
Aşağıdaki çeviri yalnızca bilgilendirme amaçları için sağlanmıştır. Bu çeviri ile İngilizce şekli arasında 
farklılık, tutarsızlık veya çelişki bulunması halinde (özellikle çeviri gecikmeleri yüzünden) İngilizce şekli 
geçerli olacaktır.  

Amazon EFS Hizmet Düzeyi Sözleşmesi 
Son Güncelleme: 11 Haziran 2021 

Bu Amazon EFS Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”) Amazon Elastik Dosya Sistemi (“Amazon EFS”) 
kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Amazon EFS kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. 
Bu SLA’nın koşulları ile AWS Müşteri Sözleşmesinin veya bizim ile Hizmetlerimizi kullanmanızı 
düzenleyen başka bir sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması durumunda bu 
SLA’nın hükümleri ve koşulları geçerli olur ama yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde. Bu belgede 
kullanılan ama bu belgede tanımlanmış olmayan büyük harfli terimler Sözleşmede belirtilen 
anlamlara sahip olacaktır. 

Hizmet Taahhüdü 

AWS, Amazon EFS’nin herhangi bir aylık fatura düzenleme döngüsü sırasında Aylık Hizmet Verme 
Süresi Yüzdesi ile, aşağıda açıklandığı gibi, kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için ticari 
bakımdan makul olan her türlü çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Amazon EFS Hizmet 
Taahhüdünü tutmadığı takdirde aşağıda açıklandığı gibi Hizmet Kredisi almaya hak sahibi 
olacaksınız. 

Hizmet Kredileri 

Hizmet Kredileri, Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tablolarda belirtilen aralıkların 
içine girdiği fatura düzenleme döngüsü için etkilenen AWS bölgesinde geçerli Amazon EFS dosya 
sistemi için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin yüzdesi olarak aşağıdaki çizelgeye göre 
hesaplanır. 

Standart depolama sınıfları kullanan Amazon EFS dosya sistemleri için (Amazon EFS Standart ve 
Amazon EFS Standart-Seyrek Erişim): 

Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi 

%99,99’dan az ama %99,0’a eşit veya fazla %10 

%99,0’dan az ama %95,0’e eşit veya fazla %25 

%95,0’ten az %100 
Tek Bölge depolama sınıfları kullanan Amazon EFS dosya sistemleri için (Amazon EFS Tek Bölge 
ve Amazon EFS Tek Bölge-Seyrek Erişim): 

Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi 

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya fazla %10 

%99,0’dan az ama %95,0’e eşit veya fazla %25 

https://aws.amazon.com/agreement/


%95,0’ten az %100 
Herhangi bir Hizmet Kredisini yalnızca aslında sizin borcunuz olan ilerideki Amazon EFS ödemeleri 
için uygulayacağız. Kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmet Kredisini, Amazon EFS’nin Hizmet 
Taahhüdünü tutmadığı fatura düzenleme döngüsü için ödeme yapmak için kullanmış olduğunuz 
kredi kartına çıkarabiliriz. Hizmet Kredileri size AWS’den herhangi bir geri ödeme veya başka bir 
ödeme için hak kazandırmayacaktır. Bir Hizmet Kredisi ancak geçerli aylık fatura düzenleme 
döngüsü için kredi tutarı bir dolardan ($1 USD) büyük olduğu takdirde geçerli olacak ve 
çıkarılacaktır. Hizmet Kredileri başka bir hesaba aktarılamaz veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi 
belirtilmediği sürece, Amazon EFS’nin kullanılamaması, çalışmaması veya onu sağlamakta başka bir 
kusurumuz olması durumunda tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın koşullarına uygun şekilde bir 
Hizmet Kredisi almaktır (uygun ise). 

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri 

Bir Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir dava açarak bir talep göndermeniz 
gerekir. Hak sahibi olabilmek için kredi talebinin bizim tarafımızdan vaka meydana geldikten sonra 
ikinci fatura düzenleme döngüsünün sonuna kadar alınması gerekir ve şunları içermelidir: 

1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” sözcükleri; 

2. Amazon EFS dosya sisteminin Kullanılamaz durumda olduğunu iddia ettiğiniz her vaka için 
tarihler ve saatler ile birlikte Servis Kredisi talep ettiğiniz fatura düzenleme döngüsü ve AWS bölgesi 
ve 

3. Amazon EFS’nin Hizmet Taahhüdünü tutmamış olduğu iddia edilen vaka(lar)ı belgelendiren talep 
kayıtlarınız (bu kayıtlardaki tüm gizli veya duyarlı bilgiler kaldırılmalı veya yıldızlar ile 
değiştirilmelidir). 

Söz konusu talebin ayı için geçerli olan Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan teyit 
edildiği ve geçerli Hizmet Taahhüdünden az olduğu takdirde talebinizin bizim tarafımızdan teyit 
edildiği ayı izleyen bir fatura düzenleme döngüsü içinde Hizmet Kredisini size çıkaracağız. Talebi ve 
diğer bilgileri yukarıda istenen şekilde sağlamamanız halinde Hizmet Kredisi alma yeterliliğiniz 
olmayacaktır. 

Amazon EFS SLA İstisnaları 

Hizmet Taaddüdü şu durumlarda Amazon EFS’nin herhangi bir kullanılamama, askıya alınma veya 
feshedilme durumu veya başka bir Amazon EFS performans sorunu için geçerli değildir: (i) herhangi 
bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya Amazon EFS’nin sınır noktasının ötesindeki ilişkili 
sorunlar dahil olmak üzere bizim makul kontrolümüzün dışındaki etkenler sonucunda ortaya çıkan; 
(ii) sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya eylemsizliklerinden ortaya çıkan; (iii) 
sizin donanımınız, yazılımınız veya başka teknolojiniz ve/veya üçüncü taraf donanımı, yazılımı veya 
başka teknolojisi yüzünden ortaya çıkan (bizim doğrudan kontrolümüzde bulunan üçüncü taraf 
donanımı dışında) veya (iv) Amazon EFS’yi kullanma hakkınızı Sözleşmeye uygun şekilde askıya 
almamız veya feshetmemiz yüzünden ortaya çıkan (toplu şekilde “Amazon EFS SLA İstisnaları”). 
Kullanılabilirlik Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesini hesaplamamızda kullanılanlar dışındaki 
etkenler tarafından etkilendiği takdirde kendi takdirimize göre söz konusu etkenleri göz önüne alarak 
bir Hizmet Kredisi çıkarabiliriz. 

Tanımlar 

https://aws.amazon.com/support/createCase?type=account_billing


• “Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi”, aylık fatura düzenleme döngüsü sırasında Amazon EFS 
dosya sisteminizin Kullanılamadığı 1 dakikalık aralıkların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır. 
Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi ölçümleri, doğrudan veya dolaylı şekilde herhangi bir Amazon 
EFS SLA İstisnasından kaynaklanan kullanılamama durumunu dışarıda bırakır. Belirli bir 1 dakikalık 
aralıkta hiç bir İşlem işlememiş olmanız halinde o aralığın %100 kullanılabilir olduğu kabul edilir. 

• Bir “İşlem”, Amazon EFS dosya sisteminizde verilerinize erişmenize olanak sağlayan bir talimattır. 

• Bir “Hizmet Kredisi”, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan bir dolar kredisidir ve uygun olan bir 
Amazon EFS hesabına geriye kredi çıkarabiliriz. 

• Bir “Sunucu Gecikmesi”, bir İşleme karşılık uygulamayı başlatmak 15 saniyeden fazla süren bir 
tepkidir. 

• Bir “Sunucu Hatası”, bir İşleme karşılık bir hata tepkisidir ve “NFS4ERR_SERVERFAULT” hizmet 
tarafı hatası olarak belirlenir. 

• Amazon EFS dosya sisteminiz şu durumda 1 dakikalık bir aralık sırasında “Kullanılamaz” 
durumdadır: söz konusu 1 dakikalık aralık sırasında tüm İşlemler ya bir Sunucu Gecikmesi ya bir 
Sunucu Hatası ya da Sunucu Gecikmelerinin ve Sunucu Hatalarının bir bileşimini yaşadığı takdirde.  

Önceki Sürüm(ler): Bağlantı 

 

https://aws.amazon.com/efs/sla/historical/
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