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AWS Elemental Cihazlar ve Yazılımlar Ürün Koşulları 

Son Güncelleme: 7 Ekim 2022 

Aşağıdaki Ürün Koşulları, AWS Elemental’den veya üçüncü taraflardan satın aldığınız veya kullandığınız 
AWS Elemental Ürünleri ve Hizmetleri için geçerlidir. Bu Ürün Koşullarının koşulları ile AWS Elemental 
Cihazlar ve Yazılımlar Hizmet Koşulları veya AWS Elemental Ürünlerini ve Hizmetlerini satın almanızı 
ve/veya kullanmanızı düzenleyen şekilde başka bir sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir 
çelişki olması durumunda bu Ürün Koşullarının koşulları ve hükümleri geçerli olur, ancak yalnızca söz 
konusu çelişki ölçüsünde. Bu belgede kullanılan bu belgede tanımlanmış olmayan büyük harfli terimler 
Sözleşmede belirtilen anlamlara sahip olacaktır. 

1. Evrensel Ürün Koşulları (Tüm Ürünler için geçerlidir) 

1.1 Siz veya başka bir kişi AWS Elemental’in önceden yazılı onayı olmadan üçüncü taraf bir ürünü veya 
hizmeti bir AWS Elemental Ürünü ile bütünleştirdiği veya etkileşime soktuğu veya AWS Elemental 
Yazılımı çalıştıran herhangi bir cihazda işletim sisteminde değişiklik yapıldığı takdirde işletim sisteminizde 
yapılan söz konusu değişiklikler veya üçüncü taraf ürünü veya hizmeti yüzünden ortaya çıkan hiç bir 
performans veya çalıştırma sorunundan AWS Elemental sorumlu olmayacaktır ve AWS Elemental destek 
ve garanti hizmeti vermeyebilir. Bir Hizmet Planında veya Ekte başka bir şekilde belirtilmediği sürece 
AWS Elemental üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleri ile ilgili hiç bir yapılandırma, destek, test veya bakım 
hizmeti sağlamaz. 

1.2 Mevcut olmasına bağlı olarak, belirlenmiş bir saha konumunda bazı Hizmetleri alma seçeneğine sahip 
olabilirsiniz. Satın alınmış olan Hizmetlerinizin sahada sağlanma hakkına sahip olup olmadığını ve sizin 
yargı bölgenizde mevcut olup olmadığını belirlemek için lütfen https://pages.awscloud.com/AWS-
Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html adresinden bizim ile iletişime geçin. Satın alınmış olan 
Hizmetlerinizi sahada sağlama zorunluluğumuz olmayacaktır ve bunları sağlamadığımız veya 
sağlayamadığımız takdirde veya sağlamamız halinde yetkili yargı bölgeleri dışında sağlamamız yüzünden 
bir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Söz konusu Hizmetleri satın almadan önce sahada Hizmetlerin yargı 
bölgenizde mevcut olduğunu kontrol etmek sizin sorumluğunuzdur. Ayrıca, yalnızca ve mutlak şekilde 
AWS Elemental’in takdirine göre belirlenmek üzere, bir yükümlülük olmaksızın, sahada Hizmetler 
sağlamaya tamamen ve/veya söz konusu Hizmetleri daha önce sağladığımız yargı bölgelerinde son 
verme hakkını saklı tutuyoruz. 

1.3 AWS Elemental Ürünlerini ve Hizmetlerini ancak tekrar satıcı programımıza katılmış olmanız halinde 
tekrar satabilirsiniz ve bu konuda https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-
ContactUs.html adresinden araştırma yapabilirsiniz. Tekrar satıcı programı, AWS Elemental Cihazlar ve 
Yazılım Hizmet Koşulları için ayrı bir sözleşme ile düzenlenmektedir. Tekrar satmak için satın aldığınız 
ürünler de bu sayfadaki ilgili Ürün Koşullarına tabidir. 

1.4 Biz veya bağlı kuruluşlarımızdan herhangi birisi AWS Elemental Ürünleri ve Hizmetleri ile ilişkili olarak 
veya AWS Elemental Sitesinde size kod numuneleri, test yazılımı, kavram kanıtları veya benzer 
teknolojiler sağlayabiliriz (personelimiz tarafından sağlanan yukarıdakilerin herhangi birisi dahil) (“Test 
Yazılımı”). Test Yazılımı bu Sözleşmenin amaçları için bir Ürün değildir. 

Test Yazılımı, Ürün Koşullarındaki Bölüm 1.4 kapsamında lisanslanmaktadır ve EULA kapsamında 
lisanslanmamaktadır. Yalnızca AWS Elemental Ürünlerini ve Hizmetlerini izin verilmiş kullanımınız ile 
ilişkili şekilde Test Yazılımını kopyalamak ve kullanmak için size sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan, 
alt lisans verilemez, aktarılamaz bir lisans veriyoruz. Bölüm 1.4’te belirtilenler dışında, İlgili herhangi bir 
fikri mülkiyet hakkı dahil olmak üzere, Test Yazılımı üzerinde bizden, bağlı kuruluşlarımızdan veya lisans 
verenlerimizden hiçbir hak elde etmiyorsunuz. Bazı Test Yazılımları size bir açık kaynak lisansı gibi ayrı 
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bir lisans kapsamında sağlanabilir. Ürün Koşullarındaki Bölüm 1.4 ile herhangi bir ayrı lisans arasında bir 
çelişki olması durumunda ayrı lisans geçerli olacaktır. Ürün Koşullarındaki Bölüm 1.4 ile herhangi bir ayrı 
lisans arasında bir çelişki olması durumunda ayrı lisans geçerli olacaktır. Bizim ile Sözleşmenizin sona 
ermesi üzerine size elinizdeki Test Yazılımını iade etme veya imha etme talimatı verebiliriz. Test Yazılımı 
olduğu gibi sağlanmaktadır ve AWS Elemental veya Bağlı Kuruluşları tarafından desteklenmemektedir. 

1.5 AWS Elemental çeşitli ülkelerde genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) düzenlemelerine uymaktadır. 
Geri alma talimatları ve ülkeye özgü tescil numaraları dâhil olmak üzere daha fazla bilgi burada 
bulunmaktadır. 

2. Destek Hizmetleri. AWS Elemental Cihazları ve Yazılımları için destek ve bakım hizmetleri Sipariş 
edebilirsiniz (“Destek Hizmetleri”). AWS Elemental, zaman zaman tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-service-plan adresinde (ve bizim 
tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili konumda) bulunan AWS Elemental Hizmet Planında 
belirtildiği gibi Destek Hizmetleri sağlayacaktır (“Hizmet Planı). Siparişiniz, satın aldığınız Destek Hizmeti 
için AWS Elemental’in size nasıl fatura düzenleyeceğini belirtecektir. 

3. AWS Elemental Medya Etkinliği Yönetimi 

3.1 AWS Elemental Medya Etkinliği Yönetimi ("MEM") Hizmetleri, halen https://aws.amazon.com/media-
services/resources/mem/ adresinde bulunan Belgelerde açıklandığı gibi, video iş akışlarında AWS 
Elemental Ürünlerini ve AWS Medya Hizmetlerini kullanmanıza yardımcı olan video operasyonları hazırlık 
ve etkinlik desteği Hizmetleridir. MEM Hizmetlerini MEM Hizmetleri Belgelerine maddi şekilde uygun 
olarak sağlıyoruz (MEM Görevlendirme Özeti dahil olmak üzere). 
 
3.2 MEM Hizmetleri Siparişiniz geçerli ücretleri gösterecektir. Etkinliğinizin sona ermesi üzerine size 
fatura düzenleyeceğiz (ilgili Siparişte belirtilen şekilde) ve fatura edilen tüm tutarları Sözleşmeye uygun 
şekilde ödemek zorundasınız. MEM Hizmetleri için yapılan ödemeler iade edilemez. MEM bedelleri diğer 
Hizmetlerin geçerli ücretlerine veya Ürünlerin bedellerine ek olarak vardır. Kuşkuya yer bırakmamak için, 
AWS Hizmetlerine erişiminiz ve onları kullanımınız AWS Sözleşmeniz tarafından düzenlenir. 
 
3.3 MEM Hizmetleri uzaktan sağlanır. Birleşik Devletler dışındaki yargı bölgelerinde mevcut olmasına tabi 
olarak, Hizmetlerin bazılarını Etkinlik konumunuzda sahada alma seçeneğiniz bulunabilir. Yargı 
bölgenizde sahada Hizmetler mevcut olup olmadığını belirlemek için 
lütfen https://pages.awscloud.com/AWS-Elemental-Appliances-Software-ContactUs.html adresinden 
bizim ile iletişime geçin. Söz konusu Hizmetleri satın almadan önce sahada MEM’in istenen 
konumunuzda mevcut olduğunu kontrol etmek sizin sorumluğunuzdur. Ayrıca, yalnızca kendi takdirimize 
göre belirlenmek üzere, bir yükümlülük olmaksızın, sahada MEM Hizmetleri, söz konusu Hizmetleri daha 
önce sağladığımız yargı bölgelerinde sağlamaya son verme hakkını saklı tutuyoruz. 
 
3.4 Size MEM sağlayabilmek için, Belirli AWS Elemental Yazılımı güncellemelerini uygulamanızı ve/veya 
bizim için AWS Elemental Ürünlerine hızlı ve makul şekilde erişim sağlamanızı isteyebiliriz. Sağladığımız 
herhangi bir öneriyi gerçekleştirmek bakımından yalnızca siz sorumlusunuz. Güvenlik, risk, yönetim, 
hukuk veya mevzuat uyumu bakımından tavsiye sağlamadığımızı kabul ediyorsunuz. Hukuk ve mevzuat 
uyumu gereklilikleriniz ve MEM Hizmetlerini kullanmanızın bu gereklilikleri sağlayıp sağlamadığı hakkında 
kendi değerlendirmenizi yapmaktan sorumlusunuz. Herhangi bir AWS Elemental Ürünü, AWS Hizmeti 
veya üçüncü taraf ürünü (veya bunların bir bileşimi) için herhangi bir kurulum, yapılandırma, yönetim, 
performans, çalıştırma, hata, arıza veya kusur çözümleme veya başka bir destek ve bakım işlemi 
yapmaktan sorumlu veya yükümlü değiliz. 

4. AWS Elemental Gelişmiş Video Destek Hizmetleri 
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4.1. AWS Elemental Gelişmiş Video Destek Hizmetleri (“AVSS”), ilk etkinliğin tarihinden an az doksan 
(90) gün önceden sipariş edilmek zorundadır (AVSS görevlendirme özetinde belirtildiği gibi). AVSS satın 
aldığınız zaman size peşin olarak yıllık fatura düzenleyeceğiz. AVSS ödemeleri geri ödenmez. AVSS 
ücretleri diğer Hizmetler için geçerli olan tüm ücretlere veya Ürünlerin ücretlerine ek olarak vardır. 
Kuşkuya yer bırakmamak için, AWS Hizmetlerine erişiminiz ve onları kullanımınız AWS Sözleşmeniz 
tarafından düzenlenmektedir. 

4.2 AVSS sağlamak için, belirli AWS Elemental Yazılım güncellemelerini uygulamanızı ve/veya AWS 
Elemental Ürünlerinize bizim için hemen ve makul bir erişim sağlamanızı isteyebiliriz. 

4.3 Bu Bölüm 4.3 atıf yolu ile AWS Elemental Hizmet Planındaki Bölümler 1.2, 1.4 – 1.8 ve 1.11’i 
içermektedir ve bunlar AVSS kullanımınız için geçerli olacaktır. 

4.4 AWS Elemental, AVSS görevlendirme özetinin kapsamı dışında yerine getirilen destek hizmetleri için 
sizden Profesyonel Hizmetler olarak ücret isteme hakkını saklı tutar. 

5. AWS Elemental Bağlantısı 
 
5.1 “AWS Elemental Bağlantısı”, AWS Elemental Sitesinde bulunan Belgelerde açıklanan ile aynı veya 
benzer ada sahip AWS Elemental Ürünleri demektir. 
 
5.2 AWS Elemental Bağlantısı, bazı yargı bölgelerine sevk için mevcut değildir. AWS Elemental 
Bağlantısı sizin yargı bölgenizde mevcut olduğu takdirde EXW (Incoterms 2020) olarak Sağlanır. Resmi 
ithalatçı siz olacaksınız ve AWS Elemental Bağlantısının Sevk Kaynağından sizin varış yerinize sevk 
edilmesi için gerekli olan tüm lisansları veya diğer yetkileri alacaksınız. AWS Elemental Bağlantıları için 
bulundurduğumuz belgelerin belirli bir yetki bölgesindeki geçerli tüm yasaları karşıladığını garanti 
etmiyoruz. 

5.3 AWS Elemental Bağlantısının kullanılması AWS Hizmetlerine erişim gerektirir. Bir AWS Hesabı tescil 
ettirmeniz ve onu kullanmanız istenecektir ve AWS Elemental Bağlantısı ile ilişkili şekilde AWS 
Hizmetlerini kullanmanız AWS Sözleşmesi ile düzenlenecektir. Yetkili bir perakendeciden bir AWS 
Elemental Bağlantısı satın almanız durumunda AWS Elemental Bağlantınızı AWS Heasbınız ile nasıl 
yapılandıracağınız hakkındaki talimatlar kutuda bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzunda bulunur. Yargı 
bölgenize bağlı olarak AWS Hizmetleri mevcut olmayabilir veya değişiklik gösterebilir ve AWS Elemental 
Bağlantısını satın almanızdan önce sizin yargı bölgenizde mevcut olunduğunu teyit etmekten yalnız siz 
sorumlusunuz. 
 
5.4 Zaman zaman Yazılımda yükseltmeler, yamalar, sorun düzeltme veya başka bakım işlemleri 
uygulayabiliriz (“Bakım”). Herhangi bir programlı bakım hakkında size önceden bildirimde bulunmak için 
makul bir çaba göstermeyi kabul ediyoruz (acil Bakım dışında) ve siz de size bildireceğimiz herhangi bir 
bakım gerekliliğine uymak için makul bir çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz. 
 
5.5 AWS Elemental Bağlantısı Cihazları, zaman zaman tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty-link/ adresinde (ve bizim 
tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili konumda) belirtilen sınırlı donanım garantisine sahip 
olabilir. AWS Elemental Ürünleri için satın aldığınız hiç bir Hizmet Planı, AWS Elemental Bağlantısı için 
teminat içermez. 
 
5.6 Bir AWS Elemental Bağlantısı, Cihazı kullanımınız ve onun AWS Hizmetleri ile etkileşimi hakkında 
bize veya Bağlı Kuruluşlarımıza performans bilgileri ve günlük verileri sağlayabilir. Bu günlükler AWS 
Hesabı Kimliğiniz ile ilişkilendirilebilir; biz ve Bağlı Kuruluşlarımız bu ölçütleri ürünler, destek ve başka 
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hizmetler geliştirmek, muhafaza etmek ve sağlamak için kullanabiliriz. Bu bilgiler Gizlilik Bildirimine ve 
AWS Sözleşmesine uygun şekilde ele alınacak ve işlenecek ve yaşadığınız ülke dışında bulunan 
sunucularda depolanabilecektir. 

5.7 AWS Elemental Bağlantılarının bazı yetkili tekrar satıcılardan (“Yetkili Distribütör”) satın alınması 
olanaklı olabilir. Bir Yetkili Distribütörden satın aldığınız bir AWS Elemental Bağlantısının AWS Hesabınız 
için yapılandırılmış olarak ulaşmasını sağlamak için Yetkili Distribütör bize Cihazın Cihaz Kimliğini, AWS 
Hesabı Kimliğinizi ve Cihaz ile bağlantılı olarak kullanacağınız AWS Hizmetlerinin ilgili AWS bölgesini 
bildirir. Bu bilgileri Yetkili Distribütörün AWS Hesabından sizin AWS Hesabınıza Cihazı uzaktan yeniden 
yapılandırmak için kullanırız.   

6. Beta Ürünleri 

6.1 Bu bölüm 6.1’de, “beta”, “ön izleme”, “ön sürüm”, veya “deneysel” (“Beta Ürünleri”) şeklinde 
etiketlenmiş veya belirlenmiş olan tüm ürünler dahil olmak üzere, AWS Elemental tarafından size 
sağlanan ve bir Siparişte henüz genel şekilde mevcut olmadığı belirtilen bazı ürünlere erişebilmeniz ve 
onları kullanabilmeniz için ek hükümler ve koşullar açıklanmaktadır. 

6.2 Beta Ürünlerini kullanma hakkınız Varış Yerinde (aşağıda tanımlanmıştır) teslim almanız üzerine 
başlar ve taraflar arasında yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varılmadığı sürece 60 gün devam eder 
(“Beta Dönemi”). Sözleşmeye uymanıza tabi olarak, Beta Döneminde Beta Ürünlerini kullanmanız sizin 
için bir ücrete yol açmaz. Ayrıca, AWS Elemental Cihazlar ve Yazılımlar Hizmet Koşullarındaki Ürün 
Koşullarında belirtilen ve bir Siparişin parçası olarak size sağlanan şekilde, herhangi bir Beta Ürünü için 
geçerli olan tüm koşullara uymanız gerekir. 

6.3. Bu belge ile size Beta Dönemi boyunca Beta Ürünlerini kullanmanız için ve yalnızca sizin dahili 
testleriniz, denemeniz veya değerlendirme amaçlarınız için ve hiç bir üretim veya ticaret amaç(lar)ı ile 
olmamak üzere kişisel, sınırlı, aktarılamaz, temlik edilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir bir hak ve 
lisans veriyoruz. Şunları yapmayacaksınız ve başka bir tarafın yapmasına izin vermeyeceksiniz: (i) Beta 
Ürünlerini herhangi bir üçüncü tarafa satmak, kiralamak, lisans vermek, ödünç vermek veya aktarmak; (ii) 
Beta Ürünleri için tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya geri derleme işlemi yapmak; (iii) 
Beta Ürünlerinden herhangi bir özel mülkiyet uyarısını veya etiketini sökmek; (iv) benzer veya rekabet 
eden bir ürün veya hizmet oluşturmak veya özelliklerini veya işlevselliğini kopyalamak için Beta Ürünlerini 
analiz etmek, kullanmak veya onlara erişmek; (v) herhangi bir kıyaslama incelemesi veya başka bir 
rekabet amacı ile Beta Ürününü analiz etmek veya kullanmak veya (vi) bir Beta Ürünü üzerine herhangi 
bir üçüncü taraf yazılımı indirmek veya eklemek. 

6.4 Beta Ürünlerini Birleşik Devletler içindeki sevk noktamızda (“Sevk Kaynağı”) taşıma için hazır duruma 
getirerek EXW (Incoterms 2020) olarak teslim edeceğiz. Beta Ürünlerinin Sipariş üzerine sevk için hazır 
durumda olmayabileceğini ve bir Beta Ürününün sevk edilmesindeki bir gecikme yüzünden bir 
yükümlülüğümüz olmayacağını kabul ediyorsunuz. Beta Ürününü, masrafı biz karşılayarak Sevk 
Kaynağından Siparişinizde sizin tarafınızdan belirtilen konum(lar)da size taşımak için taşıyıcıyı seçmek 
üzere bize yetki veriyorsunuz (“Varış Yeri”). Geçerli olan şekilde, (i) taşıyıcının sevkiyatı Varış Yerine 
taşımasına olanak vermek için gereken tüm bilgileri bize sağlamayı kabul ediyorsunuz, (ii) Varış Yerinin 
Amerika Birleşik Devletleri dışında olması durumunda Beta Cihazlarının Varış Yerinize ATA Karnesi veya 
yargı bölgenizde mevcut olan KDV’den muaf başka bir geçici ithalat planı kapsamında teslim edilmesini 
düzenleyeceğiz (“Karneli Giriş”), (iii) Beta Ürünlerinin sevkiyatı için Varış Yerindeki resmi ithalatçı siz 
olacaksınız ve gerekli olabilecek KDV, Hizmet Vergisi, mal ve hizmet vergisi, tüketim vergisi, satış ve 
işlem vergileri ve brüt hasılat vergisi veya ithalat ile ilgili diğer ücretlerin ödenmesinden sorumlusunuz ve 
(iv) Sevk Kaynağından Varış Yerine sevk için gerekli olan geçerli tüm lisans gereklilikleri veya diğer 
yetkiler dahil olmak üzere geçerli tüm ithalat, tekrar ithalat, ihracat, tekrar ihracat kontrol yasalarına 
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uymaktan sorumlu olacaksınız. Karneli Girişin Beta Ürünlerini test, değerlendirme veya deneme dışında 
bir amaç için kullanılmasını yasakladığını ve yargı bölgenizin yasaları kapsamında bir Karneli Girişin 
hükümlerinin ve koşullarının herhangi bir ihlalinden yalnızca sizin sorumlu olacağınızı (ve bizi ve Bağlı 
Kuruluşlarımızı bunun karşısında savunacağınızı, zararlarını tazmin edeceğinizi ve zarar görmememizi 
sağlayacağınızı) beyan ve kabul ediyorsunuz. 

6.5 Şunları kabul ediyorsunuz: (i) Beta Ürünlerinin kurulmasından ve kullanılmasından yalnızca siz 
sorumlu olacaksınız, (ii) Beta Ürünlerinin size teslim edildiği zamandan Beta Ürünlerinin Bölüm 6.5’e 
uygun şekilde bize iade edildiği zaman kadar Beta Ürünlerinin kaybolmasından veya zarar görmesinden 
siz sorumlu olacaksınız, (iii) bir Beta Ürününü Varış Yer(ler)i dışında bir konuma taşıyamazsınız veya bir 
Beta Ürününü Varış Yer(ler)i dışında bir konumda kullanamazsınız ve (iv) herhangi bir Beta Ürününün 
kaybolması veya zarar görmesi durumunda bize hemen yazılı bildirimde bulunacaksınız. Beta Ürünleri 
üzerindeki mülkiyeti aktarmıyoruz; bu hükümler ve koşullar uyarınca Beta Ürünleri size satılmamakta 
yalnızca lisanslanmaktadır. AWS Elemental Beta Ürünleri için destek veya bakım sağlama 
yükümlülüğüne sahip değildir ve Hizmet Planları Beta Ürünlerini kullanımınız için geçerli değildir. 

6.6 AWS Elemental’e gözlemler dahil olmak üzere Beta Ürünlerine erişiminiz, onları kullanımınız, test 
etmeniz veya değerlendirmeniz ile ilgili bilgiler veya Beta Ürünlerinin performansı, özellikleri ve işlevselliği 
hakkında bilgiler (“Test Gözlemleri”) sağlayabilirsiniz. AWS Elemental tüm Test Gözlemlerinin sahibi 
olacak ve bunları kendi amaçları için kullanabilecek ve değerlendirebilecektir. Herhangi bir Beta Ürününü 
dahili değerlendirme amaçlarınız dışında Test Gözlemlerini kullanmayacaksınız. Bir Beta Ürünü 
hakkındaki Test Gözlemleri, Öneriler ve herhangi bir Beta Ürünü hakkındaki veya onu içeren diğer tüm 
bilgiler (onun mevcut olması dahil) AWS Elemental Gizli Bilgileri olarak kabul edilmektedir. 

6.7 Bizim tarafımızdan açık şekilde yetki verilmediği sürece (örneğin Beta Ürününüzü satın alınacak bir 
Ürün haline dönüştürmek için bir Satış Fiyat Teklifi düzenleyerek): (a) size Beta Dönemi ötesinde 
sağlanan herhangi bir Beta Ürününün mülkiyetini elde tutmanıza izin verilmeyeceğini anlıyor ve kabul 
ediyorsunuz ve (b) herhangi bir Ürünü satın almak istemeniz halinde Beta Ürünlerini Bölüm 6.7’ye uygun 
şekilde bize iade etmek zorundasınız ve biz de Ürün(ler)i size Sözleşme kapsamında ayrı bir ticari işlem 
halinde satacağız (söz konusu Beta Ürünlerinin genel şekilde satın alınabilir duruma gelmiş olması koşulu 
ile). 

6.8 Herhangi bir zamanda yalnız kendi takdirimiz ile Beta Ürünlerini kullanma hakkınızı ve lisansınızı size 
bildirim vererek (e-posta yeterli olacaktır) derhal askıya alabileceğimizi veya feshedebileceğimizi kabul 
ediyorsunuz. Bizim tarafımızdan bu gibi herhangi bir askıya alma veya feshetme bildirimi üzerine bu 
Bölüm 6.8’de belirtilen iade ve imha prosedürlerine uygun şekilde Beta Ürününü hemen bize iade 
edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Beta Döneminin sona ermesinden ve feshedilmesinden sonra otuz (30) 
gün içinde Beta Ürününü ve beraberindeki tüm Belgeleri bize iade etmeyi kabul ediyorsunuz. Tüm Beta 
Ürünleri bize, size teslim edildiği zamanki ile aynı durumda (makul aşınma ve yıpranma beklenir), orijinal 
AWS Elemental ambalajı içinde iade edilmek zorundadır. Herhangi bir Beta Ürününün iadesini 
düzenlemek için _elemental-logistics@amazon.com adresinden bizim ile iletişim kuracaksınız ve bizim 
sağladığımız “İade Malzemeler Yetkisi” talimatlarını ve prosedürlerini izleyeceksiniz. Bize iade ettiğiniz 
herhangi bir dijital veya somut mal için ve yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varılmadığı sürece, 
teslimatı Birleşik Devletler’deki belirlenmiş işyerimize (Sevk Kaynağından farklı olabilir) DDP (IncoTerms 
2020) yapacaksınız ve bunu teslim almamız üzerine kaybolma riski sizden bize geçecektir. Beta 
Ürünlerini bize iade etmeden önce Sizin İçeriğinizin tüm Beta Ürünlerinden tamamen silinmesini 
sağlamaktan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Beta Ürünleri makul bir bildirimden 
sonra bize hemen iade edilmediği veya size teslim edilenden farklı bir durumda iade edildiği takdirde 
(makul aşınma ve yıpranma düşülerek) Sözleşmenin geçerli hükümlerine uygun şekilde, bize (i) Beta 
Ürünlerinin liste fiyatını veya bu fiyat ile iade üzerine azalmış değer arasındaki farkı (geçerli olan şekilde) 
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ve (ii) söz konusu ücretlerin ödenmesi ile ilişkili olan geçerli tüm Dolaylı Vergileri ödemeyi kabul 
ediyorsunuz. 

6.9 SÖZLEŞMEDEKİ VEYA ÜRÜN KOŞULLARINDAKİ HİÇ BİR SORUMLULUK REDDİNİ 
SINIRLANDIRMAKSIZIN, BETA ÜRÜNLERİ GENEL OLARAK PİYASAYA SÜRÜME HAZIR DURUMDA 
DEĞİLDİR VE SORUNLAR, HATALAR VEYA KUSURLAR İÇEREBİLİR. BU YÜZDEN VE BU 
SÖZLEŞMEDEKİ VEYA BU ÜRÜN KOŞULLARINDAKİ TERSİNE HİÇ BİR ŞEYE BAKILMAKSIZIN, AWS 
ELEMENTAL, BETA ÜRÜNLERİNİ SİZE “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR. AWS ELEMENTAL VE 
BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS VERENLERİ BETA ÜRÜNLERİNİN GENEL ŞEKİLDE MEVCUT 
DURUMA GELECEĞİ, KESİNTİSİZ OLACAĞI, HATA İÇERMEYECEĞİ VEYA ZARARLI BİLEŞENLER 
İÇERMEYECEĞİ VEYA SİZİN İÇERİĞİNİZ DAHİL HERHANGİ BİR İÇERİĞİN GÜVENDE OLACAĞI 
VEYA KAYBOLMAYACAĞI VEYA ZARAR GÖRMEYECEĞİ HAKKINDAKİ HERHANGİ BİR GARANTİ 
DAHİL OLMAK ÜZERE BETA ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN GEREK AÇIK GEREK DOLAYLI GEREKSE 
YASA TEMELİNDE HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR VE MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, TİCARETE 
ELVERİŞLİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUN OLMA HAKKINDAKİ VE PERFORMANS, İŞ YAPMA, 
KULLANMA VEYA TİCARET YAPMA ŞEKLİ YÜZENDEN ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ DOLAYLI 
GARANTİYİ KESİN ŞEKİLDE REDDETMEKTEDİR. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK RETLERİ 
VE SINIRLANDIRMALAR GEÇERLİ YASA TARAFINDAN YASAKLANAN ÖLÇÜDE GEÇERLİ 
OLMAYACAKTIR. Beta Ürünleri hataya karşı dayanıklı değildir ve Ürünlerin arıza yapmasının doğrudan 
ölüme, kişisel yaralanmaya ve fiziksel maddi zarara yol açabileceği herhangi bir uygulama gibi (toplu 
şekilde “Yüksek Riskli Faaliyetler”) hataya karşı dayanıklı performans gerektiren tehlikeli ortamlarda 
kullanılmak için tasarlanmamış veya amaçlanmamıştır. Yüksek Riskli Faaliyetlere uygunluk için herhangi 
bir açık veya dolaylı garantiyi kesin şekilde reddediyoruz. 

6.10 BİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ, NASIL ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN 
VE YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, BETA ÜRÜN(LER)İNDEN KAYNAKLANAN VEYA 
ONLAR İLE İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BAŞKA BİR VERİ KAYBINIZ, KAR KAYBINIZ, 
TEMİNAT KAYBINIZ VEYA BAŞKA BİR ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ ŞEKLİNDEKİ, DOLAYLI, CEZAİ, İBRET 
NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VEYA MENFİ ZARAR YÜZÜNDEN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR VE BETA 
ÜRÜN(LER)İNDEN KAYNAKLANAN VEYA ONLAR İLE İLGİLİ OLAN BİR TALEP YÜZÜNDEN BİZİM, 
BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN VE LİSANS VERENLERİMİZİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ $1,000.00 USD 
TUTARINI AŞMAYACAKTIR 

7. AWS Storage Gateway Cihazları 
 
7.1 “AWS Sitesi”, zaman zaman güncellenebilen http://aws.amazon.com (ve herhangi bir ardıl veya ilgili 
site) demektir. 
 
7.2 “AWS Storage Gateway”, AWS Sitesinde açıklanan AWS Storage Gateway hizmeti demektir. 
 
7.3 “Storage Gateway Cihazları”, bizden satın aldığınız, AWS Storage Gateway ile önceden kurulmuş 
olan bir Cihaz demektir. 
 
7.4 AWS Storage Gateway bir AWS Hizmetidir. AWS Storage Gateway’e erişiminiz ve onu kullanımınız 
AWS Sözleşmeniz tarafından düzenlenir. Bölüm 1.3’e tabi olarak, Storage Gateway Cihazını satın 
almanız ve onu kullanımınız başka bir ayrı yazılı sözleşme tarafından değil AWS Elemental Cihazlar ve 
Yazılımlar Hizmet Koşulları tarafından düzenlenir. AWS Storage Gateway Sözleşme kapsamındaki bir 
Yazılım veya bir Hizmet değildir ve bu yüzden EULA’ya tabi değildir. AWS Storage Gateway ve Storage 
Gateway Cihazı Hizmet Planlarına veya AWS Elemental tarafından teklif edilen hiçbir indirime veya 
pazarlama faydasına tabi değildir. 
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7.5 AWS Sitesinde bir bildirim veya başka bir duyuru ile veya Sözleşmede belirtilen şekilde, Storage 
Gateway Cihazlarını herhangi bir zamanda revize edebilir veya bunlara son verebiliriz. 
 
7.6AWS Sitesinde Storage Gateway Cihazlarının açıklamasında belirtildiği gibi, Storage Gateway 
Cihazları donanım desteğine ve bir donanım garantisine sahip olabilir. AWS Elemental, Storage Gateway 
Cihazları için ayrı bir garanti sağlamamaktadır. AWS, AWS Sitesinde belirtildiği gibi AWS Desteği vasıtası 
ile destek sağlar. AWS Desteğine kaydolmanın ayrıntıları, zaman zaman tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://aws.amazon.com/premiumsupport/ adresinde (ve bizim tarafımızdan belirlenen herhangi 
bir ardıl veya ilgili sitede) bulunan AWS Desteği web sitesinde bulunabilir. 
 
7.7 Storage Gateway Cihazlarının Belgeleri arasında size AWS Sitesi üzerinden sağladığımız Ürün 
Belgelendirme Sayfaları, Veri Sayfaları ve Kullanıcı Kılavuzları bulunabilir. 

8. AWS Panorama Cihazları 

8.1 “AWS Sitesi”, zaman zaman güncellenebilen şekilde https://aws.amazon.com (ve herhangi bir ardıl 
veya ilgili site) demektir. 

8.2 “AWS Panorama”, AWS Sitesinde açıklanan AWS Panorama hizmeti demektir. 

8.3 “Panorama Cihazı”, bizden satın aldığınız ve bilgisayar görüntü uygulamaları yerleştirmenize olanak 
veren ve AWS Panorama hizmetine bağlanan bir cihaz demektir. 

8.4 “AWS Panorama Cihazı Koşulları”, zaman zaman güncellenebilen 
şekilde https://aws.amazon.com/panorama/terms/ (ve herhangi bir ardıl veya ilgili site) demektir. 

8.5 AWS Panorama bir AWS Hizmetidir. AWS Panorama’ya ve Panorama Cihazına erişiminiz ve onu 
kullanımınız AWS Sözleşmeniz ve AWS Panorama Cihazı Koşulları tarafından düzenlenir. Bölüm 1.3’e 
tabi olarak, AWS Elemental vasıtası ile bir Panorama Cihazı satın almanız AWS Elemental Cihaz ve 
Yazılım Hizmet Koşulları tarafından düzenlenir. AWS Panorama ve Panorama Cihazı EULA’ya, Hizmet 
Planlarına veya veya AWS Elemental tarafından teklif edilen hiçbir indirime veya pazarlama faydasına 
tabi değildir.  

8.6 AWS Sitesinde bir bildirim veya başka bir duyuru ile veya Sözleşmede belirtilen şekilde, Panorama 
Cihazlarını herhangi bir zamanda revize edebilir veya bunlara son verebiliriz. 

8.7 AWS Panorama Cihazı Koşullarında belirtildiği gibi, Panorama Cihazları donanım desteğine ve bir 
donanım garantisine sahip olabilir. AWS Elemental, Panorama Cihazları için ayrı bir garanti 
sağlamamaktadır. AWS, AWS Panorama veya Panorama Cihazı için AWS Desteği vasıtası ile AWS 
Sitesinde açıklanan ölçüde destek sağlayabilir.  

8.8 Panorama Cihazlarının Belgeleri arasında size AWS Sitesi üzerinden sağladığımız Ürün 
Belgelendirme Sayfaları, Veri Sayfaları ve Kullanıcı Kılavuzları bulunabilir. 

8.9 Panorama Cihazının güvenliği hakkında şurada bilgi verilmektedir: AWS Panorama Cihazı Koşulları. 
Panorama Cihazı ile alınan bilgiler, kişisel bilgileri kullanımınız veya Panorama Cihazının güvenliği 
hakkında sorularınız olması halinde lütfen AWS Panorama Cihazı Koşullarına bakın.  

9. Profesyonel Hizmetler 

9.1 “Profesyonel Hizmetler”, Ürünler için kurulum, yapılandırma ve ilgili hizmetlerdir ve Sözleşmenin 
amaçları bakımından “Hizmetler”dir. Profesyonel Hizmetler için verilen bir Sipariş bir Satış Fiyat Teklifinde 
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ya ‘PS-FF’ ya da ‘PS-FF- NS' olarak belirtilir. AWS Elemental, tamamlandıktan sonra Profesyonel 
Hizmetlerin ücretlerini size fatura edecektir. Faturaları e-posta ile almayı kabul ediyorsunuz. 

9.2 ‘PS-FF- NS' içeren bir Sipariş için, sağlanacak olan Profesyonel Hizmetlerin kapsamını, geçerli 
ücretleri ve geçerli olabilecek ek hükümleri ve koşulları açıklayan ayrı bir yazılı çalışma talimatı (“SOW”) 
imzalamanız gerekir. AWS Elemental veya Bağlı Kuruluşlarının herhangi birisi sizin ile SOW’lar 
imzalayabilir. Geçerli SOW’da belirtilen şekilde her SOW ya Sözleşmenin ya da AWS Sözleşmenizin bir 
parçası haline getirilecektir. 

9.3  'PS-FF' için verilen herhangi bir Sipariş için AWS Elemental aşağıdaki Profesyonel Hizmetleri 
sağlayacaktır: 

• IP adresi ve internet sunucu adı yapılandırmaları dahil eksiksiz cihaz ve işletim sistemi 
başlatması. 

• Sürüm ve lisans doğrulaması dahil eksiksiz AWS Elemental Yazılım tedariği. 

• Tüm grafik kullanıcı arabirimlerinin (GUI’ler) ve geliş ve gidiş yönlerindeki cihazlara bağlanma 
olanağının test edilmesi. 

• Kodlama işlerinin, kanal sıralamaların, akış profillerinin ve yedekliliğin yapılandırılması. 

• Dış 3’üncü taraf sistemleri ile (mevcut ise) uçtan uca iş akışının test edilmesi, ancak, 3’üncü taraf 
sistemlerinin AWS Elemental Ürünlerinde yol açtığı her türlü performans veya bütünleştirme 
sorunlarından yalnızca siz sorumlu olursunuz. 

• Genel şekilde mevcut olan AWS Elemental Yazılımı uygulanacaktır. Genel şekilde mevcut olan 
en son yazılıma dahil olmayan herhangi bir işlevsellik gerekliliği kapsam dışındadır. 

9.4 Aşağıdaki müşteri çıktılarını sağlamadığınız sürece AWS Elemental hiç bir Profesyonel hizmet 
sağlamak zorunda değildir: 

• Raflar, kablolar, güç ve soğutma dahil olmak üzere AWS Elemental Cihazının, sanal veya üçüncü 
taraf ana bilgisayarların eksiksiz fiziksel kurulumu. 

• Kodlama kaynağının, giriş ve çıkış bilgilerinin sağlanması. 

• Tüm AWS Elemental iş akışları için kaynağa ve varış yerleri son noktalarına bağlanma olanağının 
doğrulanması. 

• Gerekli olan tüm ağ adreslemenin atanması ve belgelendirilmesi. 

• Geçerli dış veya 3’üncü taraf sistemlerine bağlanma olanağının doğrulanması (ancak, 3’üncü 
taraf sistemlerinin AWS Elemental Ürünlerinde yol açtığı her türlü performans veya bütünleştirme 
sorunlarından yalnızca siz sorumlu olursunuz). 

• Gerekli herhangi bir tesise veya sisteme gelen AWS Elemental personeli için, temas nokta(lar)ı 
ve uygun çalışma ortamı sağlanması. 

9.5 AWS Elemental Profesyonel Hizmetleri profesyonel bir şekilde sağlayacak, hünerli ve deneyimli 
kaynaklar kullanacaktır (bazı durumlarda üçüncü taraf yükleniciler dahil olmak üzere). AWS Elemental 
bunu yapmadığı takdirde tek çözüm yolunuz olarak, AWS Elemental kendi tercihine göre ve işin 
yapılmasından sonra on (10) gün içinde sizden söz konusu uygunsuzluğu açıklayan yazılı bildirim 
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alınması üzerine (e-posta yeterlidir) uygunsuz Profesyonel Hizmet(ler)in ücretini geri ödeyecek veya 
bunlar bu şekilde yerine getirilinceye kadar bunları tekrar yapacaktır. 

9.6 AWS Elemental hukuk veya uyum tavsiyeleri sağlamaz. Hizmetleri kullanmanızın geçerli hukuk ve 
mevzuat gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı hakkında kendi değerlendirmenizi yapmaktan 
sorumlusunuz. AWS Elemental’in size Profesyonel Hizmetler sağlamasına yetki vermek için gerekli olan 
tüm haklara sahip olduğunuzu taahhüt ve garanti ediyorsunuz. 

10. Değerlendirme Ürünleri 

10.1 Bu Bölüm 10, yalnızca dahili kullanımınız veya bizim tarafımızdan yazılı olarak onaylanan başka bir 
geçici kullanım için (“Amaç”) size bazı ürünleri ödünç verebileceğimiz ek hükümleri ve koşulları 
açıklamaktadır (“Değerlendirme Cihazlarını” ve “Değerlendirme Yazılımlarını” içeren “Değerlendirme 
Ürünleri”). Bu Ürün Koşullarında açıklanan ve bir Siparişin parçası olarak size sağlanan şekilde, 
Değerlendirme Ürünleri için geçerli olan tüm koşullara uymak zorundasınız. 

10.2 Değerlendirme Ürünlerini kullanma hakkınız Varış Yerinde (aşağıda tanımlanmıştır) teslim alınması 
üzerine başlar ve taraflar arasında yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varılmadığı sürece 60 günlük bir 
süre boyunca devam eder (“Değerlendirme Dönemi”). Sözleşmeye uymanıza tabi olarak, Değerlendirme 
Döneminde Değerlendirme Ürünlerini kullanmanız sizin için bir ücrete yol açmaz.  

10.3 Bu belge ile size Değerlendirme Dönemi boyunca Değerlendirme Ürünlerini Amaç için kullanmanız 
için kişisel, sınırlı, aktarılamaz, temlik edilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir bir hak ve lisans 
veriyoruz.  Değerlendirme Yazılımlarını kullanmanız ayrıca EULA’ya ve bizim tarafımızdan sağlanan tüm 
ilgili Belgelere ve talimatlara da tabidir. Şunları yapmayacaksınız ve başka bir tarafın yapmasına izin 
vermeyeceksiniz: (i) Değerlendirme Ürünlerini herhangi bir üçüncü tarafa satmak, kiralamak, lisans 
vermek, ödünç vermek veya aktarmak; (ii) Değerlendirme Ürünleri için tersine mühendislik, kaynak koda 
dönüştürme veya geri derleme işlemi yapmak; (iii) Değerlendirme Ürünlerinden herhangi bir özel mülkiyet 
uyarısını veya etiketini sökmek; (iv) benzer veya rekabet eden bir ürün veya hizmet oluşturmak veya 
özelliklerini veya işlevselliğini kopyalamak için Değerlendirme Ürünlerini analiz etmek, kullanmak veya 
onlara erişmek; (v) bir Değerlendirme Cihazı üzerine herhangi bir üçüncü taraf yazılımı indirmek veya 
eklemek. Değerlendirme Ürünleri üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve çıkarlar ve Değerlendirme 
Ürünlerindeki tüm ilgili teknoloji ve fikri mülkiyet hakları bize veya lisans verenlerimize aittir ve bunları elde 
tutarız.  Bu Bölüm 10’da açıklananlar dışında, ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı dahil olmak üzere, 
Değerlendirme Ürünleri üzerinde hiç bir hak elde etmezsiniz. 

10.4 Değerlendirme Cihazlarını Birleşik Devletler içindeki sevk noktamızda (“Sevk Kaynağı”) taşıma için 
hazır duruma getirerek EXW (Incoterms 2020) olarak teslim edeceğiz. Değerlendirme Ürünleri Sipariş 
üzerine sevk için hazır durumda olmayabilir ve bir Değerlendirme Cihazının sevk edilmesindeki bir 
gecikme yüzünden bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.  Değerlendirme Cihazlarını masrafı biz karşılayarak 
Sevk Kaynağından Siparişinizde sizin tarafınızdan belirtilen konum(lar)da size taşımak için taşıyıcıyı 
seçmek üzere bize yetki veriyorsunuz (“Varış Yeri”).  Geçerli olan şekilde, (i) taşıyıcının sevkiyatı Varış 
Yerine taşımasına olanak vermek için gereken tüm bilgileri bize sağlayacaksınız, (ii) Varış Yerinin 
Amerika Birleşik Devletleri dışında olması durumunda Değerlendirme Cihazlarının Varış Yerinize ATA 
Karnesi veya yetki bölgenizde mevcut olan KDV’den muaf başka bir geçici ithalat planı kapsamında 
teslim edilmesini düzenleyeceğiz (“Karneli Giriş”), (iii) Değerlendirme Ürünlerinin sevkiyatı için Varış 
Yerindeki resmi ithalatçı siz olacaksınız ve gerekli olabilecek KDV, Hizmet Vergisi, mal ve hizmet vergisi, 
tüketim vergisi, satış ve işlem vergileri ve brüt hasılat vergisi veya ithalat ile ilgili diğer ücretlerin 
ödenmesinden sorumlusunuz ve (iv) Sevk Kaynağından Varış Yerine sevk için gerekli olan geçerli tüm 
lisans gereklilikleri veya diğer yetkiler dahil olmak üzere geçerli tüm ithalat, tekrar ithalat, ihracat, tekrar 
ihracat kontrol yasalarına uymaktan sorumlu olacaksınız.  Karneli Girişin Değerlendirme Ürünlerini test, 
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değerlendirme veya deneme dışında bir amaç için kullanılmasını yasakladığını ve yetki bölgenizin yasası 
kapsamında bir Karneli Girişin hükümlerinin ve koşullarının herhangi bir ihlalinden yalnızca sizin sorumlu 
olacağınızı (ve bizi ve Bağlı Kuruluşlarımızı bunun karşısında savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar 
görmememizi sağlayacağınızı) beyan ve kabul ediyorsunuz. 

10.5 Siz (i) Değerlendirme Ürünlerinin kurulmasından ve kullanılmasından yalnızca siz sorumlu 
olacaksınız, (ii) Değerlendirme Ürünlerinin size teslim edildiği zamandan Değerlendirme Ürünlerinin 
Bölüm 10.7’ye uygun şekilde bize iade edildiği zamana kadar Değerlendirme Ürünlerinin kaybolmasından 
veya zarar görmesinden siz sorumlu olacaksınız, (iii) bir Değerlendirme Ürününü Varış Yer(ler)i dışında 
bir konuma taşıyamazsınız veya bir Değerlendirme Ürününü Varış Yerleri dışında bir konumda 
kullanamazsınız ve (iv) herhangi bir Değerlendirme Ürününün kaybolması veya zarar görmesi durumunda 
bize hemen yazılı bildirimde bulunacaksınız. Değerlendirme Ürünleri üzerindeki mülkiyeti aktarmıyoruz; 
Değerlendirme Ürünleri size satılmamakta yalnızca lisanslanmaktadır. Masrafını kendiniz karşılayarak 
Değerlendirme Ürünlerini her türlü ipotekten ve borçtan uzak tutacaksınız ve Değerlendirme Ürünleri 
üzerindeki çıkarımız tehlikeye girdiği takdirde bize hemen bildirimde bulunacaksınız.  Değerlendirme 
Ürünlerinin üzerine yerleştirilmiş olan plakaları, etiketleri veya başka işaretleri sökmeyecek, örtmeyecek 
veya değiştirmeyeceksiniz. 

10.6 Bizim tarafımızdan açık şekilde yetki verilmediği sürece (örneğin Değerlendirme Ürününüzü satın 
alınacak bir Ürün haline dönüştürmek için bir Satış Fiyat Teklifi düzenleyerek): (a) size Değerlendirme 
Dönemi ötesinde sağlanan herhangi bir Değerlendirme Ürününün mülkiyetini elde tutmanıza izin 
olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve (b) herhangi bir Ürünü satın almak istemeniz halinde 
Değerlendirme Ürünlerini Bölüm 10.7’ye uygun şekilde bize iade etmek zorundasınız ve biz de yeni 
Ürün(ler)i size Sözleşme kapsamında ayrı bir ticari işlem halinde satacağız. 

10.7 Değerlendirme Döneminin sona ermesinden sonra otuz (30) gün içinde Değerlendirme Cihazlarını 
bize iade etmeyi ve/veya size sağlanmış tüm Değerlendirme Yazılımlarını (tüm yedek kopyalar ve 
beraberlerindeki Belgeler dahil) kalıcı şekilde silmeyi kabul ediyorsunuz.  Bizim isteğimiz üzerine, tüm 
Değerlendirme Yazılımlarını ve ilgili Belgeleri kullanmaya son verdiğinizi ve sildiğinizi bize yazılı şekilde 
onaylayacaksınız.  Tüm Değerlendirme Cihazları bize, size teslim edildiği zamanki ile aynı durumda 
(makul aşınma ve yıpranma beklenir), orijinal AWS Elemental ambalajı içinde iade edilmek zorundadır.  
Herhangi bir Değerlendirme Cihazının iadesini düzenlemek için elemental-
logistics@amazon.com  adresinden bizim ile iletişim kurmayı ve bizim sağladığımız “İade Malzemeler 
Yetkisi” talimatlarını ve prosedürlerini izlemeyi kabul ediyorsunuz.  Bize iade ettiğiniz herhangi bir dijital 
veya somut mal için, teslimatı Birleşik Devletler’deki belirlenmiş işyerimize (Sevk Kaynağından farklı 
olabilir) DDP (IncoTerms 2020) şeklinde yapacaksınız ve bunu teslim almamız üzerine kaybolma riski 
sizden bize geçecektir.  Değerlendirme Ürünlerini bize iade etmeden önce Sizin İçeriğinizin tüm 
Değerlendirme Ürünlerinden tamamen silinmesini sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. 
Değerlendirme Ürünleri makul bir bildirimden sonra bize hemen iade edilmediği veya size teslim 
edilenden farklı bir durumda iade edildiği takdirde (makul aşınma ve yıpranma düşülerek) Sözleşmenin 
geçerli hükümlerine uygun şekilde, bize (i) Değerlendirme Ürünlerinin liste fiyatını veya bu fiyat ile iade 
üzerine azalmış değer arasındaki farkı (geçerli olan şekilde) ve (ii) söz konusu ücretlerin ödenmesi ile 
ilişkili olan geçerli tüm Dolaylı Vergileri ödemeyi kabul ediyorsunuz. 

10.8 Herhangi bir zamanda yalnız kendi takdirimiz ile Değerlendirme Ürünlerini kullanma hakkınızı ve 
lisansınızı size bildirim vererek (e-posta yeterli olacaktır) derhal feshedebiliriz. Fesih üzerine 
Değerlendirme Ürünlerini kullanmayı hemen bırakacak ve Bölüm 9.7’ye uygun şekilde iade edeceksiniz.   

10.9 Ürünleri ve Hizmetleri perakende satmak için AWS Elemental tarafından size yetki verildiği zaman 
bu Bölüm 10.9 geçerli olur. Bu Sözleşmede Bölüm 10.3’teki hiç bir sınırlandırmaya bakılmaksızın, 
Değerlendirme Ürünlerini şu ek koşullara tabi olarak müstakbel müşterileriniz (“Son Müşteri”) için test, 

https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms/elemental-logistics@amazon.com
https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms/elemental-logistics@amazon.com
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deneme veya değerlendirme amaçları ile kullanabilirsiniz: müstakbel Son Müşterilerinizin her birisi ile Son 
Müşterilerin Değerlendirme Ürünlerini kullanmasını ve ona erişmesini düzenleyen ve (a) AWS Elemental 
tarafından yazılı olarak başka türlü mutabık kalınmadığı sürece Son Müşterinin Değerlendirme Ürününü 
kullanmasını dahili, ticari olmayan değerlendirme ve test amaçları için Değerlendirme Döneminden daha 
uzun olmayan bir dönem ile özel şekilde sınırlandıran, (b) Değerlendirme Ürününü Son Müşterinin, 
Değerlendirme Ürününün söz konusu Son Müşteriye teslim edildiği fiziksel konumda tutmasını gerekli 
tutan, (c) bu Sözleşmenin hükümleri ve koşulları ile tamamen tutarlı olan ve (d) esas itibarıyla aşağıdaki 
şekilde bir madde ekleyerek Değerlendirme Ürününe erişen Son Müşterinin EULA’yı kabul etmesini ve 
ona tabi olmayı kabul etmesini gerekli tutan bir sözleşme yapacaksınız (bir “Son Müşteri Sözleşmesi”): 
“Bu Sözleşmeyi yapmakla, Değerlendirme Ürünlerini kullanmanızın sizin ile Elemental Technologies LLC 
arasında ayrı bir sözleşme olan AWS Elemental EULA’ya tabi olduğunu kabul ediyorsunuz.”  Son 
Müşterilerin Son Müşteri Sözleşmesini söz konusu Son Müşteri için geçerli olan yasalar kapsamında 
yasal olarak uygulatılabilen ve onlar ile uyumlu olan şekilde açıkça kabul etmesini sağlayacaksınız.  
Değerlendirme Cihazının SI’nın Varış Yeri yargı bölgesine ithal edildiği ATA Karnesini kullanarak hiç bir 
Değerlendirme Cihazını tekrar ihraç etmeyecek veya aktarmayacaksınız.   

10.10 SÖZLEŞMEDEKİ VEYA ÜRÜN KOŞULLARINDAKİ HİÇ BİR SORUMLULUK REDDİNİ 
SINIRLANDIRMAKSIZIN, DEĞERLENDİRME ÜRÜNLERİ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE 
DEĞERLENDİRME ÜRÜNLERİ BAKIMINDAN GEREK AÇIK GEREK DOLAYLI GEREKSE YASA 
TEMELİNDE HİÇ BİR GARANTİ VERMİYORUZ VE MÜLKİYET, İHLAL ETMEME, TİCARETE 
ELVERİŞLİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUN OLMA HAKKINDAKİ VE PERFORMANS, İŞ YAPMA, 
KULLANMA VEYA TİCARET YAPMA ŞEKLİ YÜZENDEN ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ DOLAYLI 
GARANTİYİ KESİN ŞEKİLDE REDDEDİYORUZ. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK RETLERİ VE 
SINIRLANDIRMALAR GEÇERLİ YASA TARAFINDAN YASAKLANAN ÖLÇÜDE GEÇERLİ 
OLMAYACAKTIR. Değerlendirme Ürünleri hataya karşı dayanıklı değildir ve Ürünlerin arıza yapmasının 
doğrudan ölüme, kişisel yaralanmaya ve fiziksel maddi zarara yol açabileceği herhangi bir uygulama gibi 
(toplu şekilde “Yüksek Riskli Faaliyetler”) hataya karşı dayanıklı performans gerektiren tehlikeli 
ortamlarda kullanılmak için tasarlanmamış veya amaçlanmamıştır. Yüksek Riskli Faaliyetlere uygunluk 
için herhangi bir açık veya dolaylı garantiyi kesin şekilde reddediyoruz. 

10.11 Değerlendirme Ürünlerini sizin veya Son Müşterinizin kullanmasından kaynaklanan veya onunla 
ilişkili olan har türlü iddia, kayıp, zarar, uzlaşma, maliyet, gider veya başka bir yükümlülük (bir 
sınırlandırma olmaksızın avukat ücretleri dahil) karşısında bizi, Bağlı Kuruluşlarımızı ve lisans 
verenlerimizi ve bunların her birisinin görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini ibra edecek, 
tazmin edecek, savunacak ve zarar görmemelerini sağlayacaksınız.  

10.12 BİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ, NASIL ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN 
VE YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, DEĞERLENDİRME ÜRÜN(LER)İNDEN 
KAYNAKLANAN VEYA ONLAR İLE İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BAŞKA BİR VERİ 
KAYBINIZ, KAR KAYBINIZ, TEMİNAT KAYBINIZ VEYA BAŞKA BİR ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ 
ŞEKLİNDEKİ, DOLAYLI, CEZAİ, İBRET NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VEYA MENFİ ZARAR YÜZÜNDEN 
YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR VE DEĞERLENDİRME ÜRÜN(LER)İNDEN KAYNAKLANAN VEYA 
ONLAR İLE İLGİLİ OLAN BİR TALEP YÜZÜNDEN BİZİM, BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN VE LİSANS 
VERENLERİMİZİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ $1000.00 USD TUTARINI AŞMAYACAKTIR. 

 


