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AWS ELEMENTAL DESTEK HİZMETLERİ - HİZMET PLANLARI 

BÖLÜM BİR - HİZMETLERE GENEL BAKIŞ 

I. Elemental Global Hizmetler Kuruluşu 

Elemental Global Hizmetler kuruluşu dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterilere üstün hizmet ve destek 
sağlamaya bağlıdır. AWS Elemental her müşterinin farklı sistem mevcudiyeti ve yanıt süresi 
gerekliliklerinin yanı sıra değişen kurum içi teknik kaynaklar ve kabiliyetler ile özgün olduğunu 
anlamaktadır. Elemental Global Hizmetler kuruluşu bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok 
çeşitli hizmet ve destek seçenekleri teklif etmektedir. Her teklif AWS Elemental video işleme ve 
teslim etme çözümlerinin her uygulamada yüksek güvenilirlik ve en üstün performans ile çalışmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Mükemmellik Temeli. AWS Elemental kendi müşteri tabanına birinci kalitede destek altyapısı 
sağlamaya bağlıdır. Sağlam bir temel üzerine kurulmuş olan Global Hizmetler kuruluşu müşteriler ile 
yakın çalışma ilişkilerini güçlendirir ve türünün en iyisi hizmet ve destek bakımından itibar 
kazanmıştır. 

Deneyimli Profesyoneller. AWS Elemental hizmet ekibi video kodlama/kod çözme, çözüm 
bütünleştirme ve içerik teslim etme teknolojileri ve uygulamaları dahil olmak üzere video işleme 
alanında deneyimli ve eğitimli olan son derece hünerli profesyonellerden oluşmaktadır. Bu uzmanlar 
müşterilere analiz, sorun giderme ve çok sayıda video işleme işlevini uygulama konusunda yardımcı 
olmak için geniş bir sektör bilgisi ve deneyimi sağlamaktadır. 

Dünya Ölçeğinde Kabiliyetler. Ürünleri 50’den çok ülkede dağıtılan AWS Elemental dünyanın her 
tarafında müşterileri memnun etmiştir. AWS Elemental müşterilerin ihtiyaçlarını aşmak için destek 
kabiliyetlerini arttırmaya, bölgesel ve küresel envanter ve destek kaynaklarını genişletmeye devam 
etmektedir. AWS Elemental dünya ölçeğinde envanter, parça yedeği ve lojistik yönetimi – parçaların 
müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlayarak – sağlamak için kritik coğrafyalarda destek 
kaynakları ve bölgesel depolar bulundurmaktadır. 

Hızlı Yanıt Veren Destek Süreçleri. AWS Elemental destek süreçleri, AWS Elemental ürünleri ve 
hizmetleri için hızlı yanıt sağlamak ve sorunları etkili şekilde yönetmek üzere tasarlanmıştır. 
Sorunların çoğu AWS Elemental ürünlerini ve ilgili teknolojileri kullanma hakkında düzenli eğitim alan 
Teknik Destek Mühendisleri tarafından ele alınır. Destek Hizmetleri ekiplerinin ötesine yükseltilen 
sorunlar, doğrudan AWS Elemental ürünlerinde belirlenen sorunları derinlemesine araştıran ve 
çözümleyen AWS Elemental’in Mühendislik ekibi tarafından ele alınır. Hızlı şekilde çözümleme ve 
kapatma sağlamak için en kritik vakalar günlük şekilde incelenir ve yönetilir. 

II. Hizmet Planı Bileşenleri 



AWS Elemental Hizmet Planları, Teknik Destek Merkezlerine erişim, proaktif sağlık kontrolleri ve 
Destek Hizmetleri şirket durum kontrolleri dahil olmak üzere bir dizi farklı bileşen içerir. Bu 
hizmetlerin daha ayrıntılı açıklamaları bu bölümde açıklanmıştır. 

Teknik Destek Merkezi (TSC). AWS Elemental bölgesel Teknik Destek Merkezlerinde (TSC) 
personel olarak 5 gün 24 saat boyunca tüm önem düzeylerindeki tüm sorunlar için teknik destek, 
vaka yönetimi ve olay çözümü sağlayan AWS Elemental Teknik Destek Mühendisleri bulunur. 
Destek iletişimleri ve vaka yükseltme için odak noktası olarak hareket eden TSC, müşteri sorunlarına 
hızla yanıt vermek, onları çözümlemek için çalışır. AWS Elemental, seçilmiş Hizmet Düzeylerinde 
dünya ölçeğinde ücretsiz olarak aranan 7/24 Öncelikli Yardım Hattı telefon numaraları 
sağlamaktadır. AWS Elemental bölgesel TSC’ler şu konumları içermektedir:  

Bölgesel TSC   Konum Bölgesel İş Saatleri UTC saati 

  

Asya Pasifik   Sidney Öğleden önce 8:00 – 
öğleden sonra 5:00 
AEST 

Öğleden sonra 10:00 
– öğleden önce 7:00 

Avrupa, Orta 
Doğu, Afrika 

  Londra, 
Birleşik Krallık 

Öğleden önce 8:00 – 
öğleden sonra 5:00 
GMT 

Öğleden önce 8:00 – 
öğleden sonra 5:00 

Amerika Kıtası   Portland, 
Oregon, ABD 

Öğleden önce 8:00 – 
öğleden sonra 5:00 PST 

Öğleden sonra 3:00 – 
öğleden önce 12:00 

  

AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmeti. AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmeti, AWS 
Elemental Ürünleriniz için sipariş verme, varlık yönetimi, yazılım lisanslama ve indirme ve teknik 
destek kaynakları desteği veren merkezi bir web uygulamasıdır. Bir AWS hesabına sahip olan 
herhangi bir müşteri, hizmete erişebilir. 

AWS Elemental Destek Merkezi. AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmetindeki AWS Elemental 
Destek Merkezi, müşterilerin AWS Elemental Cihazlarını ve Yazılımını kullanması ve bunların 
bakımını yapması için yardımcı olan kaynaklara 24 saat erişim sağlamaktadır. AWS Elemental 
Destek Merkezi geniş bir ürün bilgisi tabanı, destek vaka yönetimi sistemi, destek iletişim bilgileri ve 
AWS Elemental ürün belgelerini, bilgi tabanı makalelerini ve yararlı başka kaynakları dizin haline 
getiren bütünleşik bir arama aracı sağlamaktadır. AWS Elemental Destek Merkezine ek bir maliyet 
olmadan, tüm AWS Elemental Hizmet Planları ile erişilebilir. 

Aktivasyonlar. Aktivasyonlar, AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmeti içinde bulunan bir yazılım 
yönetimi yetki verme sistemidir. Müşteriler, hesapları ile ilişkili olan lisanslı tüm ürünlerin ayrıntılarını 
bulabilir. Bu, donanım cihazları ve sanal makine (VM) yazılım düğümleri gibi bir yazılım lisansının 
aktivasyonunu gerektiren tüm AWS Elemental Ürünlerini içerir. Burada aynı zamanda yazılım ve 
kickstart dosyalarını indirebilirsiniz, bir yazlım lisansı oluşturabilirsiniz, lisans dosyanızın kopyasını 
alabilirsiniz ve sisteminiz için uyumlu her yazılım sürümü hakkında yayın notlarını ve kritik ürün 
duyurularını görebilirsiniz. Aktif bir AWS Elemental Hizmet Planı, müşterilere en son yazılım 
güncellemelerini alma yetkisi verir. 



Destek Hizmetleri Şirket Durum Kontrolü. AWS Elemental Birincil Hizmet Planının bir parçası olarak, 
AWS Elemental, yönetim ve/veya teknik ekipler ile düzenli şekilde görüşme yapacaktır. Bu şirket 
durum kontrolleri, genel destek faaliyetlerini tartışmak, açık destek vakalarını incelemek ve AWS 
Elemental Destek Hizmetleri ekibinin ek dikkat etmesini gerektirebilecek herhangi bir belirli destek 
sorununu ele almak için fırsatlar oluşturur. 

III. AWS Elemental Desteği Önem Düzeyleri 

AWS Elemental, bir müşteri için oluşturulan her destek vakasına bir önem düzeyi atar. Vaka önemi, 
belirli sorunun veya durumun müşterinin faaliyetleri üzerinde sahip olduğu etki tarafından belirlenir. 

Önem Düzeyi 1: Acil Durum Sorunu - Üretim Engelleyici 

AWS Elemental cihazları veya hizmeti ya da bunların herhangi bir bölümü çalışmamaktadır veya 
performansı o kadar düşmüştür ki normal faaliyetler hemen hemen tamamen engellenmektedir. 
Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlandırmaksızın, Üretim Engelleyici Sorunların örnekleri 
arasında bir veya daha çok AWS Elemental çözümünün veya hizmetinin yedek kaynaklara geçilerek 
çözümlenemeyecek şekilde durması bulunmaktadır. 

Önem Düzeyi 2: Kritik Sorun 

Cihazların veya hizmetin performansı belgelendirilmiş performans kıstaslarının o kadar çok 
altındadır ki normal iş faaliyetlerinde kesilme meydana gelmektedir veya bu problem Üretim 
Engelleyici Soruna neden olma tehlikesi ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini 
sınırlandırmaksızın, Kritik Sorunların örnekleri arasında sistem performansında önemli bir düşme 
veya video çıktı kalitesinde önemli bir azalma bulunmaktadır. 

Önem Düzeyi 3: Önemli Sorun 

Cihazlarda veya hizmette ya da bunların herhangi bir bölümünde, normal üretim faaliyetlerini 
etkilemeyen ama diğer iş faaliyetleri üzerinde başka şekilde önemli bir etkiye sahip olabilecek olan 
hatalar veya sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlandırmaksızın, bir 
Önemli Sorun örneği, yedek olmayan bir üretim cihazının içindeki yedek bir güç kaynağının arıza 
yaptığı ama ikinci güç kaynağının cihazı aktif şekilde çalıştırdığı ve üretim hizmetlerinin tehlikeye 
düşmediği bir durumdur. 

Önem Düzeyi 4: Normal Sorun 

Cihazlar veya hizmet ya da bunların herhangi bir bölümü normal faaliyetleri etkilememektedir veya 
müşteri tarafından kolayca kaçınılmakta veya üstesinden gelinmektedir. Bunlar arasında 
belgelendirme hataları, ürün özelliklerinin açıklanması istekleri, yeni özellikler için istekler (bunlar 
mevcut üründe yeni işlevsellik olarak tanımlanmaktadır), genel sistem bakımı sorunları veya AWS 
Elemental çözümünde mevcut olan yapılandırma değişiklikleri ile çözümlenebilecek sorunlar 
bulunur. 

IV. AWS Elemental Hizmet Planları 

AWS Elemental dünyanın her tarafında müşterilerimize güvenilir bir hizmet ilişkisi ve üstün destek 
sağlayarak hizmet mükemmelliği itibarı kazanmıştır. AWS Elemental ürünleri ve hizmetlerini satın 
alan müşteriler, her müşterinin özgün destek, yanıt süresi ve çözümleme gerekliliklerini karşılamak 
üzere özellikle AWS Elemental ürünleri için hizmet ve destek kapsamı sağlayan iki Hizmet Planı 
seçeneği (Gelişmiş ve Birincil) arasından seçim yapabilir. Her Hizmet Planı, satın alınan Hizmet 
Planı kapsamında bulunan ürünlere ve hizmetlere bağlı olarak AWS Elemental cihaz donanımı veya 
temel AWS Elemental yazılımı için destek sağlar. 



Gelişmiş Hizmet. AWS Elemental Gelişmiş Hizmeti ilk kurulum ve yapılandırmanın ötesinde ürün 
desteği isteyen müşteriler için tasarlanmıştır. Bu Hizmet Planı bir yıla kadar donanım ve yazılım 
desteği sağlamanın yanı sıra AWS Elemental ürünleri için destek vaka yönetimi ve geniş bir bilgi 
tabanı sağlayan AWS Elemental Destek Merkezi ve AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmeti 
içinde bulunan bir yazılım yönetimi yetki verme sistemi olan ve yazılım indirmeye erişim sağlayan 
Aktivasyonlar dahil olmak üzere AWS Elemental’in Destek Hizmetlerine ve çevrim içi araçlarına tam 
erişim sağlar. Ek olarak, Gelişmiş Hizmet, 7/24 destek içermektedir. 

Birincil Hizmet. AWS Elemental Birincil Hizmeti AWS Elemental’in teklif edebileceği en yüksek 
destek düzeyine gerek duyan müşteriler için tasarlanmıştır. Birincil Hizmet, Gelişmiş Hizmet 
tarafından sağlanan hizmetleri teklif etmenin yanı sıra daha iyi yanıt süresi ve çözümleme hedefleri, 
parça yedeği için daha sıkı hedefler, önceden karşılıklı parça değiştirme, düzenli şekilde şirket 
durum kontrolleri ve acil üretim sorunları için sahada destek hizmetleri için daha iyi zaman çizelgeleri 
içerir. 

Ürün Türüne göre Hizmet Planı Özeti. Aşağıdaki tablo hangi AWS Elemental ürünlerinin ve 
hizmetlerinin AWS Elemental Hizmet Planları kapsamında bulunmak için uygunluğa sahip olduğunu 
özetlemektedir. 

Hizmet Planı 
Türü 

Uygunluğa Sahip Ürünler 

Gelişmiş ve 
Birincil 

• AWS Elemental Server Cihaz Sürümü ve Yazılım Sürümü 
• AWS Elemental Live Cihaz Sürümü ve Yazılım Sürümü 
• AWS Elemental Conductor Cihaz Sürümü ve Yazılım Sürümü 
• AWS Elemental Delta Cihaz Sürümü ve Yazılım Sürümü 

(yalnız aktif Hizmet Planlarının yenilemeleri) 

  

Bir Bakışta. AWS Elemental Hizmet Planları müşterilere optimum çalışabilir süre ve sistem 
performansı sağlamak için gerek duydukları destek ve hizmet düzeyini sağlar. Aşağıdaki tablo her 
plan için sağlanan çeşitli hizmet düzeyleri için bir genel bakış sağlamaktadır:  

  Garanti Gelişmiş 
 Hizmet 

Birincil 
 Hizmet 

Genel Destek 

AWS Elemental Cihazlar ve 
Yazılım Hizmetine erişim 

Evet Evet Evet 

AWS Elemental Destek 
Merkezine erişim  Hayır Evet Evet 

Destek dönemi sırasında E-
posta Desteği1 

Hayır Evet Evet 



Destek dönemi sırasında Telefon 
Desteği, Bölgesel TSC1 

Evet Evet Evet 

Destek dönemi sırasında Telefon 
Desteği, 7/24 Öncelikli Yardım 
Hattı2 

Hayır Evet Evet 

Yazılım Desteği 

Yazılım Desteği ve Garanti 
Dönemi3 

30 gün 12 ay5 12 ay5 

Destek dönemi sırasında genel 
şekilde temin edilebilen yazılıma 
erişim 

Evet Evet Evet 

Donanım Desteği4 

Donanım Garantisi 12 ay 

(en çok 12 
aylık kapsama) 

12 ay5 

  

12 ay5 

  

Parça/Tüm Ünite  Yedeği 
Teslimatı6 

20 İşgünü 5 İşgünü 3 İşgünü 

Önceden Karşılıklı Parça 
Değiştirme 

Hayır Hayır Evet 

Ek Hizmetler 

Sahada Acil Destek7 

(Önem 1 / Önem 2) 

Hayır 

(ziyaret başına 
ödeme) 

Evet, yol ve 
harcama hariç8 

(5 gün / 10 
gün) 

Evet, yol ve 
harcama dahil9 
(2 gün / 5 gün) 

Teknik Hesap Yöneticisi Hayır Hayır İsteğe bağlı10 

(Artı eklenti 
paketi) 

Şirket Durum Kontrolü Hayır Hayır 2 durum 
kontrolü / yıl 

1 E-posta Desteği yalnızca AWS Elemental Destek Merkezi kullanılarak veya telefon ile bir destek vakası açıldıktan 
sonra mevcut olur. Düzenli telefon desteği, TSC İş Saatleri sırasında bölgesel AWS Elemental TSC’lerde bulunan 
teknik destek personeline doğrudan telefon erişimi sağlar.  



2 TSC iş saatleri dışında (5/24, tatiller hariç olmak üzere), üretimi etkileyen olayları ele almakta kullanılmak üzere 7/24 
Öncelikli Yardım Hatları nöbetçi destek personeli tarafından desteklenir. Önem Düzeyi 3 ve 4 sorunları için, AWS 
Elemental Teknik Desteği standart iş saatleri sırasında belirtilen yanıt süresi hedefleri içinde yanıt vermek için her 
çabayı gösterecektir. 

3 AWS Elemental’in yazılım garantisi tanımlanan dönem için yazılım desteğini ve kusur çözümlemeyi içerir. Not: AWS 
Elemental, genel şekilde temin edilebilen en son yazılım sürümünde kusur düzeltmeleri sağlar (ama ancak söz 
konusu sürüm dâhilinde teknik bakımdan yapılabilir olduğu zaman). Kusur çözümleme için müşterilerin daha yeni bir 
AWS Elemental yazılımına yükseltme yapması gerekebilir. 

4 Donanım Garanti ve Destek Hizmetleri yalnız AWS Elemental’den temin edilebilir. Sözleşmenin, Sınırlı Donanım 
Garantisinin ve bu Hizmet Planının size donanım bileşeni tedarikçilerimizin garanti, destek hizmetleri veya iade 
politikaları kapsamında hiçbir hak veya çözüm yolu vermediğini beyan ve kabul ediyorsunuz. 

5 Sözleşmedeki Bölüm 8.4’e uygun şekilde yaptığımız herhangi bir “Ömür Sonu”, “Satış Sonu”, “Destek Sonu” veya 
benzer duyurulara tabi olmak üzere, AWS Elemental ilk satın alma tarihinden başlayarak en az beş yıl için Hizmet 
Planı teminatının mevcut olmasını sağlayacaktır ve en uzun süre, belirtilmiş hizmet düzeyinde aktif bir Hizmet Planı 
kapsamında sürekli teminatı gerektirecektir. Bir Hizmet Planı kapsamında sürekli teminat altında olan donanım, 
garanti döneminden sonra değiştirme hizmetleri için uygunluğa sahiptir. Yedek Donanım, AWS Elemental’in takdirine 
bağlı olarak denk veya daha yüksek bir performans ile değiştirilen donanımın tam işlevselliğini sağlayacaktır. 

6 Birleşik Devletler içindeki varış noktalarına tahmini gönderi teslimatı nakliye süresi için geçerlidir (Alaska ve Hawaii 
dâhil). Stokta mevcut olan parçalar RMA isteğinden sonra 1 İşgünü içinde sevk edilir. Tüm bir ünitenin değiştirilmesi, 
2 İşgünü hazırlık süresine sahiptir. Önceden Karşılıklı Parça Değiştirme işlemi sağlanmadığı sürece teslimat süreleri 
iade edilen ürünün teslim alınmasından itibaren süre temelindedir. Önceden Karşılıklı Parça Değiştirme işlemi olduğu 
zaman, teslimat yanıtı, olayın bildirilmesinden sonra ertesi işgünü başlar. Birleşik Devletler (Alaska ve Hawaii dahil) 
dışında bulunan müşteriler ithalat noktası için belirtilen teslimat süresini alacaktır. Parça Yedeği Teslimatı 
hizmetimizin bir parçası olarak sevk edilen cihazlar (veya bileşenler) genel şekilde temin edilebilen (GA) en son 
yazılım sürümü ile sevk edilecektir. Yazılı isteğiniz üzerine AWS Elemental yedek Cihazları Yazılımın en yeni GA 
sürümü ile değil Yazılımın önceki bir GA sürümü ile sevk edilecektir (mevcut GA sürümünden önceki iki büyük 
sürümü geçmemek üzere). 

7 Yalnızca Önem Düzeyi 1 ve Önem Düzeyi 2 olayları için sağlanan Sahada Acil destek. AWS Elemental TSC 
personeli tarafından belirtilen zaman çerçevesi içinde olay çözümlenemediği takdirde sahada destek talep edilebilir. 
Bu destek seçeneği sabit sürücüler gibi dışarıdan erişilebilen, müşteri tarafından değiştirilebilen donanım 
bileşenlerinin değiştirilmesini içermez. Ek olarak, AWS Elemental çözümleri ile etkileşime giren üçüncü taraf 
çözümlerini değiştirmekten ortaya çıkan sorunlar için sahada acil destek AWS Elemental’in takdirine bağlı olarak 
sağlanacak ve fatura edilebilecektir.  

8 Belirtilen Önem Düzeyleri için belirlenen zaman çerçevesi içinde mevcuttur ama AWS Elemental Profesyonel 
Hizmetler ücretleri üzerinden fatura edilir. 

9 Yolculuk ve harcamalar dâhil olmak üzere, özel olarak acil olayları çözümlemek için gereken sahada teknik destek 
faaliyetleri ile ilişkili tüm maliyetleri içerir. 

10 Müsait olma durumuna bağlıdır. 

Yanıt Süresi ve Çözümleme Hedefleri 

AWS Elemental tüm hizmet seçenekleri ve önem düzeleri için yanıt süresi ve çözümleme hedefleri 
tanımlar. Bu hedefler sorun yükseltme için bir temel olarak kullanılır. Bu hedefler garanti 
edilmemesine karşın AWS Elemental bu hedefleri tutturmak için her türlü makul çabayı harcar. Ek 
olarak, bu eşikler aşıldığı zaman sorunları üst kademeye yükseltmek için iç süreçler ve destek 
sistemleri tasarlanmıştır.  

Yanıt Süresi1 Hedefleri 

Önem Garanti Gelişmiş 
 Hizmet 

Birincil 
 Hizmet 



(Yalnız Yazılım Garantisi Dönemi) 

Düzey 12 

(Acil) 

Üretimin Tamamen Kesilmesi Sorunları 

Ertesi İşgünü 2 Saat 1 Saat 

Düzey 2 

(Kritik) 

Üretimi Etkileyen Kritik Sorunlar 

Ertesi İşgünü 4 Saat 2 Saat 

Düzey 3 

(Önemli) 

Az veya sıfır üretim etkisi ile, 
belirgin bir iş etkisi 

2 İşgünü 8 Saat3 4 Saat3 

Düzey 4 

(Normal) 

Orta ila küçük iş etkisi, 

ve iş akışını etkilemeyen sorunlar 

5 İşgünü 1 İşgünü 1 İşgünü 

  

1 Yanıt süresi ölçümleri bir olayın AWS Elemental Teknik Desteğine ilk bildirildiği zamandan başlar. 
Gelişmiş ve Birincil Müşterileri, normal Bölgesel TSC İş Saatleri (5 gün / 24 saat) dışında meydana 
gelen Önem Düzeyi 1 ve 2 olaylarını dünya ölçeğinde ücretsiz aranan 7/24 Öncelikli Yardım Hattı 
telefon numaralarına bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde yanıt süresi ölçümleri olayın bildirilmesini 
izleyen ilk İş Gününün başlangıcına dayanacaktır. 

2 AWS Elemental Önem Düzeyi 1 olaylarını olanaklı olduğunca çabuk çözümlemek için ticari 
bakımdan makul olan tüm çabayı gösterecektir. Diğer Önem Düzeylerinde sınıflandırılan olayların 
çözümlenmesi için, müşteriler tarafından bildirilen tüm olaylar arasında tanımlanmış çözümleme 
hedefleri temelinde öncelik sıralaması yapılır. 

3 7/24 Öncelikli Yardım Hatları nöbetçi destek personeli tarafından desteklenir ve üretimi etkileyen 
olayları ele almak için kullanılması amaçlanmıştır. Önem Düzeyi 3 ve 4 sorunları için, AWS 
Elemental Teknik Desteği standart AWS Elemental TSC iş saatleri (5/24, tatiller hariç olmak üzere) 
sırasında belirlenen yanıt süresi hedefleri içinde yanıt vermek için her çabayı gösterecektir.  

Çözümleme1 Hedefleri 



Önem 

Garanti2 

(Yalnız Yazılım Garantisi 
Dönemi) 

Gelişmiş 
 Hizmet 

Birincil 
 Hizmet 

Düzey 13 

(Acil) 

Üretimin Tamamen Kesilmesi 
Sorunları 

5 

İş Günü 

İçinde 

72 

Saat 

İçinde 

24 

Saat 

İçinde 

Düzey 2 

(Kritik) 

Üretimi Etkileyen Kritik 
Sorunlar 

30 

İş Günü 

İçinde 

10 

İş Günü 

İçinde 

3 

İş 
Günü 

İçinde 

Düzey 3 

(Önemli) 

Az veya sıfır üretim etkisi ile, 
 belirgin bir iş etkisi 

Tanımlanmış 

hedef 

yok 

30 

İş Günü 

İçinde 

15 

İş 
Günü 

İçinde 

Düzey 4 

(Normal) 

Orta ila küçük iş etkisi, 

ve iş akışını etkilemeyen 
sorunlar 

Tanımlanmış 

hedef 

yok 

Tanımlanmış 

hedef 

yok 

120 

İş 
Günü 

İçinde 

  

1 Çözümleme, bir sorunu daha düşük bir önem düzeyine indirmeye yetecek bir geçici çözümün 
mevcut olması veya bir sorunun kalıcı şekilde düzeltilmesi olarak tanımlanmaktadır. AWS Elemental, 
daha önce Önem Düzeyi 1 veya Önem Düzeyi 2 olayları ile sonuçlandığı belirlenmiş olan kusurlar 
için, belirli hedefler garanti edilmemekle birlikte kalıcı yazılım güncellemeleri sağlamak amacı ile 
ticari bakımdan makul bir çaba gösterecektir. 

2 Yazılım kusurları AWS Elemental’e tanımlanmış yazılım garanti dönemi (yani Garanti kapsamı için 
ilk 30 gün) içinde veya kullanıcı kabul kıstasları sağlandığı zaman, hangisi önce gelirse, bildirilmek 
zorundadır. AWS Elemental yazılımının üretim iş akışlarında kullanılması kabul kıstaslarının 



sağlanmış olduğu anlamına gelir. Yazılım garanti döneminden sonra bildirilen yazılım kusurları 
garanti koşulları kapsamında ele alınmayacaktır. 

3 AWS Elemental Önem Düzeyi 1 olaylarını olanaklı olduğunca çabuk çözümlemek için ticari 
bakımdan makul olan tüm çabayı gösterecektir. Diğer Önem Düzeylerinde sınıflandırılan olayların 
çözümlenmesi için, müşteriler tarafından bildirilen tüm olaylar arasında tanımlanmış çözümleme 
hedefleri temelinde öncelik sıralaması yapılır.   

V. AWS Elemental “Artı” Eklenti Paketi (Birincil Hizmet için) 

AWS Elemental Hizmet Planlarına ek olarak, AWS Elemental Birincil Hizmetler için “Artı” Eklenti 
Paketini de teklif etmektedir. Birincil+ seçeneği bir AWS Elemental Teknik Hesap Yöneticisi 
atanmasını içerir. 

Teknik Hesap Yöneticisi (TAM), müşteriler ile düzenli şekilde planlanmış durum kontrolleri (tipik 
olarak iki haftada veya ayda bir) ve Profesyonel Hizmetler görevlendirmelerinin denetlenmesi dahil 
olmak üzere AWS Elemental Hizmetleri ekipleri ile genel teknik ilişki için bir temas noktası olarak 
hareket edecektir. TAM’ler genel olarak en çok 4-6 hesaba atanır ve böylece teknik hizmet 
faaliyetleri proaktif şekilde yürütülür. 

“Artı” Eklenti Paketine ilgi duymanız halinde daha fazla bilgi için lütfen satış ekibimize danışın. 

VI. Destek Kapsamı 

AWS Elemental’in hedefi, müşterilere AWS Elemental ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmak için 
gereken teknik desteği ve bilgiyi sağlamaktır. Aşağıdaki liste, kapsamlı olmamasına karşın, AWS 
Elemental Destek Hizmetlerinin kapsamında olan (ve olmayan) sorunları belirlemek için bir rehber 
olarak hazırlanmıştır.  

Destek Kapsamında Olan Sorunlar 

•  Belirli özellikleri anlamak için temel yardım 

•  AWS Elemental yazılım yapılandırma soruları veya sorunları 

•  Basit ağ yapılandırmaları dahil olmak üzere müşteri ortamlarına temel sistem bütünleştirmesi 

•  Müşteri ortamlarında donanım kurulumu bakımından yaşanan sorunlar 

•  Yazılımda belirlenen sorunlar veya kusurlar 

•  Yazılım yükseltmeleri kurulurken müşterilere yardım etmek için uzman rehberliği 

Destek Kapsamında Olmayan Sorunlar 

• Özellik taleplerinin veya ürün iyileştirmelerinin kapsama alınması 

• Özel yazılım geliştirilmesi veya iş akışlarının uygulanması 

• Ürün eğitimi verilmesi 

• Karmaşık ağ yapılandırmaları dahil olmak üzere AWS Elemental çözümlerini üçüncü taraf çözümleri 
ile veya müşteri ortamlarının içine karmaşık şekilde bütünleştirmeye yardım edilmesi. Daha fazla 
bilgi için lütfen aşağıdaki üçüncü taraf donanımı ve yazılımı destek politikasına bakın. 

• Müşteriler adına yazılım yükseltmeleri uygulanması 



Destek Hizmetleri kapsamında olmayan faaliyetleri AWS Elemental Profesyonel Hizmetlerinden 
temin etmek hala olanaklı olabilir. Ayrıntılar için AWS Elemental Satış Temsilciniz ile görüşün. 

Üçüncü taraf donanım ve yazılım bileşenleri ile ilgili destek politikası. AWS Elemental, güç 
kaynakları, sabit sürücüler, şasi, PCIe bileşenleri (örneğin, ağ arabirim kartları, fiber kanal kartları, 
HD-SDI kartları, vb.) ve başka donanım bileşenleri dahil olmak üzere üçüncü taraf veya gerekli 
yeterliliğe sahip olmayan bileşenler kullanılması bakımından aşağıdaki politikaya sahiptir: 

• Bir müşteri AWS Elemental yazılımı çalıştıran bir cihazda üçüncü taraf veya gerekli yeterliliğe sahip 
olmayan bir bileşen kullandığı ve bir hatanın veya performans sorununun bu üçüncü taraf bileşenin 
kullanılmasından ileri geldiği anlaşıldığı takdirde AWS Elemental’in takdirine bağlı olarak destek ve 
garanti hizmeti verilmeyebilir. AWS Elemental gerekli yeterliliğe sahip donanım platformlarının 
listesini tutmaktadır. 

• Bir ürün hatasının veya performans sorununun üçüncü taraf veya gerekli yeterliliğe sahip bileşenler 
kullanılması ile ilgili olmadığı belirlendiği takdirde AWS Elemental standart destek politikalarına göre 
müşteriyi desteklemeye devam edecektir. 

• Üçüncü taraf bileşenler için donanım RMA desteği hiçbir zaman sağlanmayacaktır. Donanım 
değiştirildiği ve hatanın veya performans sorununun üçüncü taraf bir bileşen kurulmasında ileri 
geldiği belirlendiği takdirde AWS Elemental sağlanan hizmet için makul zaman ve malzeme ücretleri 
talep etme hakkını saklı tutar. 

Ek olarak, AWS Elemental yazılımı çalıştıran sistemlere kurulan yazılım bileşenleri hakkında AWS 
Elemental şu politikaya sahiptir: 

• Video işleme yazılımının yüksek performanslı ve gerçek zamanlı işleme gereklilikleri nedeni ile, 
AWS Elemental ürünleri, bilinen bir işletim sistemi ve yazılım paketi yapılandırması temelinde belirli 
performans kabiliyetlerini karşılamak için tam yeterliliğe sahiptir. AWS Elemental yazılımı çalıştıran 
bir cihazda AWS Elemental personeli tarafından önceden yeterlilik verilmeden ve onaylanmadan 
işletim sistemi yapılandırmalarında özel değişiklikler yapıldığı veya üçüncü taraf yazılım paket(ler)i 
kurulduğu ve bir hatanın veya performans sorununun bu yapılandırmaların veya üçüncü taraf 
yazılım paketlerinin kullanılmasından ileri geldiği anlaşıldığı takdirde AWS Elemental’in takdirine 
bağlı olarak destek ve garanti hizmeti verilmeyebilir. 

• Bir ürün hatasının veya performans sorununun bu yapılandırma değişikliklerinin veya üçüncü taraf 
yazılım paketlerinin kullanılması ile ilgili olmadığı belirlendiği takdirde AWS Elemental standart 
destek politikalarına göre müşteriyi desteklemeye devam edecektir. 

Başarınız Hedefimizdir 

Müşteri başarısına bağlılık AWS Elemental’e hizmet ve destek bakımından üstün bir itibar 
kazandırmıştır. AWS Elemental’in hedefi müşterilerimiz ile güvenilir iş ortaklıkları, sağlam bir hizmet 
ve destek altyapısı ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya bağlılık sayesinde bu güçlü yönü 
geliştirmeye devam etmektir. AWS Elemental Destek Hizmetleri planları ve teklifleri hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html adresinden bizim ile görüşün veya yerel satış temsilciniz ile görüşün. 

BÖLÜM İKİ – HİZMETLERİN ŞART VE KOŞULLARI 

Bu Hizmet Planında açıklanan AWS Elemental Destek Hizmetleri şu şart ve koşullara tabi olarak 
AWS Elemental veya Bağlı Kuruluşları (“AWS Elemental,” “biz,” “bize” veya “bizim”) tarafından 
sağlanmaktadır: (a) aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar ve 
(b) https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliance-software-agreement adresinde (veya zaman 
zaman güncellenebilen ardıl konumlarda) bulunan AWS Elemental Cihazlar ve Yazılım Hizmet 

https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-agreement/


Koşulları (birlikte “Sözleşme”) (AWS Elemental Ürünleri ve Hizmetleri bakımından ayrı, yazılı bir 
sözleşme yapmamış olduğunuz sürece). Aşağıda kullanılan büyük harfli terimler Sözleşmede 
belirtilen veya bu Hizmet Planında tanımlanan ile aynı anlama sahip olacaktır.   

1. AWS Elemental Destek Hizmetleri 

1.1. “AWS Elemental Desteği”, AWS Elemental veya Bağlı Kuruluşları tarafından 
sağlanabilecek olan bu Hizmet Planında açıklanan destek hizmetleri demektir. “AWS 
Elemental Hizmet Alanı”, Amerika Birleşik Devletleri ve AWS Elemental tarafından yazılı 
olarak onaylanan başka bir yargı bölgesi demektir. “Kurulum Sahası”, AWS Elemental Ürünü 
için, AWS Elemental Ürününün sizin tarafınızdan kurulduğu ve çalıştırıldığı sizin teslim yeri 
adresiniz veya AWS Elemental tarafından yazılı olarak onaylanan başka bir konum demektir. 
“Destek Seçeneği”, ilgili Siparişte belirtilen şekilde söz konusu AWS Elemental Destek türü 
(örneğin, her birisinin bu Hizmet Planında açıklandığı şekilde Gelişmiş veya Birincil) ve AWS 
Elemental Destek dönemi demektir. 

1.2. AWS Elemental Desteğini sağlarken şunlar için ticari bakımdan makul olan çabayı 
göstereceğiz: (i) yetkili bireyler tarafından gereken şekilde sunulan tüm vakalar için bu Hizmet 
Planında belirtilen şekilde Yanıt Süreleri ve Çözümleme Hedefleri içinde yanıt vermek ve 
sunulan sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi yönünde çalışmak; (ii) hataları bildirme ve 
çözümlemeyi izleme yolları dâhil olmak üzere İngilizce yardım hattı hizmeti sağlamak (telefon 
veya başka elektronik ortam üzerinden); (iii) AWS Elemental Cihazı ile ilgili tamir ve değiştirme 
hizmetleri sağlamak ve (iv) hak sahibi olduğunuz AWS Elemental Yazılımının güncellemelerini 
ve yükseltmelerini sağlamak veya indirmenize olanak vermek. Bir vaka sunarken bir problemin 
önem düzeyini atayabilirsiniz; ancak önem düzeyini kendi makul görüşümüze göre tekrar 
sınıflandırma hakkını saklı tutuyoruz. Tüm Yanıt Süreleri bir vakanın yetkili bir birey tarafından 
bize gereken şekilde sunulduğu noktadan ölçülür. Vakalar AWS Elemental Destek Merkezi 
kullanılarak veya telefon ile gönderilmek zorundadır. Şunları beyan, taahhüt veya garanti 
etmiyoruz: (i) bir vakayı her zaman tam olarak çözebileceğiz; (ii) artık bir sorun 
yaşamayacaksınız; (iii) belirlenen sorun ile ilgili olarak bir sorun düzeltme, yama veya başka 
bir geçici çözüm sağlayacağız veya (iv) herhangi bir destek veya tavsiye, herhangi bir 
performans verimliliği veya iyileştirmesi sağlayacaktır. Alınan herhangi bir önerinin veya 
tavsiyenin uygulanmasından ve sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmet Planında 
açıklanan şekilde AWS Elemental Desteği sağlamamış olduğumuz yolunda bize bildirimde 
bulunmanız durumunda bizim tek sorumluluğumuz ve sizin münhasır çözüm yolunuz ilgili 
AWS Elemental Destek hizmetini tekrar yerine getirmek için makul bir çaba göstermemiz 
olacaktır. 

1.3. AWS Elemental Hizmet Planının değiştirilmiş sürümünü AWS Elemental Sitesinde 
yayınlayarak, bir sınırlandırma olmaksızın, sağlanan söz konusu hizmetler, söz konusu AWS 
Elemental Desteğinin sağlandığı şartlar ve koşullar ve bu belgede açıklanan geçerli Yanıt 
Süresi ve Çözümleme Hedefleri bakımından değişiklikler dahil olmak üzere AWS Elemental 
Desteğinde herhangi bir zamanda değişiklik yapabiliriz; ancak, olumsuz değişiklikler için 
Sözleşmedeki Bölüm 12.9’a uygun şekilde en az 60 gün önceden bildirim sağlayacağız. 
Geçerli Destek Seçeneğinin zaman çerçeveleri veya kapsamı dışında yerine getirilen AWS 
Elemental Desteği için Profesyonel Hizmetler olarak ücret alma hakkını saklı tutuyoruz. Yerine 
getirdiğimiz hizmetlerin tamamını veya bir bölümünü yerine getirmek için taşeronlar veya Bağlı 
Kuruluşlar kullanma hakkımız bulunmaktadır ve söz konusu hizmetlerin bu Hizmet Planının 
gerekliliklerini karşılaması koşulu ile söz konusu taşeronların veya Bağlı Kuruluşların yaptığı 
işin bu belge kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirdiği kabul edilecektir. 

1.4. AWS Desteği, kurulum, danışmanlık, öğretim, eğitim, özelleştirme ve başka hizmetler 
veya ek lisans ücretleri aldığımız ek yazılım ürünleri veya bileşenleri içermez. AWS Elemental 
Desteği, Sözleşmede veya EULA’da belirtilen herhangi bir garanti istisnası veya sorumluluk 



reddi sonucunda ortaya çıktığını belirlediğimiz sorunları kapsamaz. Kendi tesisimizde veya 
sistemlerinize uzaktan erişim ile tekrar oluşturamadığımız AWS Elemental Yazılım sorunları 
için AWS Elemental Desteği sağlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Ek olarak, AWS 
Elemental Yazılımının kurulu olduğu AWS Elemental Cihazına sizin tarafınızdan geliştirilmiş 
veya herhangi bir üçüncü taraftan sizin tarafınızdan lisanslanmış herhangi bir yazılım (“Müşteri 
Üçüncü Taraf Yazılımı”) kurmanız veya onun üzerinde çalıştırmanız ve hatanın veya 
performans sorununun söz konusu Müşteri Üçüncü Taraf Yazılımına atfedilebileceğini 
belirlememiz durumunda kendi takdirimize göre AWS Elemental Desteğini vermeyebilir veya 
askıya alabiliriz. Bir AWS Elemental Cihazında Müşteri Üçüncü Taraf Yazılımı kullanmanızdan 
kaynaklanan tüm kusurlardan veya Kayıplardan yalnızca siz sorumlusunuz. Lisanslanmış 
kullanımın ötesinde kurulan veya kullanılan AWS Elemental Yazılımı veya orijinal tanımlama 
işaretleri değiştirilmiş veya sökülmüş bir AWS Elemental Cihazı bakımından bir 
yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Kuşkuya yer bırakmamak için, sizin tarafınızdan veya 
üçüncü bir tarafça sağlanan hiçbir donanım, yazılım, unsur veya hizmet bakımından AWS 
Elemental Desteği sağlamıyoruz.  

1.5. AWS Elemental Desteğinin temin edilebilmesi, ilgili AWS Elemental Ürünü için AWS 
Elemental Sitesinde sağlanan “Satış Sonu”, “Destek Sonu”, “Yazılım Bakımı Sonu” 
duyurumuza veya benzer duyularımıza (bir “Destek Sonu Duyurusu”) tabidir. Siparişiniz AWS 
Elemental Desteği için bir Destek Sonu Duyurusunda belirtilen tarihin ötesinde bir uzatma 
(“Uzatılmış Dönem”) içerdiği takdirde bu Hizmet Planında açıklanan bazı hizmetleri ve 
özelliklerin bu gibi herhangi bir Uzatılmış Dönem sırasında AWS Elemental’in yalnız kendi 
takdirine göre sınırlanabileceğini veya verilmeyebileceğini beyan ve kabul ediyorsunuz. AWS 
Elemental ilgili Satış Fiyatı Teklifinde bu gibi herhangi bir sınırlandırmayı veya vermemeyi 
belirtmek için ticari bakımdan makul bir çaba gösterecek olmasına karşın, Uzatılmış Dönem 
sırasında sınırlandırılabilecek veya verilmeyebilecek olan herhangi bir belirli hizmeti veya 
özelliği AWS Elemental’in ilgili Satış Fiyatı Teklifinde belirtmemesinin veya açıklamamasının 
AWS Elemental’in bu hizmetleri veya özellikleri fiilen sınırlandırma veya vermeme olanağını 
sınırlandırmayacağını veya kısıtlamayacağını ve bu gibi herhangi bir sınırlandırma veya 
vermeme yüzünden AWS Elemental’in size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını beyan ve 
kabul ediyorsunuz. 

1.6. İlgili Satış Fiyatı Teklifinde farklı tarihler belirtilmediği sürece, ilgili olduğu AWS Elemental 
Ürünü ile aynı zamanda Sipariş edilen AWS Elemental Desteği AWS Elemental Cihazının 
veya AWS Elemental Yazılımının (geçerli olan şekilde) Teslimatı ile başlayacak ve Siparişte 
belirtilen dönem için devam edecektir. AWS Elemental Sitesinde bulunan “Satış Sonu”, 
“Destek Sonu”, “Yazılım Bakımı Sonu” duyurumuza veya benzer duyularımıza tabi olarak, söz 
konusu AWS Elemental Desteğini müşterileri için genel şekilde temin edilebilir duruma 
getirdiğimiz sürece AWS Elemental Desteğinin yenilemelerini sayın alabilirsiniz. AWS 
Elemental Desteğinin yenilemeleri geçerli Siparişteki tarihlere uygun şekilde başlayacak ve 
sona erecektir. Herhangi bir zamanda bir Ürün için AWS Elemental Desteğinin süresinin 
geçmesine izin vermeniz durumunda veya bir Ürünü kapsayan AWS Elemental Desteğini söz 
konusu Ürünü satın aldıktan sonra 30 gün içinde satın almadığınız takdirde, yine de, o sırada 
geçerli olan yıllık AWS Elemental Desteği ücretlerine ve bedellerine ek olarak geçen dönem 
sırasında ilgili AWS Elemental Desteği için ödenmesi gerekecek olan toplam ücretlere ve 
bedellere eşit bir tutarda ödeme yaparak ilgili Ürün için AWS Elemental Desteğini 
yenileyebilirsiniz. 

1.7. Bizim ile işbirliği içinde belirlenen şekilde, başlangıçta sorunları bildirecek ve bizden AWS 
Elemental Desteği alacak olan makul sayıda yetkili iletişim kişisi atamayı kabul ediyorsunuz. 
Söz konusu temsilcilerin her birisi sizin gerekliliklerinizi bilecek ve yükümlülüklerimizi yerine 
getirmemize izin vermek için gerekli olan uzmanlığa ve kabiliyetlere sahip olacaktır. Hesabınız 
için yetkili destek iletişim kişilerinde yapmak isteyeceğiniz herhangi bir değişikliği bize yazılı 
olarak (e-posta yeterli olacaktır) bildirebilirsiniz ve artık yetkili bir iletişim kişisi olmadığını bize 



bildirmediğiniz herhangi bir kişiye Destek Hizmetleri sağlamaktan dolayı size karşı bir 
yükümlülüğümüz olmayacaktır. Ek olarak, AWS Elemental Desteğini almak için şunları 
yapmayı kabul ediyorsunuz: (i) bir AWS Elemental Ürünü hatası meydana geldiği zaman 
hemen bize bildirimde bulunmak ve hatayı tekrar oluşturabilmemiz için bize yeterli ayrıntı 
sağlamak; (ii) AWS Elemental Desteği sağlamak için bize AWS Elemental Ürününe uzaktan 
veya sahada (Destek Seçeneğinizin bir parçası yargı bölgenizde mevcut ise) erişim vermek ve 
(iii) AWS Elemental Desteği sağlamamız için makul olarak gerekli olan kaynakları, bilgileri ve 
yardımı sağlamak. 

1.8. AWS Elemental Cihazlarının tüm teslimatları ve iadeleri Sözleşmeye göre yapılacaktır. 
Değiştirilen tüm AWS Elemental Cihazlarını AWS Elemental’in İade Malzemeler Yetkisine 
(“RMA”) göre hemen AWS Elemental’e iade edeceksiniz. Değiştirilen söz konusu AWS 
Elemental Cihazları AWS Elemental’in isteğinden sonra 15 gün içinde iade edilmediği takdirde 
onun için AWS Elemental’in o zaman geçerli olan liste fiyatını ödemeyi kabul ediyorsunuz. Bu 
durumda yedek bir AWS Elemental Cihazı geçerli Garanti Döneminin geriye kalanını veya 
orijinal AWS Elemental Cihazı için geçerli olan AWS Elemental Destek kapsamını elde 
edecektir. Bir AWS Elemental Cihazına yerleştirdiğiniz tüm İçeriğinizi (bir sınırlandırma 
olmaksızın kişisel olarak belirlenebilir tüm bilgiler ve korunan başka bilgiler dahil herhangi bir 
yazılım, makine görüntüleri, veri, metin, video veya görüntüler dahil olmak üzere), söz konusu 
unsurlar AWS Elemental’e iade edilmeden önce AWS Elemental Cihazına zarar vermeyen bir 
yöntem kullanarak kalıcı şekilde silmekten yalnız sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. 
Bu belgede bulunan aksine hiçbir şeye bakılmaksızın, İçeriğinizin herhangi birisini 
yedeklemekten yalnızca siz sorumlusunuz ve iade edilen AWS Elemental Cihazlarında 
bulunan İçeriğinizin hiç birisinden AWS Elemental sorumlu değildir. Size AWS Elemental 
Desteği sağlamak için İçeriğinize erişmemize ve onu kullanmamıza oany veriyorsunuz. 

1.9. Söz konusu değişiklikler Ürünlerin birbirleri ile karşılıklı değiştirilebilmesini veya 
performansını olumsuz şekilde etkilemediği zaman; AWS Elemental söz konusu değişikliklerin 
güvenlik ve güvenilirlik amaçları için gerekli olduğuna makul şekilde inandığı zaman; veya 
AWS Elemental’in bunu yapması yasa gereği olduğu zaman, AWS Elemental Desteğini yerine 
getirmemiz sırasında giderleri biz karşılayarak size bildirim vermeden Ürünlerde değişiklik 
uygulayabiliriz. Bu amaç için bize Ürünlere erişim sağlamayı kabul ediyorsunuz. 

1.10. Belirli AWS Elemental Yazılım güncellemelerini uygulamanızı isteyebiliriz (örneğin, AWS 
Elemental Yazılımını daha güvenli yapmak için veya hukuk veya mevzuat nedenleri 
yüzünden) (“Gerekli Güncelleme”). Bir Gerekli Güncelleme yayınlamamız durumunda bizim 
tarafımızdan belirlenen süre içinde onu kurayı kabul ediyorsunuz. Bir Gerekli Güncellemeyi 
önceki cümlede istenen şekilde kurmadığınız ve çalıştırmadığınız takdirde şunu beyan ve 
kabul ediyorsunuz: (i) bizim ile olan sözleşmeye dayalı anlaşmalarınızı ihlal etmiş 
sayılabilirsiniz ve bunun sonucunda, başka şeylerin yanı sıra, size Ürünler için destek 
sağlamayı artık reddederiz ve (ii) bunu herhangi bir şekilde yapmamanızın bir sonucu olarak 
uğrayabileceğiniz veya ortaya çıkarabileceğiniz veya size karşı ileri sürülebilecek olan 
herhangi bir kayıp, talep, zarar, harcama, yükümlülük ve dava ile ilişkili olarak size karşı 
sorumlu olmayacağız ve size karşı bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.  

1.11. Bu Hizmet Planında belirtilen Çözümleme Hedefleri uzaktan destek kabiliyetlerinin 
mevcut olmasına ve kullanılmasına dayanmaktadır. Uzaktan destek kabiliyetlerini aktif duruma 
getirmeme veya etkinleştirmeme seçeneğine sahipsiniz. Bizim tarafımızdan uzaktan destek 
sağlanmasına izin vermemeyi seçmeniz durumunda, bu gibi izinlerden etkilenen tüm AWS 
Elemental Ürünleri bakımından, tahmini yanıt sürelerimiz ve çözümleme hedeflerimiz geçerli 
olmaz. 

1.12. AWS Elemental Desteği Birleşik Devletler’de tasarlanmıştır. AWS Elemental Desteğini 
Birleşik Devletler dışında almanız ile ilişkili olarak sizin yargı bölgenizde geçerli olan yasaya 
uygunluk için tüm sorumluluğu biz reddediyoruz ve siz kabul ediyorsunuz. Şu durumlarda 



AWS Elemental Desteği sağlamamızı size bildirim vererek tamamen veya kısmen askıya 
alabiliriz veya son verebiliriz: (a) AWS Elemental Desteği sağlamamızın bizi, Bağlı 
Kuruluşlarımızı veya herhangi bir üçüncü tarafı yükümlülüğe tabi bırakabileceğini 
belirlediğimiz takdirde veya (b) yasaya veya devlet kuruluşlarının isteklerine uymak için. 
Sahada AWS Elemental Desteği sizin yargı bölgenizde ve/veya AWS Elemental Ürünlerinin 
kurulmuş olduğu yerde mevcut olmayabilir. Sahada AWS Elemental Desteğinin sizin yargı 
bölgenizde mevcut olup olmadığını belirlemek için lütfen https://pages.awscloud.com/AWS-
Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html adresinden bizim ile görüşün. AWS Elemental 
Hizmet Alanı dışında sahada AWS Elemental Desteği sağlama mecburiyetimiz yoktur ve AWS 
Elemental Hizmet Alanı dışında sahada AWS Elemental Desteği sağlamadığımız veya 
sağlayamadığımız için size bir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Bir Hizmet Planı kapsamında 
AWS Elemental Desteği satın almadan önce sahada AWS Elemental Desteğinin sizin yargı 
bölgenizde mevcut olmasına dikkat etmek sizin sorumluluğunuzdur. Ayrıca, daha önce 
sahada AWS Elemental Desteği sağlamış olduğumuz yargı bölgelerinde söz konusu sahada 
AWS Elemental Desteğini sağlamayı yalnız ve mutlak şekilde AWS Elemental’in takdirine 
bağlı olarak, bir yükümlülük olmaksızın durdurma hakkını saklı tutuyoruz. 

1.13. AWS Elemental Desteği için ücretler ve bedeller geri ödenmez. AWS Elemental 
Desteğini nedensiz şekilde feshettiğiniz takdirde geçerli ücretlerin ve bedellerin kullanılmamış 
olan bölümünü kaybedeceğinizi kabul ediyorsunuz. AWS Elemental Desteğini bizim maddi 
ihlalimiz (Sözleşme tarafından tanımlanan şekilde) yüzünden feshettiğiniz takdirde sizin tek ve 
münhasır çözüm yolunuz ve bizim tek ve münhasır sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz, 
AWS Elemental Ürünlerinin veya AWS Elemental Desteğinin o sırada veya ileride satın 
alınması için kullanılmak üzere, bizim, peşin ödenmiş herhangi bir AWS Elemental Desteği 
ücretinin ihlal yüzünden feshin geçerli olduğu tarih ile o sırada geçerli olan AWS Elemental 
Destek döneminin sonu arasındaki döneme karşılık gelen bölümü için bir kredi vermek 
olacaktır. Bu Hizmet Planını, Sözleşmeyi veya EULA’yı ihlal etmeniz yüzünden AWS 
Elemental Desteğini feshettiğimiz takdirde söz konusu fesih, bize ödemiş bulunduğunuz 
herhangi bir ücreti ve bedeli geri ödemek için herhangi bir yükümlülük dahil olmak üzere, bizim 
için başka bir sorumluluk veya yükümlülük ortaya çıkarmayacaktır.   

1.14. AWS ELEMENTAL DESTEĞİ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. YASA 
TARAFINDAN YASAKLANMASI VEYA HARİÇ TUTULAMAYACAK, 
SINIRLANDIRILAMAYACAK VEYA FERAGAT EDİLEMEYECEK YASAL HAKLARIN 
GEÇERLİ OLMASI DIŞINDA, BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS 
VERENLERİMİZ (A) AWS ELEMENTAL DESTEĞİ BAKIMINDAN HİÇBİR AÇIK, ZIMNİ, 
YASAL VEYA BAŞKA BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMUYORUZ VE (B) (I) 
TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, 
İHLAL ETMEME VEYA MÜDAHALESİZ KULLANIM, (II) İŞ YAPMA TARZINDAN VEYA 
TİCARİ GELENEKTEN ORTAYA ÇIKAN, (III) AWS ELEMENTAL DESTEĞİNİN KESİNTİSİZ, 
HATASIZ OLACAĞI VEYA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİ VE (IV) TÜM İÇERİĞİN 
GÜVENDE OLACAĞI VEYA KAYBOLMAYACAĞI VEYA DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ HAKKINDA 
HERHANGİ BİR ZIMNİ VEYA AÇIK GARANTİ DAHİL TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. 
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