulunan kullanıcılar için Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, İrlanda Cumhuriyeti adresindeki Apple Distribution International ve
• Apple Inc., diğer tüm kullanıcılar için One Apple Park Way, Cupertino, California, 95014,
United States adresinde yer almaktadır.
"Apple Personeli", Apple'ın çalışanları, temsilcileri ve/veya yüklenicileri anlamına gelir.
“Apple Yazılımı”, iOS, macOS, iTunes, iTunes U, Schoolwork ve tvOS ve bunların sonraki tüm
sürümleri anlamına gelir.
"Yetkili Aygıtlar", sahibi olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan (veya Son Kullanıcılarınızın şahsen
sahip olduğu (ör. "BYOD aygıtları")) sadece Son Kullanıcılar tarafından kullanılması amaçlanan ve
geçerli teknik özellikleri ve Hizmette kullanım gereksinimlerini karşılayan Apple markalı donanımlar
anlamına gelmektedir. Yukarıdakilere rağmen BYOD aygıtlarının Hizmetin bir parçası olarak
gözetilen aygıt yönetimine kaydedilmesine izin verilmemektedir ve bunlar Hesabınıza eklenemez.
"İçerik", veri dosyaları, aygıt özellikleri, yazılı metin, yazılım, müzik, grafikler, fotoğraflar, görüntüler,
sesler, videolar, mesajlar ve aşağıdaki Kişisel Veriler dahil tüm diğer benzeri materyaller Hizmet’in
kullanımı boyunca üretilen veya karşılaşılan her türlü bilgi anlamına gelir.
“Son Kullanıcı/Kullanıcılar”, uygun şekilde, Kuruluş tarafından veya adına bu Sözleşmeye uygun
şekilde Hizmeti kullanmak üzere yetki verilmiş olan Kuruluş çalışanları, yüklenicileri (veya Üçüncü
Taraf Hizmet Sağlayıcıları), Yöneticileri ve/veya öğrencileri anlamına gelir.
"Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi" veya "EULA", Apple Yazılımı'na yönelik yazılım lisans sözleşmesi
hüküm ve koşulları anlamına gelir.
"Avrupa Veri Koruma Mevzuatı": (a) Geçerlilik durumuna göre, tüm değişiklikleri ve tadilatlarıyla
birlikte GDPR ve/veya (b) 19 Haziran 1992 tarihli Federal Veri Koruma Kanunu (İsviçre) anlama
gelmektedir.
“GDPR”, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin (AB) 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli
kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili verilerin serbest dolaşımına ilişkin gerçek şahısların korunması ve
95/46/EC sayılı direktifin yürürlükten kaldırılması hakkındaki Yönetmeliğinde belirtilen anlama
gelmektedir.
“ISO 27001 Sertifikası” bir ISO/IEC 27001:2013 sertifikası veya Hizmetleri kapsayan denk bir
sertifika anlamına gelmektedir.
“ISO 27018 Sertifikası” bir ISO/IEC 27018:2014 sertifikası veya Hizmetleri kapsayan denk bir
sertifika anlamına gelmektedir.
"MDM Kayıt Ayarları", bir aygıta yönelik ilk kayıt ve bir aygıtı denetlemeye, yapılandırmayı zorunlu
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kılmaya veya bir MDM profilini kilitlemeye yönelik ayarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
Hizmet'in bir parçası olarak yapılandırılabilen ve yönetilebilen, bir Apple marka ürüne ilişkin ayarlar
anlamına gelir.
"MDM Sunucusu/Sunucuları", Sizin (veya Sizin adınıza hareket eden bir Hizmet Sağlayıcısı'nın)
sahipliğinizde ve kontrolünüzde bulunan, Hizmet ile iletişim kurması amaçlanmış bilgisayarlar
anlamına gelir.
"Kişisel Veriler" işbu Sözleşme kapsamındaki Kuruluşun kontrolü kapsamında yer alan bir şahsın
tanımlanması için makul olarak kullanılabilecek veriler anlamına gelmektedir. Kişisel Veriler
Kuruluşunuzun öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları ile ilgili olabilir ve hesap bilgilerini, ad ve
soyadı içermektedir. Eğitsel faaliyetlerin ilerleyişi sırasında oluşturulan öğrenci ilerleme verilerinin
toplanması bir Kuruluş tarafından Apple School Manager'da etkinleştirildiği takdirde Kişisel Veriler
öğrenci ilerleme verilerini ve bir öğrencinin Hizmetleri kullanması yoluyla doğrudan oluşturulan veya
geçerli kanunda açıkça belirtilen diğer her türlü bilgiyi de içerebilir.
“Sunucu Belirteci”, MDM Sunucunuzun/Sunucularınızın Hizmet'e kaydedilmesine olanak tanıyan,
Apple tarafından sağlanan, genel anahtarınızın, Yönetilen Apple Kimliğinizin ve bir belirtecin
kombinasyonu anlamına gelir.
"Hizmet", bir Kuruluşun Yetkili Aygıtlar, İçerik ve Yetkili Son Kullanıcıların erişimini yönetmesine ve
Apple tarafından bu Sözleşme uyarınca Kuruluşun kullanımına sunulan Apple'ın web portalı ve
diğer Apple web siteleri ve hizmetleri (iCloud gibi) üzerinden kullanmasına yönelik Apple School
Manager hizmeti ve bunun tüm bileşenleri, işlevleri ve özellikleri anlamına gelir.
“Üçüncü Taraf İçeriği”, Apple dışındaki üçüncü taraf kaynaklardan edinilen veya türetilen ve size
Hizmet'e yönelik kullanımınız üzerinden, dahilinde veya bununla bağlantılı olarak sunulan herhangi
bir biçimdeki veri dosyaları, aygıt özellikleri, yazılı metin, yazılım, müzik, grafikler, fotoğraflar,
görüntüler, sesler, videolar, mesajlar ve tüm diğer benzeri materyaller anlamına gelir.
"Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı", bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun şekilde Size bir hizmet
sağlayan bir üçüncü taraf anlamına gelir.
"Siz", "Sizin" ve "Kuruluş", bu Sözleşme'ye dahil olan kuruluş anlamına gelir. Şüpheye mahal
vermemek için, Kuruluş, bu Sözleşme kapsamındaki hakları kendisi adına uygulama yetkisine sahip
olan çalışanları, yüklenicileri, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları ve temsilcilerinin bu Sözleşme'ye
uymasından sorumludur.
“İçeriğiniz”, Sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcılarınız adına herhangi bir biçimde sağlanan, Hizmet
içinde bulunan veya Hizmet üzerinde veya üzerinden çalıştırılan İçerik olan, tüm veri dosyaları, aygıt
özellikleri, yazılı metin, yazılım, müzik, grafikler, fotoğraflar, görüntüler, sesler, videolar, mesajlar ve
tüm diğer materyaller (yukarıda açıklandığı şekilde Kişisel Veriler dahil) anlamına gelir.
Rev. 18/05/2018
EK A
Öğrenciler için Yönetilen Apple Kimlikleri
Bilgi Toplama ve Kullanma Beyanı
Yönetilen Apple Kimliği
Bir Kuruluşun oluşturduğu Yönetilen Apple Kimliği ile öğrenciler, Yönetilen Apple Kimliği kullanılabilen
ClassKit etkinleştirilmiş uygulamalar, iCloud, iTunes U ve Schoolwork dahil eğitsel amaçlar için sunulan
Apple hizmetlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca öğrenciler, eğitsel amaçlar için sunmayı seçtiğiniz sınırlı
sayıda Apple hizmetini kullanabilirler. Örneğin bu isteğe bağlı hizmetler şunları içerebilir:
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• FaceTime görüntülü ve sesli aramaları yapma ve alma
• Kamera, Fotoğraflar, iPhoto, iCloud Fotoğraf Paylaşımı, Mesajlar, Mail, iWork ve diğer Apple
uygulamalarını kullanarak fotoğraf, belge, video, sesli mesaj ve mesaj oluşturulması ve paylaşılması
• iTunes U kurslarına kaydolma ve katılma
• Apple tarafından sunulan, öğrencilerin ve Yöneticiler'in öğrencilere derslerde yol göstermesine ve
aygıt ekranlarını görüntülemesine olanak tanıyan bir uygulama olan Sınıf Uygulaması ile etkileşimde
bulunma
• Kişiler, takvim olayları, notlar, anımsatıcılar, fotoğraflar, belgeler ve yedeklemeleri iCloud'a kaydetme
• Safari ve Spotlight aracılığıyla İnternet'e ve İnternet kaynaklarına erişme ve bunlarda arama yapma
• Öğrenci ilerleme özelliğinin Apple School Manager'da etkinleştirilmiş olması halinde öğrenci ilerleme
verilerinin kaydedilmesi ve görüntülenmesi
• Bir uygulama dahilindeki web bağlantılarının, belgelerin ve faaliyetlerin alınması için Schoolwork'ün
kullanılması
Öğrencilerinizin Yönetilen Apple Kimliklerini Oluşturma
Her bir öğrenciden ve/veya gerektiğinde, her bir öğrencinin ebeveyninden veya yasal vasisinden,
Yönetilen Apple Kimlikleri oluşturmak, Apple'ın Yönetilen Apple Kimlikleri'ni kullanarak Hizmeti
sağlamasına izin vermek ve Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından Hizmet kullanılarak Apple'a sağlanan
öğrenci verilerini kullanmak ve muhafaza etmek üzere alınması gereken tüm hak ve izinleri alma
sorumluluğunun Size ait olduğunu kabul edersiniz.
Apple, öğrencileriniz için Yönetilen Apple Kimlikleri'nin oluşturulması için izin veren kişinin, ilgili öğrenciler
için izin sağlama yetkisine sahip olan, okulunuza bağlı bir görevli olduğunu doğrulamak için ek adımlar
atabilir.
Apple, uygun izin olmaksızın öğrencilerinize ait herhangi bir Kişisel Veri'yi kasıtlı olarak toplamayacak,
kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Yerel hukukun doğrulanabilir onay için Size yaptırımlar getirmesi
ve/veya ilgili toplama, kullanım veya açıklama hakkında öğrencileri ve/veya ebeveynleri bilgilendirmeniz
gerekirse bu koşullara uymaktan siz sorumlu olacaksınız. Öğrencileriniz Yönetilen Apple Kimliklerini
eğitsel amaçlarla Son Kullanıcılarınıza sunmayı seçtiğiniz Apple özelliklerine ve hizmetlerine erişmek için
kullanabileceklerdir.
Bilgilerin Toplanması
Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen bilgilere ek olarak Apple, yukarıda belirtilen isteğe bağlı hizmetlerden bir
veya birkaçını etkinleştirdiğiniz takdirde bir öğrenci tarafından Yönetilen Apple Kimliğinin oluşturulması
için ihtiyaç duyulan şu bilgileri toplayabilir: öğrencinin adı, not seviyesi, sınıfı ve öğrenci kimliği. Kendi
tercihinize bağlı olarak, öğrencinizin e-posta adresini de sağlayabilirsiniz. Öğrencilerinizin hesaplarının
güvenliğini korumak ve öğrencilerin parolalarını çevrimiçi olarak kolayca sıfırlama olanağınızı muhafaza
etmek için, bu bilgileri gizli tutmanız gerekir.
Schoolwork'te Apple, aygıtla ilgili bilgilerin yanı sıra bir ödevin veya çalışmanın gönderilme sayısı gibi
Yönetilen Apple Kimliği'nin uygulamayı kullanımı hakkındaki bilgileri toplar. Okulunuzda Schoolwork'ün
kullanımı hakkında size rapor vermek için de kişisel tanımlayıcı olmayan bilgileri kullanabiliriz. Toplanan
bilgiler Apple tarafından sadece Schoolwork'ün kalitesini ve performansını geliştirmek için kullanılacaktır.
Hizmetin eğitim amaçlı olarak sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla Apple; Apple aygıtlarının kullanıldığı
yerlerdeki diğer tanımlayıcı bilgilerle birlikte aygıt tanımlayıcıları, çerezler, IP adresleri, granüler coğrafi
konumlar ve saat dilimleri gibi COPPA, GDPR veya diğer geçerli hukuk kapsamında Kişisel Veriler olarak
tanımlanan diğer bilgileri toplayabilir.
Bilgilerin Kullanımı
Apple'ın Gizlilik Politikası http://www.apple.com/privacy/ adresinde bulunmaktadır ve bu İfşa ve işbu
Sözleşmenin 3. Bölümü ile tutarlı ölçüde, politikaya burada atfen yer verilmiştir. Apple'ın Gizlilik
Politikası ile bu İfşa ve işbu Sözleşmenin 3. Bölümü arasında bir çelişki olması durumunda, bir
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Yönetilen Apple Kimliği aracılığıyla sunulan Hizmet ile ilişkili olarak, bu İfşa'nın ve işbu
Sözleşmenin 3. Bölümünün hükümleri geçerli olacaktır.
Apple, Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından Hizmet üzerinden Apple'a sağlanan öğrenci Kişisel
Verileri'ni, Hizmeti eğitim amaçlı olarak sağlamak ve iyileştirmek üzere kullanabilir. Apple, ilgili ürünlerini,
içeriğini ve hizmetlerini iyileştirmek amacıyla ve güvenlik ile hesap yönetimi ile ilişkili amaçlarla, kişisel
olarak tanımlanabilir olmayan şekilde analitik uygulaması için aygıt tanıtıcılarını, çerezleri veya IP
adreslerini kullanabilir. Apple, öğrencilerin Kişisel Verileri'ni, reklam oluşturmaya, geliştirmeye, işletmeye,
sunmaya veya iyileştirmeye yardımcı olması için kullanmayacaktır.
Ayrıca Apple, kişisel olmayan verileri (öğrencilerinizin kimlikleri ile tek başına doğrudan ilişkilendirmeye
izin vermeyen veriler) herhangi bir amaç için kullanabilir, aktarabilir ve ifşa edebilir. Birleştirilmiş veriler,
kişisel olmayan veriler olarak kabul edilir. Bir aygıt üzerinde Analitik Bilgilerin toplanmasını
etkinleştirdiyseniz Apple, çökmeyle ilgili verileri ve aygıtın uygulamaları kullanma biçimine yönelik
istatistikler gibi kişisel olarak tanımlanabilir olmayan bilgileri alacaktır.
Reklam Takibini Sınırla seçeneği, Hizmet üzerinden oluşturulan Yönetilen Apple Kimlikleriniz ile ilişkili tüm
aygıtlar için varsayılan olarak etkinleştirilerek, bu aygıtların hedefli reklam almaması sağlanacaktır. Ancak,
indirebileceğiniz üçüncü taraf uygulamaları ile belirlendiği şekilde, hedefli olmayan reklamlar bu aygıtlarda
alınmayı sürdürebilir.
Üçüncü Taraflara İfşa
Yönetilen Apple Kimlikleri
Belirlediğiniz kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla Öğrencileriniz, bilgileri diğer öğrencilerinizle ve
eğitmenlerinizle şunları kullanarak da paylaşabilirler: Apple School Manager, ClassKit etkin uygulamalar,
iWork, iCloud Fotoğraf Paylaşımı, Classroom Uygulaması, Schoolwork Uygulaması ve paylaşılan
takvimler ve hatırlatmalar.
Ayrıca öğrencinizin bir üçüncü tarafa ait bir aygıt (arkadaşının iPod'u veya ebeveyninin iPad'i gibi)
üzerinde oturum açmak için kendi Yönetilen Apple Kimliği'ni kullanması durumunda, söz konusu öğrenci
oturumunu kapatana kadar, öğrencinin Yönetilen Apple Kimliği hesabı ile ilişkili bilgiler, aygıtı kullanan
diğer kişiler için görünür veya erişilebilir olabilir.
Hizmet Sağlayıcıları
Apple, bilgi işleme, müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi, ürünlerin Size veya öğrencilerinize teslimi,
müşteri verilerinin yönetimi ve geliştirilmesi ve müşteri hizmetlerinin sağlanması gibi Apple'ın Hizmeti
işletmesiyle bağlantılı olarak Apple'a hizmet sağlayan hizmet sağlayıcılarına Kişisel Verileri ("Alt
İşleyiciler") sunabilir. Alt İşleyici olarak Apple Inc.'in ve Apple'ın kullanabileceği diğer tüm Alt işleyicilerin
verileri kullanmasına, bu tür Alt İşleyicilerin ilgili verileri en azından Apple'ın işbu Sözleşme kapsamında
taahhüt ettiği kadar koruyucu bir şekilde işlemeyi taahhüt ettikleri bir sözleşmeye tabi olmak kaydıyla ve
bu verileri, burada belirtilenler dışında başka hiçbir amaçla olmamak üzere kullanabileceğini kabul
etmektesiniz. Bu Alt İşleyicilerin bir listesi talep halinde sunulacaktır. Bir Alt İşleyicinin işbu Sözleşme
kapsamındaki veri koruma yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Apple, ilgili Alt İşleyicinin
yükümlülüklerini ifası hakkında Size karşı tümüyle yükümlü kalacaktır.
Diğerleri
Apple'ın ifşanın Apple'ın faaliyetlerini ya da kullanıcılarını korumak ya da Apple'ın hüküm veya koşullarını
uygulamak üzere makul düzeyde gerekli olduğunu belirlemesi halinde, Apple, Siz veya öğrencileriniz
hakkındaki kişisel bilgileri ifşa edebilir. Ayrıca, bir yeniden yapılanma, birleşme ya da satış durumunda
Apple, sağladığınız tüm Kişisel Veriler'i ilgili tarafa aktarabilir.
Erişim, Düzeltme ve Silme
Apple Size öğrencilerinizin Yönetilen Apple Kimlikleri ile ilişkili verilere erişme, bu verileri düzeltme veya
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silme olanağını tanır. Apple School Manager'da yönetici web portalı yoluyla Yönetilen Apple Kimlikleriniz
ile ilişkili verileri silebilirsiniz. Lütfen bizimle şu adresten iletişim kurun: www.apple.com/privacy/contact/.
Bilgilerin Ebeveyn/Veli Tarafından İncelenmesi ve Silinmesi
İlkokullardaki/Ortaokullardaki (K-12) Yönetilen Apple Kimliği Son Kullanıcıların ebeveynleri veya velileri
çocuğun kişisel bilgilerine erişmek veya silinmesini istemek için okul yöneticisi ile iletişime geçebilir. Bir
ebeveyn veya veli, çocuğunun bilgilerinin toplanmasını durdurmak istediği takdirde ebeveyn veya veli,
yöneticiden mevcut Hizmet kontrollerini kullanarak çocuğun bazı özelliklere erişmesini sınırlandırmasını
veya çocuğun hesabını tümüyle silmesini isteyebilir.
LÜTFEN UNUTMAYIN: BU BİLDİRİM, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARIN VERİ TOPLAMA
UYGULAMALARI İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. YÖNETİLEN APPLE KİMLİĞİ'NE SAHİP BİR ÖĞRENCİNİN
KULLANIMINA SUNULAN ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ SATIN ALINMASINDAN VEYA
İNDİRİLMESİNDEN ÖNCE, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ HÜKÜMLERİNİ,
POLİTİKALARINI VE UYGULAMALARINI İNCELEMENİZ GEREKİR.
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