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

 

AWS Kabul Edilebilir Kullanım Politikası 
 
Son Güncelleme: 1 Temmuz 2021 
Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (“Politika”) Amazon Web Services, Inc. ve onun bağlı kuruluşları 
tarafından sağlanan hizmetleri (“Hizmetler”) ve http://aws.amazon.com (“AWS Sitesi”) dahil web 
site(ler)imizi kullanımınızı düzenler. AWS Sitesinde değiştirilmiş bir sürüm yayınlayarak bu Politikada 
değişiklik yapabiliriz. Hizmetleri kullanmakla veya AWS Sitesine erişmekle bu Politikanın en son 
sürümünü kabul edersiniz.  
 
Hizmetleri veya AWS Sitesini şunlar için kullanamazsınız veya başka kişilerin kullanmasını 
kolaylaştıramaz veya izin veremezsiniz: 
• herhangi bir yasadışı veya hileli faaliyet için;  
• başka kişilerin haklarını ihlal etmek için;  
• şiddet, terörizm veya başka bir ağır zarar tehdidinde bulunmak, bunları kışkırtmak, desteklemek 

veya aktif şekilde teşvik etmek için;  
• çocuğun cinsel istismarını veya tacizini destekleyen herhangi bir içerik veya faaliyet için;  
• herhangi bir kullanıcının, ağın, bilgisayarın veya iletişim sisteminin, yazılım uygulamasının veya 

ağın ya da bilgi işlem cihazının güvenliğini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini ihlal etmek için;  
• talep edilmemiş yığın halinde e-posta veya başka mesajlar, tanıtımlar, reklamlar veya talepler (veya 

“spam”) dağıtmak, yayınlamak, göndermek veya gönderilmesini kolaylaştırmak için.  
 
Soruşturma ve Yaptırım  
Bu Politikanın ihlal edildiği kuşkularını soruşturabiliriz ve bu Politikayı ihlal eden herhangi bir içeriği veya 
kaynağı kaldırabilir, bunlara erişimi engelleyebiliriz. Herhangi bir ihlale çözüm bulmak için bizim ile 
işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz.  
 
Bu Politikanın bir ihlalinin gerçekleşmiş olup olduğunu belirlerken, yasaklanmış bir içeriği veya faaliyeti 
önlemek veya belirlemek için sizin sahip olduğunuz politikalar ve süreçler dahil olmak üzere bu 
Politikaya uyma yeteneğinizi ve istekliliğinizi göz önünde tutabiliriz. 
 
İhlallerin Bildirilmesi  
Bu Politikanın herhangi bir ihlalini bildirmek için lütfen kötüye kullanma bildirim sürecimizi izleyin.  

https://aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/
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