APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI
PURCHASE AGREEMENT
PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS
This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions
and shall apply to any Purchase Order (a "PO") issued by Apple to Seller. As used in this Agreement, "Seller"
means seller and its subsidiaries and affiliates and "Apple" means Apple Teknoloji ve Satış Ltd. Şti. Seller
shall procure the agreement of its subsidiaries and affiliates to the provisions of this Agreement and shall be
responsible for the compliance by its subsidiaries and affiliates with the provisions of this Agreement. Seller
and Apple hereby agree as follows:
1. SERVICES & DELIVERABLES. Seller agrees to perform the services ("Services") and/or provide the
goods ("Goods", which term shall include goods provided as part of any Services), described in any PO, in
accordance with the applicable PO and with this Agreement. Acceptance of a PO and this Agreement shall
occur (i) within five (5) days of receipt by the Seller; or, (ii) upon shipment of Goods; or, (iii) upon
commencement of a Service, (whichever is the earlier). Seller shall be bound by the provisions of this
Agreement, including all provisions set forth on the face of any applicable PO, whether Seller acknowledges
or otherwise signs this Agreement or the PO, unless Seller objects to such terms in writing within five (5)
days of receiving the Agreement and/or the PO, prior to shipping Goods or prior to commencing Services.
This writing does not constitute a firm offer and may be revoked at any time prior to acceptance. This
Agreement may not be added to, modified, superseded, or otherwise altered, except by a writing signed by
an authorized Apple representative and specifically stated to be an amendment of this Agreement. Any terms
or conditions contained in any acknowledgment, invoice, or other communication of Seller which are
inconsistent with the terms and conditions of this Agreement, are hereby rejected. To the extent that this
Agreement might be treated as an acceptance of Seller's prior offer, such acceptance is expressly made on
condition of assent by Seller to the terms hereof and shipment of the Goods or beginning performance of any
Services by Seller shall constitute such acceptance. Apple hereby reserves the right to reschedule any delivery
or cancel any PO issued at any time prior to shipment of the Goods or prior to commencement of any Services.
Apple shall not be subject to any charges or other fees as a result of such cancellation.
2. DELIVERY. Time is of the essence. Delivery of Goods shall be made pursuant to the schedule, via the
carrier, and to the place specified on the face of the applicable PO. Apple reserves the right to return, shipping
charges collect, all Goods received in advance of the delivery schedule. If no delivery schedule is specified,
the order shall be filled promptly and delivery will be made by the most expeditious form of transportation
by land or sea. If no method of shipment is specified in the PO, Seller shall use the least expensive carrier.
In the event Seller fails to deliver the Goods within the time specified, Apple may, at its option, decline to
accept the Goods and terminate this Agreement or may, without prejudice to any other rights or remedies
Apple may have under this Agreement, decide to accept such of Seller's Goods as are available to be delivered
and terminate the balance of the Agreement. Seller shall package all items in suitable containers to permit
safe transportation and handling. Each delivered container must be labeled and marked to identify contents
without opening and all boxes and packages must contain packing sheets listing contents. Where applicable,
Apple part numbers shall appear on Seller's packing sheets. Apple's PO number must appear on all shipping
containers, packing sheets, delivery tickets, and bills of lading. Seller will clearly identify the country of
origin of all Goods delivered and will indemnify Apple with respect to any expenses, taxes, duties, penalties,
damages, settlements, or legal costs incurred by Apple in connection with Seller's failure to identify or
misidentification of the country of origin.
3. SALE BY DESCRIPTION, RISK OF LOSS, & DESTRUCTION OF GOODS. Where the sale of Goods
is by description it is a condition of this Agreement that the Goods will exactly correspond with the
description. Seller assumes all risk of loss until title transfers to Apple. Title to the Goods shall pass to Apple
upon receipt by it of the Goods at the designated destination; provided, however, that if the designated
destination is a warehouse operated by Seller or a third-party on Seller's behalf (a "Hub"), even if located on
Apple's premises, receipt by Apple shall occur, and risk of loss and title shall transfer to Apple, when they
are physically delivered to Apple and withdrawn from the Hub. If the Goods ordered are destroyed prior to
title passing to Apple, Apple may at its option cancel this Agreement or require delivery of substitute Goods
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of equal quantity and quality. Such delivery will be made as soon as commercially practicable and without
prejudice to any other rights or remedies Apple may have under this Agreement. If loss of Goods is partial,
Apple shall have the right to require delivery of the Goods not destroyed.
4. PAYMENT AND ELECTRONIC INVOICING.
4.1 Payment. As full consideration for the performance of the Services, delivery of the Goods and the
assignment of rights to Apple as provided in this Agreement, Apple shall pay Seller (i) the amount agreed
upon and specified in the applicable PO, or (ii) Seller's quoted price on date of shipment (for Goods), or the
date Services were started (for Services), whichever is lower; provided that if the designated destination for
Goods is a Hub (as defined above) Apple shall pay Seller (a) the amount agreed upon and specified in the
applicable PO, or (b) Seller's quoted price on the date such goods are physically delivered to Apple and
withdrawn from the Hub, whichever is lower. Applicable taxes and other charges such as shipping costs,
duties, customs, tariffs, imposts, and government imposed surcharges shall be stated separately on Seller's
invoice, and shall be borne by the Seller subject to the terms and conditions as set out in Section 8. Payment
by cheque is made when Apple's payment is mailed and payment by bank transfer is made when the funds
leave Apple's bank account. Payment shall not constitute acceptance of the Goods or Service s. All duties,
taxes, copyright levies, environmental levies, or any other levies assessable upon the Goods prior to receipt
by Apple of Goods conforming to the PO shall be borne by Seller. Seller shall invoice Apple for all Goods
delivered and all Services actually performed. Each invoice submitted by Seller must be provided to Apple
within ninety (90) days of completion of the Services or delivery of Goods or as otherwise agreed or specified
in the PO and must reference the applicable PO, and Apple reserves the right to return all incorrect invoices.
Apple will receive a 2% discount of the invoiced amount for all invoices that are submitted more than ninety
(90) days after completion of the Services or delivery of the Goods. Unless otherwise specified on the face
of a PO, Apple shall pay the invoiced amount within forty-five (45) days after receipt of an undisputed invoice.
Seller will receive no royalty or other remuneration on the production or distribution of any products
developed by Apple or Seller in connection with or based on the Goods or Services provided. To the extent
that any intellectual property subsists in the Goods or Services that does not constitute Work Product as
defined below, Seller hereby grants to Apple and warrants that it is entitled to grant to Apple a royalty free,
perpetual, irrevocable licence (with the right to sub-licence) any such intellectual property.
4.2 Electronic Invoicing. Apple uses electronic invoicing in Turkey. Suppliers that are required to issue
electronic invoices under applicable law, must submit commercial invoices to Apple and must comply
with Apple’s written instructions for electronic submission of invoices and shall bear any reasonable related
expenses. Apple may utilize one or more third parties to facilitate electronic invoicing.
5. WARRANTIES.
5.1 Services. Seller represents and warrants that all Services shall be completed in a professional,
workmanlike manner, with the degree of skill and care that is required by current, good, and sound
professional procedures. Further, Seller represents and warrants that the Services shall be completed in
accordance with applicable specifications and statements of work and shall be correct and appropriate for the
purposes stated therein. Seller represents and warrants that the performance of Services under this Agreement
will not conflict with, or be prohibited in any way by, any other agreement or statutory restriction to which
Seller is bound.
5.2 Goods. Seller warrants that it has good and transferable title to the Goods and that all Goods provided
will be new and will not be used or refurbished. Seller warrants that all Goods delivered shall be free from
defects in materials and workmanship and shall conform to all applicable specifications for a period of fifteen
(15) months from the date of delivery to Apple or for the period provided in Seller's standard warranty
covering the Goods, whichever is longer. Seller hereby agrees that it will make spare parts available to Apple
for a period of five (5) years (or longer period if prescribed by local legislation) from the date of shipment at
Seller's then current price, less applicable discounts. Additionally, Goods purchased shall be subject to all
written and oral express warranties made by Seller's agents, and to all warranties and conditions implied by
law. All warranties shall be construed as conditions as well as warranties and shall not be exclusive. Seller
shall furnish to Apple Seller's standard warranty and service guarantee applicable to the Goods. All warranties
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shall run both to Apple and to its customers. If Apple identifies a warranty problem with the Goods during
the warranty period, Apple will promptly notify Seller of such problems and will return the Goods to Seller,
at Seller's expense. Within five (5) business days of receipt of the returned Goods, Seller shall, at Apple's
option, either repair or replace such Goods, or credit Apple's account for the same. Replacement and repaired
Goods shall be warranted for the remainder of the warranty period or six (6) months, whichever is longer.
6. INSPECTION. Apple shall have a reasonable time after receipt of Goods and before payment to inspect
them for conformity to the PO and applicable specifications, and Goods received prior to inspection shall not
be deemed accepted until Apple has run adequate tests to determine whether the Goods conform thereto. Use
of a portion of the Goods for the purpose of testing shall not constitute an acceptance of the Goods. If Goods
tendered do not wholly conform with the provisions hereof, Apple shall have the right to reject such Goods.
Nonconforming Goods will be returned to Seller freight collect and risk of loss will pass to Seller upon
Apple's delivery to the common carrier.
7. INDEPENDENT CONTRACTOR. Apple is interested only in the results obtained under this Agreement;
the manner and means of achieving the results are subject to Seller's sole control. Seller is an independent
contractor for all purposes, without express or implied authority to bind Apple by contract or otherwise.
Neither Seller nor its employees, agents or subcontractors ("Seller's Agents") are agents or employees of
Apple, and therefore are not entitled to any employee benefits of Apple, including but not limited to, any
type of insurance. Seller shall be responsible for all costs and expenses incident to performing its obligations
under this Agreement and shall provide Seller's own supplies and equipment. Apple may require a
background check of any of Seller's Agents who perform Services on Apple premises, and Seller hereby
agrees to conduct such investigation in accordance with background check standards to be provided by Apple,
and shall at all times comply with all laws and regulations applicable to background investigations. Apple
shall keep the results of any such investigation confidential, and provide such information only to those
persons with a business need to know, or as required by applicable law. Seller's Agents shall observe the
working rules of all Apple premises when on such premises. Apple reserves the right to prohibit any Seller's
Agents from performing Services on Apple's premises.
8. SELLER RESPONSIBLE FOR TAXES AND RECORDS.
8.1 Seller shall be solely responsible for filing the appropriate tax forms and paying all taxes or fees, including
estimated taxes and employment taxes, due with respect to Seller's receipt of payment under this Agreement.
Upon request, Seller shall provide Apple with a validly executed U.S. Internal Revenue Service form to
establish its U.S. or non-U.S. status or any other necessary tax documentation. Where applicable, a non-U.S.
Seller shall note, on each invoice issued to Apple under this Agreement, the amount of Services performed
by Seller within the United States, if any. Seller further agrees to provide Apple with reasonable assistance
in the event of a revenue audit.
8.2 Except for the Excluded Taxes, all quoted costs, fees and expenses under this Agreement are fully
inclusive of all Taxes. Seller shall bear, and shall duly and punctually pay all Taxes that may be imposed on
the Seller or otherwise be applicable or arise as a consequence of or in connection with this Agreement or
any payment under it. If Seller fails to pay any Taxes that are Seller’s responsibility and Apple could be
held liable for such Taxes, Apple shall have the option (but not the obligation) to pay such Taxes (and any
associated penalties and interest) on Seller’s behalf and seek reimbursement from Seller as provided herein.
“Taxes” includes all forms of taxation that may be imposed by any jurisdictions including any present or
future tax, levy, impost, duty, charge, fee, deduction or withholding of any nature, including any income tax,
profit tax, sales, consumer, use, excise, value added taxes or taxes of other references, stamp duty/taxes,
import duty/taxes, social security fees or other statutorily required contributions assessed or levied against or
on account of salaries or other benefits paid to any staff of the Seller or required of any employer under any
applicable laws. Notwithstanding the foregoing, the quoted costs, fees and expenses under this Agreement
do not include value added taxes, import duties, and stamp duty payable to Turkish tax authorities
(“Excluded Taxes”).
8.3. If the Seller’s registered office is located outside Turkey then Apple, not Seller, shall be responsible for
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paying the Excluded Taxes to Turkish tax authorities. In addition, provided that Seller delivers to Apple in
the manner required by this Agreement, the Application for Payment with respect to a shipment at least five
(5) business days prior to the date such shipment arrives in Turkey, Apple, not Seller, shall be responsible
for any Kaynak Kullanimini Destekleme tax (“KKDF”) payable to Turkish tax authorities with respect to
the shipment; otherwise Seller shall be responsible for paying any KKDF owed to Turkish tax authorities
with respect to such shipment and Apple shall have the option (but not the obligation) to pay such KKDF on
Seller’s behalf and seek reimbursement from Seller as provided herein. Where KKDF is the Seller’s
responsibility, Apple shall have the option (but not the obligation) to pay the KKDF (and any associated
penalties and interest) on Seller’s behalf and seek reimbursement from Seller as provided in Section 4.10
below. The KKDF is currently six percent (6%) of the value of the shipped goods, but may increase or
decrease from time to time.
8.4. If the Seller’s registered office is located in Turkey then pursuant to Turkish law, unless Apple has
provided Seller with a valid exemption certificate with respect to the Excluded Taxes, Seller is required to
collect the Excluded Taxes from Apple and remit them to Turkish tax authorities. If Apple has not provided
Seller with a valid exemption certificate with respect to the Excluded Taxes, Apple shall pay Seller the
Excluded Taxes at the same time it makes payment for the underlying goods or services on which the
Excluded Taxes are computed provided that Seller has separately itemized such Excluded Taxes on Valid
Tax Invoices. “Valid Tax Invoices” mean invoices that satisfy all requirements of Turkish law for valid
invoices such that Apple may use the invoices to receive a credit from Turkish tax authorities for any
Excluded Taxes listed on such invoices that Apple has paid.
8.5. All Taxes that are payable by the Seller in any jurisdiction and that Apple, in Apple’s sole judgment, is
required by law to withhold (“Withholding Tax”) may be withheld by Apple, from any payment due or to
become due to the Seller and paid to the applicable taxing authority. If Seller, in a timely manner, furnishes
to Apple all documentation necessary in Apple’s sole judgment to demonstrate that Seller is entitled to a
reduced withholding rate with respect to Withholding Tax, Apple shall withhold the Withholding Tax based
on such reduced rate. Upon Seller’s request, Apple shall furnish Seller with tax receipts or other
documentation evidencing the payment of Withholding Tax whenever available. Where Seller subcontracts
performance of this Agreement, Seller shall not be permitted to bill on to Apple any withholding taxes, valued
added taxes or other Transactional Taxes that Seller incurs in such subcontractor relationship. Where Seller
subcontracts performance of this Agreement, Seller shall not be permitted to bill on to Apple any withholding
taxes, valued added taxes or other Transactional Taxes that Seller incurs in such subcontractor relationship.
8.6. If Apple pays any Taxes that are Seller’s responsibility as provided hereinabove, Seller shall reimburse
Apple for such Taxes (and any associated penalties and interest Apple has paid) within ten (10) days after
Apple’s written demand. If Seller fails to reimburse Apple within the ten (10) day period, Apple may exercise
all rights and remedies it has against the Seller under this Agreement or at law.
9. INSURANCE. Seller shall be solely responsible for maintaining and requiring Seller's Agents to maintain
such adequate health, auto, employer's liability, public liability, product liability and all risks and other
insurance, as is required by law or as is the common practice in Seller's and Seller's Agents' trades or
businesses, whichever affords greater coverage. Upon request, Seller shall provide Apple with certificates of
insurance or evidence of coverage before commencing performance under this Agreement. Seller shall
provide adequate coverage for any Apple property under the care, custody or control of Seller or Seller's
Agents.
10. INDEMNITY. Seller shall indemnify, hold harmless, and at Apple's request, defend Apple, its officers,
directors, customers, agents and employees, against all claims, liabilities, damages, losses, and expenses,
including legal costs arising out of or in any way connected with the Goods or Services provided under this
Agreement, including, without limitation, (i) any claim based on the death or bodily injury to any person,
destruction or damage to property, or contamination of the environment and any associated clean up costs
including any claims arising under Directive 2002/96 EC on Waste Electrical and Electronic Equipment for
infringements/claims within the borders of European Union or any local legislation on the same issue for
infringements/claims within the borders of Turkey, (ii) Seller failing to satisfy any tax authority guidelines
for an independent contractor, (iii) any claim based on the negligence, omissions, or willful misconduct of
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Seller or any of Seller's Agents, and (iv) Seller failing to satisfy its obligations with regard to the protection
of Confidential Data as described in Section 11 below, (v) Seller failing to comply with a requirement of
applicable law, (vi) any claim by a third party against Apple alleging that the Goods or Services, the results
of such Services, or any other products or processes provided under this Agreement, infringe a patent,
copyright, trademark, trade secret, or other proprietary right of a third party, whether such are provided alone
or in combination with other products, software, or processes. Seller shall not settle any such claim without
Apple's prior written approval. Seller agrees to pay or reimburse all costs that may be incurred by Apple in
enforcing this indemnity, including legal costs. Should the use of any Goods or Services by Apple, its
distributors, subcontractors, or customers be enjoined, be threatened by injunction, or be the subject of any
legal proceeding, Seller shall, at its sole cost and expense, either (a) substitute fully equivalent non-infringing
Goods or Services; (b) modify the Goods or Services so that they no longer infringe but remain fully
equivalent in functionality; (c) obtain for Apple, its distributors, subcontractors, or customers the right to
continue using the Goods or Services; or (d) if none of the foregoing is possible, refund all amounts paid for
the infringing Goods or Services.
11. CONFIDENTIALITY; PERSONAL DATA; DATA SECURITY.
11.1 Confidentiality. Seller may acquire knowledge of Apple Confidential Information (as defined below)
in connection with its performance hereunder and agrees to keep such Apple Confidential Information in
confidence during and following termination or expiration of this Agreement. "Apple Confidential
Information" includes but is not limited to all information, whether written or oral, in any form, including
without limitation, information relating to the research, development, products, methods of manufacture,
trade secrets, business plans, customers, vendors, finances, personnel data, Work Product (as defined in
provision 12, below), and other material or information considered confidential or proprietary by Apple
relating to the current or anticipated business or affairs of Apple which is disclosed directly or indirectly to
Seller. In addition, Apple Confidential Information means any third party's proprietary or confidential
information disclosed to Seller in the course of providing Services or Goods to Apple. Apple Confidential
Information does not include any information (i) which Seller lawfully knew without restriction on disclosure
before Apple disclosed it to Seller, (ii) which is now or becomes publicly known through no wrongful act or
failure to act of Seller, (iii) which Seller developed independently without use of the Apple Confidential
Information, as evidenced by appropriate documentation, or (iv) which is hereafter lawfully furnished to
Seller by a third party as a matter of right and without restriction on disclosure. In addition, Seller may
disclose Confidential Information which is required to be disclosed pursuant to a requirement of a regulatory
authority or law so long as Seller provides prompt notice to Apple of such requirement prior to disclosure.
Seller agrees not to copy, alter, or directly or indirectly disclose any Apple Confidential Information.
Additionally, Seller agrees to limit its internal distribution of Apple Confidential Information to Seller's
Agents who have a need to know, and to take steps to ensure that the dissemination is so limited, including
the execution by Seller's Agents of nondisclosure agreements with provisions substantially similar to those
set forth in this Agreement. In no event will Seller use less than the degree of care and means that it uses to
protect its own information of like kind, but in any event not less than reasonable care to prevent the
unauthorized use of Apple Confidential Information. Seller further agrees not to use the Apple Confidential
Information except in the course of performing hereunder and will not use such Apple Confidential
Information for its own benefit or for the benefit of any third party. The mingling of the Apple Confidential
Information with information of Seller shall not affect the confidential nature or ownership of the same as
stated hereunder. Seller agrees not to design or manufacture any products incorporating Apple Confidential
Information without Apple's express written consent in each instance. All Apple Confidential Information is
and shall remain Apple property and/or confidential to Apple. Upon Apple's written request or the termination
of this Agreement, Seller shall return, transfer, or assign to Apple (at Apple's option) and keep confidential
all Apple Confidential Information, including all Work Product (defined below).
11.2 Protection of Personal Data. As a result of this Agreement, Seller and Seller Parties may obtain certain
information relating to identified or identifiable individuals (“Personal Data”), including but not limited
to, from Apple on Apple’s or its affiliate(s)’ behalf and/or from Apple affiliates located in any jurisdiction.
Seller shall have no right, title or interest in Personal Data obtained by it as a result of this Agreement. The
details of the type of Personal Data and categories of data subjects shall be determined in a PO, statements
of work or other contractual instruments executed in connection with this Agreement.
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Seller may only disclose Personal Data to third parties (including Seller Parties), who have a need to know
and have signed agreements that require them to protect Personal Data in the same manner as detailed in this
Agreement. Seller shall not engage any third party to perform any portion of the Services if such party may
obtain or otherwise process Personal Data, without Apple’s prior written consent. Notwithstanding such
consent, Seller shall not be relieved of any obligations under this Section and shall remain solely liable to
Apple if the third party fails to fulfil its obligations with respect to Personal Data.
Seller and Seller Parties shall: (i) comply with Apple’s or its affiliate’s reasonable instructions regarding
Personal Data, unless otherwise required by applicable law, in which case, Seller shall promptly notify Apple
of the applicable legal requirement before processing Personal Data, unless such applicable legal requirement
prohibits such notification for public interest reasons; (ii) immediately inform Apple if, in its opinion, an
instruction from Apple infringes Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 or other applicable data protection laws; (iii) collect, access, maintain, use, process and
transfer Personal Data solely for the purpose of performing Seller’s obligations under this Agreement; (iv)
comply with all applicable laws, regulations and international accords or treaties pertaining to Personal
Data; (v) take all appropriate legal, organizational and technical measures to protect against unlawful and
unauthorized processing of Personal Data; and (vi) promptly notify Apple’s Privacy Counsel at
privacy_notifications@apple.com if it receives any requests from an individual with respect to Personal Data,
including but not limited to, “opt-out” specifications, information access requests, information rectification
requests and all like requests. Seller shall work with Apple to promptly and effectively handle such requests
with respect to Personal Data, and only respond to any such requests if expressly authorized to do so by
Apple.
If Personal Data is transferred from the European Economic Area or Switzerland to or by Seller and/or Seller
Parties, as processor and/or sub-processor, to a jurisdiction which the European Commission or, where
relevant, the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner, have not determined as ensuring
an adequate level of protection of personal data, then Seller shall either: (a) subscribe to the appropriate legal
instruments for the international transfer of data (such as the EU-U.S. Privacy Shield Framework); or (b)
execute: (1) the Standard Contractual Clauses as approved by the European Commission; and (2) where
relevant, the Swiss Transborder Data Flow Agreement; or (c) execute mutually agreeable contractual
instruments or Binding Corporate Rules (BCR) as such BCR are approved by the relevant supervisory
authority.
Seller shall be liable for the damage caused to any individual as a result of Seller’s processing of Personal
Data, where Seller has not complied with its obligations under this Section or any applicable laws, regulations
and international accords or treaties pertaining to Personal Data, or where it has acted outside or contrary to
lawful instructions from Apple.

11.3 Data Security. Seller shall take all appropriate legal, organizational and technical measures to protect
against unlawful and unauthorized processing of Personal Data or Apple Confidential Information
("Confidential Data"). Seller shall maintain reasonable operating standards and security procedures, and
shall use its best efforts to secure Confidential Data through the use of appropriate physical and logical
security measures including, but not limited to, appropriate network security and encryption technologies,
and the use of reasonable user identification or password control requirements, including multiple-factor
authentication, strong passwords, session time-outs, and other security procedures as may be issued from
time to time by Apple. If requested by Apple at any time during the term of this Agreement, Seller shall
provide Apple with a copy of Seller’s then current security policy. Seller shall promptly notify Apple if
Seller knows or has reason to believe there has been any misuse, compromise, loss, or unauthorized disclosure
or acquisition of, or access to, Confidential Data (“Information Security Breach”). Upon any discovery of
an Information Security Breach, Seller will investigate, remediate, and mitigate the effects of the Information
Security Breach, and provide Apple with assurances reasonably satisfactory to Apple that such Information
Security Breach will not recur. Seller shall provide at Apple’s request information related to any such
Information Security Breach, including but not limited to, vulnerabilities or flaws, start or end date, date of
discovery, and specific actions taken to contain and/or mitigate. If any Information Security Breach occurs
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as a result of an act or omission of Seller or Seller Parties, Seller will, at Seller’s sole expense, undertake
remedial measures (including notice, credit monitoring services, fraud insurance and the establishment of a
call center to respond to customer inquiries) in accordance with Apple’s instructions.
11.4 Assistance. Seller shall provide Apple with reasonable assistance and support and shall act solely at
Apple’s direction in (i) responding to an investigation or cooperation request by a data protection regulator
or similar authority; (ii) providing notice of an Information Security Breach to any third party where required
or requested by Apple; (iii) conducting legally required privacy, security, or data protection impact
assessments; and (iv) consulting with the relevant authorities when required in relation to such impact
assessments.
11.5 Return or Destruction of Confidential Data. Upon termination of this Agreement for any reason, Seller
shall promptly contact Apple for instructions regarding the return, destruction or other appropriate action
with regard to Confidential Data. Upon termination of this Agreement for any reason, or at any time at the
request of Apple, Seller shall: (i) return all Confidential Data to Apple, including but not limited to all paper
and electronic files, materials, documentation, notes, plans, drawings, and all copies thereof, and ensure that
all electronic copies of such Confidential Data are deleted from Seller’s (and where applicable, its
Subcontractors’) systems; or (ii) if requested by Apple in writing, promptly destroy, delete and render
unrecoverable all tangible and electronic instances of Confidential Data from Seller’s (and where applicable,
its Subcontractors’) systems, all in accordance with the National Institute of Standards and Technology
(NIST) Guidelines for Media Sanitization. If requested by Apple, Seller shall provide Apple with written
confirmation of its compliance with the requirements of this Section.
11.6 Notification of Non-Compliance. If Seller is unable to comply with the obligations stated in this Section,
Seller shall promptly notify Apple, and Apple may take any one or more of the following actions: (i) suspend
the transfer of Confidential Data to Seller; (ii) require Seller to cease processing Confidential Data; (iii)
demand the secure return or destruction of Confidential Data; and/or (iv) immediately terminate this
Agreement.
11.7 Seller shall make available to Apple all information necessary to demonstrate compliance with the
obligations of this Section and all applicable laws, regulations and international accords or treaties pertaining
to Personal Data; and acknowledges and agrees that Apple or an Apple-appointed third-party (collectively,
“Monitor”) has the right, for the purpose of verifying compliance with the requirements of this Section, to
review the systems, records and/or facilities of Seller and Seller’s subcontractors and affiliates that provide
goods and/or services related to or involving the processing, transport or storage of Confidential Data. Apple
will announce its intent to review Seller in accordance with this Section by providing at least five (5) business
days’ notice to Seller. Seller will provide Monitor with access to its site, systems and records as reasonably
necessary to assess compliance with the requirements of this Section. At Apple’s reasonable request, Seller
will provide Monitor with a personal site guide while on-site. Seller will make available to Monitor, for inperson or phone interviews, any Seller employees and/or contractors for the provision of information and
cooperation related to the verification hereunder. Such verification will be at Apple's expense, unless it
reveals material non-compliance with the requirements of this Section, in which case the cost will be borne
by Seller.
12. OWNERSHIP OF WORK PRODUCT. For purposes of this Agreement, "Work Product" includes,
without limitation, all designs, design rights, discoveries, creations, works, devices, masks, models, work in
progress, Service deliverables, inventions, products, computer programs, procedures, improvements,
developments, drawings, notes, documents, information and materials made, conceived, or developed by
Seller, alone or with others, which result from or relate to the Services performed hereunder, and all copies
thereof. Standard Goods manufactured by Seller and sold to Apple without having been designed, customized,
or modified for Apple do not constitute Work Product. All Work Product shall at all times be and remain the
sole and exclusive property of Apple and Seller shall not be entitled to use or reverse engineer any Work
Product without the prior written consent of Apple. Seller hereby agrees to irrevocably assign and transfer to
Apple and does hereby assign and transfer to Apple all of its worldwide right, title, and interest in and to the
Work Product including all associated intellectual property rights. Apple will have the sole right to determine
the treatment of any Work Product, including the right to keep it as trade secret, execute and file patent
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applications on it, to use and disclose it without prior patent application, to file registrations for copyright or
trademark in its own name, or to follow any other procedure that Apple deems appropriate. Seller agrees: (a)
to disclose promptly in writing to Apple all Work Product in its possession; (b) to assist Apple in every
reasonable way, at Apple's expense, to secure, perfect, register, apply for, maintain, and defend for Apple's
benefit all copyrights, patent rights, mask work rights, trade secret rights, trade marks and all other proprietary
rights or statutory protections in and to the Work Product in Apple's name as it deems appropriate; and (c) to
otherwise treat all Work Product as Apple Confidential Information as described above. These obligations to
disclose, assist, execute, and keep confidential survive the expiration or termination of this Agreement. All
tools and equipment supplied by Apple to Seller shall remain the sole property of Apple. Seller hereby waives
and will ensure that Seller's Agents appropriately waive any and all rights (including where waiver is
permissible by law moral rights, and rights in any country that are equivalent or similar to moral rights) and
any and all claims and assign to Apple any and all rights or any interests in any Work Product or original
works created in connection with this Agreement. Seller agrees not to assert against Apple or its direct or
indirect customers, assignees, or licensees any claim of any intellectual property rights of Seller affecting the
Work Product, and in the event that it does assert such rights, or challenges the ownership or validity of the
intellectual property, Apple shall be entitled to terminate this Agreement forthwith. Apple will not have rights
to any works conceived or reduced to practice by Seller which were developed entirely on Seller's own time
without using equipment, supplies, facilities, or trade secret or Apple Confidential Information, unless (i)
such works relate to Apple's business, or Apple's actual or demonstrably anticipated research or development,
or (ii) such works result from any Services performed by Seller for Apple.
13. ANTI-CORRUPTION.
13.1 Seller shall comply with, and shall ensure that all Seller’s Agent comply with Apple’s Anti-Corruption
Policy as posted on Apple’s public website, and with all applicable laws and regulations enacted to combat
bribery and corruption, including the United States Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act, the
principles of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials, and any
corresponding laws of all countries where business or services will be conducted or performed pursuant to
this Agreement. Seller shall not, and shall ensure that Seller’s Agent do not, either directly or indirectly, pay,
offer, promise to pay, or give anything of value (including any amounts paid or credited by Apple to Seller)
to any person, including an employee or official of a government, government controlled enterprise or
company, or political party, with the reasonable knowledge that it will be used for the purpose of obtaining
any improper benefit or to improperly influence any act or decision by such person or party for the purpose
of obtaining, retaining, or directing business. Any amounts paid by Apple to Seller or Seller’s Agents
pursuant to the terms of this Agreement will be for services actually rendered, or products sold, in accordance
with the terms of this Agreement. Seller shall not, and shall ensure that Seller’s Agents do not, offer or accept
bribes or kickbacks in any form.
13.2. Disclosure of Government Related Parties. Seller and Seller’s Agents represent and warrant that they
have, to the best of the Seller’s and Seller’s Agents' knowledge and to the extent permitted by law, provided
Apple with complete and accurate information regarding any majority owner, partner, officer, director,
manager of Seller or Seller’s Agents, or any other party who is authorized to conduct business on behalf of
Seller or Seller’s Agents (collectively,"Seller Authorized Parties") that is, has been or will become, an
official or employee of a governmental entity or political party or a candidate for political office (each, a
"Government Related Party"). If at any time during the term of this Agreement, Seller or Seller’s Agents
becomes aware, or otherwise has reason to believe, that any Seller Authorized Party is, has been or will
become, a Government Related Party, then, to the extent permissible by law, Seller shall promptly notify
Apple.
14. NO GRATUITIES. Seller agrees not to offer or give any employee or independent contractor any gratuity,
payment or other inducement with a view toward securing business from Apple or influencing the terms,
conditions or performance of this Agreement or any PO.
15. TERMINATION. Apple may terminate this Agreement forthwith upon written notice to Seller if Seller
fails to perform or otherwise breaches this Agreement, files a petition in bankruptcy, commences
administration or receivership procedures becomes insolvent, or dissolves or any similar events occur under
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any equivalent or similar legislation. In the event of such termination, Apple shall pay Seller for the portion
of the Services satisfactorily performed and those conforming Goods delivered to Apple through the date of
termination, less appropriate offsets, including any additional costs to be incurred by Apple in completing
the Services or procuring of Goods. Apple may terminate this Agreement for any other reason upon thirty
(30) days' written notice to Seller. Seller shall cease to perform Services and/or provide Goods under this
Agreement on the date of termination specified in such notice. In the event of such termination, Apple shall
be liable to Seller only for those Services satisfactorily performed and those conforming Goods delivered to
Apple through the date of termination, less appropriate offsets. Seller may terminate this Agreement upon
written notice to Apple if Apple fails to pay Seller within sixty (60) days after Seller notifies Apple in writing
that payment in relation to an undisputed invoice is past due. Upon the expiration or termination of this
Agreement for any reason: (a) each party will be released from all obligations to the other arising after the
date of expiration or termination, except for those which by their terms survive such termination or expiration;
and (b) Seller will promptly notify Apple of all Apple Confidential Information or any Work Product in
Seller's possession and, at the expense of Seller and in accordance with Apple's instructions, will promptly
return, transfer, or assign to Apple (at Apple's option) and keep confidential all such Apple Confidential
Information and/or Work Product.
16. SURVIVAL OF OBLIGATIONS. Any obligations and duties which by their nature extend beyond the
expiration or termination of this Agreement shall survive the expiration or termination of this Agreement.
17. FORCE MAJEURE. Neither party will be liable for any failure to perform, including failure to accept
performance of Services or take delivery of the Goods as provided, caused by circumstances beyond its
reasonable control including, but not limited to, acts of God, acts of war, government action or accident,
provided it promptly notifies the other party and uses reasonable efforts to correct its failure to perform. If
an event contemplated in this provision persists for a period of 30 days either party shall have the right to
terminate this Agreement, and in the event such right is exercised by Apple it shall include the right to
terminate any unfulfilled PO's.
18. GOVERNING LAW. This Agreement shall be construed in accordance with, and disputes shall be
governed by Turkish law and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts and
execution offices of Istanbul, Turkey. The applicability of the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods is hereby expressly waived by the parties and it shall not apply to the terms and
conditions of this Agreement.
19. SEVERABILITY. If any provision of this Agreement shall be deemed to be invalid, illegal or
unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be
affected or impaired thereby. Apple and Seller will use all reasonable endeavours to agree a provision to
replace the invalid, illegal or unenforceable provision with a valid, legal and enforceable one that has an
effect that is as near as possible to the intended effect of the term or provision to be replaced.
20. REMEDIES. If Seller breaches this Agreement, Apple shall have all remedies available by law and at
equity. For the purchase of Goods, Seller's sole remedy in the event of breach of this Agreement by Apple
shall be the right to recover damages in the amount equal to the difference between market price at the time
of breach and the purchase price specified in the Agreement. No alternate method of measuring damages
shall apply to this transaction. Seller shall have no right to resell Goods for Apple's account in the event of
wrongful rejection, revocation of acceptance, failure to make payment or repudiation by Apple and any resale
so made shall be for the account of Seller. Seller acknowledges and agrees that the obligations and promises
of Seller under this Agreement are of a unique, intellectual nature giving them particular value. Seller's breach
of any of the promises contained in this Agreement will result in irreparable and continuing damage to Apple
for which there will be no adequate remedy in damages and, in the event of such breach, Apple will be entitled
to seek injunctive relief, or a decree of specific performance.
21. LEGAL COSTS. In any action to enforce this Agreement, the prevailing party shall be entitled to recover
all court costs and expenses and reasonable legal fees and outlay, in addition to any other term or condition.
22. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE TO SELLER OR

OL-EMEIA-199 v. 2.2

SELLER'S AGENTS, OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THIS AGREEMENT,
WHETHER OR NOT APPLE WAS ADVISED OF THEPOSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THIS
PROVISION 21 IN NO WAY EXCLUDES OR LIMITS APPLE'S LIABILITY FOR DEATH OR
PERSONAL INJURY CAUSED BY APPLE'S GROSS-NEGLIGENCE, WILLFUL MISCONDUCT OR
FRAUD.
23. ASSIGNMENT/WAIVER. Seller may not assign this Agreement or any of its rights or obligations under
this Agreement, without the prior written consent of Apple. Any assignment or transfer without such written
consent shall be null and void. A waiver of any default or of any term or condition of this Agreement shall
not be deemed to be a continuing waiver or a waiver of any other default or any other term or condition.
24. NONEXCLUSIVE AGREEMENT. This is not an exclusive agreement. Apple is free to engage others to
perform Services or provide Goods the same as or similar to Seller's. Seller is free to, and is encouraged to,
advertise, offer, and provide Seller's Services and/or Goods to others; provided however, that Seller does not
breach this Agreement.
25. NOTICES. Except for POs which may be sent by local mail, facsimile transmission, or electronically
transmitted, all notices, and other communications pursuant to this Agreement shall be in writing, addressed
to Seller or to an authorized Apple representative, and considered given when (a) delivered personally, (b)
sent by confirmed telex or facsimile, (c) sent by commercial overnight courier with written verification
receipt, or (d) three (3) days after having been sent, postage prepaid, by first class or certified mail. Notices
or communications between the parties consisting principally of notices of default, termination or rescission,
shall be sufficiently given only if delivered via a Turkish notary, by telegram, or by registered mail, return
receipt requested, and all shall be deemed to have been given and be effective on the date of its actual receipt
by the addressee.
26. COMPLIANCE WITH LAWS; SAFETY AND LABOR STANDARDS.
26.1 General. Seller and Seller’s Agents shall comply fully with all applicable local, European and
international laws (including, without limitation, the applicable laws, orders, policies, and regulations of the
U.S. Government, U.S. Customs, and any other jurisdiction in which Goods or Services are provided, relating
to import, export and re-export of commodities, technical data and software, privacy, labor and employment,
anti-discrimination and harassment, freedom of association, environmental protection, hazardous substances
management, pollution prevention and resource sustainability, waste management, recycling, protection of
intellectual property, and anti-corruption) and Seller will defend and hold Apple harmless from any expense
or damage resulting from its violation or alleged violation of any such law or regulation in the performance
of this Agreement.
26.2 Supplier Code of Conduct. At all times during the term of this Agreement, Seller will comply with the
Apple Supplier Code of Conduct ("Code of Conduct"), as amended by Apple from time-to-time, available
from Apple’s public website at http://www.apple.com/supplier-responsibility/accountability/.
Notwithstanding anything to the contrary herein, Seller will: (i) allow Apple and a third party representative,
retained by or representing Apple (collectively, the "Auditor"), to assess Seller’s compliance with the Code
of Conduct by inspecting Seller’s facilities and/or reviewing Seller’s practices, policies, and relevant records
without notice, and/or by interviewing Seller’s personnel without monitoring, solely to verify Seller’s
compliance with the Code of Conduct (collectively, an "Assessment"); (ii) promptly provide the Auditor
with access to any relevant facilities and personnel without disruption or interference, in connection with any
Assessment; (iii) promptly provide complete and accurate information and documentation in response to the
Auditor’s requests, (iv) allow the Auditor to review and assess working hours and conditions, remuneration
and benefits, personnel practices, production, dormitory, and dining facilities, business conduct, and health,
safety, and environmental practices, as applicable, in connection with any Assessment; (v) not request or
encourage, directly or indirectly, any Seller personnel to furnish false or incomplete information in
connection with any Assessment; (vi) not take retaliatory action against any Seller personnel interviewed
during an Assessment; and (vii) promptly implement corrective action to remedy any material nonconformance with the Code of Conduct. Apple may disclose the results of any Assessment in connection
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with its corporate responsibility, corporate compliance, and periodic reporting activities. Seller will obtain
all permits, consents, and authorizations necessary to enable the Auditor to assess Seller’s policies, practices,
records, and facilities. Seller’s failure to perform its obligations described in this subsection or to remedy any
material non- conformance with the Code of Conduct after a reasonable amount of time will constitute a
breach of this Agreement. For purposes of this subsection, the term "Seller" includes any party that performs
a material portion of the obligations to Apple under this Agreement.
26.3. Export Compliance. Seller agrees that it will not export, re-export, resell or transfer any export
controlled commodity, technical data or software (i) in violation of such limitations imposed by the United
States or any other appropriate national government authority; or (ii) to any country for which an export
license or other governmental approval is required at the time of export, without first obtaining all necessary
licenses or other approvals. To the extent that services will be provided in the United States and/or that Goods
will be transported into the United States, Seller represents that either (a) it is C-TPAT certified by U.S.
Customs & Border Protection, and will maintain that certification while providing services in, or transporting
Goods into, the United States or (b) it will comply with the C-TPAT (Customs Trade Partnership Against
Terrorism) security procedures that may be found on the U.S. Customs website at www.cbp.gov
<http://www.cbp.gov> (or such other website that the C-TPAT security procedures may be moved to by the
U.S. Government)
26.4 Hazardous Materials. If Goods include hazardous materials, Seller represents and warrants that Seller
understands the nature of any hazards associated with the manufacture, handling, and transportation of such
hazardous materials, and shall provide Apple with full details of such hazardous materials before delivery of
the Goods to Apple.
26.5 Customs. Upon Apple's request, Seller will promptly provide Apple with a statement of origin for all
Goods and any relevant Customs documentation for such Goods.
26.6 Child and Criminal Labour. To the best of Seller's knowledge, after due inquiry, neither the Goods nor
any materials incorporated therein were produced or manufactured, in whole or in part, by criminal or forced
labour or by any child under the age of fifteen (15) or the minimum age permitted by applicable law,
whichever is higher.
27. ENTIRE AGREEMENT/MODIFICATION. This Agreement is the complete, final, and exclusive
statement of the terms of the agreement between the parties and supersedes any and all other prior and
contemporaneous negotiations and agreements between them relating to the subject matter hereof. This
Agreement may not be varied, modified, altered, or amended except in writing, including a PO or a change
order issued by Apple, signed by the parties. The terms and conditions of this Agreement shall prevail
notwithstanding any variance with the terms and conditions of any acknowledgment or other document
submitted by Seller. Notwithstanding the foregoing, this Agreement will not supersede or take the place of
any written agreement which is signed by both parties and covers the same subject matter as this Agreement
or its related POs.
28. NO THIRD PARTY RIGHTS: A person who is not a party to this Agreement shall have no rights under
this Agreement, and to the extent that any third party rights arise by operation of any legislation, the Seller
and Apple agree to exclude the application of such legislation to this Agreement, to the extent permitted by
law.
29. LANGUAGE. This Agreement may be executed by the Parties in English and Turkish. In the event of
any discrepancies between the English and the Turkish versions of this Agreement or any dispute regarding
the interpretation of any provision in the English or Turkish versions of this Agreement, the Turkish version
of this Agreement shall prevail and questions of interpretation shall be resolved on the basis of the Turkish
language version.
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APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI
SATIN ALMA SÜZLEŞMESI
SATIN ALMA SİPARİŞİ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI
İşbu Satın Alma Sözleşmesi ("Sözleşme") Apple'ın standart Satın Alma Siparişi Hükümlerini ve Koşullarını
kapsar ve Apple tarafından Satıcı için düzenlenen her türlü Satın Alma Siparişi ("PO") için geçerlidir. İşbu
Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "Satıcı", satıcı ve satıcının bağlı şirketleri ve iştirakleri; "Apple" Apple
Teknoloji ve Satış Ltd. Şti. anlamına gelmektedir. Satıcı, bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin işbu Sözleşmenin
hükümlerini kabul etmesini sağlayacak ve bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin işbu Sözleşmenin hükümlerine
uymasından sorumlu olacaktır. Satıcı ve Apple işbu belge ile aşağıdaki biçimde anlaşmaya varmışlardır:
1. HİZMETLER VE TESLİM EDİLECEKLER Satıcı, her türlü PO'da açıklanan hizmetleri ("Hizmetler")
ilgili PO ve işbu Sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmeyi ve/veya malları ("Mallar"; herhangi bir Hizmetin
parçası olarak sağlanan malları kapsar) sağlamayı kabul eder. Bir PO'nun ve işbu Sözleşmenin kabulü, (i)
Satıcı tarafından alınmasından beş (5) gün sonra ya da (ii) Mallar sevk edildiğinde ya da (iii) bir Hizmet
başladığında (hangisi daha önce olursa) gerçekleşecektir. Satıcı'nın Sözleşmeyi ve/veya PO'yu aldıktan
sonraki beş (5) gün içerisinde Malların sevkiyatından veya Hizmetlerin başlamasından önce söz konusu
hükümlere yazılı olarak itiraz etmemesi durumunda Satıcı'nın işbu Sözleşmeyi veya PO'yu kabul edip
etmemesine veya imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Satıcı, herhangi bir geçerli PO'nun ön yüzünde
belirtilen tüm hükümler de dâhil olmak üzere işbu Sözleşmenin hükümleriyle ilzam edilir olacaktır. Bu yazı
bir kesin teklif değildir ve kabulden önce herhangi bir zamanda rücu edilebilir. Yetkili bir Apple temsilcisi
tarafından imzalanmış ve özel olarak işbu Sözleşmenin bir tadili olduğunu belirten herhangi bir belge
olmadan işbu Sözleşme üzerinde ekleme ve tadil yapılamaz, yerine başkası konamaz veya başka türlü
değişiklik gerçekleştirilemez. Satıcı'nın herhangi bir beyanında, faturasında veya diğer yazışmalarında işbu
Sözleşmenin hükümlerine ve koşullarına aykırı her türlü hüküm ve koşulları işbu belge ile reddedilmektedir
İşbu Sözleşmeye Satıcı'nın öncelikli teklifinin kabulü olarak değerlendirildiği ölçüde, söz konusu kabul
Satıcı'nın buradaki hükümleri ve koşulları onaylaması şartıyla açıkça gerçekleşmiş olacak ve Satıcı tarafından
Malların sevkiyatının veya herhangi bir Hizmetin uygulanmaya başlanması söz konusu kabulü oluşturacaktır.
Apple işbu belgeyle Mallarn sevkiyatından veya her türlü Hizmetin başlamasından önce herhangi bir
zamanda her türlü teslimatı yeniden programlama veya PO'yu iptal etme hakkını saklı tutar. Apple, söz
konusu iptalin sonucunda her türlü ücreti veya diğer bedelleri ödemekle yükümlü olmayacaktır.
2. TESLİMAT. Sürelere uyulması kritik önemdedir. Malların teslimatı programa ve geçerli PO'nun ön
yüzünde belirtilen yere uygun olarak nakliye şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Apple, teslimat
programından önce alınmış tüm Malları iade etme, bu Malların sevkiyat ücretlerini tahsil etme hakkını saklı
tutar Teslimat programı belirtilmemişse, sipariş hemen doldurulacak, teslimat kara veya deniz yoluyla en
hızlı ulaşım şekliyle gerçekleştirilecektir. PO'da herhangi bir sevkiyat yöntemi belirtilmemişse, Satıcı en ucuz
nakliye şirketini kullanacaktır. Satıcının Malları belirtilen zamanda teslim etmemesi durumunda, Apple
tercih hakkı kendisine ait olmak üzere, Malları kabulü reddetmeyi ve işbu Sözleşmeyi feshetmeyi seçebilir
ya da Apple'ın işbu Sözleşme ile sahip olduğu diğer haklarına veya telafi yollarına halel gelmeksizin Satıcının
söz konusu Mallarını teslim edilebilir olarak kabul etmeye ve Sözleşmenin geri kalan kısmını feshetmeye
karar verebilir. Satıcı, güvenli taşıma ve elleçleme güvenliğini sağlamak için tüm öğeleri uygun sandıklarda
paketleyecektir. Teslim edilen her sandık, açılmadan önce içindekilerin bilinmesi için etiketli ve işaretli
olmalı ve tüm kutular ve paketler, içeriklerinin listelendiği ambalaj kağıtlarına sahip olmalıdır. Uygun olduğu
durumlarda Satıcı'nın ambalaj kağıtlarında Apple parça numaraları gözükmelidir. Tüm sevkiyat
sandıklarında, ambalaj kağıtlarında, teslimat fiyat irsaliyelerde ve konşimentolarda Apple'ın PO numarası
görünmelidir. Satıcı, tüm Malların menşe ülkelerini açıkça belirtecek ve Satıcı'nın menşe ülkesini
belirtmemesi veya yanlış belirtmesi durumunda Apple'ın maruz kaldığı her türlü gider, vergi, resim, ceza,
tazminat, uzlaşma veya hukuki gider ile ilgili olarak Apple'ı tazmin edecektir.
3. TARİF ÜZERİNE SATIŞ, ZARAR RİSKİ VE MALLARIN İMHASI. Malların satışı tarif üzerine olduğu
durumda, işbu Sözleşmeye göre Mallar tarife tam olarak uymalıdır. Satıcı, mülkiyet Apple'a geçene kadar
tüm zarar riskini üstlenir. Malların mülkiyeti, Malların belirlenen yerde Apple tarafından alınmasıyla Apple'a
geçer; ancak, belirlenen yer Satıcı'nın veya Satıcı adına bir üçüncü tarafın işlettiği bir depo ("Aktarma
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Merkezi") ise, Apple'ın tesislerinde yer alıyor olsa bile, Aktarma Merkezi'nden çekilerek fiziksel olarak
Apple'a teslim edildiklerinde Apple Malları almış ve zarar riski ile mülkiyet Apple'a devrolmuş olacaktır.
Sipariş edilen Malların mülkiyetlerinin Apple'a geçmesinden önce zarar görmesi halinde, Apple işbu
Sözleşmeyi feshetmeyi veya aynı miktardaki ve kalitedeki başka Malların teslim edilmesini talep etmeyi
seçebilir. Söz konusu teslimat ticari açıdan uygun olur olmaz ve Apple'ın işbu Sözleşme ile sahip olduğu
diğer haklara veya telafi yollarına halel getirmeden gerçekleştirilecektir. Mallardaki zarar kısmî ise, Apple
hasar görmemiş Malların teslim edilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
4. ÖDEME VE ELEKTRONİK FATURALAMA .
4.1 Ödeme. Hizmetlerin yerine getirilmesinin, Malların teslim edilmesinin ve Apple'a işbu Sözleşmede
sağlanan hakların devredilmesinin tüm bedeli olarak, Apple Satıcı'ya (i) üzerinde mutabık kalınan ve geçerli
PO'da belirtilen miktarı ya da (ii) Satıcı'nın sevkiyat tarihinde (Mallar için) ya da Hizmetlerin başlatıldığı
tarihte (Hizmetler için) teklif ettiği fiyatı (hangisi daha düşükse) ödeyecektir; Malların belirlenen varış
noktasının bir Aktarma Merkezi (yukarıda tanımlandığı gibi) olması halinde, Apple Satıcı'ya (a) üzerinde
mutabık kalınan ve geçerli PO'da belirtilen miktarı ya da (b) Satıcı'nın söz konusu Malların Apple'a fiziksel
olarak teslim edildiği ve Aktarma Merkezi’nden alındığı tarihte teklif ettiği fiyatı (hangisi daha düşükse)
ödeyecektir. Sevkiyat masrafları, resimler, gümrük vergileri, tarifeler, harçlar ve devletin zorunlu kıldığı ek
ücretler gibi uygulanabilir vergiler ve diğer bedeller Satıcı'nın faturasında ayrıca belirtilecek ve Bölüm 8'de
belirtilen şartlara ve hükümlere göre Satıcı tarafından üstlenilecektir. Çek ile ödeme, Apple’ın ödemesi
postalandığında, banka havalesi ile ödeme ise tutar Apple’ın banka hesabından çıktığında yapılmış
sayılacaktır. Ödemenin yapılması, Malların veya Hizmetlerin kabul edildiği anlamına gelmez. Apple'ın
PO'ya uygun Malları teslim almasından önce, Mallarla ilgili tüm resimler, vergiler, telif vergileri, çevre
vergileri ve tüm diğer tarh edilebilir vergiler Satıcı tarafından üstlenilecektir. Satıcı, teslim edilen tüm Mallar
ve fiilen gerçekleştirilen tüm Hizmetler için Apple'a fatura düzenleyecektir. Satıcı tarafından düzenlenen her
faturanın Hizmetlerin tamamlanmasının veya Malların teslimatı izleyen doksan (90) gün içerisinde veya
üzerinde mutabık kalınan veya PO'da belirtilen sürede Apple'a verilmesi ve geçerli PO'ya atıfta bulunması
gerekmektedir ve Apple tüm hatalı faturaları iade etme hakkını saklı tutar. Apple, Hizmetlerin
tamamlanmasının veya Ürünlerin teslimatını izleyen doksan (90) günden daha geç teslim edilen faturalar için
faturalanan miktardan %2 indirim alacaktır. PO'nun ön yüzünde başka türlü belirtilmediği sürece, Apple
faturalanan miktarı ihtilaflı olmayan faturanın alındığı tarihten itibaren kırk beş (45) gün içerisinde
ödeyecektir. Satıcı, Apple Borç Hesapları Bölümü'ne tek bir orijinal fatura gönderecektir. Satıcı, sağlanan
Mallar veya Hizmetlerle ilişkili veya bunlara bağlı olarak Apple veya Satıcı tarafından geliştirilmiş herhangi
bir malın üretiminden veya dağıtımından royalti veya başka bir ücret almayacaktır. Herhangi bir fikri
mülkiyetin aşağıda tanımlandığı şekilde İş Ürünü oluşturmayan Mallarla veya Hizmetlerle ilişkili olması
durumunda, Satıcı işbu belge ile Apple'a verir ve Apple'a söz konusu fikri mülkiyetin royaltiden azade,
sürekli, gayri kabili rücu lisansını (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermeye yetkili olduğunu beyan ve
taahhüt eder.
4.2 Elektronik Faturalama. Apple, Türkiye’de elektronik faturalama sistemini uygulamaktadır. Uygulanacak
hukuk kapsamında elektronik fatura düzenlemekle yükümlü olan Tedarikçiler Apple’a ticari fatura
gönderecek, Apple’ın elektronik faturalama ile ilgili yazılı talimatlarına uyacak ve ilgili makul masrafları
kendileri karşılayacaklardır. Apple elektronik faturalamayı kolaylaştırmak için bir veya daha fazla üçüncü
taraftan yararlanabilir.
5. TAAHHÜTLER.
5.1 Hizmetler. Satıcı, tüm Hizmetlerin güncel, iyi ve güvenilir mesleki usullerin gerektirdiği derecede beceri
ve özen ile profesyonel, ustalıklı bir şekilde tamamlanacağını beyan ve garanti eder. Ayrıca, Satıcı
Hizmetlerin geçerli spesifikasyonlara ve beyanlara uygun olarak tamamlanacağını, işburada belirtilen
amaçlar bakımından doğru ve uygun olacağını beyan ve taahhüt eder. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında
Hizmetlerin yerine getirilmesinin, hiçbir şekilde Satıcı'yı ilzam eden başka bir sözleşme veya yasal kısıtlama
ile çelişmeyeceğini veya bunlar tarafından yasaklanmayacağını beyan ve taahhüt eder.
5.2 Ürünler. Satıcı, Malların geçerli ve devredilebilir mülkiyetine sahip olduğunu ve sağlanan tüm Malların
yeni olacağını ve kullanılmış veya yenilenmiş olmayacağını taahhüt eder. Satıcı, teslim edilen tüm Malların
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malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olacağını ve Apple'a teslim tarihinden itibaren on beş (15) ay
boyunca veya Satıcı'nın Malları kapsayan standart garantisiyle sağlanan dönem için (hangisi daha uzunsa)
tüm geçerli spesifikasyonlara uygun olacağını taahhüt eder. Satıcı, işbu belge ile Apple'a sevkiyat tarihinden
itibaren beş (5) yıl boyunca (veya yerel mevzuat ile gerekli görülmüşse daha uzun bir süre için) Apple'a
uygulanabilir indirimler düşüldükten sonra Satıcı'nın cari fiyatıyla sağlamayı kabul eder. Ayrıca, satın alınan
Mallar için Satıcı'nın temsilcileri tarafından tarafından verilmiş tüm yazılı ve sözlü garantilere ve yasa ile
belirtilen tüm garantilere ve koşullara tabi olacaktır. Tüm garantiler hem garanti, hem de koşul olarak
yorumlanacak ve münhasır olmayacaktır. Satıcı, Apple'ın Mallar için uygulanabilir Satıcı standart garantisini
ve hizmet teminatını sağlayacaktır. Tüm garantiler, hem Apple hem de müşterileri için geçerli olacaktır.
Apple'ın garanti süresi içerisinde Mallar ile ilgili bir garanti sorununu saptaması durumunda, Apple hemen
Satıcı'ya söz konusu sorunları ihbar edecek ve Malları, giderleri Satıcı'ya ait olmak üzere Satıcı'ya iade
edecektir. İade edilen Malların alınmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde, Alıcı Apple'ın tercihine göre
ya söz konusu Malları onaracak veya değiştirecek ya da aynı ücreti Apple'ın hesabını bunların bedeli tutarında
alacaklandıracaktır. Değiştirilen ve onarılan Mallar kalan garanti süresi veya altı (6) ay boyunca (hangisi
daha uzunsa) garanti altında olacaktır.
6. TEFTİŞ. Apple, Malların alındığı tarihten sonra ve ödemeden önce Malların PO'ya ve geçerli şartlara
uygunluğunu teftiş etmesi için makul bir zamana sahip olacaktır ve teftişten önce alınan Mallar, Apple
Malların uygunluğunu belirlemek için uygun testleri gerçekleştirene kadar kabul edilmiş sayılmayacaktır.
Malların bir kısmının test etme amacı ile kullanılması, Malların kabul edildiği anlamına gelmez. Verilen
Malların işbu hükümlere tamamen uymaması halinde, Apple'ın söz konusu Malları reddetme hakkı olacaktır.
Uygun olmayan Mallar Satıcı'ya ödemeli navlun olarak geri gönderilecektir ve Apple'ın nakliye şirketine
teslimiyle birlikte zarar riski Satıcı'ya geçecektir.
7. BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ. Apple yalnızca işbu Sözleşme kapsamında elde edilen sonuçlarla ilgilenir;
sonuçları elde etme şekli ve araçları tamamen Satıcı'nın kontrolündedir. Satıcı, tüm amaçlar için Apple'ı
sözleşme ile veya başka türlü ilzam edecek açık veya zımni yetkisi olmayan bağımsız bir yüklenicidir. Satıcı
veya çalışanları, temsilcileri veya taşeronları ("Satıcı'nın Temsilcileri") Apple'ın temsilcisi veya çalışanı
değildir ve bu yüzden her sigorta türü de dâhil ama bununla sınırlı olmamak üzere Apple'ın çalışan
haklarından herhangi birine sahip değildirler. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirirken karşılaştığı masraf ve harcamalardan malzemelerinin ve ekipmanının sağlanmasından kendisi
sorumlu olacaktır. Apple, Satıcı'nın Hizmetlerini Apple'ın tesislerinde gerçekleştiren herhangi bir
Temsilci'sinin geçmişini sorgulamak isteyebilir ve Satıcı işbu belge ile Apple tarafından sağlanan geçmiş
sorgulama standartlarına uygun olarak böyle bir sorgulama gerçekleştirmeyi ve daima geçmiş
sorgulamalarında uygulanabilir tüm yasalara ve mevzuatlara uymayı kabul eder. Apple bu tür
soruşturmaların sonuçlarını gizli tutacak ve bu bilgileri yalnızca iş gereği bilmeleri gerekenlerle veya ilgili
yasalar gerektirdiğinde paylaşacaktır. Satıcı'nın Bağlı Şirketleri, Apple'ın tesislerindeyken söz konusu
tesislerin çalışma kurallarına uyacaktır. Apple, Satıcı'nın herhangi bir Temsilcisinin Apple'ın tesislerinde
Hizmetler gerçekleştirmesini yasaklama hakkını saklı tutar.
8. SATICI'NIN VERGİ VE KAYIT SORUMLULUĞU.
8.1 Satıcı, Satıcı'nın işbu Sözleşme kapsamında aldığı ödemelerle ilişkili olarak uygun vergi formlarını
dosyalamaktan ve tahmini vergiler ve istihdam vergileri dâhil olmak üzere tüm vergileri veya harçları
ödemekten tek başına sorumlu olacaktır. Satıcı, talep üzerine, Apple'a kendisinin ABD veya ABD-dışı
statüsünü tespit etmek üzere usulüne uygun olarak ifa edilmiş ABD Gelirler İdaresi formu veya diğer gerekli
her türlü vergi belgesini sağlayacaktır. Uygulanabildiği durumlarda, ABD dışı bir Satıcı işbu Sözleşme
kapsamında Apple için düzenlenen her faturada Satıcı tarafından Birleşik Devletler'de gerçekleştirilen (varsa)
Hizmetlerin miktarını belirtecektir. Satıcı, ayrıca, bir gelir denetimi durumunda Apple'a makul yardımda
bulunmayı kabul eder.
8.2 Hariç Tutulan Vergiler istisna olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında atıfta bulunulan tüm bedeller,
ücretler ve masraflara tamamen tüm Vergiler tamamen dâhildir. Satıcı, Satıcı'ya tarh edilebilecek veya başka
bir biçimde uygulanabilecek veya işbu Sözleşmenin bir sonucu olarak veya işbu Sözleşme ile ilişki olarak
veya bu Sözleşme çerçevesinde yapılmış herhangi bir ödeme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm Vergileri
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üstlenecek ve usulüne uygun olarak ve zamanında ödeyecektir. Satıcı'nın kendi sorumluluğundaki herhangi
bir Vergiyi ödememesi ve Apple'ın söz konusu Vergilerden sorumlu tutulabileceği durumlarda, Apple
Satıcı'nın yerine söz konusu Vergileri (ve herhangi ilişkili para cezasını ve faizi) ödemeyi ve Satıcı'dan işbu
belgede belirtildiği şekilde geri ödenmesini talep etmeyi seçebilir (ama buna zorunlu değildir). "Vergiler"
herhangi bir yetkili makamın koyduğu her türlü mevcut ve gelecekteki vergi, resim, gümrük vergisi, harç,
bedel veya her türlü gelir vergisi, kazanç vergisi, satış, tüketici, kullanım, gider, katma değer vergisi dâhil
her türlü indirim ve stopaj veya diğer kaynaklardan doğan vergiler, damga resmi/vergileri, ihracat
resmi/vergileri, sosyal güvenlik ödemeleri veya yasaya göre ödenmesi gereken Satıcı'nın herhangi bir
çalışanına ödenen maaşa veya diğer yardımlara karşı konan veya bunlardan dolayı tespit edilen veya kesilen
veya uygulanabilir herhangi bir yasaya göre çalışan için ödenmesi gereken diğer primleri içerir.
Yukarıdakilere halel getirmeksizin, işbu Sözleşme kapsamında teklif edilen bedeller, ücretler ve maliyetler
Türkiye vergi dairelerine ödenen katma değer vergilerini, ihracat vergilerini ve damga resmini ("Hariç
Tutulan Vergiler") içermez.
8.3 Satıcı'nın şirket merkezi Türkiye dışında yer alıyorsa, Satıcı değil de Apple Hariç Tutulan Vergileri
Türkiye vergi dairelerine ödemekle sorumlu olacaktır. Aynı zamanda, Satıcı'nın sevkiyatın Türkiye'ye
ulaşmasından en az beş (5) iş günü önce söz konusu sevkiyat ile ilişki yapılan Ödeme Başvurusunu Apple'a
işbu Sözleşmenin gerektirdiği şekilde teslim etmesi durumunda, Satıcı değil de Apple sevkiyat ile ilişkili her
türlü Kaynak Kullanımını Destekleme vergisini ("KKDF") Türkiye vergi dairelerine ödemekle sorumlu
olacaktır; aksi takdirde Satıcı söz konusu sevkiyat ile ilişkili olarak Türkiye vergi dairelerine yapılması
gereken ödemeden sorumlu olacaktır ve Apple söz konusu KKDF'yı Satıcı adına ödemeyi ve Satıcı'dan işbu
belgede belirtildiği şekilde geri ödenmesini talep etmeyi seçebilecektir (ama buna zorunlu değildir).
KKDF'nin Satıcı'nın sorumluluğunda olduğu durumlarda, Apple Satıcı'nın adına KKDF'yi (ve herhangi
ilişkili para cezasını ve faizi) ödemeyi ve Satıcı'dan Bölüm 4.10'da belirtildiği şekilde geri ödenmesini talep
etmeyi seçebilir (ama buna zorunlu değildir). KKDF halen sevk edilen Malların değerinin yüzde altısıdır
(%6) ama zaman zaman yükselebilir veya düşebilir.
8.4 Satıcı'nın şirket merkezi Türkiye'deyse yer alıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Apple'ın
Satıcı'ya Hariç Tutulan Vergilerle ilgili olarak geçerli bir muafiyet sertifikası vermemesi durumunda
Satıcı'nın Hariç Tutulan Vergileri Apple'dan tahsil etmesi ve Türkiye vergi dairelerine yatırması
gerekmektedir. Apple'ın Satıcı'ya Hariç Tutulan Vergilerle ilgili olarak geçerli bir muafiyet sertifikası
vermemesi durumunda Apple Satıcı'ya, Satıcı'nın Hariç Tutulan Vergileri Geçerli Vergili Faturalarında ayrı
olarak sıralaması koşuluyla Hariç Tutulan Vergilerin hesaplandığı mallar ve hizmetler için ödeme yaparken
Hariç Tutulan Vergileri de ödeyecektir. "Geçerli Vergili Faturalar", geçerli faturalar için Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarının tüm gerekliliklerini karşılayan ve Apple'ın ödemiş olduğu söz konusu faturalarda
listelenen her türlü Hariç Tutulan Vergi için Türkiye vergi dairelerinden kredi almak için kullanabileceği
faturalar anlamına gelmektedir.
8.5 Herhangi bir yetkili makama Satıcı tarafından ödenmesi ve yasaya göre Apple'ın stopajını yapması
gereken ("Stopaj Vergisi") tüm Vergiler, takdir hakkı yalnızca Apple'a ait olmak üzere, Satıcıya vadesi
gelmiş veya gelecek herhangi bir ödeme üzerinden stopajı yapılarak ilgili vergi dairesine ödenir. Satıcı'nın,
zamanında, Satıcı’nın Stopaj Vergisi ile ilgili olarak daha düşük bir stopaj oranı hakkına sahip olduğunu
göstermek için Apple’ın kendi değerlendirmesiyle gerekli gördüğü her türlü belgeyi Apple’a sunması
durumunda, Apple Stopaj Vergisini söz konusu daha düşük orana göre kesecektir. Apple, Satıcı'nın talebi
üzerine vergi makbuzlarını ve mevcut olduğu zaman Stopaj Vergisinin ödendiğini kanıtlayan diğer belgeleri
Satıcı'ya sağlayacaktır. Apple, elinde olduğu zaman, Satıcı'nın talebi üzerine, Stopaj Vergisinin ödendiğini
kanıtlayan vergi makbuzlarını veya diğer belgeleri Satıcı'ya sağlayacaktır. Satıcı'nın işbu Sözleşmenin yerine
getirilmesini taşerona vermesi durumunda, Satıcı bu tür taşeronluk ilişkileri çerçevesinde ödemek durumunda
kaldığı stopaj vergilerini, katma değer vergilerini veya diğer İşlem Vergilerini Apple'a fatura edemez.
8.6 Apple'ın yukarıda belirtildiği şekilde Satıcı'nın sorumluluğundaki herhangi bir Vergiyi ödemesi halinde,
Satıcı, Apple'ın yazılı talebini izleyen on (10) gün içerisinde söz konusu Vergileri (ve Apple'ın ödediği
herhangi ilişkili para cezasını ve faizi) Apple'a geri ödeyecektir. Satıcı'nınon (10) günlük süre içerisinde geri
ödeme yapamaması halinde, Apple işbu Sözleşme veya kanun kapsamında sahip olduğu tüm haklarını ve
telafi yollarını kullanabilir.

OL-EMEIA-199 v. 2.2

9. SİGORTA. Satıcı, Satıcı'nın Temsilcilerinin kanunun gerektirdiği şekilde veya Satıcı'nın ve Satıcı'nın
Temsilcilerinin meslek veya iş uygulamalarına göre, hangisi daha yüksek kuvertür sağlıyorsa, uygun yeterli
sağlık, kasko, işveren mali sorumluluğu, genel mali sorumluluk, mal sorumluluğu ve bütün rizikolar ve diğer
sigortaları yaptırmasından ve bunları talep etmekten münhasıran sorumlu olacaktır. Satıcı, talep edildiğinde,
işbu Sözleşmeyi yerine getirmeye başlamadan önce sigorta sertifikalarını veya sigorta kuvertürünü gösteren
belgeleri Apple'a sağlayacaktır. Satıcı, Satıcı'nın veya Satıcı Temsilcilerinin gözetimi, muhafazası veya
denetimi altındaki her türlü Apple mülkü için yeterli kuvertürü sağlayacaktır.
10. TAZMİNAT. Satıcı (i) Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ihlaller/iddialar için Elektrikli ve Elektronik
Teçhizat Atıkları hakkındaki 2002/96 EC Sayılı Direktifinden veya aynı konudaki ihlaller/iddialar için
Türkiye sınırları içindeki her türlü yerel yönetmelikten doğan her türlü iddialar dâhil olmak üzere ölüm veya
yaralanmaya, tahribata veya zarara ya da çevrenin kirletilmesine ve her türlü ilişkili temizlik masraflarına
dayalı her türlü iddia, (ii) Satıcı'nın bağımsız bir yüklenici için herhangi bir vergi dairesinin yönetmeliklerini
yerine getirememesi, (iii) Satıcı'nın Bölüm 11'de tanımlandığı şekilde veya Satıcı'nın herhangi bir
Temsilcisi'nin ihmaline, kusuruna veya kasıtlı suistimaline bağlı her türlü iddia ve (iv) Satıcı'nın Bölüm 11'de
tanımlandığı şekilde Gizli Verilerin korunması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirememesi, (v) Satıcı'nın
ilgili yasanın bir gerekliliğinin yerine getirememesi, (vi) üçüncü bir şahsın, Apple'a karşı Malların veya
Hizmetlerin söz konusu Hizmetlerin sonuçlarının veya işbu Sözleşme kapsamındaki diğer ürünlerin veya
işlemlerin söz konusu Malların veya Hizmetlerin ayrı veya diğer ürünler, yazılımlar veya işlemler ile birlikte
olmasına bakılmaksızın patent, telif hakkı, marka, ticari sır veya diğer üçüncü şahıs haklarını ihlal ettiğini
ileri sürmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme kapsamındaki Mallar veya
Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ile bir şekilde ilişkili olan yasal masraflar dâhil tüm iddialara,
yükümlülüklere, zararlara, kayıplara ve masraflara karşı Apple'ı, yetkililerini, yöneticilerini, müşterilerini,
temsilcilerini ve çalışanlarını tazmin edecek, zararsız tutacak ve Apple'ın talebi üzerine müdafaa edecektir.
Satıcı, önceden Apple'ın yazılı onayını almadan bu tür herhangi bir taleple ilgili olarak uzlaşmaya
varmayacaktır. Satıcı, Apple'ın söz konusu tazminatı uygularken karşılaştığı adli masraflar dâhil tüm
masrafları ödemeyi veya Apple'a geri ödemeyi kabul eder. Herhangi bir Malın veya Hizmetin Apple,
distribütörleri, taşeronları veya müşterileri tarafından kullanılması yasaklandığı, ihtiyati tedbir riskiyle
karşılaştığı veya herhangi bir yasal takibe maruz kaldığı takdirde, Satıcı masraf ve harcamaları yalnızca
kendine ait olmak üzere (a) bu Mallar veya Hizmetlerin yerine onların tamamen eşdeğeri olan, ihlal teşkil
etmeyen Mallar veya Hizmetler sağlayacaktır; (b) Malları veya Hizmetleri tamamen aynı işlevlerde ancak
artık ihlal teşkil etmeyecek şekilde değiştirecek; (c) Apple, distribütörleri, taşeronları veya müşterileri için
Malların veya Hizmetlerin kullanılmaya devam etmesi için gereken hakkı elde edecektir veya (d)
yukarıdakilerden hiçbirinin mümkün olmaması halinde, ihlal eden Mallar veya Hizmetler için ödenmiş tüm
tutarları iade edecektir.
11. GİZLİLİK; KİŞİSEL VERİLER; VERİ GÜVENLİĞİ.
11.1. Gizlilik. Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki uygulaması ile ilişkili olarak Apple Gizli Bilgilerine
erişebilir (aşağıda belirtildiği şekilde) ve işbu Sözleşmenin feshinden veya sona erme tarihinden sonra söz
konusu Apple Gizli Bilgilerini gizli tutmayı kabul eder. "Apple Gizli Bilgileri" araştırma, geliştirme, ürünler,
üretim şekilleri, ticari sırlar, iş planları, müşteriler, tedarikçiler, finans bilgileri, personel bilgileri, İş Ürünü
(aşağıdaki 12. Maddede belirtildiği şekilde) ve Apple'ın mevcut veya öngörülen iş ilişkileri ile ilgili olarak
Apple tarafından gizli veya şirkete özel olarak değerlendirdiği, Satıcı'ya doğrudan veya dolaylı olarak
açıklanan diğer malzemeler veya bilgiler dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı veya sözlü her türlü
bilgiyi kapsar; ancak bunlarla sınırlı değildir. Apple Gizli Bilgileri, Apple'a Hizmetlerin veya Malların
sağlayan sağlanması sırasında herhangi bir üçüncü şahsın Satıcı'ya açıkladığı özel veya gizli bilgiler anlamına
da gelmektedir. Apple Gizli Bilgileri (i) Satıcı'nın Apple tarafından açıklanmadan önce, üzerinde bir
açıklama sınırlaması olmadan yasal olarak bildiği, (ii) Satıcı'nın hatalı bir eyleminden veya gizliliğe
uymamasından kaynaklanmayan bir nedenle alenen bilinen veya bilinir hale gelen, (iii) Satıcı'nın Apple Gizli
Bilgileri'ni kullanmadan bağımsız olarak elde ettiğini uygun belgelerle kanıtlayabileceği veya (iv) işbu
Sözleşme düzenlendikten sonra üçüncü bir şahsın Satıcı'ya yasalara uygun şekilde, bir hak olarak ve kısıtlama
olmaksızın sağladığı bilgileri içermez. Ayrıca, Satıcı söz konusu açıklama gerekliliği hakkında Apple'ı derhal
açıklamadan önce zamanında haberdar ettiği sürece düzenleyici bir kurumun veya yasanın gerektirdiği
şekilde açıklanması gereken Gizli Bilgileri açıklayabilir. Satıcı, herhangi bir Apple Gizli Bilgisini
kopyalamamayı, değiştirmemeyi veya doğrudan veya dolaylı olarak açıklamamayı kabul eder. Aynı zamanda
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Satıcı, edindiği Apple Gizli Bilgilerini Satıcı'nın bu bilgilere ihtiyaç duyan Temsilcilerine açıklarken
kısıtlama uygulamayı ve Satıcı'nın Temsilcilerinin hükümleri büyük oranda işbu Sözleşmenin hükümlerine
benzeyen gizlilik sözleşmeleri dâhil olmak üzere açıklanan bilgilerin çok sınırlı olmasını sağlamak için
gereken önlemleri almayı kabul eder. Satıcı, Apple Gizli Bilgilerinin izinsiz kullanımına engel olmak için
hiçbir durumda kendi benzer bilgilerini korumak için uyguladığı gözetim ve araç seviyesinden ve makul
gözetimden daha azını uygulamayacaktır. Satıcı, Apple Gizli Bilgilerini işbu Sözleşme kapsamı dışında
kullanmayacağını ve söz konusu Apple Gizli Bilgilerini kendi menfaati veya herhangi bir üçüncü şahsın
menfaati için kullanmayacağını kabul eder. Apple Gizli Bilgilerinin Satıcı'nın bilgileri ile karışması işbu
Sözleşmede belirtilen bilgilerin gizli niteliğini veya sahipliğini etkilemeyecektir. Satıcı, Apple'ın açık yazılı
onayı olmadan Apple Gizli Bilgileriyle oluşturulan herhangi bir ürünü tasarlamamayı veya üretmemeyi kabul
eder. Tüm Apple Gizli Bilgileri Apple'ın mülkiyetindedir ve/veya Apple'a özeldir ve öyle kalacaktır. Apple'ın
yazılı talebi veya işbu Sözleşmenin geçerliliğinin sona ermesini takiben Satıcı (aşağıda tanımlanan) tüm İş
Ürünleri dâhil tüm Apple Gizli Bilgilerini Apple'a iade edecek, aktaracak veya devredecek (Apple'ın tercihine
göre) ve gizli tutacaktır.
11.2 Kişisel Verilerin Korunması. Bu Sözleşmenin bir sonucu olarak Satıcı ve Satıcı'nın Temsilcileri, Apple
ya da bağlı şirketleri adına Apple’dan ve/veya herhangi bir yargı bölgesinde bulunan Apple bağlı
şirketlerinden elde edilen bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimliği tanımlanmış ya da
tanımlanabilen kişilere ait belirli bilgiler ("Kişisel Veriler") edinebilir. Satıcı'nın, bu Sözleşmenin sonucu
olarak elde edilen Kişisel Veriler üzerinde herhangi bir hakkı, mülkiyet hakkı veya menfaati
olmayacaktır. Kişisel Verilerin türünün ve veri konularının kategorilerinin ayrıntıları bir Satın Alma
Siparişinde (PO), iş beyanlarında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak yürütülen diğer sözleşmeye bağlı
belgelerde belirlenir.
Satıcı, Kişisel Verileri yalnızca bilmesi gereken ve Kişisel Verileri bu Sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilen
şekilde korumasını zorunlu kılan sözleşmeler imzalamış (Satıcı'nın Temsilcileri dahil) üçüncü şahıslara ifşa
edebilir. Satıcı, herhangi bir üçüncü tarafın Kişisel Verileri elde edebilme veya başka şekilde işleyebilme
ihtimali olduğu durumlarda Hizmetlerin herhangi bir kısmını gerçekleştirmesi için söz konusu üçüncü tarafı
Apple’ın önceden yazılı iznini almadan görevlendirmeyecektir. Söz konusu izne bakılmaksızın, üçüncü taraf
Kişisel Verilere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinde Satıcı, işbu Maddedeki hiçbir
yükümlülüğünden muaf tutulmayacak ve Apple’a karşı tek başına sorumlu olmaya devam edecektir.
Satıcı ve Satıcı'nın Temsilcileri şunları yapacağını taahhüt eder: (i) Geçerli yasa uyarınca aksi gerekli
olmadıkça Kişisel Verilere ilişkin olarak Apple’ın ya da bağlı şirketlerinin makul talimatlarına uyacaktır
(geçerli yasa aksini gerektiriyorsa Satıcı, söz konusu geçerli yasal gereklilik kamu yararı gereğince böyle bir
bildirimi yasaklamadığı sürece, Kişisel Verileri işlemeden öne geçerli yasal gereksinimi Apple’a derhal
bildirecektir); (ii) Apple’dan gelen talimatın, 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi (AB) Tüzüğünü ya da geçerli başka veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsa Apple’ı derhal
bilgilendirecektir; (iii) Yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki Satıcı yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla Kişisel Verileri toplayacak, muhafaza edecek, kullanacak, işleyecek, aktaracak ve bunlara
erişecektir; (iv) Kişisel Verilere ilişkin tüm geçerli yasa, düzenleme ve uluslararası anlaşma ve antlaşmalara
uyacaktır; (v) Kişisel Verilerin yasa dışı ve yetkisiz şekilde işlenmesine karşı her türlü uygun yasal, kurumsal
ve teknik önlemleri alacaktır ve (vi) Herhangi bir kişiden, "vazgeçme" şartları, bilgiye erişim istekleri, bilgi
düzeltme istekleri ve tüm benzer istekler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verilere ilişkin
herhangi bir istek alırsa bu durumu privacy_notifications@apple.com adresi üzerinden Apple Gizlilik
Danışmanına derhal bildirecektir. Satıcı, Kişisel Verilere ilişkin söz konusu isteklerle derhal ve etkili şekilde
ilgilenecek ve söz konusu istekleri, sadece Apple tarafından açıkça bu yönde yetkilendirilmesi durumda
cevaplayacaktır.
Kişisel Veriler, Avrupa Ekonomik Alanından veya İsviçre’den, Satıcı ve/veya Satıcı'nın Temsilcilerine veya
bunlar tarafından, işlemci ve/veya alt işlemci olarak, Avrupa Komisyonunun veya ilgili olduğu durumlarda
İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonunun kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını
sağlamadığına karar verdiği bir bölgeye aktarılırsa Satıcı, aşağıdakilerden birini yapacaktır: (a) Uluslararası
veri aktarımı için uygun yasal araçlara kaydolmak (AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi gibi) veya (b)
Aşağıdakileri uygulamak: (1) Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Hükümleri ve (2)
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Uygun olduğu durumlarda, İsviçre Sınır Ötesi Veri Akış Sözleşmesi veya (c) Karşılıklı kabul edilebilir
sözleşme araçları ya da ilgili denetim otoritesi tarafından onaylanmış Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR).
Satıcı, Kişisel Verileri işlemesinin bir sonucu olarak (işbu Bölüm ya da Kişisel Verilere ilişkin her türlü
geçerli yasa, düzenleme ve uluslararası anlaşma ve antlaşmalara uymadığı ya da Apple’dan gelen yasal
talimatları yerine getirmediği veya bunlara aykırı hareket ettiği durumlarda) herhangi bir kişiye verdiği
zarardan sorumlu olacaktır.
11.3 Veri Güvenliği. Satıcı, Kişisel Verilerin veya Apple’ın Gizli Bilgilerinin ("Gizli Veriler") yasa dışı ve
yetkisiz şekilde kullanılmasına karşı koruma sağlamak için tüm ilgili yasal, kurumsal ve teknik önlemleri
alacaktır. Satıcı makul çalışma standartlarını koruyacak ve güvenlik prosedürlerini her zaman uygulayacak
ve uygun ağ güvenliği, şifreleme teknolojileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun fiziksel ve
mantıksal güvenlik önlemleri alarak ve makul kullanıcı tanımlama veya parola kontrol gereksinimlerini (çok
faktörlü kimlik doğrulama, güçlü parolalar, oturum zaman aşımları ve Apple tarafından zaman zaman
sağlanabilecek diğer güvenlik prosedürleri dahil) kullanarak Gizli Verileri güvence altına almak için elinden
geleni yapacaktır. Bu Sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir zamanda Apple tarafından istendiği takdirde,
Satıcı, kendi (Satıcı) tarafında yürürlükte olan güvenlik politikasının bir kopyasını Apple’a
sağlayacaktır. Tedarikçi, Gizli Verilere ilişkin herhangi bir kötüye kullanım, risk, kayıp ya da yetkisiz ifşa
veya edinme ya da Gizli Verilere erişme (“Bilgi Güvenliği İhlali”) durumunun söz konusu olduğunu
öğrenirse ya da buna inanmasını gerektirecek bir sebep olursa derhal Apple’ı bilgilendirecektir. Böyle bir
durum olduğunu keşfetmesinin ardından Satıcı, Bilgi Güvenliği İhlalini soruşturacak, bununla ilgili önlem
alacak ve etkilerini en aza indirecek, ayrıca Apple’a bu tür Bilgi Güvenliği İhlallerinin tekrarlanmayacağı
konusunda makul ölçüde ikna edici güvenceler sunacaktır. Satıcı, Apple’ın talebi üzerine güvenlik açıkları
veya hataları, başlangıç ve bitiş tarihi, keşif tarihi ve Bilgi Güvenliği İhlalini kapsayan ve/veya hafifleten
özel işlemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu Bilgi Güvenliği İhlaline ilişkin
bilgiler sağlayacaktır. Eğer Satıcı veya Satıcı'nın Temsilcilerinin bir eylem ya da ihmali sonucunda Bilgi
Güvenliği İhlali oluşursa Satıcı, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere Apple’ın verdiği talimatlar
çerçevesinde iyileştirme önlemleri (duyuru, kredi izleme hizmetleri, dolandırıcılığa karşı sigorta ve müşteri
sorularına cevap verecek bir çağrı merkezinin kurulması da dahil) alacaktır.
11.4 Yardım. Satıcı, Apple’a tüm makul yardım ve desteği sağlayacak ve (i) Veri koruma alanını düzenleyen
bir kurum ya da benzer bir makamdan gelen soruşturma veya iş birliği isteğine cevap verirken, (ii) Apple
tarafından talep edildiği veya zorunlu tutulduğu durunda bir Bilgi Güvenliği İhlaline ilişkin olarak üçüncü
bir tarafa bildirimde bulunurken, (iii) Yasal olarak gereken gizlilik, güvenlik ya da veri koruma etkisi
değerlendirmelerini yürütürken ve (iv) Söz konusu etki değerlendirmelerine ilişkin olarak ilgili makamlara
danışırken yalnızca Apple’dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket edecektir.
11.5 Kişisel Verilerin İadesi veya İmhası. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi söz konusu olduğunda
Satıcı, Gizli Verilere ilişkin iade, imha veya başka bir uygun işlemle ilgili talimatlar için derhal Apple ile
iletişime geçecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle veya herhangi bir zamanda Apple’ın isteği
üzerine feshedilmesi durumunda Satıcı: (i) Kağıt üzerindeki ve elektronik biçimdeki tüm dosyalar,
materyaller, belgeler, notlar, planlar, çizimler ve bunların tüm kopyaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere tüm Gizli Verileri Apple’a iade edecek ve söz konusu Gizli Verilerin tüm elektronik kopyalarının
Satıcı'nın (ve geçerli olduğunda Alt Yüklenicilerinin) sistemlerinden silinmesini sağlayacak veya (ii) Apple
tarafından yazılı olarak talep edilmesi durumunda Gizli Verilerin, Satıcı'nın (ve geçerli olduğunda Alt
Yüklenicilerinin) sistemlerinde bulunan tüm somut ve elektronik kopyalarını Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü (NIST) Ortam Temizleme Kurallarına uygun şekilde derhal imha edecek, silecek veya kurtarılamaz
hale getirecektir. Apple tarafından talep edilirse Satıcı bu Maddedeki gerekliliklere uyduğuna ilişkin yazılı
doğrulamayı Apple’a verecektir.

11.6 Uygunsuzluk Bildirimi. Satıcı bu Bölümde belirtilen yükümlülüklere uymuyor veya uyamıyorsa bunu
derhal Apple’a bildirecektir. Bu durumda Apple aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını yapabilir: (i)
Gizli Verilerin Satıcı'ya aktarılmasını askıya alma; (ii) Satıcı'nın Gizli Verileri işlemeyi durdurmasını talep
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etme; (iii) Gizli Verilerin güvenli bir şekilde iade edilmesini veya imha edilmesini talep etme ve/veya (iv)
Bu Sözleşmeyi derhal feshetme.
11.7 Satıcı, işbu Bölümdeki yükümlülüklere ve Kişisel Verilere ilişkin her türlü geçerli yasa, düzenleme ve
uluslararası anlaşma ve antlaşmalara uyulduğunu göstermek için gerekli tüm bilgileri Apple’a sağlayacaktır
ve Apple ya da Apple tarafından atanan bir üçüncü tarafın (tümü birlikte “Denetçi”) işbu Bölümün
gerekliliklerine uyulduğunun doğrulanması amacıyla Satıcı'ya ve Gizli Verilerin işlenmesi, taşınması veya
saklanması işlemleriyle ilgili ya da bunları içeren mal ve/veya hizmetler sağlayan Satıcı'nın alt
yüklenicilerine ya da bağlı şirketlerine ait sistemleri, kayıtları ve/veya tesisleri inceleme hakkına sahip
olduğunu kabul eder. Apple, Satıcı'yı işbu Bölüm uyarınca inceleme niyetini Satıcı'ya en az beş (5) iş günü
öncesinden bildirecektir. Satıcı, işbu Bölümün gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için makul olarak
gerekli şekilde tesisine, sistemlerine ve kayıtlarına erişme olanağını Denetçiye sağlayacaktır. Apple’ın makul
talebi üzerine Satıcı, Denetçiye tesislerinde bulunduğu süre içinde kişisel bir tesis rehberi
sağlayacaktır. Satıcı, burada belirtilen kontrolle ilgili bilgileri ve iş birliğini Denetçiye sağlamak üzere
Satıcı'nın herhangi bir çalışanı ve/veya yüklenicisiyle yüz yüze veya telefonda görüşme olanağı sağlayacaktır.
Bu doğrulama işleminin masrafları Apple’a ait olacaktır ancak doğrulama işlemi, işbu Bölümün
gerekliliklerine önemli ölçüde uyulmadığını gösterirse masrafları Satıcı tarafından karşılanacaktır.

12. İŞ ÜRÜNÜNÜN MÜLKİYETİ. İşbu Sözleşmenin amaçlarına göre "İş Ürünü", bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte, sadece Satıcı tarafından veya üçüncü şahıslar ile Satıcı tarafından yapılmış, tasarlanmış
veya geliştirilmiş, işbu belge kapsamında gerçekleştirilen Hizmetlerden kaynaklanan veya işbu Hizmetler ile
ilişkili her türlü tasarım, tasarım hakları, keşifler, icatlar, çalışmalar, cihazlar, koruyucular, modeller, devam
eden çalışmalar, gerçekleştirilebilir Hizmetler, buluşlar, ürünler, bilgisayar programları, ilkeler, iyileştirmeler,
geliştirmeler, çizimler, notlar, belgeler, bilgiler ve malzemeler ile bunların kopyalarını içerir. Satıcı
tarafından üretilen ve Apple için tasarlanmadan, özelleştirilmeden veya değiştirilmeden Apple'a satılan
Standart Mallar, İş Ürünü olarak kabul edilmez. Tüm İş Ürünleri Apple'ın tek ve münhasır mülkiyetini
oluşturur ve her zaman öyle kalacaktır; Satıcı Apple'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir İş Ürününü
kullanamayacak ya da tersine mühendislik işlemi yapmayacaktır. Satıcı işbu Sözleşme ile, ilişkili tüm fikri
mülkiyet hakları dâhil İş Ürünleri üzerindeki hakkının, yetkisinin ve çıkarının tamamını gayri kabili rücu
olarak Apple'a devir ve temlik etmeyi kabul eder ve işbu Sözleşme ile Apple'a devir ve temlik eder. Apple
herhangi bir İş Ürününü ticari sır olarak tutma, patent başvurularında bulunma ve gerçekleştirme, önceden
patent başvurusu olmadan kullanma ve açıklama, kendi adına telif hakkı veya marka tescili için başvurma
veya Apple'ın uygun gördüğü başka usulleri uygulama hakkı dâhil olmak üzere söz konusu ürün üzerinde
gerçekleştirilebilecek işlemi münhasıran belirleme hakkına sahip olacaktır. Satıcı, (a) sahip olduğu tüm İş
Ürünlerini derhal yazılı olarak Apple'a açıklamayı; (b) Apple'ın uygun bulduğu şekilde Apple adına Apple'ın
İş Ürünü ile ilgili tüm telif haklarından, patent haklarından, koruyucu çalışma haklarından, ticari sır
haklarından, ticari marka ve diğer özel haklardan veya yasal korumalardan yararlanması için masrafları
Apple'a ait olmak üzere tüm makul şekillerde Apple'a yardım etmeyi ve (c) aksi halde tüm İş Ürünlerini
yukarıda açıklandığı şekilde Apple Gizli Bilgileri olarak ele almayı kabul eder. Bu açıklama, yardım,
uygulama ve gizli tutma yükümlülükleri işbu Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde veya Sözleşme
feshedilene kadar geçerlidir. Apple tarafından Satıcı'ya temin edilen tüm aletler ve ekipman münhasıran
Apple'ın mülkiyetinde kalacaktır. Satıcı işbu Sözleşme ile Satıcı'nın ve Temsilcilerinin işbu Sözleşme ile
ilgili olarak oluşturulmuş her türlü İş Ürünü veya orijinal işler üzerindeki her türlü haktan (yasal telif
haklarının ve herhangi bir ülkedeki eşdeğerinin veya benzerlerinin feragatine izin verdiği haklar dâhil) ve her
türlü talepten uygun şekilde feragat edeceğini ve bu hakları veya çıkarları Apple'a devredeceğini garanti eder.
Satıcı, Apple'dan veya onun doğrudan veya dolaylı müşterilerinde, temsilcilerinden veya yetkililerinden
Satıcı'nın İş Ürününü etkileyen fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir talepte bulunmamayı ve bu tür
haklar talep etmesi veya fikri mülkiyetin sahipliği ya da geçerliliğine itiraz etmesi durumunda Apple'ın işbu
Sözleşmeyi hemen feshedebileceğini kabul eder. Apple, (i) söz konusu işin Apple'ın işi veya Apple'ın mevcut
veya açıkça öngörülen araştırmaları veya geliştirmeleri ile ilişkili olmaması veya (ii) söz konusu işlerin Satıcı
tarafından Apple için gerçekleştirilen Hizmetlerden kaynaklanmaması durumunda Satıcı tarafından Apple'ın
ekipmanları, malzemeleri, tesisleri, ticari sırları veya Apple Gizli Bilgileri kullanılmadan tamamen Satıcı'nın
kendi çalışma saatlerinde geliştirilen herhangi bir iş üzerinde hak sahibi olmayacaktır.
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13. YOLSUZLUKLA MÜCADELE.
13.1
Satıcı Apple’ın ortak kullanım web sitesinde yayımlanan Apple’ın Yolsuzlukla Mücadele
Politikası’na ve Amerika Birleşik Devletleri Yolsuzluğu Önleme Yasası, Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele
Yasası, OECD Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet İle Mücadele Sözleşmesi ilkelerine ve işbu
Sözleşme uyarınca işlerin ya da servislerin yürütüleceği veya gerçekleştirileceği tüm ülkelerdeki ilgili bütün
yasalar dahil olmak üzere rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için konulan yürürlükteki tüm yasa ve
yönetmeliklere
uyacak
ve
Satıcı'nın
Bağlı
Şirketlerinin
tümünün
bunlara
uymasını
sağlayacaktır. Satıcı devlet, devlet tarafından yönetilen bir kuruluş veya şirket ya da siyasi parti
bünyesindeki bir çalışan veya memur dahil olmak üzere herhangi bir kişiye, uygun olmayan bir çıkar
sağlamak ya da söz konusu kişi ya da tarafça işi almak, işi devam ettirmek ya da işi yönlendirmek üzere
uygun olmayan bir şekilde herhangi bir eylem ya da kararı etkilemek amacıyla kullanılacağı hakkında makul
bilgi sahibiyse, doğrudan ve dolaylı olarak (Apple tarafından Satıcı’ya ödenen veya alacak olarak kaydedilen
tüm tutarlar dahil) ödeme yapmayacak, teklifte veya ödeme taahhüdünde bulunmayacak ya da değerli hiçbir
hediye vermeyecek ve Satıcı'nın Bağlı Şirketlerinin de buna uymasını sağlayacaktır. İşbu Sözleşme’nin
koşulları uyarınca Apple’ın Satıcıya ya da Satıcı’nın Bağlı Şirketlerine ödediği tüm tutarlar bu Sözleşme’nin
koşullarına uygun olarak fiili olarak gerçekleştirilen servisler ya da satılan ürünler içindir. Satıcı, hiçbir
şekilde rüşvet ya da komisyon teklifinde bulunmaz ya da böyle bir teklifi kabul etmez ve Satıcı'nın Bağlı
Şirketlerinin buna uymasını sağlar.
13.2.
Devlet Bünyesindeki Tarafların Açıklanması. Satıcı ve Satıcı’nın Bağlı Şirketleri Satıcı veya
Satıcı’nın Bağlı Şirketlerinin devlet kuruluşu ya da siyasi partinin resmi görevlisi ya da çalışanı veya siyasi
görev adayı (her biri, "Devlet Bünyesindeki Taraf”) olan ya da olacak olan her türlü çoğunluk hissesi sahibi,
iş ortağı, görevlisi, yöneticisi, müdürü ya da Satıcı veya Satıcı’nın Bağlı Şirketlerinin adına iş yapmak için
yetkilendirilmiş diğer taraflar (birlikte, "Satıcı Yetkili Tarafları") hakkında Satıcı ve Satıcı’nın Bağlı
Şirketlerinin bildiklerini en iyi şekilde, tam ve doğru olarak ve yasaların izin verdiği ölçüde Apple’a
bildirdiklerini beyan ve garanti eder. İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı, Satıcı ve
Satıcı’nın Bağlı Şirketlerinin, herhangi bir Satıcı Yetkili Taraf’ın Devlet Bünyesindeki Taraf olduğunu ya da
olacağını fark etmesi ya da başka şekilde buna inanmak için sebepler bulması halinde, yasaların izin verdiği
ölçüde Apple’ı hemen bilgilendirecektir.
14. HEDİYE YASAĞI. Apple'dan işi güvenceye alma veya işbu Sözleşmenin ya da herhangi bir PO'nun
şartlarını, koşullarını veya uygulanmasını etkileme amacıyla herhangi bir çalışana veya bağımsız yükleniciye
herhangi bir ikramiye, ödeme veya başka teşvikler teklif etmeyecek veya vermeyecektir.
15. FESİH. Satıcı'nın işbu Sözleşmenin hükümlerini yerine getirmemesi veya başka şekilde ihlal etmesi,
iflas başvurusunda bulunması, kayyıma veya yediemine devir işlemlerini başlatması, ödeme aczine düşmesi,
muadili veya aynı mevzuat kapsamında herhangi bir benzer durumun ortaya çıkması halinde, Apple Satıcı'ya
yapılan yazılı bir ihbarın ardından işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Bu tür bir fesih gerçekleştiği takdirde,
Apple Hizmetlerin tamamlanması veya Malların temin edilmesi için Apple'ın maruz kaldığı ek masraflar gibi
kesintiler hariç olmak üzere fesih tarihine kadar tatmin edici şekilde gerçekleştirilen Hizmetlerin ve Apple'a
teslim edilen standartlara uygun Malların bedelini Satıcı'ya ödeyecektir. Apple, Satıcı'ya otuz (30) gün
önceden yazılı ihbarda bulunarak diğer herhangi bir nedende işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Satıcı, söz konusu
ihbarda belirtilen fesih tarihinde işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri gerçekleştirmeye ve/veya Malları
tedarik etmeye son verecektir. Bu tür bir fesih gerçekleştiği takdirde, Apple Satıcı'ya karşı uygun kesintiler
hariç olmak üzere, yalnızca fesih tarihine kadar tatmin edici şekilde gerçekleştirilen Hizmetlerin ve Apple'a
teslim edilen standartlara uygun Malların ödenmesinden sorumlu olacaktır. Satıcı'nın ihtilaflı olmayan
faturanın ödeme vadesinin geçtiği konusunda Apple'a yazılı ihbarını izleyen altmış (60) gün içerisinde
Apple'ın Satıcı'ya ödeme yapmaması halinde, Satıcı Apple'a yazılı ihbarda bulunarak işbu Sözleşmeyi
feshedebilir. İşbu Sözleşmenin sona ermesinin veya herhangi bir nedenle feshedilmesinin üzerine; (a)
taraflardan her biri diğer tarafa karşı, hükümleri itibariyle fesih ya da sone erme tarihinden sonra da geçerli
olan yükümlülükler hariç, sona erme veya fesih tarihinden sonra doğan her türlü yükümlülükten serbest
kalmış ve (b) Satıcı derhal Satıcı'nın elindeki Apple Gizli Bilgileri veya herhangi bir İş Ürünü hakkında
masrafı kendine ait olmak üzere Apple'a ihbarda bulunacak ve Apple'ın talimatlarına göre söz konusu Apple
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Gizli Bilgilerini ve/veya İş Ürününü derhal Apple'a (Apple’ın isteğine bağlı olarak) iade edecek, devir veya
temlik edecek ve tüm bunları gizli tutacaktır.
16. YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVAM ETMESİ. Nitelikleri gereği işbu Sözleşmenin sona erme veya fesih
tarihinden sonra da geçerli olan tüm yükümlülükler ve görevler, işbu Sözleşmenin sona erme veya fesih
tarihinden sonra da geçerli kalacaktır.
17. MÜCBİR SEBEP. İki taraf da, diğer tarafın derhal haberdar edilmesi ve yükümlülüklerini yerine
getirmesi için makul çabayı göstermesi koşuluyla, doğal afetler, savaşlar, idarenin işlemleri ve kazalar dâhil
olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki durum ve koşullar dolayısıyla
Hizmetlerin yerine getirilmesi kabul edememesi veya temin edilen Malları teslim alamaması da dâhil yerine
getiremediği yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. İşbu hüküm kapsamında ortaya çıkan bir durumun 30
günden uzun sürmesi halinde, iki taraf da işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir ve bu fesih hakkı, Apple
tarafından kullanıldığı taktirde, yerine getirilmemiş herhangi bir PO'nun feshedilmesi hakkını da
kapsayacaktır.
18. AMİR HUKUK. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve
ihtilaflar Türk hukukuna göre yönetilecektir ve işburadaki taraflar Türkiye Cumhuriyeti İstanbul
mahkemelerinin ve icra dairelerinin münhasır yargılama yetkisini kabul ederler. Taraflar işbu belge ile
Milletlerarası Taşınır Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın
uygulanabilirliğinden açıkça feragat ederler ve adı geçen Antlaşma işbu Sözleşmenin hükümleri ve koşulları
için uygulanabilir olmayacaktır.
19. BÖLÜNEBİLİRLİK. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya gayrı kabili icra
olduğunun kabul edilmesi durumunda diğer hükümlerinin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve icra edilebilirliği
hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecektir. Apple ve Satıcı geçersiz, yasadışı veya gayrı kabili icra bir hükmün
söz konusu koşul veya hüküm ile amaçlanan etkiye mümkün olduğunca yakın bir etkiye sahip geçerli, yasal
ve icra edilebilir bir hükümle değiştirilmesinde anlaşmak için makul tüm çabayı gösterecektir.
20. TELAFİ YOLLARI. Satıcı işbu Sözleşmeyi ihlal ettiği takdirde, Apple kanun ve hakkaniyet çerçevesinde
mümkün olan tüm telafi yollarına sahip olacaktır. Malların satın alınması ile ilgili olarak, Satıcı'nın işbu
Sözleşmenin Apple tarafından ihlali halinde Satıcı'nın tek telafi yolu, ihlal tarihindeki piyasa fiyatı ile
Sözleşmede belirtilen satın alım fiyatı arasındaki farka eşit oranda tazminat alma hakkı olacaktır. Zararları
ölçme ile ilgili başka herhangi bir yöntem, işbu ticari işleme uygulanmayacaktır. Apple'ın haksız reddi,
kabulden rücu, ödemeyi yapmaması veya kabul etmemesi halinde, Satıcı Malları Apple hesabına yeniden
satma hakkına sahip olmayacaktır ve bu şekilde gerçekleştirilmiş herhangi bir yeniden satış, Satıcı'nın
hesabına olacaktır. Satıcı, Satıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin, onlara
özel bir değer eşsiz, fikri bir nitelikte olduklarını kabul eder. Satıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki
taahhütlerinden herhangi birinin ihlali, Apple'a uğradığı zararın uygun bir telafisi olmayan, onarılamaz ve
sürekli bir zarar getireceğinden, bu tür bir ihlal durumunda, Apple ihtiyati tedbire veya aynen ifa kararına
başvurabilecektir.
21. ADLİ MASRAFLAR. İşbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuki işlem durumunda,
kazanan taraf her türlü diğer hüküm ve koşula ek olarak, tüm mahkeme masraflarının ve giderlerinin ve
makul hukukî ücretlerin ve masrafların karşılanmasına hak kazanacaktır.
22. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI. APPLE ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DA
OLMASA DA HİÇBİR DURUMDA SATICI'YA VEYA SATICI'NIN TEMSİLCİLERİNE VEYA
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU
SÖZLEŞME İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR TALİ, DOLAYLI, ÖZEL VEYA SONUÇSAL ZARARDAN
SORUMLU OLMAYACAKTIR. İŞBU 21. MADDE APPLE'IN AĞIR İHMALİ, KASITLI SUİSTİMALİ
VEYA DOLANDIRICILIĞININ YOL AÇTIĞI ÖLÜME VEYA YARALANMAYA KARŞI APPLE'IN
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DIŞARIDA TUTMAZ VEYA SINIRLAMAZ.
23. TEMLİK/FERAGAT Satıcı, işbu Sözleşmeyi veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını
veya yükümlülüğünü Apple'ın önceden yazılı onayı olmadan temlik edemez. Bu tür bir yazılı onay olmadan
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gerçekleştirilen herhangi bir temlik veya demir işlemi hükümsüz olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki
temerrütten ya da Sözleşmenin herhangi bir şartından veya koşulundan hüküm veya koşulundan feragat
edilmesi, başka bir temerrüt bir hüküm veya koşuldan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
24. MÜNHASIR OLMAYAN SÖZLEŞME. İşbu Sözleşme münhasır bir sözleşme değildir. Apple, Satıcı'nın
Hizmetleri veya Mallarıyla aynı veya benzer nitelikte Hizmetler veya Mallar temin etmek için başkalarını
tutabilir. Satıcı, işbu Sözleşmeyi ihlal etmemek koşuluyla Satıcı'nın Hizmetlerini ve/veya Mallarını
başkalarına tanıtabilir, teklif edebilir ve verebilir.
25. İHBARLAR. Yerel posta, faksimile veya elektronik olarak gönderilebilecek PO'lar istisna olmak üzere,
işbu Sözleşme kapsamındaki tüm ihbarlar ve diğer iletişim belgeleri yazılı olarak, Satıcı'nın veya yetkili bir
Apple temsilcisinin adresine gönderilecektir ve (a) bizzat teslim edildiğinde, (b) onaylı teleks veya faks ile
gönderildiğinde, (c) alındığını teyit eden makbuzla birlikte hızlı kargo ile gönderildiğinde veya (d) ücreti
önceden ödenmek üzere birinci sınıf veya taahhütlü posta ile gönderildikten üç (3) gün sonra teslim edilmiş
sayılacaktır. Taraflar arasındaki başlıca temerrüt, fesih veya cayma ihbarlarını kapsayan ihbarlar veya
yazışmalar yalnızca bir Türkiye Cumhuriyeti noteri aracılığıyla, telgrafla veya iadeli taahhütlü posta ile tebliğ
edildiğinde geçerli olacaktır ve söz konusu yazışmaların tümü alıcı tarafından fiilen tebellüğ edildiği tarihte
teslim edilmiş ve geçerli sayılacaktır.
26. YASALARA UYGUNLUK; GÜVENLİK VE İŞ STANDARTLARI.
26.1 Genel. Satıcı ve Satıcı'nın Temsilcileri ilgili tüm Avrupa yasalarına ve yerel ve uluslaraarası yasalara
(mal, teknik veri ve yazılım ithalatı, ihracı ve yeniden ihracı, gizlilik, iş ve istihdam, ayrımcılığı ve tacizi
engelleme, dernek kurma özgürlüğü, çevre koruma, tehlikeli madde yönetimi, kirliliği önleme ve kaynak
sürdürülebilirliği, atık yönetimi, geri kazanım, fikri mülkiyetin korunması ve yolsuzluğu engelleme ile ilgi
ABD Hükümeti'nin, ABD Gümrük Ofisi'nin ve Malların n veya Hizmetlerin sağlandığı her türlü diğer yargı
makamlarının ilgili yasaları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamen uyacak ve Satıcı işbu
Sözleşme kapsamındaki bu tür herhangi bir yasa veya düzenleme ihlalinden veya ihlal ettiği iddialarından
kaynaklanan her türlü masrafa veya zarar karşı Apple'ı müdafaa ve tazmin edecektir.
26.2 Tedarikçi İş Etiği Kuralları. Satıcı, işbu Sözleşmenin süresi boyunca, Apple tarafından muhtelif
zamanlarda değiştirilebilecek ve Apple’ın http://www.apple.com/supplier-responsibility/accountability/
adresindeki kamuya açık web sitesinde bulunan Apple Tedarikçi İş Etiği Kurallarına (“İş Etiği Kuralları”)
uygun davranacaktır.
İşbu belgedeki herhangi bir hükme halel getirmeksizin, Satıcı aşağıdakileri kabul edecektir:
(i) Satıcı, sadece Satıcının İş Etiği Kurallarına uygunluğunu doğrulamak üzere, tesislerini teftiş etmek
ve/veya Satıcının uygulamalarını, politikalarını ve ilgili kayıtlarını önceden bildirmeksizin gözden
geçirmek ve/veya herhangi bir şekilde izlenmeksizin Satıcının personeli ile mülakat yapmak suretiyle
Satıcının İş Etiği Kurallarına uygunluğunu değerlendirmesi için (topluca “Değerlendirme”) Apple ve
Apple'ı temsil eden ya da Apple tarafından tutulan bir üçüncü taraf temsilciye (topluca “Denetçi”) izin
verecektir.
(ii) Satıcı, Değerlendirme ile bağlantılı olarak Denetçinin ilgili tesislere ve personele kesintisiz ya da
müdahalesiz erişim sahibi olmasını derhal sağlayacaktır.
(iii) Satıcı, Denetçinin taleplerine cevaben tam ve doğru bilgi ve belgeleri derhal sağlayacaktır.
(iv) Satıcı, Değerlendirme ile bağlantılı olarak Denetçinin, uygun olduğu şekilde, çalışma saatleri ve
koşulları, istihkaklar ve sosyal yardımlar, personel uygulamaları, üretim, konaklama ve yemek tesisleri, iş
idaresi ve sağlık, güvenlik ve çevresel uygulamalarını gözden geçirmesine ve değerlendirmesine izin
verecektir.
(v) Satıcı, Değerlendirme ile bağlantılı olarak doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Satıcı personelinin yanlış
ya da eksik bilgi vermesini talep veya teşvik etmeyecektir.
(vi) Satıcı bir Değerlendirme esnasında mülakata tabi tutulan Satıcı personeline karşı misilleme eyleminde
bulunmayacaktır.
(vii) Satıcı, İş Etiği Kurallarına maddi uygunsuzlukları gidermek üzere derhal düzeltici eylemde
bulunacaktır.
Apple; kurumsal sorumluluk, kurumsal uygunluk ve düzenli raporlama etkinlikleri ile bağlantılı olarak
herhangi bir Değerlendirmenin sonuçlarını ifşa edebilir. Satıcı, Denetçinin Satıcının politikalarını,
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uygulamalarını, kayıtlarını ve tesislerini değerlendirebilmesi için gerekli tüm izinleri, rızaları ve yetkileri
alacaktır. Satıcının bu alt bölümde tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da İş Etiği
Kurallarına maddi uygunsuzlukları makul bir süre sonra düzeltememesi, işbu Sözleşmenin bir ihlalini
oluşturacaktır. İşbu alt bölümün amaçları dahilinde “Satıcı” terimi, işbu Sözleşme uyarınca Apple'a karşı
yükümlülüklerin esasına ilişkin bir kısmını ifa eden tüm tarafları içerir.
26.3. İhracat Uygunluğu. Satıcı, herhangi bir kontrollü ihraç malını, teknik veriyi veya yazılımı (i) Amerika
Birleşik Devletleri veya başka herhangi bir ulusal resmi makam tarafından getirilen kısıtlamaları ihlal ederek
(ii) veya gereken tüm lisansları ve diğer izinleri önceden almadan ihracat sırasında bir ihracat lisansı veya
başka bir resmi iznin alınmasını gerektiren herhangi bir ülkeye ihraç etmeyeceğini, yeniden ihraç
etmeyeceğini, satmayacağını veya göndermeyeceğini kabul eder. Hizmetlerin Birleşik Devletler'de
sağlandığı ve/veya Malların Birleşik Devletler'e gönderildiği durumlarda, Satıcı (a) ABD Gümrük ve Sınır
Koruma İdaresinden C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism/Terörizme Karşı GümrükTicaret İşbirliği) sertifikası aldığını ve Birleşik Devletler'de veya Birleşik Devletler'e Malları gönderirken bu
sertifikayı koruyacağını veya (b) ABD Gümrük Ofisi'nin www.cbp.gov <http://www.cbp.gov> adresinde
(veya C-PAT güvenlik prosedürlerinin ABD tarafından taşındığı başka bir web sitesinde) bulunabilecek
güvenlik prosedürlerine uyacağını beyan eder.
26.4 Tehlikeli Malzemeler. Mallar tehlikeli malzemeler içerdiği takdirde Satıcı, söz konusu malzemelerin
üretimi, taşınması ve gönderilmesi ile ilişkili her türlü tehlikenin niteliğini anladığını ve Malları Apple'a
göndermeden önce Apple'a tehlikeli malzemelerle ilgili ayrıntılı bilgi vereceğini beyan ve taahhüt eder.
26.5 Gümrük. Apple'ın talebi üzerine Satıcı tüm Mallar için menşe beyanını ve söz konusu Mallar için tüm
ilgili Gümrük belgelerini derhal Apple'a sağlayacaktır.
26.6 Çocuk ve Hükümlü İş Gücü. Yapılması gereken sorgulamadan sonra Satıcı'nın bildiği kadarıyla temin
edilen hiçbir Mal veya bunların içerdiği hiçbir malzeme tamamen veya kısmen mahkum veya zorunlu işçiler
veya onbeş (15) yaşından küçük veya ilgili yasanın izin verdiği alt yaş sınırından küçük (hangisi daha
yüksekse) çocuklar tarafından üretilmemiş veya imal edilmemiştir.
27. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ/TADİL İşbu Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın hükümlerinin
tam, nihai ve münhasır halidir ve taraflar arasındaki işbu Sözleşmenin konusu ile ilişkili daha eski ve aynı
zamanda gerçekleşen tüm diğer görüşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Sözleşme, Apple tarafından
gönderilmiş bir PO veya sipariş değişikliği de dâhil olmak üzere, taraflarca imzalanmış yazılı biçimde
olmadıkça, değiştirilemez, tadil, tağyir veya ıslah edilemez. İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları, Satıcı
tarafından sunulan herhangi bir ikrarın veya diğer belgenin hüküm ve koşullarına aykırı olmasına bağlı
olmaksızın geçerli olacaktır. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin işbu Sözleşme, taraflar arasında
imzalanmış ve işbu Sözleşme veya ilgili PO'lar ile aynı konudaki herhangi bir yazılı anlaşmayı geçersiz
kılmayacaktır veya onun yerine geçmeyecektir.
28. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ OLMAMASI: İşbu Sözleşme taraflarından olmayan bir kişinin işbu
Sözleşme kapsamında hiçbir hakka sahip değildir ve herhangi bir mevzuat gereği üçüncü şahıs hakkının
doğması halinde, Satıcı ve Apple söz konusu mevzuatın uygulanmasını kanunların izin verdiği ölçüde işbu
Sözleşme dışında tutmayı kabul ederler.
29. DİL. İşbu Sözleşme Taraflar arasında İngilizce ve Türkçe dillerinde akdedilecektir. İşbu Sözleşmenin
İngilizce ve Türkçe sürümleri arasında herhangi bir uyumsuzluk veya işbu Sözleşmenin İngilizce veya
Türkçe sürümlerindeki herhangi bir hükmün yorumlanması ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması halinde işbu
Sözleşmenin Türkçe sürümü geçerli kabul edilecektir ve yorumlama sorunları Türkçe sürümüne göre çözüme
kavuşturulacaktır.
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