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Bu AWS Elemental Cihazlar ve Yazılımlar Hizmet Koşulları (“Sözleşme”), Ürünleri ve Hizmetleri 
(aşağıda tanımlandığı gibi) satın almanızı ve kullanmanızı düzenleyen hükümler ve koşulları 
içerir ve bizim ile Ürünler veya Hizmetler satın almanız için geçerli olan ayrı bir yazılı sözleşme 
yapmış olmadığınız sürece Elemental Technologies LLC (“AWS Elemental” ve bu Sözleşmede 
ayrıca “biz”, “bize,” veya “bizim” olarak anılmaktadır) ile sizin veya temsil ettiğiniz tüzel kişilik 
(“siz” veya “sizin”) arasında yapılan bir sözleşmedir ve ayrı bir yazılı sözleşme yapmış olmanız 
durumda ize söz konusu belirli Ürünleri veya Hizmetleri satın almanızı ve kullanmanızı ayrı 
yazılı sözleşme düzenler. Bu Sözleşme, bu koşullar ile birlikte sunulan bir “Devam” düğmesine 
veya işaret kutusuna tıkladığınız veya bunun öncesinde olması halinde Ürünler veya Hizmetleri 
için bir Sipariş verdiğiniz (aşağıda tanımlandığı gibi) zaman geçerli olur (“Geçerlilik Tarihi”). 
Sözleşmeler yapmaya yasal bakından ehil olduğunuzu (örneğin reşit olmayan bir kişi 
olmadığınızı) bize taahhüt ediyorsunuz. Bu Sözleşmeyi çalıştığınız şirket gibi bir tüzel kişi için 
olmanız halinde o tüzel kişiyi temsil etmeye yasal yetkiniz olduğunu bize taahhüt ediyorsunuz. 
Bu Sözleşmede kullanılan büyük harf ile yazılmış bazı terimlerin tanımlarını görmek için lütfen 
Bölüm 14’e bakın. 

1. Ürünler ve Hizmetler Satın Alınması 

Bu Sözleşme, Süre sırasında Siparişlere uygun şekilde bizden herhangi bir Ürün ve Hizmet 
satın alınmasını düzenler. Bu Sözleşmenin koşullarına ve Ürünleri ve Hizmetleri kullanımınız 
için geçerli olan tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere uyacaksınız. Bazı AWS Element 
Ürünleri ve Hizmetleri için Ürün Koşulları geçerlidir. Sipariş vermek için bir AWS Hesabına sahip 
olmanızı isteyebiliriz, bu durumda Satış Fiyat Tekliflerini yalnızca AWS Hesabınıza teslim 
ederiz. Açıklık getirmek için, Ürünler ve Hizmetler AWS Sözleşmeniz kapsamında sağlanan 
“AWS Hizmetleri” değildir. Herhangi bir Sipariş ile ilgili sözleşmemiz başka herhangi bir 
Siparişten bağımsızdır. Satış Fiyat Teklifinizdeki fiyatlar belirtilen sona erme tarihine kadar 
geçerlidir. Teslimattan en az 30 gün önce iptalinizi bize yazılı olarak bildirmediğiniz sürece hiçbir 
Cihaz Siparişini iptal edemezsiniz.   

2. Ürünlerin Teslim Edilmesi ve Kabul Edilmesi. 

2.1. Teslim Etme Tarihleri. Herhangi bir Siparişteki veya Sipariş Teyidindeki teslimat tarihleri 
yalnızca tahminidir ve Teslimattaki herhangi bir gecikmeden kaynaklanan hiçbir Kayıptan hiçbir 
durumda sorumlu olmayacağız.  

2.2. Sevk Desteği. Bölüm 2.3’te açıklandığı gibi Siparişiniz ile ilişkili olarak yazılı olarak başka 
şekilde talepte bulunmadığınız sürece, Sevk Kaynağından Ürünlerinizi sevk etmek için taşıyıcıyı 
seçmemize izin verirsiniz ve taşıyıcının Ürünleri belirlenmiş varış yerine sevk etmesini sağlamak 
için gerekli olan tüm bilgileri bize sağlarsınız. Sipariş Teyidinde veya yazılı talebiniz üzerine 
sevkiyat ücretleri hakkında bir tahmin sağlayacağız. Bu Sözleşmede Bölüm 5’e uygun olarak 
ödemeyi kabul ettiğiniz sevkiyat bedellerini ödeyeceğiz ve bu tutarı faturanıza dahil edeceğiz. 



2.3. Müşteri Taşıyıcıları. Siparişiniz ile bağlantılı olarak, Ürünlerinizi Sevk Kaynağından varış 
yerinize giderleri yalnız size ait olmak üzere tercih ettiğiniz bir taşıyıcıyı kullanarak sevk 
etmememizi yazılı olarak talep edebilirsiniz. Bu durumda şunları kabul edersiniz: 

(a) sizin tarafınızdan tayin edilen taşıyıcı tarafından Ürünlerinizin Sevk Kaynağından varış 
yerinize sevk edilmesini sağlamak için gerekli tüm bilgileri yazılı olarak bize sağlamak; 

(b) Ürünlerinizi sevk etmek için sizin tarafınızdan görevlendirilen herhangi bir taşıyıcıya, Sevk 
Kaynağımızda faaliyet göstermeye ilişkin talimatlarımızı sağlamak. Bu gibi tüm talimatları 
Teslimat tarihinden önce sağlayacağız ve 

(c) geçerli yasa tarafından gerekli tutulmadığı sürece herhangi bir sevkiyat belgesinde hiçbir 
durumda bizim adımızı kullanmayacak veya bizi belirtmeyeceksiniz. 

2.4. Uluslararası Sevkiyatlar. Her Ürünün Sevk Kaynağından varış yerinize sevkiyatı için resmi 
ithalatçı olacaksınız. Ürünlerin Sevk Kaynağından sizin varış yerinize sevk edilmesi için gerekli 
olan tüm lisansları veya diğer yetkileri alacaksınız. 

2.5. Mülkiyet; Kayıp Riski. Size satılan Cihazların mülkiyeti ve kayıp riski teslimat üzerine size 
geçer. Yazılım üzerindeki mülkiyeti aktarmayız; Yazılım size satılmaz, yalnızca lisanslanır. Tüm 
sevkiyatlar için giderleri size ait olmak üzere sigorta yaptırmaktan yalnızca siz sorumlusunuz. 

2.6. Kabul. Teslimat üzerine, Teslim Edilmiş Ürünleri kabul etmiş sayılacaksınız. Teslim Edilmiş 
Ürünü ancak Teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde Ürünün Siparişte ve ilgili Belgelerde 
belirtilen teknik özelliklere maddi olarak uymadığı hakkında bize bildirimde bulunmanız halinde 
reddedebilir veya iade edebilirsiniz. Ürünleri nedene bağlı olarak reddetmeniz halinde Ürünleri 
değiştirme veya satışı iptal etme (bizim takdirimize bağlı olarak) hakkına sahibiz. Her iki 
durumda da, kabul edilmiş herhangi bir Ürün için geçerli olan sınırlı Ürün garantilerinde 
açıklanan tüm hakları ve çözüm yollarını elde tutarsınız. 

2.7. İadeler. Bize iade ettiğiniz herhangi bir dijital veya somut mal için ve yazılı olarak başka 
türlü anlaşmaya varılmadığı sürece, teslimatı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki belirlenmiş 
işyerimize (Sevk Kaynağından farklı olabilir) DDP teslimat (Incoterms 2020) yapacaksınız ve 
söz konusu malı teslim almamız üzerine mülkiyet (Cihazlar bakımından) ve kaybolma riski 
sizden bize geçecektir. 

2.8. Ticaret ve Ürün Uyumluluğu.   

(a) Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ve ABD yasasına uygun şekilde, tarafların her birisi, İhracat 
Dairesi Düzenlemeleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri ve ABD Yabancı Varlıklar 
Kontrol Ofisi tarafından uygulanan ticari yaptırımlar programları gibi, bir ABD şirketi için geçerli 
olan yürürlükteki tüm ithalat, yeniden ithalat, yaptırımlar, boykot karşıtlığı, ihracat ve yeniden 
ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine uyacaktır. 

(b) Sizin ve finansal kuruluşlarınızın veya sizin veya finansal kuruluşlarınızın sahibi olan veya 
kontrol eden herhangi bir tarafın yaptırımlara tabi olmadığını veya bir sınırlandırma olmaksızın 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Yönetimi (örneğin, ABD Hazine Bakanlığının Özel 
Olarak Belirlenmiş Uyruklar Listesi ve Dış Yaptırımlardan Kaçınanlar Listesi ve ABD Ticaret 
Bakanlığı’nın Kuruluş Listesi), Avrupa Birliği veya Üye Devletleri veya başka bir geçerli devlet 
makamı tarafından tutulan listeler dahil olmak üzere herhangi bir yasaklı veya kısıtlı taraflar 
listesinde yer almadığını taahhüt ve garanti ediyorsunuz. 



(c) Bizim talebimiz üzerine, siz veya yetkili temsilciniz, Ürünlerin ihracatı veya ithalatı ile ilgili 
belgeler dahil olmak üzere bu Sözleşme kapsamındaki Ürünlerin sevkiyatı ile ilgili belgeleri bize 
sağlayacaktır. 

(d) Cihazlar için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği içinde gerekli olan ürün 
güvenliği ve elektromanyetik uygunluk sertifikaları bulunduruyoruz; söz konusu Cihaza bağlı 
olarak ek yargı bölgeleri için sertifikalar bulundurulmaktadır. Bazı cihazlar bizim tarafımızdan 
belirli yargı bölgelerine sevk edilmek üzere temin edilemez. Yazılı isteğiniz üzerine Cihazlar için 
düzenleyici belgelendirmelerini kanıtlayan belgeler sağlayacağız. Bulundurduğumuz 
belgelendirmelerin belirli bir yargı bölgesinde Ürünler için geçerli olan tüm yasaları karşıladığını 
garanti etmiyoruz ve Ürünleri sizin yargı bölgenize ithal etmek veya orada kullanmak için gerekli 
olabilecek ek yasal ve düzenleyici gereklilikleri, onayları, yeterlilik belgelerini veya 
belgelendirmeleri belirlemekten ve bunlara uymaktan sorumlusunuz. 

3. Gizlilik ve Güvenlik. 

3.1. Veri Güvenliği. Bölüm 10’u veya Bölüm 4.2 kapsamındaki yükümlülüklerinizi 
sınırlandırmadan, Sizin Hizmetler İçeriğinizi kazara veya yasa dışı şekilde kaybolmaya, 
erişilmeye veya açıklanmaya karşı güvene almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış makul ve 
uygun önlemler uygulayacağız. Hesap Bilgilerinizi yalnızca Gizlilik Politikasına uygun şekilde 
kullanacağız ve siz de söz konusu kullanıma izin veriyorsunuz. 

3.2. Veri Gizliliği. Hizmetleri sürdürmek veya talebiniz üzerine size sağlamak için gerekli olması 
veya yasaya veya bir devlet organının bağlayıcı kararına uymak için gerekli olması dışında 
Hizmet İçeriğinize erişmeyecek veya onu kullanmayacağız. Hizmetlerimizi alma amaçları için 
Hizmet İçeriğinizi ve herhangi bir günlüğü veya başka benzer kullanım ölçümlerini bize 
aktarmakla Hizmet İçeriğinize bu amaç için erişmemize ve onu kullanmamıza onay vermiş 
olursunuz. Hizmet İçeriğiniz bakımından, AWS Elemental, bu Sözleşmeyi uygulamaya koymak 
için gerekli olması veya yasaya veya bir devlet organının bağlayıcı kararına (bir mahkeme celbi 
veya mahkeme emri gibi) uymak için gerekli olması dışında Müşterinin yazılı izni olmadan 
Hizmet İçeriğinizi hiçbir amaç için açıklamayacaktır. 
  

4. Sizin Sorumluluklarınız. 

4.1. Hesaplarınız. AWS Hesabınızı ve Hesap Bilgilerinizi Satış Fiyat Teklifleri vermek, Siparişleri 
tamamlamak, fatura düzenlemek ve bu Sözleşme kapsamında Ürünler ve Hizmetler sağlamak 
için kullanacağız. Siparişler için sizin tarafınızdan yetki verilmesine veya siz, çalışanlarınız veya 
üçüncü bir taraf (yüklenicileriniz veya temsilcileriniz dahil) tarafından yapılmasına bakılmaksızın, 
AWS Hesabınız ile bağlantılı olarak verilen tüm Siparişlerden siz sorumlusunuz ve biz ve Bağlı 
Kuruluşlarımız AWS Hesabınıza yetkisiz erişimden sorumlu değiliz. AWS Hesabınızda aksi 
belirtilmediği sürece AWS Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlusunuz. 

4.2. Sizin İçeriğiniz. İçeriğinizin ve Ürünleri kullanımınızın Politikaların hiçbirisini veya hiçbir 
geçerli yasayı ihlal etmemesini sağlayacaksınız. İçeriğinizin geliştirilmesi, içeriği, çalışması, 
bakımı ve kullanımı bakımından yalnız siz sorumlusunuz. 

4.3. Ürünler İçeriğinizin Güvenliği ve Yedeklenmesi. Ürünleri gerekli şekilde yapılandırmaktan ve 
kullanmaktan ve Ürünler İçeriğinizi uygun bir güvenlik ve koruma sağlayacak şekilde güvene 
almak, korumak ve yedeklemek için gerekli önlemi almaktan sorumlusunuz (size sunduğumuz 



en iyi güvenlik uygulamalarını ve politikalarını izlemek dahil) ve bunlar, Ürünlerinizi ve Ürünler 
İçeriğinizi yetkisiz erişimden korumak için fiziksel ve mantıksal güvenlik, güvenlik duvarları, 
şifreleme ve başka ağ güvenliği araçları kullanmayı ve Ürün İçeriğinizi düzenli şekilde 
arşivlemeyi içerebilir. 

5. Ücretler ve Ödeme 

5.1. Ürünler ve Hizmetler için Ücretler. Ürünlerin ve Hizmetlerin fiyatlarına geçerli vergiler, 
harçlar ve resimler (örneğin Dolaylı Vergiler) ve sevkiyat veya navlun bedelleri dahil değildir. 
İlgili Satış Fiyat Teklifinde belirtilen fiyatlar için size şu şekilde fatura keseceğiz: (a) Ürünler için, 
Teslimat tarihinde ve (b) Hizmetler için, ilgili Ürün Koşulunda belirtilen şekilde. Ürünler ve 
Hizmetler için fatura düzenlemesi Amazon Web Services, Inc. tarafından veya idari kolaylık için 
bizim adımıza başka bir Bağlı Kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir, ancak tüm faturalar AWS 
Elemental tarafından sağlanan Ürünlerin veya Hizmetlerin bedellerini (artı geçerli olan tüm 
Dolaylı Vergileri veya sevkiyat veya navlun bedellerini) açıkça gösterecektir. Faturanızda 
belirtilen ücretleri ve bedelleri desteklediğimiz (faturanızda belirtilebilir) ödeme yöntemlerinden 
birisini kullanarak fatura tarihini izleyen 30. günde veya daha önce ödeyeceksiniz. Yukarıda 
belirtilenlere bakılmaksızın, bir Satış Fiyat Teklifinde veya Sipariş sürecinin bir parçası halinde 
belirterek Teslimattan önce ödeme yapmanızı talep edebiliriz. Bu koşullar kapsamında sizin 
tarafınızdan ödenecek olan tüm tutarlar mahsup veya mukabil talep olmaksızın ve herhangi bir 
kesinti veya stopaj olmaksızın bize ödenecektir. AWS Hesabınız kapsamında Bağlı 
Kuruluşlarımız tarafından sunulan hizmetlerin veya ürünlerin bedeline uygulanmak üzere size 
sağlanan herhangi bir indirimi, ön ödemeyi veya başka bir krediyi AWS Elemental Ürünler veya 
Hizmetler faturalarınıza uygulayamazsınız. Tüm geç ödemelerde size aylık %1,5 oranında (veya 
daha az ise yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulamayı seçebiliriz. 

5.2. Vergiler. Tarafların her birisi, bu Sözleşme kapsamındaki ticari işlemler ve ödemeler için 
veya ilgili olarak o tarafa uygulanan tüm vergilerin ve diğer resmi ücretlerin ve bedellerin (ve 
bunlara uygulanan tüm cezaların, faizlerin ve başka eklemelerin) belirlenmesinden ve 
ödenmesinden geçerli yasa uyarınca sorumlu olacaktır. Ürünler ve Hizmetler için ödeyeceğiniz 
tüm ücretlere Dolaylı Vergiler dahil değildir. Yasal olarak sizden tahsil etmeye mecbur veya 
yetkili olduğumuz geçerli Dolaylı Vergileri talep edebiliriz ve siz de ödeyeceksiniz. Sizden 
Dolaylı Vergileri tahsil etme mecburiyetimiz olup olmadığını belirlemek için makul olarak gerekli 
olan bilgileri bize sağlayacaksınız. Söz konusu Dolaylı Vergi için mevcut olan bir muafiyeti talep 
edebileceğimiz şekilde, usulünce doldurulmuş bir muafiyet sertifikasını veya doğrudan ödeme 
izni sertifikasını bize verdiğiniz hiçbir Dolaylı Vergiyi tahsil etmeyeceğiz ve siz de 
ödemeyeceksiniz. Bu Sözleşme kapsamında sizin tarafınızdan bize yapılan tüm ödemeler, 
yasaların gerektirebileceği şekilde hiçbir kesinti veya stopaj içermeden yapılacaktır. Herhangi bir 
ödeme üzerinde böyle bir kesinti veya stopaj (sınır ötesi stopaj vergileri dahil ancak bunun ile 
sınırlı olmamak üzere) bulunması gerekli olduğu zaman, tarafımızca alınan net tutarın bu 
Sözleşme kapsamında o zaman ödenmesi gereken tutara eşit olması için gerekli olan ek 
tutarları ödeyeceksiniz. Bu Sözleşme kapsamında yapılan ödemeler ile ilgili vergiler için 
herhangi bir stopaj veya kesinti tutarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için makul olarak 
istenen vergi formlarını size sağlayacağız. 

6. Geçici Askıya Alma. 

6.1. Aşağıdakileri belirlememiz halinde Ürün ve Hizmet Siparişi verme hakkınızı ve Hizmet alma 
hakkınızı size bildirimde bulunarak derhal askıya alabiliriz (tamamen veya kısmen): 



(a) sizin Ürünleri kullanmanızın veya bizim Hizmetleri yerine getirmemizin bir güvenlik riski 
oluşturması, hileli olabilmesi veya bizi, Bağlı Kuruluşlarımızı veya herhangi bir üçüncü tarafı 
sorumluluğa maruz bırakabilmesi; 

(b) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz; 

(c) Bölüm 5 kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizi ihlal etmeniz veya 

(d) olağan şekilde faaliyet göstermeyi bırakmış olmanız, alacaklıların yararına bir temlikte 
bulunmuş veya varlıklarınızın benzer şekilde elden çıkarmış olmanız veya herhangi bir iflas, 
yeniden yapılandırma, kapatma, tasfiye veya benzer bir işleme tabi kalmanız. 

6.2. Ek olarak, AWS Hesabınızın herhangi bir nedenle askıya alınması veya feshedilmesi 
durumunda Sipariş verme olanağınızı askıya alabiliriz. 

7. Süre; Fesih. 

7.1. Süre. Bu Sözleşmenin süresi Geçerlilik Tarihinde başlayacak ve bu Bölüm 7 kapsamında 
feshedilinceye kadar geçerli durumda kalacaktır. Bu Sözleşme için herhangi bir tarafça diğer 
tarafa verilen herhangi bir fesih bildirimi Bölüm 7.2’deki bildirim sürelerine uygun olan bir Fesih 
Tarihi içermelidir. 

7.2. Fesih. 

(a) Nedensiz Fesih. Bize bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle 
feshedebilirsiniz. Size en az 30 gün önceden bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi herhangi bir 
nedenle feshedebiliriz. 

(b) Haklı Neden ile Fesih. 

(i) Tarafların Herhangi Birisi Tarafından. Diğer taraf bu Sözleşmeyi maddi şekilde ihlal ettiği ve 
diğer tarafın bildirimi alındıktan sonra 30 gün boyunca maddi ihlal çözümlenmediği takdirde 
taraflardan her birisi bu Sözleşmeyi haklı neden ile feshedebilir. 

(ii) Bizim tarafımızdan. Ayrıca, şu durumda size bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi derhal 
feshedebiliriz: (A) Bölüm 6 kapsamında askıya alma hakkımız olduğu takdirde haklı neden ile, 
(B) Ürünleri veya Hizmetleri sağlamak için kullandığımız donanımı, yazılımı veya başka 
teknolojileri sağlayan üçüncü taraf bir iş ortağı ile ilişkimizin sona ermesi, feshedilmesi veya 
Ürünlerin veya Hizmetlerin bir parçası olarak donanım veya yazılım veya başka teknolojiler 
sağlama şeklimizi değiştirmemizi gerektirmesi durumunda veya (C) yasaya veya devlet tüzel 
kişilerinin taleplerine uymak için. 

7.3. Feshin Etkisi. 

(a) Genel olarak. Fesih Tarihi Üzerine: 

(i) Bölüm 7.3(b)’de belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki tüm haklarınız ve 
Siparişleriniz derhal sona erer; 

(ii) Fesih Tarihine kadar sizin için oluşan tüm ücretlerden ve bedellerden sorumlu olmaya devam 
edersiniz; 

(iii) elinizde bulunan tüm Gizli Bilgileri hemen iade edecek veya bizim tarafımızdan talimat 
verildiği takdirde imha edeceksiniz ve 



(iv) Bölümler 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.2, 11, 12, 13 ve 14, kendi hükümlerine göre geçerli olmaya 
devam edecektir. 

(b) Fesihten Sonra. Bu Sözleşmeyi Bölüm 7.2(b) uyarınca feshetmediğimiz sürece: 

(i) Teslimat tarihi Fesih Tarihinden otuz (30) gün veya daha az önce ise, Fesih Tarihinden önce 
Sipariş Ettiğiniz Ürünleri Teslim edeceğiz; 

(ii) Fesih Tarihinden önce Sipariş Ettiğiniz tüm Hizmetleri geçerli Hizmetlerin süresi boyunca 
almaya devam edeceksiniz ve 

(iii) Siparişinizde belirtilen geçerli lisans süresi boyunca (sürekli olabilir) Ürünleri kullanmaya 
devam etme hakkına sahip olacaksınız. 

8. Mülkiyet Hakları; Değişiklikler; Öneriler. 

8.1. Sizin İçeriğiniz. Sizin İçeriğiniz ile ilgili tüm haklara, mülkiyete ve çıkarlara siz (veya lisans 
verenleriniz) sahip olur. Bu Sözleşmede belirtilenler dışında, İçeriğiniz üzerinde bu Sözleşme 
kapsamında biz hiçbir hak elde etmeyiz. 

8.2. Yazılım Lisansı. Yazılımı kullanımınızın, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://www.aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-eula adresinde (ve 
bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili konumda) bulunan AWS Elemental 
son kullanıcı lisans sözleşmesi (“EULA”) tarafından düzenlendiğini ve ona tabi olduğunu kabul 
ediyorsunuz. 

8.3. Haklar; Kısıtlamalar. Ürünlerin ve Hizmetlerin içerdiği süreçler, araçlar, teknoloji, Gizli 
Bilgiler ve ticari sırlar ve bunların bu Sözleşme ile bağlantılı olarak oluşturulan veya sağlanan 
her türlü özel geliştirmesi ve bunların tüm türev çalışmaları dahil olmak üzere Ürünlerdeki ve 
Hizmetlerdeki fikri mülkiyet hakları üzerindeki tüm hakların, mülkiyetin ve çıkarların sahibi 
yalnızca ve münhasıran AWS Elemental, Bağlı Kuruluşlarımız ve lisans verenlerimiz veya 
tedarikçilerimizdir ve bu Sözleşmede açıkça belirtilen haklar dışında yukarıdakilerin hiçbirisi 
üzerinde hiçbir tür hakkınız yoktur. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey size herhangi bir Ürün veya 
Hizmet üzerindeki fikri mülkiyet haklarının herhangi birisi için tamamen veya kısmen bir mülkiyet 
hakkı tanımamaktadır veya tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Şunları yapmaya 
çalışmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (a) herhangi bir Ürünün değiştirmek, dağıtmak, değişikliğe 
uğratmak, kurcalamak, tamir etmek veya türev çalışmalarını oluşturmak, (b) Ürünler üzerinde 
tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya kaynak kodunu oluşturma işlemi yapmak 
veya Ürünler içinde yer alan herhangi bir yazılımın kaynak kodunu türetmek için başka bir işlem 
veya yöntem uygulamak (geçerli yasanın bu kısıtlamaya izin vermediği durumlar dışında), (c) 
Ürünlerden herhangi bir tanımlama işaretini, mülkiyet bildirimleri veya etiketlerini kaldırmak veya 
değiştirmek veya (d) Ürünleri veya Hizmetleri yeniden satmak veya alt lisansını vermek. Bizim 
ile sizin arasındaki ilişkiyi yanlış ifade etmeyecek veya abartmayacaksınız (sizi veya iş 
faaliyetlerinizi desteklediğimizi, onların sponsoru olduğumuzu, onları onayladığımızı veya onlara 
katkıda yaptığımızı ifade veya ima ederek dahil). Bu Sözleşme ile açık şekilde izin verilmesi 
dışında bizim ile sizin arasında herhangi bir ilişki veya bağlantı bulunduğu imasında 
bulunmayacaksınız. 

8.4. Değişiklikler; Son Verilen Ürünler veya Hizmetler. Bir Sipariş vermenizden sonra dahil 
olmak üzere ama Teslimattan önce olmamak üzere, AWS Elemental Sitesinde sağladığımız 
herhangi bir “Ömür Sonu”, “Satış Sonu”, “Destek Sonu” duyurularında veya benzer duyurularda 
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belirtilen şekilde Ürünleri ve Hizmetleri herhangi bir zamanda revize edebilir veya onlara son 
verebiliriz. Değiştirilen sürümler, Ürünler ve Hizmetler için yayınlanmış tüm özellikleri maddi 
şekilde karşılayacak veya aşacaktır. 

8.5. Öneriler. Bize veya Bağlı Kuruluşlarımıza bir Öneri sağlamanız durumunda bizim ve Bağlı 
Kuruluşlarımızın Önerileri bir kısıtlama olmaksızın kullanma hakkı olacaktır. Bu belge ile, 
Öneriler üzerindeki tüm hakları, mülkiyeti ve çıkarları geri alınamaz şekilde bize temlik 
ediyorsunuz ve Öneriler üzerindeki haklarımızı belgelendirmek, kusursuz duruma getirmek ve 
muhafaza etmek için isteyeceğimiz herhangi bir yardımı bize sağlamayı kabul ediyorsunuz. 

9. Tazmin Etme. 

9.1. Genel. Bizi, Bağlı Kuruluşlarımızı ve onların çalışanlarını, yetkililerini, yönetim kurulu 
üyelerini ve temsilcilerini şunlar ile ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasından kaynaklanan veya 
ilgili olan herhangi bir Kayıp karşısında savunacak, tazmin edecek ve zarar görmemesini 
sağlayacaksınız: (a) siz veya İçeriğiniz tarafından bu Sözleşmenin ihlal edilmesi veya geçerli 
yasanın çiğnenmesi veya (b) sizin seçtiğiniz bir taşıyıcı tarafından sağlanan hizmetler. 
Yukarıdaki (a)’dan (b)’ye kadar maddeler içinde açıklanan üçüncü taraf talepleri ile ilişkili 
herhangi bir üçüncü taraf celbine veya başka bir zorunlu yasal emre veya sürece yanıt vermek 
için makul avukatlık ücretlerini ve çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin harcanan zamanını ve 
malzemelerini o sırada geçerli olan saat başı ücretlerimiz üzerinden bize geri ödeyeceksiniz. 

9.2. Fikri Mülkiyet. 

(a) Bu Bölüm 9’daki sınırlandırmalara tabi olarak, AWS Elemental sizi ve çalışanlarınızı, 
yetkililerinizi ve yönetim kurulu üyelerinizi, Ürünlerin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet 
haklarını ihlal ettiğini veya kötüye kullandığını ileriye süren o üçüncü tarafın iddialarına karşı 
savunacağız ve herhangi bir aleyhte nihai hüküm veya uzlaşma tutarını ödeyeceğiz. 

(b) Bu Bölüm 9’daki sınırlandırmalara tabi olarak AWS Elemental’i, Bağlı Kuruluşlarını ve ilgili 
çalışanlarını, yetkililerini ve yönetim kurulu üyelerini, İçeriğinizin herhangi birisinin herhangi bir 
üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini veya kötüye kullandığını ileriye süren o üçüncü 
tarafın iddialarına karşı savunacaksınız ve herhangi bir aleyhte nihai hüküm veya uzlaşma 
tutarını ödeyeceksiniz. 

(c) Tarafların hiçbirisinin bu Bölüm 9.2 kapsamında, Ürünlerin veya Hizmetlerin veya Sizin 
İçeriğinizin başka herhangi bir ürün, hizmet, yazılım, veri, içerik veya yöntem ile, geçerli olan 
şekilde, bileşimleri tarafından yapılan ihlalden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu veya 
yükümlülüğü olmayacaktır. Ek olarak, AWS Elemental, AWS Elemental’in söz konusu kullanıma 
son vermeniz için size bildirimde bulunmasından sonra sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın 
Ürünleri kullanmasından kaynaklanan hiçbir sorumluluğa veya yükümlülüğe sahip olmayacaktır. 
Bu Bölüm 9.2’de sağlanan çözümler, Ürünler veya Hizmetler veya İçeriğiniz tarafından fikri 
mülkiyet haklarının ihlal edildiği veya kötüye kullanıldığı ile ilgili üçüncü taraf iddiaları için 
yegane ve münhasır çözüm yollarıdır. 

(d) Bölüm 9.2(a) kapsamındaki herhangi bir iddia için AWS Elemental kendi seçimine göre 
şunlardan birisini yapacaktır: (i) Ürünlerin ihlal edici olduğu iddia edilen bölümünü kullanma 
hakları temin etmek; (ii) Ürünlerin ihlal ettiği edici olduğu iddia edilen bölümünü ihlal edici 
olmayan bir alternatif ile değiştirmek; (iii) Ürünlerin ihlal edici olduğu iddia edilen bölümünü ihlal 
edici olmayan şekilde değiştirmek veya (iv) eğer (i), (ii), veya (iii) arasında hiçbirisi ticari 



bakımdan makul değil ise, (a) ihlal edici Ürünün iadesini kabul etmek ve/veya ihlal edici Ürünü 
tüm kullanma lisanslarını feshetmek ve (b) söz konusu Ürünün Teslimatından itibaren üç (3) yıl 
boyunca doğrusal amortisman temel alınarak hesaplanmak üzere, size ihlal edici Ürünün satın 
alma fiyatının kalan değerinin tutarı bakımından orantılı bir kredi vermek. 

9.3. Süreç. Bu Bölüm 9 kapsamındaki yükümlülükler yalnızca savunma veya tazminat isteyen 
taraf: (a) diğer tarafa talep hakkında hemen yazılı bildirimde bulunduğu; (b) diğer tarafın iddianın 
savunmasını ve uzlaşmasını kontrol etmesine izin verdiği ve (c) iddianın savunmasında ve 
uzlaşmasında diğer taraf ile makul biçimde işbirliği yaptığı (giderleri diğer tarafa ait olarak) 
takdirde geçerli olacaktır. Taraflardan hiçbirisi herhangi bir iddianın diğer tarafın yazılı izni 
olmadan diğer tarafın herhangi bir taahhüdünü, para ödenmesi dışında, içeren şekilde 
çözümlenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. 

10. Sınırlı Garantiler. 

10.1. Geçerli bir Ürün Koşulu ayrı bir sınırlı donanım garantisi içermediği sürece, Cihazlar, 
halen, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-warranty adresinde (ve 
bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili konumda) bulunan sınırlı donanım 
garantisi kapsamındadır. Yazılımlar EULA’da belirtilen şekilde garanti edilmektedir. Destek 
Hizmetleri, Hizmet Planında belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir. Şüpheye yer vermemek için, 
Cihazlar ve Yazılımlar için sınırlı garantiler, Hizmet Planında açıklanan tüm Destek Hizmetlerini 
içermez. 

10.2. BU BÖLÜM 10’DA BELİRTİLENLER DIŞINDA, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ “OLDUĞU 
GİBİ” VE HARİÇ TUTULAMAYAN, SINIRLANDIRILAMAYAN VEYA REDDEDİLEMEYEN 
YASAL HAKLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE SAĞLARIZ, BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE 
LİSANS VERENLERİMİZ ÜRÜNLER VE HİZMETLER (VEYA AWS SÖZLEŞMENİZ 
KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR AWS HİZMETİ) İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK, ZIMNİ, 
YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ 
VERMEMEKTEDİR VE (A) TİCARETE ELVERİŞLİ OLMA, TATMİNKAR KALİTE, BELLİ BİR 
AMAÇ İÇİN UYGUN OLMA, SAKLI VEYA GİZLİ KUSURLARA KARŞI, İHLAL ETMEME VEYA 
RAHATSIZ EDİLMEDEN YARARLANMA, (B) İŞ YAPMA TARZINDAN VEYA TİCARİ 
GELENEKTEN KAYNAKLANAN, (C) ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN KESİNTİSİZ OLACAĞI, 
HATASIZ OLACAĞI VEYA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİ VE (D) HERHANGİ BİR 
İÇERİĞİNİZİN GÜVENDE OLACAĞI VEYA KAYBOLMAYACAĞI VEYA 
DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ HAKKINDAKİ HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ DAHİL 
OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. 

11. Sorumluluk Sınırlandırmaları. 
BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN VE LİSANS VERENLERİMİZİN HERHANGİ BİRİSİ 
HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ ŞEKLİNDEKİ VEYA İBRET 
NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT YÜZÜNDEN (KULLANIM, KAR, GELİR, MÜŞTERİ, FIRSAT, 
İTİBAR, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI YÜZÜNDEN TAZMİNATLAR DAHİL), TARAFLARDAN 
BİRİSİ SÖZ KONUSU ZARARLAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, 
SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. AYRICA NE BİZ NE DE BAĞLI 
KURULUŞLARIMIZIN VEYA LİSANS VERENLERİMİZİN HERHANGİ BİRİSİ ŞUNLAR İLE 
İLİŞKİLİ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT, GERİ ÖDEME VEYA ZARAR 
YÜZÜNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR: (A) ŞUNLARDAN HERHANGİ BİRİSİNİN SONUCU 
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OLARAK ORTAYA ÇIKMASI DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ SİPARİŞ 
EDEMEMENİZ VEYA KULLANAMAMANIZ, (I) BU SÖZLEŞMENİN VEYA HİZMET SİPARİŞ 
ETME VEYA ALMA HAKKINIZIN FESHEDİLMESİ VEYA ASKIYA ALINMASI VEYA (II) 
HİZMETLERİN HERHANGİ BİRİSİNE VEYA TAMAMINA BİZİM SON VERMEMİZ; (B) İKAME 
MALLAR VEYA HİZMETLER TEDARİK ETMENİN MALİYETİ; (C) BU SÖZLEŞME VEYA 
ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZ İLE İLİŞKİLİ OLARAK SİZİN TARAFINIZDAN 
YAPILAN HERHANGİ BİR YATIRIM, HARCAMA VEYA TAAHHÜT VEYA (D) HERHANGİ BİR 
İÇERİĞİNİZE VEYA DİĞER VERİLERİNİZE HERHANGİ BİR YETKİSİZ ERİŞİM OLMASI, 
BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SİLİNMESİ, İMHA OLMASI, HASAR GÖRMESİ, 
KAYBOLMASI VEYA DEPOLANAMAMASI. MADDE 9.2 KAPSAMINDAKİ ÖDEME 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DIŞINDA, BİZİM VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN VEYA LİSANS 
VERENLERİMİZİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İDDİAYA 
NEDEN OLAN ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN SORUMLULUK ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCEKİ 12 
AY İÇİNDE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BİZE FİİLEN ÖDEDİĞİNİZ TUTARI 
AŞMAYACAKTIR. BU BÖLÜM 11’DEKİ SINIRLANDIRMALAR YALNIZCA GEÇERLİ YASANIN 
İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. 

12. Sözleşmedeki Tadilatlar. 
Sözleşmenin gözden geçirilmiş şeklini AWS Elemental Sitesinde yayınlayarak veya Bölüm 
13.9’a uygun şekilde size bildirimde bulunarak bu Sözleşmede herhangi bir zamanda tadilat 
yapabiliriz. Değiştirilen koşullar yayınlandığı zaman veya size e-posta ile bildirimde bulunmamız 
halinde e-posta mesajında belirtilen şekilde yürürlüğe girecektir. Bu Sözleşmede yapılan 
herhangi bir tadilatın geçerlilik tarihinden sonra Ürünleri ve Hizmetleri satın almaya veya 
kullanmaya devam etmekle tadil edilmiş hükümler ile bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu 
Sözleşmede yapılan tadilatlar için AWS Elemental Sitesini düzenli şekilde kontrol etmek sizin 
sorumluluğunuzdur. Bu Sözleşmeyi en son bu Sözleşmenin başında belirtilen tarihte değiştirdik. 

13. Çeşitli. 
13.1. Temlik. Bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın ve 
yükümlülüklerinizin herhangi birisini bizim yazılı iznimiz olmadan temlik etmeyecek veya başka 
bir şekilde aktarmayacaksınız. Bu Bölüm 13.1’i ihlal eden bir temlik veya aktarma geçersiz 
olacaktır. Bu Sözleşmeyi sizin onayınız olmadan (a) bir birleşme, satın alma veya varlıklarımızın 
tamamının veya büyük ölçüde tamamının satılması ile bağlantılı olarak veya (b) herhangi bir 
Bağlı Kuruluşa veya kurumsal bir yeniden organizasyonun parçası olarak temlik edebiliriz; söz 
konusu temlik üzerine geçerli olmak üzere, temlik alan kişinin bu Sözleşmenin bir tarafı olarak 
AWS Elemental’in yerine geçtiği kabul edilir ve AWS Elemental bu Sözleşme kapsamında 
yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerinden ve görevlerinden tamamen serbest kalır. 
Yukarıda belirtilenlere tabi olarak bu Sözleşme taraflar ve onların izin verilen ardılları ve temlik 
alanları için bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. 

13.2. Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme referans yolu ile her Siparişi, EULA’yı, Ürün 
Koşullarını ve Politikaları içerir ve bu Sözleşmenin ana konusu bakımından sizin ile bizim 
aramızdaki Sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin ana konusu ile ilgili 
olarak bizim ile sizin aranızda yazılı veya sözlü olarak yapılan önceki veya şimdiki tüm 
beyanların, mutabakatların, anlaşmaların veya iletişimlerin yerine geçer. Örneğin (a) herhangi 
bir satın alma siparişi, makbuz, kabul, teyit, özel talimat veya özel istek, yazışma veya başka bir 
belge şeklinde olması dahil olmak üzere herhangi bir Sipariş ile bağlantılı olarak sizin 
tarafınızdan sunulan, (b) herhangi bir çevrimiçi kayıt, herhangi bir Fiyat Verme Talebine, Teklif 



Talebine, Bilgi Talebine veya başka bir ankete yanıt ile ilgili olan veya (c) sizin sunduğunuz veya 
doldurmamızı istediğiniz herhangi bir fatura etme süreci ile ilgili olan hiçbir hüküm, koşul veya 
başka bir madde dahil olmak üzere bu Sözleşmenin hükümlerinden farklı olan veya onlara ek 
olan hiçbir hüküm, koşul veya başka bir madde ile bağlı olmayacağız ve bunlara özellikle itiraz 
edeceğiz (bu Sözleşmeyi maddi şekilde değiştirse de değiştirmese de). Satış Fiyat Tekliflerimizi 
kabul edebilmeniz bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmeniz koşuluna kesin şekilde bağlıdır ve 
kabulünüz ancak onun ek koşullar içermemesi halinde geçerli olacaktır. Bu Sözleşmenin 
hükümleri ve koşulları ile herhangi bir Siparişin, Politikanın veya EULA’nın hükümleri ve 
koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, hükümler ve koşullar birinciden sonuncuya 
doğru aşağıdaki öncelik sırasına göre geçerlidir: Sözleşme, EULA, Politikalar ve Sipariş. Bu 
Sözleşmenin koşulları ile Ürün Koşulları arasında bir çelişki olması durumunda Ürün 
Koşullarında yer alan koşullar geçerli olacaktır.   

13.3. Mücbir Sebep. Biz ve Bağlı Kuruluşlarımız, doğal afetler, işçi anlaşmazlıkları veya başka 
endüstriyel rahatsızlıklar, elektrik veya güç kesintileri, altyapı hizmetleri veya diğer 
telekomünikasyon arızaları, deprem, fırtınalar veya başka doğa unsurları, ablukalar, 
ambargolar, isyanlar, devlet önlemleri veya emirleri, terör hareketleri veya savaş dahil olmak 
üzere makul kontrolümüzün ötesindeki herhangi bir nedenden kaynaklanmak üzere bu 
Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekteki herhangi bir gecikme 
veya yerine getirmeme yüzünden sorumlu olmayacağız.  

13.4. Geçerli Yasa. Bu Sözleşmeyi ve sizin ile bizim aramızda doğabilecek her türlü 
anlaşmazlığı yasa çelişkisi kuralları göz önüne alınmadan Washington Eyaleti yasaları düzenler. 
Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu Sözleşme için geçerli 
değildir.  

13.5. Anlaşmazlıklar. AWS Elemental tarafından satılan veya dağıtılan Ürünleri veya Hizmetleri 
satın almanız veya kullanmanız ile herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık veya 
iddia, iddialarınızın hak kazanması halinde iddialarınızı asliye mahkemesinde ileri sürebilmeniz 
dışında, mahkemede değil bu Bölüm 13.5 içinde belirtilen şekilde bağlayıcı tahkim ile 
çözümlenecektir. Bu Sözleşme için Federal Tahkim Yasası ve federal tahkim hukuku geçerlidir. 
Tahkimde hakim veya jüri yoktur ve bir tahkim kararının mahkeme tarafından incelenmesi 
sınırlıdır. Ancak bir hakem, bireysel bir temelde bir mahkeme ile aynı tazminata ve tedbire 
(ihtiyati ve tespit tedbiri veya yasal tazminat dahil) karar verebilir ve bu Sözleşmenin hükümlerini 
mahkemenin yapacağı şekilde izlemelidir. Bir tahkim işlemine başlamak için, kayıtlı temsilcimiz 
olan Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501 
şirketine tahkim isteyen ve iddianızı açıklayan bir mektup göndermeniz gerekir. Tahkim, 
Amerikan Tahkim Birliği (AAA) tarafından, www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 
numaralı telefonu arayarak temin edilebilen kendi kurallarına göre gerçekleştirilecektir. Başvuru, 
idare ve hakem ücretlerinin ödenmesi AAA’nın kuralları tarafından düzenlenecektir. Hakem 
taleplerin çok önemsiz olduğunu belirlemediği sürece, toplam $10.000 tutarından az olan 
talepler için bu ücretleri geri ödeyeceğiz. Hakem taleplerin çok önemsiz olduğunu belirlemediği 
sürece, tahkimde avukatlık ücretlerini ve harcamalarını talep etmeyeceğiz. Tahkim işleminin 
telefon yolu ile, yazılı sunumlar temelinde veya karşılıklı olarak mutabık kalınan bir yerde 
yapılmasını seçebilirsiniz. Biz ve siz, herhangi bir anlaşmazlık çözümü işleminin, sadece 
bireysel bir temelde yürütüleceğini ve bir toplu davada veya grup veya temsilci davasında 
gerçekleştirilmeyeceğini kabul ediyoruz. Bir iddianın herhangi bir nedenle tahkim yerine 
mahkemede görülmesi halinde biz ve siz jüri yargılamasından feragat ediyoruz. Yukarıda 



belirtilenlere bakılmaksızın, biz ve siz, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesini veya başka 
şekilde kötüye kullanılmasını yasaklamak için sizin veya bizim mahkemede dava açabileceğini 
kabul ediyorsunuz.  

13.6. Bağımsız Yükleniciler; Münhasır Olmayan Haklar. Biz ve siz bağımsız yüklenicileriz ve bu 
Sözleşmenin bir ortaklık, ortak girişim, temsilcilik veya istihdam ilişkisi yarattığı kabul 
edilmeyecektir. Tarafların hiçbirisi veya onların Bağlı Kuruluşlarının herhangi birisi hiçbir amaç 
için diğerinin bir temsilcisi değildir veya diğerini bağlama yetkisine sahip değildir. Her iki taraf (a) 
diğer tarafça geliştirilen veya tasarlanan ürünlere, hizmetlere, kavramlara, sistemlere veya 
tekniklere benzer olan veya onlar ile rekabet eden ürünler, hizmetler, kavramlar, sistemler veya 
teknikler geliştirme veya kendisi için geliştirilmesini sağlama ve (b) diğer tarafın ürünleri veya 
hizmetleri ile rekabet edebilecek ürünler veya sistemler sunabilecek olan üçüncü taraf 
geliştiricilere veya sistem bütünleştiricilere yardımcı olma hakkını saklı tutar.  

13.7. Dil. Bu Sözleşme uyarınca yapılan veya verilen tüm iletişimler veya bildirimler İngilizce 
dilinde olmak zorundadır. Bu Sözleşmenin İngilizce dilindeki şeklinin bir çevirisini sağladığımız 
takdirde, bir çelişki durumunda Sözleşmenin İngilizce dilindeki şekli geçerli olacaktır.  

13.8. Gizlilik ve Alenilik. Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamında izin verilen şekilde 
Ürünleri ve Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak kullanabilirsiniz. Gizli Bilgileri Süre 
boyunca veya Sürenin sona ermesini izleyen 5 yıllık dönem boyunca hiçbir zaman 
açıklamayacaksınız. Gizli Bilgilerin açıklanmasını, yayılmasını veya yetkisiz şekilde 
kullanılmasını önlemek için, en az olarak, kendinize ait benzer nitelikteki gizli bilgileri korumak 
için aldığınız önlemler dahil olmak üzere, tüm makul önlemleri alacaksınız. Bu Sözleşmenin 
veya Ürünleri ve Hizmetleri satın almanız ve kullanmanız ile ilgili olarak hiçbir basın açıklaması 
yayınlamayacak veya başka bir halka açık iletişimde bulunmayacaksınız.  

13.9. Bildirim. 

(a) Size. Şunları yaparak bu Sözleşme kapsamında size bir bildirimde bulunabiliriz: (i) AWS 
Elemental Sitesinde bir bildirim yayınlayarak veya (ii) o sırada sizin ile ilişkili olan veya sizin 
tarafınızdan sağlanan e-posta adresine bir mesaj göndererek. AWS Elemental Sitesinde 
yayınlayarak sağladığımız bildirimler yayınlama üzerine ve e-posta ile sağladığımız bildirimler e-
postayı gönderdiğimiz zaman geçerli olacaktır. E-posta adresinizi güncel durumda tutmak sizin 
sorumluluğunuzdur. O sırada sizin ile ilişkili olan veya sizin tarafınızdan sağlanan olan e-posta 
adresine gönderilen tüm e-postaları, e-postayı fiilen alsanız da almasanız da e-postayı 
gönderdiğimiz zaman aldığınız kabul edilecektir. 

(b) Bize. Bu Sözleşme kapsamında bize bildirimde bulunmak için, Satış Fiyat Teklifinde belirtilen 
posta adresine şahsen teslim ederek, gece kuryesi veya iadeli veya taahhütlü posta ile bizim ile 
iletişime geçmek zorundasınız. AWS Elemental Sitesinde bildirim yayınlayarak bize bildirimler 
için adresi güncelleyebiliriz. Şahsen teslimat ile sağlanan bildirimler hemen geçerli olacaktır. 
Gece kuryesi tarafından sağlanan bildirimler gönderildikten bir iş günü sonra geçerli olacaktır. 
İadeli veya taahhütlü posta ile sağlanan bildirimler, gönderilmelerinden üç iş günü sonra geçerli 
olacaktır. 

13.10. Üçüncü Taraf Lehtarlar Bulunmaması. Bölümler 3.1, 7, 8, 9, 11 ve 13.3 içinde belirtilenler 
dışında bu Sözleşme, bu Sözleşmenin tarafı olmayan hiçbir birey veya tüzel kişi için hiç bir 
üçüncü taraf lehtar hakkı yaratmaz.  



13.11. ABD Hükümeti Hakları. Ürünler ABD Hükümetine “ticari öğeler”, “ticari bilgisayar 
yazılımı”, “ticari bilgisayar yazılımı belgeleri” ve “teknik veriler” olarak ve Ürünler için genel 
olarak geçerli olan haklar ve kısıtlamalar ile birlikte sağlanmaktadır. Ürünleri ABD Hükümeti 
adına kullanıyor olmanız ve bu koşulların ABD Hükümetinin ihtiyaçlarını karşılamaması veya 
federal yasalar ile herhangi bir bakımdan tutarsız olması durumunda Ürünleri kullanımınızı 
hemen durduracaksınız. “Ticari öğe”, “ticari bilgisayar yazılımı”, “ticari bilgisayar yazılımı 
belgeleri” ve “teknik veriler” terimleri Federal Tedarik Düzenlemesinde ve Savunma Federal 
Tedarik Düzenlemesi Ekinde tanımlanmıştır.  

13.12. Feragat Olmaması. Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini uygulatmamamız söz 
konusu hükümden şimdi veya gelecekte feragat oluşturmayacaktır veya söz konusu hükmü 
daha sonraki bir zamanda uygulatma hakkımızı sınırlandırmayacaktır. Bizim tarafımızdan 
yapılacak olan tüm feragatlerin geçerli olması için yazılı olması gerekir.  

13.13. Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulatılamaz 
bulunduğu takdirde bu Sözleşmenin kalan bölümleri tamamen yürürlükte ve geçerli kalacaktır. 
Geçersiz veya uygulatılamaz olan bölümler orijinal bölümün etkisini ve amacını verecek şekilde 
yorumlanacaktır. Böyle bir yapılandırma olanaklı olmadığı takdirde geçersiz veya uygulatılamaz 
olan bölüm bu Sözleşmeden ayrılacak ama Sözleşmenin geriye kalanı tamamen yürürlükte ve 
geçerli kalacaktır.  

14. Tanımlar. 

“Hesap Bilgileri”, Ürünler ve Hizmetler için Siparişleriniz ile bağlantılı olarak bize veya Bağlı 
Kuruluşlarımıza sağladığınız hakkınızdaki bilgiler anlamına gelir. Örneğin, Hesap Bilgileri, AWS 
Hesabınız, adlarınız, kullanıcı adlarınız, telefon numaralarınız, e-posta adresleriniz, adresleriniz 
ve fatura bilgileriniz hakkında bize veya Bağlı Kuruluşlarımıza sağladığınız bilgileri içerir. 

“Bağlı Kuruluş”, o tarafı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, onun tarafından kontrol 
edilen veya o taraf ile ortak kontrol altında olan herhangi bir tüzel kişi demektir. 

“Uygulamalar”, bu Sözleşme kapsamında size sağladığımız herhangi bir bilgisayar donanımı, 
ekipmanı veya cihazı demektir. 

“AWS”, AWS Sözleşmenizde tanımlanan “AWS Sözleşme Tarafı” demektir.   

“AWS Hesabı”, bir AWS Sözleşme Tarafında bulunan ve size sağladığımız çevrimiçi Sipariş 
süreci aracılığı ile bir Siparişi doldurmak için kullandığınız hesap demektir. 

“AWS Sözleşmesi”, AWS Hesabınız ile ilgili olan sözleşme demektir 
(örneğin https://aws.amazon.com/agreement adresinde bulunan AWS Müşteri Sözleşmesi veya 
AWS Hizmetlerini kullanımınızı düzenleyen başka bir yazılı sözleşme (“Hizmetler”in bu 
sözleşmede tanımlandığı şekilde). 

“AWS Elemental Sitesi”, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilecek 
olan https://www.elemental.com/ ve https://aws.amazon.com/elemental-appliances-software/ ve 
bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir halef veya ilgili site demektir. 

“AWS Hizmetleri”, AWS Sözleşmesi uyarınca AWS tarafından sağlanan hizmetlerin her birisi 
demektir. 

https://aws.amazon.com/agreement/
https://www.elemental.com/
https://aws.amazon.com/elemental-appliances-software/


“Gizli Bilgiler”, bizim tarafımızdan, Bağlı Kuruluşlarımız, iş ortaklarımız veya bizim veya onların 
çalışanları, yüklenicileri veya temsilcileri tarafından açıklanan ve gizli olarak belirlenmiş olan 
veya bilgilerin niteliği veya bunların açıklanması ile ilgili koşullar göz önünde bulundurulduğunda 
gizli olduklarının makul şekilde anlaşılması gereken, kamuya açık olmayan tüm bilgiler demektir. 
Gizli Bilgiler şunları içerir: (a) bizim veya Bağlı Kuruluşlarımızın veya iş ortaklarımızın teknolojisi, 
müşterileri, iş planları, promosyon ve pazarlama faaliyetleri, mali durumları ve başka iş ilişkileri 
ile ilgili kamuya açık olmayan bilgiler; (b) gizli tutmakla yükümlü olduğumuz üçüncü taraf bilgileri 
ve (c) siz ile biz veya Bağlı Kuruluşlarımız arasındaki herhangi bir tartışmanın veya görüşmenin 
niteliği, içeriği ve varlı. Gizli Bilgiler şu durumdaki hiçbir bilgiyi içermez: (i) kamuya açık olan 
veya bu Sözleşmeyi ihlal etmeden kamuya açık duruma gelen, (ii) bizden aldığınız zaman sizce 
bilindiği belgeler ile gösterilebilen; (iii) bunları yanlış veya haksız bir fiil ile elde etmiş veya 
açıklamış olmayan üçüncü bir taraftan alınan veya (iv) sizin tarafınızdan Gizli Bilgileri 
kullanmadan bağımsız şekilde geliştirilmiş olduğu belgeler ile gösterilebilecek olan. 

“İçerik”, yazılım (makine görüntüleri dahil), veri, metin, ses, video veya görüntüler demektir. 

“Teslimat” şu demektir: (a) Cihazları Birleşik Devletler içindeki sevk noktamızda (“Sevk 
Kaynağı”) taşıma için hazır duruma getirerek EXW (Incoterms 2020) olarak teslim etmemiz ve 
“Teslim” ve “Teslimat” da buna göre anlaşılacaktır ve (b) Yazılım ile ilgili olarak, ya Yazılımın 
önceden kurulduğu bir Cihazı teslim ettiğimiz ya da Yazılımın elektronik olarak indirme için hazır 
olduğunu size bildirdiğimiz zaman. 

“Belgeler”, AWS Elemental Sitesi aracılığı ile Ürünler ile ilgili olarak size sağladığımız Ürün 
Teknik Özellikleri Sayfaları, Veri Sayfaları ve Kullanıcı Kılavuzları demektir. 

“Dolaylı Vergiler”, bir sınırlandırma olmamak üzere KDV, mal ve hizmet vergisi, tüketim vergisi, 
satış ve işlem vergileri ve brüt hasılat vergisi dahil geçerli vergiler ve harçlar demektir. 

“Kayıplar”, herhangi bir talep, zarar, kayıp, yükümlülük, maliyet ve gider (makul avukatlık 
ücretleri dahil) demektir. 

“Sipariş Teyidi”, tahmini bir Teslimat tarihi ve sevkiyat ücretlerini içerebilecek bir Siparişin yazılı 
teyidi demektir. 

“Sipariş”, AWS Hesabınız aracılığı ile size sağladığımız çevrimiçi bir süreç aracılığı ile 
gönderdiğiniz Ürünleri ve Hizmetleri satın alma siparişiniz veya tamamen kendi takdirimize bağlı 
olarak size sağladığımız başka bir sipariş süreci demektir. 

“Politikalar”, Ürün Koşulları, Gizlilik Politikası, Site Koşulları ve EULA’da ve Belgelerde ve AWS 
Elemental Sitesinde açıklanan tüm kısıtlamalar demektir. 

“Gizlilik Politikası”, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilen şekilde, 
https://aws.amazon.com/privacy adresinde (ve bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl 
veya ilgili konumda) bulunan gizlilik politikası demektir. 

“Ürün Koşulları”, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, http://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms adresinde 
(ve bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir ardıl veya ilgili konumda) bulunan, satın aldığınız 
Ürünler ve Hizmetler için haklar ve kısıtlamalar demektir. 

“Ürünler”, Ürün Koşullarında açıklanan Ürünler dahil olmak üzere Cihazlar ve Yazılımlar 
demektir. 

http://aws.amazon.com/legal/elemental-appliances-software-product-terms


“Satış Fiyat Teklifleri”, bu Sözleşmenin hükümler ve koşullarına göre kabul edebileceğiniz 
şekilde, belirli Ürünleri ve Hizmetleri size verdiğimiz (e-posta ile veya AWS Hesabınız yolu ile 
olabilir) belirli fiyatlar üzerinden satma teklifi demektir. 

“Hizmet Planı”, 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 
Planı demektir). 

“Hizmetler”, Ürün Koşullarında açıklanan hizmetler dahil olmak üzere, bizim tarafımızdan 
kullanıma sunulan veya sağlanan hizmetlerin her birisi demektir. 

“Destek Hizmetleri”, bir Hizmet Planı uyarınca satın almış olduğunuz AWS Elemental Cihazları 
ve Yazılımları için destek ve bakım hizmetleri demektir.   

“Site Koşulları”, zaman zaman bizim tarafımızdan güncellenebilen 
şekilde, https://aws.amazon.com/terms/ adresinde (ve bizim tarafımızdan belirlenen herhangi bir 
ardıl veya ilgili konumda) bulunan kullanım koşulları. 

“Yazılım”, bu Sözleşme kapsamında size lisansladığımız tüm yazılımlar demektir (genel olarak 
temin edilebilir olan tüm yazılım uygulamaları, mikro kod, donanım yazılımı, işletim sistemi 
yazılımı, SDK’lar, kütüphaneler, yardımcı programlar, araçlar veya başka bilgisayar veya 
program kodları (yazılım özelliklerindeki tüm geliştirmeler, güncellemeler ve yükseltmeler dahil 
olmak üzere). 

“Öneriler”, sizin bize veya Bağlı Kuruluşlarımıza sağladığınız, Ürünler veya Hizmetler için 
önerilen tüm iyileştirmeler demektir. 

“Süre”, Bölüm 7.1’de açıklanan bu Sözleşmenin süresi demektir. 

“Fesih Tarihi”, Bölüm 7’ye uygun şekilde bir taraftan diğerine yapılan bir bildirimde sağlanan 
feshin geçerlilik tarihi demektir. 

“Sizin İçeriğiniz” (i) Ürünleri kullanarak işlediğiniz, depoladığınız veya teslim ettiğiniz İçerik 
(“Sizin Ürünler İçeriğiniz”) veya Hizmetleri almak amacı ile bize aktardığınız, açıkladığınız veya 
kullanımımıza sunduğunuz İçerik (“Sizin Hizmetler İçeriğiniz”) demektir. Örneğin, Ürünler 
İçeriğiniz, bir AWS Elemental Ürününü kullanarak yeniden kodladığınız İçeriği içerir; Hizmetler 
İçeriğiniz, Hizmetlerin sağlanması amacı ile bize erişim izni verdiğiniz İçeriktir. Sizin İçeriğiniz, 
Hesap Bilgilerini içermez. 

https://aws.amazon.com/terms/

