
 

Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve İngilizce sürüm 
arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (özellikle çeviri gecikmeleri nedeniyle) 
İngilizce versiyon geçerli olacaktır. 

AWS Etkinliği Hüküm ve Koşulları 
 
Son Güncelleme: 29 Mart 2022 
 
Bu hüküm ve koşullar (bu “Koşullar”) herhangi bir AWS etkinliğine (“Etkinlik”) kaydolmanızı ve ona 
katılmanızı düzenler ve Amazon Web Services, Inc. (veya Bölüm 13’te belirtilen başka bir geçerli AWS 
sözleşme kuruluşu) (“AWS,” “biz,” “bize” veya “bizim”) ile sizin aranızda bir anlaşma oluşturur. Bu 
Koşulları imzalama yetkisine sahip olduğunuzu bize taahhüt ediyorsunuz. Bu Koşullarda kullanılan büyük 
harf ile başlayan bazı terimlerin tanımları için lütfen Bölüm 12’ye bakın. 
 
1. Etkinlik. 
 

Yalnızca bu Koşullara uygun şekilde Etkinliğe kaydolabilir ve katılabilirsiniz. Etkinliğe kaydolmak 
için Etkinlik kayıt sürecini tamamlamak ve bulunabilecek bir kayıt ücretini ödemek zorundasınız. 
Etkinliğin kayıt web sayfası aksini belirtmedikçe veya biz size açıkça aksini bildirmedikçe, 
Etkinliğin ilk gününde en az 18 yaşında olmanız gerekir. Etkinlik kaydı müsaitliğe bağlıdır ve 
tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenen şekilde ilan edilen son tarihten önce 
kapanabilir. Ayrıca, Etkinlik programını kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda 
değiştirebiliriz. AWS Davranış Kurallarına her zaman uyacaksınız. 

 
2. Güvenlik ve Emniyet. 
 

Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için önemlidir. Etkinliğe girilmesi üzerine sizin ve mallarınızın 
makul bir araştırmaya tabi olabileceğini ve fotoğraflı kimlik sağlamanızın istenebileceğini 
anlıyorsunuz. Bu güvenlik önlemlerine katılmayı reddederseniz girişinizi reddedebiliriz. Ayrıca 
davranışınız Etkinlik katılımcılarının güvenliği veya emniyeti ile ilgili endişe duymamıza neden 
olursa Etkinlikten ayrılmanızı isteme hakkını saklı tutuyoruz. Giriş yapmanızı reddedersek veya 
ayrılmanızı talep edersek bir geri ödeme almayacaksınız. 

 
3. Sizin Bilgileriniz. 
 
3.1 Genel Olarak. Bilgilerinizi AWS Gizlilik Bildirimine uygun şekilde ele alırız. 
 
3.2 Etkinlik Sponsorları ile Paylaşım. İletişim bilgilerinizi şu durumda Etkinlik Sponsorlarına 

sağlayabiliriz: (a) Etkinlik Sponsorlarını içeren Etkinlikte herhangi bir oturuma veya başka bir 
faaliyete katılmayı seçmeniz durumunda (bu durumda iletişim bilgilerinizi yalnızca söz konusu 
oturuma veya başka bir faaliyete dâhil olan Etkinlik Sponsoruna veririz) veya (b) Etkinlik 
Sponsorlarımızdan iletişimler almayı kayıt sırasında veya başka bir şekilde tercih etmeniz 
durumunda.  

 
3.3 Ses ve Görüntü. Etkinlik deneyimlerine katılmakla, her bir durumda AWS Gizlilik Bildirimine 

uygun olmak üzere sesinizin kayıtlarından ve yüzünüzün görüntülerinden bilgiler 
türetebileceğimizi ve buradan elde edilen tüm bilgileri saklayabileceğimizi ve kullanabileceğimizi 
kabul edersiniz. 

 
4. Materyallerinizin Kaydedilmesi. 
 

Bize, bağlı kuruluşlarımıza ve bağımsız yüklenicilerimize, Etkinlikte sesinizi ve görüntünüzü 
herhangi bir ortama kaydetme, filmini çekme, fotoğrafını çekme ve elde etme hakkı veriyorsunuz 
(“Kayıtlar”). AWS’ye ve bağlı kuruluşlarına, temsilcilerine, çalışanlarına ve temlik alanlarına 



 

Kayıtların ve Materyallerinizin tamamını veya herhangi bir bölümünü işimiz ile ilgili herhangi bir 
amaç için kullanmak, çoğaltmak, tadil etmek, dağıtmak ve çevirmek üzere geri alınamaz, 
münhasır olmayan, sürekli, dünya ölçüsünde, imtiyazsız bir hak ve lisans veriyorsunuz. Kayıtları 
ve Materyallerinizi düzenleyebilir, bunları kendi başına veya başka bilgiler ile birlikte kullanabilir 
ve başka kişilerin bunları kullanmasına ve yaymasına izin verebiliriz. Geçerli yasanın izin verdiği 
en geniş ölçüde, Kayıtlar ve Materyalleriniz üzerinde sahip olabileceğiniz tüm manevi haklardan 
feragat ediyorsunuz. Şunları beyan ve taahhüt ediyorsunuz: (a) Materyalleriniz bildiğiniz kadarı ile 
gerçek ve doğrudur, (b) bu Bölüm 4’teki lisansı vermek için gerekli olan haklara ve izinler 
sahipsiniz ve (c) Materyalleriniz hiçbir kişinin veya kuruluşun herhangi bir telif hakkını, ticari 
markasını ve başka mülkiyet haklarını ihlal etmemekte veya çiğnememektedir. 

 
5. Vergiler. 
 

Tarafların her birisi, bu Koşullar kapsamındaki işlemler ve ödemeler için veya bunlar bakımından 
o tarafa uygulanan geçerli tüm vergileri ve diğer resmi ücretleri, bedelleri, cezaları, faizi ve söz 
konusu vergilere yapılan ekleri ödemekten sorumlu olacaktır. Sizin tarafınızdan ödenmesi 
gereken tüm ücretlerde bir sınırlandırma olmaksızın KDV, tüketim vergileri, satış ve işlem vergileri 
ve brüt hasılat vergileri (“Dolaylı Vergiler”) dâhil olmak üzere geçerli vergiler ve harçlar hariçtir. 
AWS’nin Dolaylı Vergiden geçerli bir muafiyet talep edebileceği şekilde AWS’ye gereği gibi 
doldurulmuş bir muafiyet belgesi veya doğrudan ödeme izni belgesi vermediğiniz sürece, AWS 
sizden Dolaylı Vergiler tahsil edebilir. 

 
6. İptal. 
 
6.1 Sizin Tarafınızdan. Etkinlik için kayıt ücretleri veya başka ücretler gerektiği takdirde, iptal 

talimatları ve Etkinliğin geri ödeme politikası Etkinliğin kayıt web sayfasında belirtilecektir. 
 
6.2 Bizim Tarafımızdan. Etkinliği örneğin eğitim yerinin veya konuşmacıların mevcut veya uygun 

olma durumu veya güvenlik, sağlık veya emniyet nedenleri dâhil olmak üzere nedenli şekilde 
herhangi bir zamanda iptal edebiliriz ve Etkinlik kaydınızı herhangi bir zamanda reddedebiliriz, 
sınırlandırabiliriz veya iptal edebiliriz. Bu gibi bir iptal sonucunda ortaya çıkan doğrudan veya 
dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değiliz. Etkinliği veya kaydınızı iptal etmemiz ve sizin bu Koşullara 
uygunluk içinde bulunmanız durumunda, Etkinlik kayıt web sayfasındaki geri ödeme politikasına 
uygun şekilde Etkinlik kayıt ücretiniz için size bir geri ödeme yapacağız. 

 
6.3 İptalin Etkisi. Etkinlik için kaydınızı siz veya AWS iptal ettiği takdirde veya AWS Etkinliği iptal 

ettiği takdirde Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5, Bölüm 6.3, Bölüm 7.2, Bölüm 8, Bölüm 9, Bölüm 10, 
Bölüm 11, Bölüm 12 ve Bölüm 13 tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 

 
7. Ticaret Uygunluğu ve Etik. 
 
7.1 Sizin ve Etkinlik için gereken herhangi bir ücreti finanse etmek için kullanılan mali 

kuruluşunuzun(kuruluşlarınızın) yaptırımlara tabi olmadığını veya Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, ABD yönetimi (örneğin ABD Maliye Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar listesi 
ve Yabancı Yaptırımdan Kaçınanlar listesi ve ABD Ticaret Bakanlığının Kuruluş Listesi), Avrupa 
Birliği veya üye devletleri veya geçerli başka bir devlet makamı tarafından tutulan listeler dâhil 
ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasaklı veya kısıtlı taraf listesinde başka bir 
şekilde belirtilmediğini veya böyle bir tarafın mülkiyetinde veya kontrolünde olmadığını beyan ve 
taahhüt edersiniz. 

 
7.2 Etkinliğe katılmanızı kısıtlayan veya yasaklayan veya AWS için bir çıkar çatışması yaratacak olan 

hiçbir federal, eyalet düzeyinde, yerel veya kurumsal etik veya tedarik yasası, düzenlemesi veya 
kuralı bulunmadığı hakkında uygun bir etik görevlisinden teyit almış olduğunuzu onaylıyorsunuz. 

 
8. Riskin Üstlenilmesi. 



 

 
Etkinlikte hazır bulunmanızın ve ona katılmanızın gönüllü şekilde olduğunu ve Etkinliğin niteliğini 
anladığınızı kabul ve beyan ediyorsunuz. Yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, Etkinlikte hazır 
bulunmak ve ona katılmak ile ilişkili riskleri tek başınıza üstlendiğinizi kabul ediyorsunuz. 

 
9. Taleplerin İbrası. 
 

Geçerli yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, Etkinlik, Kayıtlar ve Materyalleriniz ile herhangi bir 
şekilde ilişkili olarak şimdi veya gelecekte sahip olabileceğiniz tüm iddialar, talepler, dava 
nedenleri, davalar, zararlar, kayıplar, borçlar, yükümlülükler, maliyetler ve giderler (sınırlandırma 
olmaksızın makul avukat ücretleri ve masrafları dâhil olmak üzere) karşısında AWS’yi ve bağlı 
kuruluşlarını ve bunların yönetim kurulu üyelerini, yetkililerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, 
temsilcilerini, acentelerini, haleflerini ve temlik alanlarını bu belge ile ibra ediyorsunuz (kendiniz, 
mirasçılarınız, bakmakla yükümlü olduklarınız, kişisel temsilcileriniz, vekilleriniz ve sizin adınıza 
veya sizin ölümünüz veya yaralanmanız üzerine bir talepte bulunabilecek olan başka herhangi bir 
kişi için). 

 
10. Sorumluluğun Sınırlandırılması. 
 

BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ (A) DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, 
SONUÇ ŞEKLİNDEKİ VEYA CEZAİ TAZMİNAT VEYA (B) KÂR, GELİR, MÜŞTERİ, FIRSAT 
VEYA İTİBAR KAYBI YÜZÜNDEN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI TARAFLARDAN 
BİRİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇBİR DAVA NEDENİ VEYA YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ 
KAPSAMINDA SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA, BİZİM VE BAĞLI 
KURULUŞLARIMIZIN VE LİSANS VERENLERİMİZİN BU KOŞULLARI KAPSAMINDAKİ 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ $100 TUTARINI GEÇMEYECEKTİR. BU BÖLÜM 10’DAKİ 
SINIRLAMALAR YALNIZCA GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. 

 
11. Çeşitli Hükümler. 
 
11.1 Feragat. Bu Koşulların herhangi bir hükmünü uygulatmamamız söz konusu hükümden şimdi 

veya gelecekte feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecek veya bu hükmü daha sonraki bir zamanda 
uygulatma hakkımızı sınırlamayacaktır. Bizim tarafımızdan yapılan tüm feragatnameler yürürlüğe 
girmeleri için yazılı olarak yapılmalıdır. 

 
11.2 Bölünebilirlik. Eğer bu Koşulların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna 

karar verilirse, bu Koşulların geri kalan kısımları tamamen yürürlükte ve geçerli olmaya devam 
edecektir. Tüm geçersiz veya uygulanamaz kısımlar, orijinal kısmın etkisine ve amacına uygun 
şekilde yorumlanacaktır. Böyle bir yorum mümkün değilse, geçersiz veya uygulanamaz olan 
kısım bu Koşullardan çıkarılacak ancak geri kalanı tamamen yürürlükte ve geçerli olmaya devam 
edecektir. 

 
11.3 Mücbir Sebepler. Söz konusu bir gecikme veya ifa etmeme doğal afetler, iş uyuşmazlıkları veya 

endüstriyel kargaşalar, elektrik veya güç kesintileri, yardımcı tesisat veya diğer telekomünikasyon 
arızaları, depremler, fırtınalar veya başka doğa unsurları, ablukalar, ambargolar, ayaklanmalar, 
devlet davranışları veya emirleri, terör hareketleri veya savaş dâhil bizim makul kontrolümüzün 
dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklandığı takdirde, bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesindeki herhangi bir gecikme veya ifa etmeme yüzünden biz ve 
bağlı kuruluşlarımız sorumlu olmayacaktır. 

 
11.4 Temlik; Üçüncü Taraf Lehtarlar Olmaması. Önceden yazılı iznimiz olmadan, bu Koşulları veya 

bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın ve yükümlülüklerinizin hiçbirisini temlik etmeyecek veya 
başka bir şekilde aktarmayacaksınız. Bu bölümü ihlal ederek yapılan herhangi bir temlik veya 
aktarma geçersiz olacaktır. Bu Koşulları sizin izniniz olmadan (a) bir şirket birleşmesi, satın alma 
veya kıymetlerimizin tamamının veya önemli ölçüde tamamının satılması ile ilişkili şekilde veya 



 

(b) herhangi bir bağlı kuruluşa veya kurumsal bir yeniden yapılanmanın parçası olarak temlik 
edebiliriz ve söz konusu temlik üzerine geçerli olmak üzere, temlik alanın bu Koşulların bir tarafı 
olarak AWS’nin yerini aldığı ve AWS’nin bu Koşullar kapsamında yerine getireceği tüm 
yükümlülüklerinden ve görevlerinden tamamen ibra edildiği kabul edilecektir. Yukarıda 
belirtilenlere tabi olarak, bu Koşullar taraflar ve onların izin verilmiş ardılları ve temlik alanları için 
bağlayıcı olacak ve onlar lehine hüküm ifade edecektir. Bu Koşullar, bu Koşulların tarafı olmayan 
hiçbir bireyde veya kuruluşta hiçbir üçüncü taraf lehtar hakkı yaratmamaktadır. 

 
11.5 Geçerli Kanun. Bölüm 13’e tabi olmak üzere, bu Koşullar ve taraflar arasında ortaya çıkabilecek 

her türlü anlaşmazlık için yasa çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Washington Eyaleti 
yasaları geçerli olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş 
Milletler Anlaşması, bu Koşullar için geçerli değildir. 

 
11.6 Anlaşmazlık. BÖLÜM 13’E TABİ OLMAK ÜZERE, BU KOŞULLAR İLE HERHANGİ BİR 

ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK VEYA TALEP MAHKEME YERİNE 
BAĞLAYICI TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMLENECEKTİR, ANCAK YASANIN İZİN VERDİĞİ EN 
GENİŞ ÖLÇÜDE TALEPLERİNİZİ ASLİYE MAHKEMESİNE GÖTÜREBİLİRSİNİZ. BU 
KOŞULLAR AÇISINDAN FEDERAL TAHKİM YASASI VE FEDERAL TAHKİM KANUNU 
GEÇERLİ OLACAKTIR. TAHKİMDE HERHANGİ BİR HAKİM VEYA JÜRİ YER ALMAZ VE 
TAHKİM KARARININ MAHKEME DEĞERLENDİRMESİ KISITLIDIR. ANCAK BİR HAKEM, 
BİREYSEL BİR TEMELDE BİR MAHKEME İLE AYNI TAZMİNATA VE TEDBİRE KARAR 
VEREBİLİR (İHTİYATİ VE TESPİT TEDBİRİ VEYA YASAL TAZMİNAT DÂHİL) VE BİR 
MAHKEMENİN YAPACAĞI GİBİ BU KOŞULLARIN HÜKÜMLERİNİ İZLEMEK ZORUNDADIR. 
BİR TAHKİM İŞLEMİNİ BAŞLATMAK İÇİN, TAHKİM TALEBİNDE BULUNAN VE TALEBİNİZİ 
AÇIKLAYAN BİR MEKTUBU TESCİLLİ TEMSİLCİMİZ OLAN CORPORATİON SERVİCE 
COMPANY, 300 DESCHUTES WAY SW, SUİTE 304, TUMWATER, WA 98501 ADRESİNE 
TESCİLLİ TEMSİLCİMİZE GÖNDERMENİZ GEREKİR. TAHKİM, AMERİKAN TAHKİM BİRLİĞİ 
(AAA) TARAFINDAN, WWW.ADR.ORG ADRESİNDEN VEYA 1-800-778-7879 NUMARALI 
TELEFONU ARAYARAK ERİŞEBİLECEĞİNİZ KENDİ KURALLARI KAPSAMINDA 
YÜRÜTÜLECEKTİR. BAŞVURU, İDARE MASRAFLAR VE HAKEM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 
AAA’NIN KURALLARI TARAFINDAN DÜZENLENECEKTİR. HAKEM TALEPLERİN ÖNEMSİZ 
OLDUĞUNU BELİRLEMEDİĞİ SÜRECE, TOPLAM OLARAK $10.000 AZ OLAN TALEPLER 
İÇİN ÜCRETLERİ GERİ ÖDEYECEĞİZ. HAKEM TALEPLERİN ÖNEMSİZ OLDUĞUNU 
BELİRLEMEDİĞİ SÜRECE, TAHKİMDEKİ AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ VE MASRAFLARINI 
TALEP ETMEYECEĞİZ. TAHKİM İŞLEMİNİN YAZILI SUNUMLAR TEMELİNDE VEYA 
KARŞILIKLI OLARAK KABUL EDİLEN BİR KONUMDA TELEFONLA YAPILMASINI 
SEÇEBİLİRSİNİZ. BİZ VE SİZ, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İŞLEMİNİN TOPLU, 
BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA TEMSİLİ BİR DAVA ŞEKLİNDE DEĞİL, YALNIZCA BİREYSEL 
TEMELDE YÜRÜTÜLECEĞİNİ KABUL EDİYORUZ. EĞER HERHANGİ BİR SEBEPLE BİR 
TALEP TAHKİM YERİNE MAHKEMEYE TAŞINIRSA, BİZ DE SİZ DE JÜRİLİ DURUŞMA 
HAKKINDAN FERAGAT ETMEKTESİNİZ. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNİ VEYA 
DİĞER SUİİSTİMALLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN İKİ TARAFIN DA MAHKEMEDE DAVA 
AÇABİLECEĞİNİ HER BİRİMİZ KABUL EDİYORUZ. 

 
11.7 Bu Koşullardaki değişiklikler. Bu Koşulları, herhangi bir zamanda AWS Sitesinde revize edilmiş 

bir sürüm yayınlayarak değiştirebiliriz. Değiştirilmiş koşullar yayınlanma üzerine yürürlüğe 
girecektir. Bu Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden sonra Etkinliğe 
katılmakla değiştirilmiş koşullar ile bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu Koşullardaki değişiklikler için 
AWS Sitesini düzenli şekilde kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Koşullarda en son olarak 
bu Koşulların başında verilen tarihte değişiklik yaptık. 

 
11.8 Tüm Anlaşma; İngilizce Dili. Bu Koşullar, bu Koşulların ana konusu bakımından sizin ile bizim 

aramızdaki anlaşmanın tamamıdır. Bu Koşullar, sizin ile bizim aramızda bu Koşulların ana 
konusu hakkındaki gerek yazılı gerek sözlü önceki veya şimdiki tüm beyanların, mutabakatların, 
anlaşmaların veya iletişimlerin yerine geçer. Bu Koşulların hükümlerinden farklı olan veya onlara 
ek olan hiçbir hüküm, koşul veya başka bir koşul ile bağlı olmayacağız ve bunlara özellikle itiraz 



 

edeceğiz (bu Koşulları maddi şekilde değiştirip değiştirmeyeceğine bakılmaksızın). Bu Koşulların 
İngilizce sürümünün bir çevirisine sağlamamız hâlinde, bir çelişki bulunduğu zaman İngilizce 
sürüm geçerli olacaktır. 

 
12. Tanımlar. 

 
“AWS Davranış Kuralları”, https://aws.amazon.com/codeofconduct/ adresinde (ve bizim 
tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili sitede) bulunan, zaman zaman güncellenmiş 
olabilecek şekildeki AWS davranış kuralları demektir. 
 
“AWS Gizlilik Bildirimi”, http://aws.amazon.com/privacy adresinde (ve bizim tarafımızdan 
belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili sitede) bulunan, zaman zaman güncellenmiş olabilecek 
şekildeki gizlilik bildirimi demektir. 
 
“AWS Sitesi”, http://aws.amazon.com adresinde bulunan, zaman zaman güncellenmiş olabilecek 
şekildeki site (ve bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili site) demektir. 
 
“Etkinlik Sponsoru”, Etkinliğin üçüncü taraf bir sponsoru anlamına gelir. 
 
“Hibrit Etkinlik” şahsen yapılan bir yöne ve sanal bir yöne sahip olan bir Etkinlik anlamına gelir. 
 
“Sizin Materyalleriniz”, sizin tarafınızdan gönderilen (örneğin adınız ve biyografik bilgileriniz 
dâhil) veya sunulan (elektronik kopya veya basılı kopya hâlinde, sözlü olarak veya başka türlü) 
tüm materyaller anlamına gelir. 

 
13. Şahsen Yapılan Etkinlikler ve Hibrit Etkinlikler için Bazı Yargı Bölgeleri için Özel 
Hükümler. 
 

Bu Koşullarda yer alan aksine hiçbir şeye bakılmaksızın: 
 
13.1 Arjantin. Arjantin’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Arjantin’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 
(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services Argentina S.R.L.’dir. 
 
(b) Bu Koşulların özgür şekilde görüşülmüş olduğunu ve hukuk danışmanına erişiminiz bulunmuş 

olduğunu kabul ediyorsunuz. 
 
13.2  Avustralya. Avustralya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Avustralya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Australia Pty Ltd’tir. 
 

13.3 Brezilya. Brezilya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 
şahsen yapılan yönü Brezilya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon AWS Servicos Brasil Ltda’dır. 
 
(b) Aşağıdakiler Bölüm 5’in yerini almaktadır: Sizin tarafınızdan ödenmesi gereken tüm ücretlerde ve 
bedellerde  

KDV, mal ve hizmet vergisi, kullanım vergisi, işlem vergileri, satış vergisi vb. dâhil olmak üzere 
geçerli vergiler, harçlar ve resimler hariçtir. Bu gibi vergileri sizden tahsil etmek zorunda olup 
olmadığımızı belirlemek için vergi kimlik numaranız dâhil olmak üzere makul olarak bize gerekli 
olan bilgileri sağlayacaksınız. Herhangi bir satış, kullanım veya benzer işlem vergisinden bir 
muafiyet için yasal olarak hakkınız varsa, her vergi yetki bölgesi için bize yasal bakımdan yeterli 
vergi muafiyeti belgeleri sağlamaktan sorumlusunuz. Vergi muafiyeti belgelerini aldığımız tarihten 

https://aws.amazon.com/codeofconduct/
http://aws.amazon.com/privacy
http://aws.amazon.com/


 

sonra bu Koşullar kapsamında ortaya çıkan ücretlere vergi muafiyeti belgelerini uygulayacağız. 
Yasal olarak herhangi bir kesinti veya stopaj gerekli ise bize bildirimde bulunacaksınız ve 
herhangi bir kesintiden ve stopajdan sonra aldığımız net tutarın, herhangi bir kesinti veya stopaj 
gerekmemiş olsa alacak olduğumuz tutara eşit olmasını sağlamak için gerekli olan tüm ek 
tutarları bize ödeyeceksiniz. Ek olarak, alıkonulan ve düşülen tutarların ilgili vergi makamına 
ödendiğini gösteren geçerli mevzuata uygun belgeleri aws-informe-de-redimentos@amazon.com 
adresinden e-posta ile bize ve basılı bir kopyasını A. Presidente Juscelino Kubitscheck Avenue, 
2.041, Torre E, 18th and 19th floors, Vila Nova Conceicao, 04543-011, Sao Paulo, Brezilya 
adresinden Uluslararası Vergi’ye sağlayacaksınız. 

 
13.4 Kanada. Kanada’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 

yapılan yönü Kanada’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme kuruluşu 
Amazon Web Services Canada, Inc.’dir. 

 
13.5 Şil. Şili’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen yapılan 

yönü Şili’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme kuruluşu Servicios 
Amazon Web Services Chile Limitada’dır. 
  

13.6 Çin. Çin’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik (bu Koşulların amacı için Hong Kong 
Özel İdari Bölgesi, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan hariçtir) veya Hibrit Etkinliğin şahsen 
yapılan yönü Çin’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 

 
(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd.’tir. 

 
(b) Bölüm 5’in sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir: Sizin tarafınızdan talep edilmesi hâlinde, AWS, 

AWS tarafından tam olarak alınan ilgili ücretlere ve bedellere göre size vergi faturaları 
(“Fapiao”lar) verecektir. Fapiao’nun türü (yani genel KDV faturası veya özel KDV faturası) vergi 
durumunuza ve doğrulama için vermeniz gereken destekleyici belgelere ve bilgilere göre 
belirlenecektir. 

  
(c) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 

çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Çin Halk Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Bu 
Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık Pekin’de tahkim için Çin 
Uluslararası Ekonomik ve Ticaret Tahkim Komisyonuna (“Komisyon”) sunulacaktır. Tahkim, 
Tahkim başvurusu sırasında yürürlükte olan Komisyonun tahkim kurallarına uygun şekilde 
yürütülecektir. Tahkim kararı nihaidir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Üç hakem olacaktır. 

 
13.7 Kolombiya. Kolombiya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Kolombiya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services Colombia S.A.S.’dir. 
 

(b) Bu Koşullardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık veya farklılık, Bogotá Ticaret 
Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi nezdinde bir tahkim heyetinin kararı ile çözümlenecektir 
ve şu kurallara tabi olacaktır: (i) heyet, sizin ile bizim aramızda doğrudan mutabakat ile seçilen üç 
hakemden oluşacaktır. Taraflar üç hakem üzerinde anlaşamadığı takdirde taraflar üzerinde 
anlaşabildikleri hakemleri Ticaret Odasına bildirecektir ve geriye kalan hakemler Bogotá Ticaret 
Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi tarafından sağlanan listeden ad çekme ile seçilecektir; (ii) 
hakemler yasaya göre karar verecektir; (iii) tahkim yeri Bogotá olacaktır ve (iv) işlem İspanyolca 
olarak yürütülecektir. 

 
13.8 Hong Kong. Hong Kong’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Hong Kong’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Hong Kong Ltd.’tir. 

 

mailto:aws-informe-de-redimentos@amazon.com


 

13.9 Hindistan. Hindistan’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 
şahsen yapılan yönü Hindistan’da düzenlenen herhangi bir hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Internet Services Private Limited’tir (“AISPL”).  
 

(b) Bu Koşullar ve taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa çatışması 
kurallarına atıfta bulunmaksızın Hindistan yasaları geçerli olacaktır. Bu Koşullardan kaynaklanan 
tüm anlaşmazlıklar ve farklılıklar, AISPL tarafından atanan bir tek hakem tarafından tahkime sevk 
edilecektir. Bu tahkim ile belirlenen karar ve sonuç nihai ve taraflar için bağlayıcı olacaktır. 
Tahkim, zaman zaman yürürlükte olabilecek (Hint) Tahkim ve Uzlaştırma Yasası 1996 
hükümlerine uygun şekilde yürütülecektir. Tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülecek ve 
tahkimin yeri Yeni Delhi olacaktır. 
 

(c) Aşağıdakiler Bölüm 5’in yerini almaktadır: Bu Koşullar kapsamında ödenmesi gereken tüm 
ücretlerde ve bedellerde, AISPL’nin geçerli yasalar uyarınca yasal olarak tahsil etmekle yükümlü 
olduğu geçerli mal ve hizmet vergisi (“GST”) (“Vergiler”) hariç olacaktır. Bu maddenin amaçları 
için, GST, Merkezi Mal ve Hizmet Vergisini, Eyalet Mal ve Hizmet Vergisini, Birlik Bölgesi Mal ve 
Hizmet Vergisini ve geçerli olabilecek şekilde Entegre Mal ve Hizmet Vergisini içerecektir. AISPL 
tarafından tahsil edilen Vergiler geçerli yasalar uyarınca size sağlanan faturada belirtilecektir. 
AISPL geçerli tüm Vergileri tahsil edebilir ve siz de ödersiniz ve bunlar faturada ayrıca belirtilir. 
GST kapsamındaki yasal gerekliliğe göre, AISPL’nin geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak 
doğru GST faturaları düzenleyebilmesi için doğru GST tescilli adresi, yasal ad ve GSTIN (“GST 
Bilgileri”) gibi gerekli olan tüm bilgileri sağlayacaksınız. Size sağlanan GST faturasının yanlış 
olması durumunda, AISPL’nin GST vergi faturasını düzeltebilmesini sağlamak için bizi zamanında 
bilgilendireceksiniz. AISPL, sizin tarafınızdan sağlanan GST Bilgilerine dayanarak hizmetlerin 
tedarik yerini belirleyecek ve buna göre faturasında GST (CGST ve SGST/UTGST veya IGST) 
talep edecektir. Bize ödenmesi gereken ücretler ve bedeller için geçerli olabilecek olan tüm stopaj 
vergileri bizim hesabımızadır. Siz, faturamızdaki ücretleri ve bedelleri herhangi bir stopaj vergisi 
uygulamadan tam (brüt) olarak ödeyeceksiniz. Bu ücretler ve bedeller için geçerli olan stopaj 
vergilerini ilgili devlet maliyesine ayrı şekilde yatırdığınız ve stopaj vergisi belgesinin 
alınmasından sonra bize söz konusu yatırma işlemini kanıtlayan orijinal biçime sahip bir stopaj 
vergisi belgesi verdiğiniz takdirde, yatırıldığı kanıtlanan vergilere eşit bir tutarı size geri 
ödeyeceğiz. 

 
13.10 Endonezya. Endonezya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Endonezya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Singapore Private Limited’tir. 

 
13.11 İsrail. İsrail’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 

yapılan yönü İsrail’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services EMEA SARL’dir (İsrail Şubesi). 
 

(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 
çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Lüksemburg yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 
anlaşmazlık bir Lüksemburg bölge mahkemesinde karara bağlanacaktır. 

 
13.12 Japonya. Japonya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Japonya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 
(a)  AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services Japan G.K.’dir. 
 
(b)  Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 

çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Japonya yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 



 

anlaşmazlık Tokyo Bölge Mahkemesinde karara bağlanacaktır. 
 

13.13 Malezya. Malezya’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 
şahsen yapılan yönü Malezya’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd.’dir. 

 
13.14 Meksika. Meksika’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Meksika’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V.’dir. 

 
13.15 Yeni Zelanda. Yeni Zelanda’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit 

Etkinliğin şahsen yapılan yönü Yeni Zelanda’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS 
sözleşme kuruluşu Amazon Web Services New Zealand Limited.’tir. 

 
13.16 Norveç. Norveç’te düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 

yapılan yönü Norveç’te düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 
(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services EMEA SARL’dir (Norveç şubesi). 
 
(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 

çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Lüksemburg yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 
anlaşmazlık bir Lüksemburg bölge mahkemesinde karara bağlanacaktır. 

 
13.17 Filipinler. Filipinler’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Filipinler’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Philippines, Inc.’dir. 

 
13.18 Singapur. Singapur’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Singapur’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme 
kuruluşu Amazon Web Services Singapore Private Limited’tir.  

 
13.19 Güney Afrika. Güney Afrika’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit 

Etkinliğin şahsen yapılan yönü Güney Afrika’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 
(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services South Africa (Pty) Ltd.’tir. 
 
(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 

çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Güney Afrika Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Bir 
tarafın geçici tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan 
herhangi bir anlaşmazlık Güney Afrika Tahkim Kuruluşunun o sırada geçerli olan kuralları ile 
tahkim yolu ile çözülecektir ve tahkim kararındaki hüküm Güney Gauteng Yüksek Mahkemesine 
götürülmek zorundadır. 1965 tarihli 42 Numaralı Tahkim Yasası bu Koşullar için geçerlidir. 
Tahkim Güney Afrika’da Johannesburg’da gerçekleştirilecektir. Üç hakem olacaktır. Hakemlerin 
ve varsa idare makamının ücretleri ve giderleri taraflarca eşit oranda ödenecektir. 

 
13.20 Güney Kore. Güney Kore’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit 

Etkinliğin şahsen yapılan yönü Güney Kore’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS 
sözleşme kuruluşu Amazon Web Services Korea LLC.’dir. 

 
13.21 İsviçre. İsviçre’de düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 

yapılan yönü İsviçre’de düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg, Zweigniderlassung 
Zurich’tir. 
 



 

(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 
çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Lüksemburg yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 
anlaşmazlık bir Lüksemburg bölge mahkemesinde karara bağlanacaktır.  

 
13.22 Tayvan. Tayvan’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 

yapılan yönü Tayvan’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme kuruluşu 
Amazon Web Services Taiwan Limited’tir.  
 

13.23 Tayvan. Tayland’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 
yapılan yönü Tayland’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için AWS sözleşme kuruluşu 
Amazon Web Services (Thailand) Limited’tir. 

 
13.24 Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan 

Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen yapılan yönü Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 
herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services EMEA SARL’dir. 
 

(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 
çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Lüksemburg yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 
anlaşmazlık bir Lüksemburg bölge mahkemesinde karara bağlanacaktır. Bölüm 11.6’da açıklanan 
tahkim süreci yürürlüğe konabilir olmadığı takdirde, taraflar, bu Koşullar kapsamında ortaya çıkan 
herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık veya iddianın Dubai Uluslararası Finans Merkezi 
mahkemelerinde karara bağlanacağını kabul etmektedir. 

 
13.25 Vietnam. Vietnam’da düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin 

şahsen yapılan yönü Vietnam’da düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services Vietnam Company Limited’tir. 
 

(b) Bölüm 10’un sonuna aşağıdakiler eklenmiştir: Taraflar, karşılıklı mutabakatlarının ve bu 10. 
Bölümün hükümlerinin imzalanmasının temelini uluslararası ticari uygulamaların oluşturduğunu 
kabul ve beyan eder. 
 

(c) Bu Koşullardan kaynaklanan veya onlarla ilgili olan her türlü uyuşmazlık, anlaşmazlık veya iddia 
Uluslararası Ticaret Odasının Uluslararası Tahkim Mahkemesinde onun Tahkim Kurallarına 
uygun şekilde tahkim yolu ile çözülecektir. Tahkim Singapur’da gerçekleştirilecektir. Üç hakem 
olacaktır. Hakemlerin ve varsa idare makamının ücretleri ve giderleri taraflarca eşit oranda 
ödenecektir. Tahkim işlemleri Vietnam yasalarına tabi olacaktır. 

 
13.26 Diğer EMEA Ülkeleri. Yukarıda açıkça belirtilen bir ülke dışında Avrupa, Orta Doğu veya 

Afrika’daki ülkelerde düzenlenen herhangi bir şahsen yapılan Etkinlik veya Hibrit Etkinliğin şahsen 
yapılan yönü yukarıda açıkça belirtilen bir ülke dışında Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’da 
düzenlenen herhangi bir Hibrit Etkinlik için: 
 

(a) AWS sözleşme kuruluşu Amazon Web Services EMEA SARL’dir.  
 
(b) Bu Koşullar ve sizin ile bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa 

çatışması kurallarına atıfta bulunmaksızın Lüksemburg yasaları geçerli olacaktır. Bir tarafın geçici 
tedbir istemesi dâhil olmak üzere bu Koşullar ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir 
anlaşmazlık bir Lüksemburg bölge mahkemesinde karara bağlanacaktır. 

 
14. Sanal Etkinlikler için Bazı Yargı Bölgeleri için Özel Hükümler. 
 



 

Bu Koşullarda yer alan aksine hiçbir şeye bakılmaksızın: 
 
14.1 Hindistan. Kendi kayıt web sitesinde Amazon Internet Services Private Limited tarafından 

barındırıldığını belirten herhangi bir sanal Etkinlik için: 
 
(a) AWS sözleşme kuruluşu AISPL’dir. 

 
(b) Bu Koşullar ve taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık için yasa çatışması 

kurallarına atıfta bulunmaksızın Hindistan yasaları geçerli olacaktır. Bu Koşullardan kaynaklanan 
tüm anlaşmazlıklar ve farklılıklar, AISPL tarafından atanan bir tek hakem tarafından tahkime sevk 
edilecektir. Bu tahkim ile belirlenen karar ve sonuç nihai ve taraflar için bağlayıcı olacaktır. 
Tahkim, zaman zaman yürürlükte olabilecek (Hint) Tahkim ve Uzlaştırma Yasası 1996 
hükümlerine uygun şekilde yürütülecektir. Tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülecek ve 
tahkimin yeri Yeni Delhi olacaktır. 
 

(c) Aşağıdakiler Bölüm 5’in yerini almaktadır: Bu Koşullar kapsamında ödenmesi gereken tüm 
ücretlerde ve bedellerde, AISPL’nin geçerli yasalar uyarınca yasal olarak tahsil etmekle yükümlü 
olduğu geçerli mal ve hizmet vergisi (“GST”) (“Vergiler”) hariç olacaktır. Bu maddenin amaçları 
için, GST, Merkezi Mal ve Hizmet Vergisini, Eyalet Mal ve Hizmet Vergisini, Birlik Bölgesi Mal ve 
Hizmet Vergisini ve geçerli olabilecek şekilde Entegre Mal ve Hizmet Vergisini içerecektir. AISPL 
tarafından tahsil edilen Vergiler geçerli yasalar uyarınca size sağlanan faturada belirtilecektir. 
AISPL geçerli tüm Vergileri tahsil edebilir ve siz de ödersiniz ve bunlar faturada ayrıca belirtilir. 
GST kapsamındaki yasal gerekliliğe göre, AISPL’nin geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak 
doğru GST faturaları düzenleyebilmesi için doğru GST tescilli adresi, yasal ad ve GSTIN (“GST 
Bilgileri”) gibi gerekli olan tüm bilgileri sağlayacaksınız. Size sağlanan GST faturasının yanlış 
olması durumunda, AISPL’nin GST vergi faturasını düzeltebilmesini sağlamak için bizi zamanında 
bilgilendireceksiniz. AISPL, sizin tarafınızdan sağlanan GST Bilgilerine dayanarak hizmetlerin 
tedarik yerini belirleyecek ve buna göre faturasında GST (CGST ve SGST/UTGST veya IGST) 
talep edecektir. Bize ödenmesi gereken ücretler ve bedeller için geçerli olabilecek olan tüm stopaj 
vergileri bizim hesabımızadır. Siz, faturamızdaki ücretleri ve bedelleri herhangi bir stopaj vergisi 
uygulamadan tam (brüt) olarak ödeyeceksiniz. Bu ücretler ve bedeller için geçerli olan stopaj 
vergilerini ilgili devlet maliyesine ayrı şekilde yatırdığınız ve stopaj vergisi belgesinin 
alınmasından sonra bize söz konusu yatırma işlemini kanıtlayan orijinal biçime sahip bir stopaj 
vergisi belgesi verdiğiniz takdirde, yatırıldığı kanıtlanan vergilere eşit bir tutarı size geri 
ödeyeceğiz. 


	Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (özellikle çeviri gecikmeleri nedeniyle) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

