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AWS Hizmet Koşulları
Son Güncelleme: 9 Eylül 2021
Aşağıdaki Hizmet Koşulları, Hizmetleri kullanımınızı düzenler. Bu Hizmet Koşullarında
kullanılan ancak aşağıda tanımlanmayan büyük harf ile başlayan terimler AWS Müşteri
Sözleşmesinde veya Hizmetleri kullanımınızı düzenleyen bizim ile yapılmış başka
sözleşmelerde (“Sözleşme”) tanımlanmıştır. Bu Hizmet Koşullarının amaçları için, “Sizin
İçeriğiniz” terimi “Şirket İçeriğini” ve herhangi bir “Müşteri İçeriğini” içerir ve “AWS
İçeriği” de “Amazon Mülklerini” içerir.
1. Evrensel Hizmet Koşulları (Tüm Hizmetler için Geçerlidir)
1.1. Hizmetler ile bağlantılı şekilde bizden veya üçüncü taraf lisans verenlerden elde
ettiğiniz hiçbir yazılımı (ilgili belgeler dahil) özel şekilde yetki olmadan Hizmetlerin dışına
aktaramazsınız.
1.2. AWS Sitesinde yayınlanan Hizmetler için geçerli olan güncel teknik belgelere
(geçerli geliştirici kılavuzları dahil) uymak zorundasınız.
1.3. Sözleşmeye uyduğunuzu doğrulamak için tarafımızca makul şekilde talep edilen
şekilde, Sizin İçeriğiniz ile ilgili bilgileri veya başka malzemeleri (istemci tarafındaki tüm
uygulamaların kopyaları dahil) sağlayacaksınız. Sizin İçeriğinize veya kontrol ettiğiniz
herhangi bir son kullanıcı malzemesine atfedilebilir olduğuna makul şekilde inandığımız
Hizmetler ile ilgili herhangi bir sorunun kaynağını belirlemek için bizim ile makul şekilde
işbirliği yapacaksınız.
1.4. Hizmetleri kullanmanız ile bağlantılı olarak, çalıştırdığınız herhangi bir yazılımın
lisanslarını bulundurmaktan ve lisans koşullarına uymaktan sorumlusunuz. Sizin
İçeriğinizin herhangi birisinin bir yasayı ihlal ettiğine, herhangi bir üçüncü tarafın
haklarını çiğnediğine veya kötüye kullandığına veya Sözleşmenin (belgeler, Hizmet
Koşulları veya Kabul Edilebilir Kullanım Politikası dahil) maddi bir koşulunu ihlal ettiğine
makul şekilde inanmamız halinde (“Yasaklanmış İçerik”), Yasaklanmış İçeriği size
bildireceğiz ve bu içeriğin Hizmetlerden kaldırılmasını veya ona erişimin engellenmesini
talep edebileceğiz. Bildirimimizden sonra 2 iş günü içinde Yasaklanmış İçeriği
kaldırmadığınız veya ona erişimi engellemediğiniz takdirde Yasaklanmış İçeriği biz
kaldırabilir veya ona erişimi engelleyebiliriz veya Yasaklanmış İçeriği kaldıramadığımız
veya ona erişimi engelleyemediğimiz zaman Hizmetleri askıya alabiliriz. Yukarıdaki
hükümlere bakılmaksızın, yasa dışı içerik ile bağlantılı olarak önceden bildirimde
bulunmaksızın, herhangi bir Yasaklanmış İçeriği, içeriğin Hizmetleri aksatabileceği veya
tehdit edebileceği durumlarda veya geçerli yasaya veya herhangi bir adli, idari veya
başka bir resmi emre veya talebe uygun şekilde kaldırabilir veya ona erişimi

engelleyebiliriz. Sizin İçeriğinizi önceden bildirimde bulunmadan kaldırmamız
durumunda, yasa tarafından yasaklanmadığı sürece size hemen bildirimde bulunacağız.
Tekrarlı şekilde ihlal edenlerin hesaplarını uygun koşullarda feshederiz.
1.5. AWS Sitesi aracılığı ile bize sağladığınız tüm bilgilerin (örneğin, Hizmetler için
kaydınız ile bağlantılı olarak sağlanan bilgiler, kullanım sınırlarının arttırılması talepleri)
doğru ve eksiksiz olmasını ve yanıltıcı olmamasını sağlayacaksınız.
1.6. Hizmetlerde ve AWS İçeriğinde zaman zaman 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.
1.7. Sözleşmenizin AWS Gizli Bilgileri hakkında bir hüküm içermemesi ve sizin ile AWS
arasında geçerli durumda bir açıklamama sözleşmesi bulunmaması halinde, yasa
gereği olması dışında, AWS Gizli Bilgilerini (AWS Müşteri Sözleşmesinde tanımlanan
şekilde) açıklamayacağınızı kabul ediyorsunuz.
1.8. Hizmetler hakkında karşılaştırmalar veya kıyaslamalı testler veya değerlendirmeler
(her birisi bir “Karşılaştırma”) yapabilirsiniz. Hizmetlerin herhangi birisi hakkında
herhangi bir Karşılaştırma yapmanız veya açıklamanız veya herhangi bir üçüncü tarafın
yapması veya açıklaması için talimat veya izin vermeniz halinde, (i) söz konusu
Karşılaştırmayı tekrarlamak için gerekli olan tüm bilgileri herhangi bir açıklamaya dahil
edeceksiniz ve bunları bize açıklayacaksınız ve (ii) ürünlerinizi veya hizmetlerinizi
düzenleyen koşullarda Karşılaştırmalar üzerindeki hiç bir kısıtlamaya bakılmaksızın,
ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında Karşılaştırmalar yapabileceğimizi ve sonuçlarını
açıklayabileceğimizi kabul ediyorsunuz.
1.9. Her AWS hesabı bakımından yalnızca geçerli AWS Sözleşme Tarafı (AWS Müşteri
Sözleşmesine tanımlandığı gibi) yükümlülüklere sahip olacak ve söz konusu hesap
bakımından başka hiçbir AWS Sözleşme Tarafının hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Bir
hesap için AWS Sözleşme Tarafı, Sözleşmede açıklandığı gibi değişebilir. Her hesap
için faturalar, geçerli fatura döneminde o hesaptan sorumlu olan AWS Sözleşme
Tarafını yansıtacaktır.
Hesabınızdan sorumlu olan AWS Sözleşme Tarafında bir değişiklik yapıldığı zamanı
itibarı ile, söz konusu hesap kapsamında herhangi bir Hizmet için peşin ödeme yapmış
olmanız durumunda, söz konusu peşin ödemeyi yaptığınız AWS Sözleşme Tarafı
yalnızca söz konusu peşin ödeme ile ilgili Hizmetler bakımından söz konusu hesap için
AWS Sözleşme Tarafı olarak kalabilir.
1.10. Bir Hizmeti kullandığınız zaman bir veya daha çok başka Hizmeti (her birisi bir
“İlişkili Hizmet”) kullanma olanağınız olabilir veya kullanmanız gerekebilir ve bir İlişkili
Hizmet kullandığınız zaman o İlişkili Hizmet için geçerli olan koşullara ve ücretlere tabi
olursunuz.

1.11. Bir Hizmeti kullanımınız sırasında Son Kullanıcıların veya belirlenebilir olan başka
bireylerin kişisel verilerini işlemeniz halinde, söz konusu verilerin işlenmesi için yasal
olarak uygun gizlilik bildirimleri sağlamaktan ve gerekli izinleri almaktan sorumlusunuz.
Gerekli tüm gizlilik bildirimlerini sağladığınızı ve gerekli tüm izinleri aldığınızı bize beyan
ediyorsunuz. Söz konusu verileri geçerli yasaya uygun şekilde işlemekten
sorumlusunuz.
1.12. Bir Hizmet için Hizmetin kullanılamadığı bir dönem için sizden ücret alınmış olması
durumunda (her Hizmet için geçerli Hizmet Düzeyi Sözleşmesinde tanımlanan şekilde),
söz konusu dönem için alınmış olan tutarlara eşit bir Hizmet kredisi talep edebilirsiniz.
1.13. Fransız Politique générale de sécurité des systems d’information de santé’ye
(PGSSI-S) tabi bir müşteri olmanız durumunda, Hizmetleri kullanmanızın PGSSI-S’ye
uygun olduğunu kabul ediyorsunuz.
1.14. Veri Koruma.
1.14.1 Müşteri Verilerini (DPA’da tanımlanan şekilde) işlemek için AWS Hizmetlerini
kullanımınız bakımından GDPR geçerli olduğu zaman bu Hizmet Koşulları AWS GDPR
Veri İşleme Ekini (“DPA”) içerir. DPA 25 Mayıs 2018 itibarı ile geçerlidir ve 95/46/EC
sayılı Direktif ile ilgili olarak AWS ile aranızda daha önce kabul edilmiş olan tüm veri
işleme eklerinin yerini alır ve bunları geçersiz bırakır.
1.14.2 Müşteri Verilerini işlemek için AWS Hizmetlerini kullanmanız bakımından GDPR
geçerli olduğu zaman, bu Hizmet Koşulları DPA’ya AWS Tamamlayıcı Ekini içerir.
1.14.3 Kişisel Bilgileri (CCPA Koşullarında tanımlanan şekilde) işlemek için AWS
Hizmetlerini kullanmanız bakımından CCPA geçerli olduğu zaman, bu Hizmet Koşulları
AWS CCPA Koşullarını (“CCPA Koşulları”) içerir.
1.15. AWS hesabınızın kapatılmasının ardından Sizin İçeriğinizi Belgelere uygun
şekilde sileceğiz.
1.16. Promosyon Kredilerini almanız ve kullanmanız AWS Promosyon Kredisi
Hükümleri ve Koşullarına tabidir.
1.17. Ödeme Para Birimi
1.17.1 AWS’den belirli Hizmetler satın aldığınız zaman AWS Birleşik Devletler doları
dışındaki belirli para birimlerinde (“Ödeme Para Birimi”) ödeme yapılmasını sağlayan bir
Hizmet sağlamaktadır (“Para Birimi Hizmeti”). Hizmetleri Birleşik Devletler dışındaki
belirli ülkelerde satın aldığınız zaman para birimi kontrolleri veya başka etkenler nedeni
ile Para Birimi Hizmetini kullanmanızı isteyebiliriz. Para Birimi Hizmetini kullanırken bir
para biriminde ödeme yapıp bizden başka bir para birimi almazsınız.

1.17.2 Para Birimi Hizmetini kullandığınız zaman Hizmet ücretleri ve bedeller otomatik
olarak Ödeme Para Birimi cinsinden fatura edilecektir. Faturaları her faturada belirtilen
para birimi cinsinden ödemeniz gerekir ancak kredi kartı veya banka kartı ile yapılan
alımlarda, ödemeleri yalnızca kartınızı veren kuruluş tarafından desteklenen para
birimleri cinsinden yapabilirsiniz. Kredi kartınızı veya banka kartınızı veren kuruluş
gerekli Ödeme Para Birimini desteklemediği takdirde, Ödeme Para Biriminde ödemeyi
destekleyen farklı bir ödeme yöntemi kullanmanız gerekir.
1.17.3 Para Birimi Hizmetini kullanmanız ile ilgili ücretlerimiz ve bedellerimiz, var ise,
faturanıza uygulanan döviz kuruna (“Geçerli Döviz Kuru”) dahildir. Bankanız, kredi kartı
düzenleyiciniz, banka kartı düzenleyiciniz veya kart ağınız gibi üçüncü taraflar sizden ek
ücretler alabilir. Geçerli Döviz Kuru, faturanızın oluşturulduğu tarihte belirlenir ve
Hizmetlerin belirli bir süre boyunca kullanımını kapsayan faturalar için, o faturada
belirtilen tüm kullanım ve Hizmet ücretleri için geçerli olacaktır.
1.17.4 Bir fatura karşılığında işleme konan tüm iadeler faturanın oluşturulduğu para
biriminde sağlanacak ve Ödeme Para Biriminiz cinsinden bir alacak faturası veya bir
ödeme olarak yansıtılacaktır.
1.17.5 Para Birimi Hizmetini kullanmakla adınız ve adresiniz dahil olmak üzere
ödemeniz ile ilgili bilgilerin bankacılık iş ortaklarımız tarafından Birleşik Devletler
dışındaki yetki bölgelerinde ödemelerinizi işlemek için kullanılabileceğini kabul
ediyorsunuz.
2. Betalar ve Ön İzlemeler
2.1. Bu Bölüm, (a) “beta”, “ön izleme”, “ön sürüm” veya “deneysel” etiketli herhangi bir
ürün, hizmetler veya özellikler ve ilgili tüm AWS İçeriği (her birisi bir “Beta Hizmeti”)
dahil ama bunlar ile sınırlı olmamak üzere henüz genel şekilde mevcut olmayıp AWS
tarafından size sağlanan belirli özelliklere, teknolojilere ve hizmetlere erişebileceğiniz ve
bunları kullanabileceğiniz veya (b) AWS tarafından “beta”, “ön izleme”, “ön sürüm” veya
“deneysel” olarak belirlenmiş olan herhangi bir AWS bölgesi (her birisi bir “Beta
Bölgesi”) dahil ama bunlar ile sınırlı olmamak üzere genel şekilde mevcut olmayıp AWS
bölgelerinde mevcut olan Hizmetlere ve ilgili AWS İçeriğine erişebileceğiniz ve bunları
kullanabileceğiniz ek hükümleri ve koşulları açıklamaktadır.
2.2. AWS Sitesinde yayınlanan veya size başka bir şekilde sağlanan herhangi bir Beta
Hizmeti veya Beta Bölgesi ile ilgili tüm koşullara uymanız gerekir. AWS, herhangi bir
Beta Hizmetine veya Beta Bölgesine erişme veya bunları kullanma ile ilgili herhangi bir
kullanım sınırının düşürülmesi veya yükseltilmesi dahil olmak üzere herhangi bir
zamanda koşullar ekleyebilir veya tadil edebilir. Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri, Beta
Hizmetleri veya Beta Bölgeleri için geçerli değildir.
2.3. AWS’ye, Beta Hizmetlerinin veya Beta Bölgelerinin performansı, özellikleri ve
işlevselliği hakkında gözlemler veya bilgiler dahil olmak üzere Beta Hizmetlerine veya
Beta Bölgelerine erişmeniz, onları kullanmanız, test etmeniz veya değerlendirmeniz ile

ilgili bilgiler sağlayabilirsiniz (“Test Gözlemleri”). AWS tüm Test Gözlemlerinin sahibi
olacak ve bunları kendi amaçları için kullanabilecek ve değerlendirebilecektir. Hiç bir
Test Gözlemini herhangi bir Beta Hizmetini veya Beta Bölgesini dahili şekilde
değerlendirme amaçlarınız dışında kullanmayacaksınız.
2.4. AWS herhangi bir Beta Hizmetine veya Beta Bölgesine erişmenizi veya onu
kullanmanızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebilir. Her Beta Hizmetine
ve Beta Bölgesine erişmeniz veya onu kullanmanız, geçerli Beta Hizmetinin veya Beta
Bölgesinin genel şekilde mevcut olan bir sürümünün yayınlanması üzerine veya AWS
tarafından verilen fesih bildirimi üzerine kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmedeki
tersine olan hiç bir şeye bakılmaksızın, herhangi bir Beta Hizmetine veya Beta
Bölgesine erişmenizin veya onu kullanmanızın herhangi bir nedenle askıya
alınmasından veya feshedilmesinden sonra (a) geçerli Beta Hizmetine veya Beta
Bölgesine erişme veya onu kullanma hakkınız artık olmayacak ve (b) geçerli Beta
Hizmetinde veya Beta Bölgesinde kullanılan Sizin İçeriğiniz silinebilecek veya erişilemez
olabilecektir.
2.5. Bir Beta Hizmetini veya Beta Bölgesini ilgilendiren Test Gözlemleri, Öneriler ve
herhangi bir Beta Hizmeti veya Beta Bölgesi hakkındaki veya onu içeren diğer tüm
bilgiler (onun mevcut olması dahil) AWS Gizli Bilgileri olarak kabul edilmektedir.
2.6. SÖZLEŞMEDEKİ VEYA HİZMET KOŞULLARINDAKİ HİÇ BİR SORUMLULUK
REDDİNİ SINIRLANDIRMAKSIZIN, BETA HİZMETLERİ VE BETA BÖLGELERİ GENEL
OLARAK PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIR DURUMDA DEĞİLDİR VE SORUNLAR,
HATALAR, KUSURLAR VEYA ZARARLI BİLEŞENLER İÇEREBİLİR. BU YÜZDEN VE
SÖZLEŞMEDEKİ VEYA BU HİZMETLER KOŞULLARINDAKİ TERSİNE HİÇ BİR ŞEYE
BAKILMAKSIZIN AWS BETA HİZMETLERİNİ VE BETA BÖLGELERİNİ SİZE
“OLDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR. AWS VE BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS
VERENLERİ BETA HİZMETLERİNİN VE BETA BÖLGELERİNİN GENEL ŞEKİLDE
MEVCUT DURUMA GELECEĞİ, KESİNTİSİZ OLACAĞI, HATASIZ OLACAĞI VEYA
ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİ VEYA SİZİN İÇERİĞİNİZ DAHİL HERHANGİ
BİR İÇERİĞİN GÜVENLİ OLACAĞI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KAYBOLMAYACAĞI
VEYA ZARAR GÖRMEYECEĞİ HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL OLMAK
ÜZERE BETA HİZMETLERİ VE BETA BÖLGELERİ İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK, ZIMNİ,
YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ
VERMEMEKTEDİR. YASA TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE AWS VE
BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS VERENLERİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN
EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA
MÜDAHALESİZ KULLANMA İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VE İŞ YAPMA
TARZINDAN VEYA TİCARİ GELENEKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR
GARANTİ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. AWS’NİN VE
BAĞLI KURULUŞLARININ VE LİSANS VERENLERİNİN HERHANGİ BİR BETA
HİZMETİ VE BETA BÖLGESİ İÇİN TOPLAM SORUMLULUĞU, TALEBE YOL AÇAN
HİZMETLER İÇİN TALEPTEN ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA
BİZE FİİLEN ÖDEDİĞİNİZ TUTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR.

3. Amazon CloudFront
Amazon CloudFront ile birlikte kullandığınız herhangi bir etki alanı adını veya SSL
sertifikasını kullanmak için gerekli olan tüm haklara sahip olmanız veya elinizde
bulundurmanız gerekir. SSL sertifikalarınızın üçüncü taraflara herhangi bir şekilde
açıklanması dahil olmak üzere Amazon CloudFront ile birlikte kullanmak üzere
sağladığınız SSL sertifikalarının yenilenmesinden, güvenliğinden ve doğru şekilde
yapılandırılmasından yalnızca siz sorumlusunuz.
4. AWS Outposts
4.1. Outposts Donanımı. AWS, AWS Outposts Hizmetini kullanımınızı desteklemek için
size donanım sağlayacaktır (“Outposts Donanımı”). AWS veya bağlı kuruluşları
Outposts Donanımı üzerindeki tüm hakları saklı tutmaktadır ve size Outposts Donanımı
üzerinde hiçbir mülkiyet, fikri veya başka haklar satmamakta, kiralamamakta, kiraya
vermemekte veya aktarmamaktadır. Outposts Donanımını veya Outposts
Donanımındaki hiç bir çıkarı hiç bir kişiye veya kuruluşa temlik etmeyecek, vermeyecek
veya aktarmayacak ve bunu teklif etmeyeceksiniz ve teklif edilmiş söz konusu temlik,
hibe veya aktarma geçersiz olacaktır.
4.2. Tesis Değerlendirmesi. Outposts Donanımının bulunduğu tesisin (“Belirlenmiş
Tesis”) burada açıklandığı gibi ve Outposts Belgelerinde veya sipariş ve kurulum
sürecinde size sağlanan belgelerde açıklandığı gibi, Outposts Donanımının kurulumunu,
bakımını, kullanımını ve kaldırılmasını desteklemek için gerekli minimum gereklilikleri
her zaman karşılamasını sağlayacaksınız.
4.3. Teslimat ve Kullanım. Belirlenmiş Tesiste Outposts Donanımının teslimatı,
kurulumu, bakımı, kullanımı ve kaldırılması için gerekli olan tüm haklara, sertifikalara ve
lisanslara sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Outposts Donanımı Belirlenmiş Tesiste
olduğu sürece onlardaki tüm hasarlardan, AWS’nin neden olması dışında, siz
sorumlusunuz. AWS bu koşulları veya Outposts ile ilgili olarak Sözleşmenin koşullarını
ihlal etmeniz durumunda Outposts kullanımınızı feshedebilir ve Outposts Donanımını
kaldırabilir.
4.4. Outposts Donanımına Erişim. AWS tarafından atanan personele Outposts
Donanımını teslim etmek, kurmak, incelemek, bakımını yapmak ve kaldırmak için
Belirlenmiş Tesise gerekli olan şekilde hızlı ve makul erişim sağlayacaksınız. AWS
personelinin Belirlenmiş Tesise erişmesinin bir koşulu olarak herhangi bir belge
imzalamasını, kabul etmesini veya onaylamasını istemeyeceksiniz ve bu gibi belgelerin
koşullarının AWS personeli tarafından imzalansa bile geçersiz olduğunu kabul
ediyorsunuz. Hiç kimsenin şunlar dışında Outposts Donanımına erişmemesini, onu
hareket ettirmemesini veya tamir etmemesini sağlayacaksınız: (i) AWS tarafından
atanan personel, (ii) Outposts Donanımının bakımı ile ilgili olarak AWS tarafından yazılı
olarak izin verilmesi veya (iii) yakın bir yaralanma, maddi hasar tehlikesi veya aktif bir
yangın alarm sistemi içeren bir durum nedeni ile gerekli olan şekilde. Hiç kimsenin
Outposts Donanımını değiştirmemesini, tadil etmemesini, tersine mühendisliğini

yapmamasını veya kurcalamamasını sağlayacaksınız. Outposts Donanımının
kurcalama izlemesi ile donatılabileceğini kabul ediyorsunuz.
4.5. Kurumsal Destek. Outposts kullanım döneminizin tamamı boyunca Kurumsal
düzeyde AWS Desteğine kayıtlı kalacaksınız.
4.6. Hizmetler/SLA’lar/Güvenlik. Outposts üzerinde yerel şekilde çalışan herhangi bir
Hizmetin Hizmet Koşulları, bu Hizmetleri Outposts üzerinde kullanımınız için de
geçerlidir. Outposts üzerinde yerel şekilde çalışan Hizmetlerin AWS tarafından işletilen
tesislerde çalışan Hizmetlerden doğal farklılıkları vardır çünkü Outposts Donanımı,
fiziksel olarak, fiziksel güvenlik ve erişim kontrollerinden ve tüm güç, ağ ve çevre
koşullarından sizin sorumlu olduğunuz Belirlenmiş Tesiste bulunmaktadır. Bu farklılıklar
nedeni ile:
a. Outposts üzerinde yerel şekilde çalışan herhangi bir Hizmetin Hizmet Düzeyi
Sözleşmeleri, bu Hizmetleri Outposts üzerinde kullanımınız için geçerli değildir.
b. Söz konusu fiziksel güvenlik ve erişim kontrollerini veya güç, ağ ve çevre
koşullarını AWS’nin işletmesine bağlı olan Sözleşmedeki AWS taahhütleri,
Outposts veya Outposts üzerinde yerel şekilde çalışan herhangi bir Hizmet için
geçerli değildir.
c. Outposts’un kapsam içi olduğu belirli uyum ve güvence programları burada
listelenmiştir. Burada listelenen diğer Hizmetler için, söz konusu uyum ve güvence
programı için Outposts da ayrı olarak listelenmedikçe bu Hizmetler Outposts
üzerinde yerel şekilde çalışırken kapsam içi değildir.
5. Amazon Elastik Bilgi İşlem Bulutu
5.1. Hizmetler ile bağlantılı olarak Microsoft Corporation veya onun lisans verenleri
tarafından geliştirilen ve sahip olunan bazı yazılımları (ilgili belgeler dahil) (toplu şekilde
“Microsoft Yazılımı”) kullanmanıza izin verilebilir.
5.1.1. Microsoft Yazılımını kullanmanız halinde Microsoft ve lisans verenleri bu ek
hükümleri ve koşulları kabul etmenizi gerekli tutmaktadır:
•
•
•
•

Microsoft Yazılımı size satılmamakta veya dağıtılmamaktadır ve onu yalnızca
Hizmetler ile bağlantılı şekilde kullanabilirsiniz.
Microsoft Yazılımını Hizmetler dışına aktarılamaz veya Hizmetler dışında
kullanamazsınız.
Microsoft Yazılımının içinde veya üzerinde bulunan telif hakkı, ticari marka veya
başka mülkiyet hakkı uyarılarını kaldıramaz, tadil edemez veya gizleyemezsiniz.
Geçerli yasanın açıkça izin vermesi dışında Microsoft Yazılımı üzerinde tersine
mühendislik yapamaz, onu geri derleyemez veya kaynak koda
dönüştüremezsiniz.

•

•
•

•

Microsoft, geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, Hizmetlerden kaynaklanan
doğrudan, dolaylı veya sonuç şeklindeki herhangi bir zarar için tüm Microsoft
garantilerini ve Microsoft’un veya tedarikçilerinin her türlü yükümlülüğünü
reddeder.
Microsoft, Hizmetler ile bağlantılı olarak herhangi bir destek sağlamaktan
sorumlu değildir. Destek için Microsoft ile iletişime geçmeyin.
Microsoft Yazılımını, uçağı veya başka toplu insan taşıma şekillerini, nükleer
veya kimyasal tesisleri, yaşam destek sistemlerini, implante edilebilir tıbbi
donanımı, motorlu taşıtları, silah sistemlerini kontrol eden herhangi bir
uygulamada veya benzer herhangi bir senaryoda (toplu şekilde “Yüksek Riskli
Kullanım”) kullanmak için size bir hak verilmemektedir. Microsoft ve tedarikçileri,
Yüksek Riskli Kullanıma uygunluk hakkında açık veya zımni tüm garantileri
reddeder. Yüksek Riskli Kullanım, Microsoft Yazılımının idari amaçlar için,
yapılandırma verilerini, mühendislik ve/veya yapılandırma araçlarını depolamak
için veya arızalanması durumunda ölüm, kişisel yaralanma veya ciddi fiziksel
veya çevresel hasar ortaya çıkmayacak olan kontrol dışı amaçlı başka
uygulamalar için kullanılmasını içermez. Bu kontrol dışı amaçlı uygulamalar,
kontrolü gerçekleştiren uygulamalar ile iletişim kurabilir ancak kontrol işlevinden
doğrudan veya dolaylı şekilde sorumlu olmamalıdır.
Microsoft bu Bölüm 5.1.1’in üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun
hükümlerini uygulatma hakkı vardır.

5.1.2. Microsoft Yazılımı çalıştıran herhangi bir örnek için (her birisi bir “Microsoft
Örneği”), (a) Microsoft Örneğinin nihai son kullanıcısı olmadığınız, (b) Microsoft
Örneğini kendi uygulamalarınız ile tamamlamış olmadığınız veya (c) Microsoft Örneğine
birincil ve önemli işlevler eklemiş olmadığınız sürece, birden fazla örneği, bir örneğin
bölümlerini veya Microsoft Örneği içinde çalışan kapsayıcıları satmak veya yeniden
satmak için yuvalama, kapsayıcı veya benzer teknolojiler kullanamazsınız.
5.2. Hizmetler ile bağlantılı olarak, üçüncü tarafların veya onların lisans verenlerinin
geliştirdiği, sahip olduğu veya sağladığı bazı yazılımları (ilgili destek, bakım ve belgeler
dahil) kullanmanıza izin verilebilir. Üçüncü taraf yazılımlar kullanılması şu ek hüküm ve
koşullara tabidir:
•

•

•

NVIDIA Corporation’ın GRID Yazılımını kullanmakla, NVIDIA GRID Bulut Son
Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı kabul
ediyorsunuz.
NVIDIA Corporation’ın Tesla Driver, CUDA Toolkit, cuDNN, NVENC, NVCUVID,
NVM:, nvidia-smi ve NCCL Library Yazılımını, araç takımlarını ve sürücülerini
kullanmakla, NVIDIA Bulut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ve NVIDIA
Üçüncü Taraf Malzemeleri Bildirimlerinin hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı
kabul ediyorsunuz.
Red Hat, Inc.’in yazılımını kullanmakla, Red Hat Bulut Yazılımı Abonelik
Sözleşmesinin hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı kabul ediyorsunuz. Red Hat
ayrıca (i) Red Hat, Inc. yazılımı ile ilgili tüm garantileri ve (ii) Red Hat, Inc.
yazılımının kullanılmasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai

•

•

veya sonuç şeklindeki zararlardan ve kar, gelir, veri veya veri kullanımı
kaybından dolayı sorumluluğu reddeder.
SUSE LLC’nin yazılımını kullanmakla SUSE Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin
hükümleri ve koşulları ve SUSE Hükümleri ve Koşulları ile bağlı olmayı kabul
ediyorsunuz.
Apple Inc.’in yazılımını kullanmakla ilgili Apple Yazılım Lisans Sözleşmesinin
hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı kabul ediyorsunuz.

5.3. Bir fesih tarihi belirtmediğiniz sürece, Spot Örnek talebiniz şunlardan daha erken
olanına kadar aktif durumda kalacaktır: (1) yedi gün geçmesi, (2) bizim onu yerine
getirmemiz veya (3) sizin iptal etmeniz. Geçerli Spot Örnek için mevcut fiyat (“Spot
Fiyat”), Spot Örnek için ödemeye hazır olduğunuzu belirttiğiniz fiyata (“Maksimum
Fiyatınız”) eşit veya ondan fazla ise Spot Örnekleri herhangi bir zamanda ve size
herhangi bir bildirimde bulunmadan feshedebilir, durdurabilir veya uyku durumuna
geçirebiliriz. Sabit bir süre için satın alınan Spot Örnekler (“Spot Bloklar”), Spot Fiyatın
Sizin Maksimum Fiyatınıza (belirtilmiş ise) eşit olması veya onu aşması yüzünden
feshedilmeyecek, sabit sürenin sonunda sona erecektir. Spot Örnekler ve Spot Bloklar,
AWS kapasite gereklilikleri yüzünden de feshedebilir. AWS kapasite gereklilikleri nedeni
ile bir Spot Blok feshedildiği takdirde bu Spot Blok için sizden ücret alınmayacaktır. Spot
Örnekler, IBM yazılım paketleri veya Microsoft SQL Server dahil olmak üzere bizim
belirttiğimiz bazı Hizmetler, özellikler ve üçüncü taraf yazılımlar ile kullanılamaz. Spot
Örneklerin fiyatını doğrudan, dolaylı, tek başınıza olarak veya herhangi bir üçüncü taraf
ile işbirliği içinde kontrol etmeye, etkilemeye veya manipüle etmeye çalışamazsınız.
Herhangi bir üçüncü taraf aracılığı ile Spot Örnek istekleri gönderemezsiniz (örneğin
“vekil teklifi”) veya Spot Örnek İsteklerinizde belirtilen Maksimum Fiyatınız ile ilgili
bilgileri herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşamazsınız.
5.4. EC2 Rezerve Örnekler ve Özel Ana Bilgisayarlar.
5.4.1. Tasarruf Planlarını, EC2 Rezerve Örnek ve EC2 Özel Ana Bilgisayar
Rezervasyon fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ancak fiyat değişiklikleri, bu
Bölüm 5.4’te açıklanan durumlar dışında, önceden belirlenmiş Tasarruf Planları, EC2
Rezerve Örnekler veya EC2 Özel Ana Bilgisayar Rezervasyonları için geçerli
olmayacaktır. Windows’un lisans ücretlerini Microsoft’un arttırması halinde veya Red
Hat’in Red Hat Enterprise Linux (“RHEL”) için aldığı lisans ücretlerini arttırması halinde
Windows veya RHEL için Tasarruf Planları veya EC2 Rezerve Örnekler için saatlik
kullanım ücretinde buna karşılık gelen bir artış yapabiliriz (veya buna karşılık gelen
saatlik kullanım ücreti oluşturabiliriz). Windows için Tasarruf Planları veya EC2 Rezerve
Örnekler için saatlik kullanım ücretinde bir artış (veya oluşturma) yapılması 1 Aralık ile
31 Ocak arasında gerçekleşecektir ve 30 gün önceden bildirimde bulunacağız. RHEL ile
Tasarruf Planları veya EC2 Rezerve Örnekler için saatlik kullanım ücretinde bir artış
(veya oluşturma) için 30 gün önceden bildirimde bulunacağız. Böyle olması durumunda
şunları yapabilirsiniz: (a) Windows veya RHEL ile EC2 Rezerve Örneklerinizi yeni
saatlik kullanım ücreti ile kullanmaya devam etmek, (b) Windows veya RHEL ile EC2
Rezerve Örneklerinizi kıyaslanabilir bir Linux ile EC2 Rezerve Örneklerine dönüştürmek
veya (c) Windows veya RHEL ile EC2 Rezerve Örneklerinizi feshedebilir ve feshedilen

Windows veya RHEL ile EC2 Rezerve Örnekleri için ödediğiniz peşin ücret için orantılı
bir geri ödeme alabilirsiniz.
5.4.2. Herhangi bir zamanda Tasarruf Planlarını, EC2 Rezerve Örnek veya EC2 Özel
Ana Bilgisayar Rezervasyon fiyatlandırma programlarını feshedebiliriz. Tasarruf Planları
ve EC2 Rezerve Ana Bilgisayarlar aktarılamaz ve EC2 Rezerve Örnekler yalnızca AWS
Sitesinde sağlanan RI Marketplace gerekliliklerine uygun şekilde aktarılabilir.
Planlanmış Örnekler ve Dönüştürülebilir Rezerve Örnekler RI Marketplace için uygun
değildir. Tasarruf Planları, EC2 Rezerve Örnekler ve EC2 Özel Ana Bilgisayar
Rezervasyonları iptal edilemez ve aktif bir EC2 Özel Ana Bilgisayarlar Rezervasyonu ile
ilişkili olan EC2 Özel Ana Bilgisayarlar hesabınızdan kaldırılamaz, bu nedenle,
Sözleşmeyi feshetseniz bile seçtiğiniz süre boyunca sizden ücret alınacaktır. Tasarruf
Planları, EC2 Rezerve Örnekler ve EC2 Özel Ana Bilgisayar Rezervasyonları ile
bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar geri ödenmeyen tutarlardır, ancak şunun dışında
ki, Sözleşmeyi nedensiz olarak feshetmemiz, münferit bir EC2 Rezerve Örnek veya
EC2 Özel Ana Bilgisayar Rezervasyon tipini feshetmemiz veya Tasarruf Planlarını, EC2
Rezerve Örnek veya EC2 Özel Ana Bilgisayar fiyatlandırma program(lar)ını
feshetmemiz durumunda, önceden belirlenmiş Tasarruf Planları, EC2 Rezerve Örnekler
veya EC2 Özel Ana Bilgisayarlar ile bağlantılı olarak ödenmiş herhangi bir peşin ücretin
orantılı bir bölümünü size geri ödeyeceğiz. EC2 Rezerve Örneklerini RI Marketplace’te
yeniden satmak amacı ile satın alamazsınız ve bunu yaptığınızdan şüphelendiğimiz
takdirde satın alma işleminizi reddetme veya iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Tasarruf
Planları, EC2 Rezerve Örnekler veya EC2 Özel Ana Bilgisayar Rezervasyonları
süresinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, rezerve fiyatlandırma sona erecek ve
standart, talep üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır. Tasarruf Planları, EC2
Rezerve Örnekler veya EC2 Özel Ana Bilgisayar Rezervasyonları satın almaktan
kaynaklanan sınırlandırmalara tabi olup olmadığınızı belirlemekten sorumlusunuz.
Örneğin, herhangi bir mali veya mal edinme yasası veya mallar veya hizmetler için
yapılan peşin ödemeleri düzenleyen başka politikalar veya kısıtlamalar dahil olmak
üzere, peşin ücretler ödemenizi veya rezerve kaynakların sona ermesini düzenleyen
geçerli tüm yasalara, politikalara, hükümlere veya koşullara uymaktan sorumlusunuz.
5.5. EC2 Rezerve Örnek (RI) Marketplace.
5.5.1. Şunlar olduğu sürece, aktif bir EC2 Rezerve Örnek üzerindeki haklar RI
Marketplace üzerinden satışa sunulabilir: (1) Rezerve Örnek üzerindeki geriye kalan
süre 1 aydan fazladır ve (2) bunun için yaptığınız peşin ücret ödemesi alınmış ve
işlenmiştir (kredi kartı ile satın almak için, peşin ücreti ödemenizden 30 gün sonra ve
fatura ile satın almak için, geçerli faturayı ödemenizden sonra) (“Pazarlanabilir EC2
Rezerve Örnek”). İyi bir itibara sahip mevcut bir AWS müşterisi olmanız, AWS hesabınız
ile ilişkili bir Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örneğiniz bulunması ve kayıt işlemini AWS
hesabınız üzerinden tamamlamanız durumunda bir “Satıcı” olabilirsiniz. İyi bir itibara
sahip mevcut bir AWS müşterisi olmanız durumunda “Alıcı” olabilirsiniz. ABD’de yerleşik
olmayan kuruluşlar, ABD vatandaşı olmadıklarını kanıtlamak için W-8BEN Formunu
(Birleşik Devletler Vergi Stopajı için İntifa Hakkı Sahibinin Yabancı Durumu Belgesi)
sağlamadan Satıcı olamaz. Daha önce RI Marketplace üzerinden satın almış olduğunuz

bir EC2 Rezerve Örneği yeniden satabilirsiniz. Bir indirim programı (Rezerve Örnek
Hacim İndirimleri veya başka bir şekilde) aracılığı ile satın aldığınız bir EC2 Rezerve
Örneği bizim önceden onayımızı almadan yeniden satamazsınız.
5.5.2. Bir Satıcı olarak, bir Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örnek üzerindeki haklarınızın
resmi satıcısı olacaksınız. Bu Hizmet Koşullarında açıkça belirtilenler dışında, sizin ile
herhangi bir Alıcı arasında yapılan herhangi bir temel işleme dahil değiliz. Biz veya bağlı
kuruluşlarımız da RI Marketplace’e Satıcı veya Alıcı olarak katılabiliriz. Herhangi bir
Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örneği herhangi bir zamanda RI Marketplace’ten
kaldırabiliriz. Bir Alıcıya satıldıktan ve aktarıldıktan sonra, söz konusu Pazarlanabilir
EC2 Rezerve Örnek üzerinde bir Satıcı hiçbir hakka sahip olmayacaktır.
5.5.3. Satıcı adına, İşlemler için tüm ödemeleri işleyeceğiz ve geçerli İşlem Gelirlerini
tahsil edeceğiz. “İşlem”, Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örneklerinin RI Marketplace
üzerinden satılması demektir. “İşlem Gelirleri”, herhangi bir İşlemden bizim elde
ettiğimiz brüt satış geliri demektir. Alıcılar tarafından Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örnek
için ödenmesi gereken tüm ücretlerin ve bedellerin fatura edilmesini ve bizim vasıtamız
ile tahsil edilmesini sağlayacaksınız ve hiçbir alternatif ödeme yolu teklif etmeyecek
veya oluşturmayacaksınız. Herhangi bir İşlemin veya ödemenin değeri, bir süre
boyunca tüm İşlemlerin veya ödemelerin toplam değeri veya bir süre boyunca
işleyeceğimiz İşlem sayısı ile ilgili olarak bazı veya tüm Alıcılara ve Satıcılara işlem
sınırları uygulayabiliriz. Hileli, yasa dışı olduğundan veya bu Hizmet Koşullarını,
Sözleşmeyi veya Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını başka bir şekilde ihlal ettiğinden
şüphelendiğimiz herhangi bir İşlemi soruşturma için engelleyebilir veya işlemeyi
reddedebiliriz. Her İşlem bakımından, söz konusu İşlem için ödemeleri Alıcıdan başarılı
bir şekilde işleme koymamıza kadar İşlem Gelirlerini Satıcıya havale etmeyeceğiz ve
Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örnek Alıcı tarafından kullanılamayacaktır.
5.5.4. Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örneğinizin saatlik fiyatları ile ilişkili olan
ödemelerden tahsil edilmiş hiç bir para almayacaksınız. Her iş gününün sonunda, o
tarihten 2 iş günü öncesine kadar tahsil ettiğimiz tüm vadesi gelmiş ve ödenmesi
gereken İşlem Gelirlerini size ödeyeceğiz. Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örnekleri ile ilgili
olarak bize ödenmesi gereken tüm geçerli ücretleri ve bedelleri her ödemeden
keseceğiz. Tarafınızca bize veya bağlı kuruluşlarımıza ödenmesi gereken tüm tutarları
İşlem Gelirlerinden tahsil edebilir, kesebilir veya mahsup edebiliriz. Ödemeler yalnızca
Birleşik Devletler’de bulunan bize kayıt yaptırdığınız ACH özellikli bir banka hesabına
yapılacaktır. Herhangi bir İşlemin işlenmesinde bir hata olması durumunda, söz konusu
düzeltmenin geçerli yasa ve düzenlemelere uygun şekilde yapılması koşulu ile, söz
konusu hatayı düzeltmek için belirlenmiş banka hesabınıza borç veya kredi girişleri
başlatmamız için bize yetki veriyorsunuz. Belirlenmiş banka hesabınızı herhangi bir
nedenle borçlandıramadığımız takdirde, dosyada bulunan başka banka hesaplarına
veya ödeme araçlarına borçları ve geçerli olabilecek ücretleri yeniden göndermemiz
veya borçları ve geçerli ücretleri gelecekteki İşlem Gelirlerinden kesmemiz için bize
yetki veriyorsunuz.

5.5.5. Satıcılar, herhangi bir İşlem ve herhangi bir Pazarlanabilir EC2 Rezerve Örnek ile
bağlantılı olarak herhangi bir nedenle tahakkuk ettirilen, ortaya çıkan veya tahsil
edilmesi veya ödenmesi gereken tüm satış, kullanım, tüketim, ithalat, ihracat, katma
değer, stopaj ve diğer vergilerin ve harçların (“Vergiler”) hesaplanmasından,
doğrulanmasından ve ödenmesinden sorumludur. Biz, herhangi bir İşlem için bir
Verginin geçerli olup olmadığını belirlemekten veya herhangi bir İşlem ile ilgili olarak
herhangi bir vergi makamına Vergiler havale etmekten veya herhangi bir İşlem ile ilgili
olarak herhangi bir bilgi (Vergilerin ödenmesi dahil) bildirmekten sorumlu değiliz. Her
Satıcı, herhangi bir İşlem ile bağlantılı olarak uygulanan Vergilerin ödenmesine ilişkin
herhangi bir iddia veya talep ve Satıcının herhangi bir İşlem ile bağlantılı olarak
herhangi bir Vergiyi tahsil etmemesi, havale etmemesi veya bildirmemesi sonucunda
uygulanan herhangi bir para cezası, ceza veya benzer ücretler karşısında bizim ve bağlı
kuruluşlarımızın zararlarını tazmin edecektir.
5.5.6. Her Satıcı bakımından, geçerli vergi yasalarına uyum sağlamak için gerekli
verileri ve vergi formlarını toplayacağız. Örneğin, ABD’de yerleşik Satıcılar bakımından,
Satıcının adını ve adresini toplayıp saklayacağız ve Form 1099K rapor etme
gerekliliklerine uymak için gereken şekilde vergi kimlik numarasını ve başka verileri
toplayabiliriz; ABD merkezli olmayan Satıcılar bakımından, Form 1099K raporundan
muaf olduğunuzu kanıtlayan bir Form W-8BEN vergi formunu (ad, adres ve imza içerir)
toplayıp saklayacağız. Her Alıcı bakımından, Alıcının adını ve adresini toplayıp
saklayacağız. Alıcılar ve Satıcılar, İşlem tamamlanıncaya kadar İşlemin diğer tarafının
adını bilmeyecektir. İşlemin tamamlanmasından sonra, Satıcının uygun devlet
kurumuna ödemek üzere uygun vergiyi (var ise) hesaplayabilmesi için ilgili Alıcının
kentini, eyaletini ve posta kodunu Satıcı ile paylaşacağız. Satıcının yasal adını Alıcının
faturasında paylaşacağız. Alıcılar ve Satıcılar, bir İşlem ile bağlantılı olarak İşlem
hakkında veya diğer taraf hakkında elde edilen bilgileri (“İşlem Bilgileri”) İşlem ile ilgili
olmayan herhangi bir amaç için kullanamaz. Örneğin, doğrudan veya dolaylı olarak
şunları yapamazsınız: (1) vergi yükümlülüklerinizi veya bu Hizmet Koşulları
kapsamındaki diğer yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için gerekli olan durumlar
dışında ve yalnızca her alıcının bilgileri yalnızca bu amaç için kullanmasını ve bu
kısıtlamalara uymasını sağlamanız dışında, herhangi bir İşlem Bilgisini herhangi bir
üçüncü tarafa açıklamak; (2) herhangi bir İşlem Bilgisini herhangi bir pazarlama veya
tanıtım amacı ile kullanmak; (3) herhangi bir İşlem Bilgisini geçerli yasaya aykırı bir
şekilde kullanmak; (4) alternatif bir satış veya satın alma yapmalarını sağlamak için bir
taraf ile temas kurmak veya (5) hedeflenen alıcının bir RI Marketplace Alıcısı veya
Satıcısı olması temelinde herhangi bir türde iletişim hedeflemek.
5.6. Amazon EC2, Microsoft Yazılımınızı ve Microsoft Lisanslarınızı kullanarak Amazon
EC2 örnekleri sağlamanıza olanak tanır (“BYOL Programı”). Microsoft ile olan
sözleşme(ler)inizde aksi belirtilmediği sürece, BYOL Programına ancak buradaki
gerekliliklere uymanız ve (a) Özel Örnekler veya Özel Ana Bilgisayarlar kullanmanız ve
(b) tarafınızdan sağlanan yazılım ikililerinden elde edilen Sanal Makinelerden (VM)
başlatmanız halinde katılabilirsiniz.

Microsoft ile sözleşmeleriniz kapsamında ilgili Microsoft Yazılımı için BYOL Programını
kullanmaya uygun olmanız gerekir. Gerekli tüm lisansları almaktan ve Ürün Kullanma
Hakları/Ürün Koşulları dahil olmak üzere ilgili tüm Microsoft lisanslama gerekliliklerine
uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Microsoft Yazılımını BYOL Programı kapsamında
kullanmakla Microsoft’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.
BYOL Programını kullanımınızın ilgili Microsoft lisans gerekliliklerine uyacağını
belirlemiş olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin Microsoft ile olan
sözleşme(ler)inizi ihlal edecek şekilde kullanılması için yetki veya izin verilmemiştir.
5.7. Amazon EC2 kullanımının bir parçası olarak, Amazon EC2 kaynaklarınızın arıza,
hizmetten çekme veya diğer AWS gereklilikleri nedeni ile feshedilebileceğini veya
değiştirilebileceğini kabul ediyorsunuz. AMAZON EC2 KULLANILMASI, SİZE
HERHANGİ BİR AWS SUNUCUSU, DONANIMI, GAYRİMENKUL VEYA KİŞİSEL MAL
VEYA BAŞKA KIYMETLER İÇİN FİZİKSEL ERİŞİM VEYA FİZİKSEL ZİLYETLİK HAKKI
VERMEZ VE BU BELGE İLE BUNLARDAN FERAGAT EDİYORSUNUZ.
6. Alexa Web Hizmetleri
Alexa Hizmetleri Web Bilgi Hizmetinden ve Alexa En İyi Sitelerinden (toplu şekilde
“Alexa Web Hizmetleri”) aldığınız web sitesi trafik verileri gibi verileri uygulamanızı veya
web sitenizi geliştirmek için kullanabilirsiniz ancak birincil amacı www.alexa.com ile aynı
veya ilgili verileri görüntülemek veya rekabet etmek olan herhangi bir uygulamada
kullanamazsınız. Alexa Web Hizmetleri aracılığı ile aldığınız ve 24 saatten fazla
önbelleğe alınmış olan verileri görüntüleyemezsiniz. Alexa Web Hizmetlerini veya Alexa
Web Hizmetleri üzerinden eriştiğiniz verileri yeniden satamaz veya yeniden
dağıtamazsınız.
7. Amazon SimpleDB Hizmeti (Amazon SimpleDB)
Önceki 6 ay boyunca Amazon SimpleDB ile ilgili olarak sizin için bir ücret ortaya
çıkmamış olması ve Amazon SimpleDB’de depolanan Sizin İçeriğiniz için bir kulanım
kaydetmemiş olmanız durumunda 30 gün önceden size bildirimde bulunarak Simple
DB’de depolanan Sizin İçeriğinizi silebiliriz.
8. Amazon CloudWatch ve Autoscaling
Amazon CloudWatch, CPU kullanımı, veri aktarımı ve disk kullanımı ve etkinliği (toplu
şekilde “CloudWatch Metrik Verileri”) dahil olmak üzere izlemekte olduğunuz Hizmetler
için bazı bilgileri toplar ve depolar. CloudWatch Metrik Verileri, AWS tarafından
Hizmetleri sürdürmek ve sağlamak için kullanılabilir (Hizmetlerin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi dahil).
9. AWS Import/Export Disk, AWS Snowball, AWS Snowcone ve AWS Snowmobile

9.1. “AWS Import/Export” şunları içerir: AWS Import/Export Disk, AWS Snowball, AWS
Snowcone ve AWS Snowmobile.
9.2. AWS Import/Export Diskini (“Ortam”) kullanımınız ile bağlantılı olarak bize
gönderdiğiniz fiziksel depoyu herhangi bir nedenle size iade edebiliriz. AB (İrlanda)
Bölgesindeki desteklenen AWS Hizmetlerinde içe veya dışa aktarma için bize
gönderilen ortamın Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı içindeki bir adresten
gelmesi ve bu adrese iade edilmesi gerekir. Hasarlı, kusurlu, okunamayan veya
Amazon onaylı yollardan gönderilmeyen Ortamları Belgelere (toplu şekilde “Uygun
Olmayan Ortam”) uygun şekilde reddedebilir, iade edebilir veya imha edebiliriz. Bu gibi
Uygun Olmayan Ortamlardaki verileri silebiliriz. Uygun Olmayan Ortamı talep etmeniz
ve bizim size iade etmemiz durumunda, bu Uygun Olmayan Ortamın iadesi için nakliye
taşıyıcısını ve işlem standartlarını bizim seçeceğimizi ve taşıyıcının ve standartların
genel şekilde AWS Import/Export Diski ile bağlantılı olarak ortam göndermek için
kullandıklarımız ile aynı olmayabileceğini (ve bunlardan daha fazla maliyete sahip
olabileceğini) kabul ediyorsunuz. Herhangi bir Uygun Olmayan Ortam ile bağlantılı
olarak yaptığımız tüm harcamaları bize geri ödeyeceksiniz. Adresiniz veya Ortam ile
ilgili bir sorun yüzünden Ortamı size iade edemediğimiz takdirde sizi bilgilendirmeye
çalışacağız ve sorunu çözmek için bildirimde bulunduğumuz tarihten itibaren 30
gününüz olacaktır. Sorun çözümlenemediği takdirde bu Ortam, Uygun Olmayan Ortam
olarak kabul edilecektir.
9.3. AWS Snowball ve AWS Snowcone’un bir parçası olarak, size üzerinde anlaşmaya
varılmış sayıda “Snowball” veya “Snowcone” donanım cihazını (her birisi bir “Cihaz”)
göndereceğiz ve geçerli AWS Snowball İstemci veya AWS Snowcone istemci
yazılımına sizin için erişim sağlayacağız (Cihazda yer alan yazılım ve bunların her türlü
güncellemesi veya yükseltmesi ile birlikte “Cihaz Yazılımı”). Siz Cihazı bize yeniden
teslim edilmesi için (aynı ülkede) bir taşıyıcıya teslim edinceye kadar, Cihazın
gönderildiği ülkeden hiçbir Cihazın ayrılmasına izin vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
Herhangi bir nedenle bizim isteğimiz üzerine, her türlü cihazı hemen bize iade
edeceksiniz. Cihazlar, önyükleme süreleri, aktarılan dosyaların boyutu, aktarımların
süresi ve hatalar veya zaman aşımları dahil olmak üzere Cihazların kullanımına ilişkin
metrikleri toplar ve bize sağlar. Bu metrikler hesap kimliğiniz ile ilişkili olabilir ve bu
metrikleri Hizmetleri sürdürmek ve sağlamak için kullanabiliriz (Hizmetlerin geliştirilmesi
ve iyileştirilmesi dahil).
9.4. AWS Snowmobile’in bir parçası olarak, Snowmobile’in çalışması için gerekli olan
kapsayıcı haline getirilmiş bir veri merkezi ve ağ donanımı (toplu şekilde “Snowmobile”)
ve diğer malzemeleri, donanımları ve yazılımları (Snowmobile ile birlikte “Snowmobile
Malzemeleri”) taşıyacağız. Snowmobile Malzemelerinin teslimatı için belirlenen aktarma
konumunun (“Aktarma Sitesi”) AWS Sitesinde açıklandığı gibi ve Snowmobile
Belgelerinde veya sipariş ve teslimat sürecinde size sağlanan belgelerde açıklandığı
gibi, Snowmobile Malzemelerinin teslimini, kurulumunu, bakımını, kullanımını ve
kaldırılmasını desteklemek için gerekli minimum gereklilikleri her zaman karşılamasını
sağlayacaksınız. Aktarma Sitesinde Snowmobile Malzemelerinin teslimatı, kurulumu,
bakımı, kullanımı ve kaldırılması için gerekli olan tüm haklara, sertifikalara ve lisanslara

sahip olmanızı sağlayacaksınız. Snowmobile Malzemeleri Aktarma Sitesinde olduğu
sürece onlardaki tüm hasarlardan, AWS’nin neden olması dışında, siz sorumlusunuz.
AWS tarafından belirlenmiş personelin gözetimi altında olması dışında, Snowmobile
Malzemelerinin Aktarma Sitesini terk etmesine izin veremezsiniz. AWS tarafından
atanan personele, Snowmobile Malzemelerini teslim etmek, kurmak, incelemek,
bakımını yapmak ve kaldırmak için Aktarma Sitesine gerekli olan şekilde hızlı ve makul
erişim sağlayacaksınız. AWS personelinin Aktarma Sitesine erişmesinin bir koşulu
olarak herhangi bir belge imzalamasını, kabul etmesini veya onaylamasını
istemeyeceksiniz ve bu gibi belgelerin koşullarının AWS personeli tarafından imzalansa
bile geçersiz olduğunu kabul ediyorsunuz. Hiç kimsenin şunlar dışında Snowmobile
Malzemelerine erişmemesini, onu hareket ettirmemesini veya tamir etmemesini
sağlayacaksınız: (i) AWS tarafından atanan personel, (ii) Snowmobile Malzemelerinin
bakımı ile ilgili olarak AWS tarafından yazılı olarak izin verilmesi veya (iii) yakın bir
yaralanma, maddi hasar tehlikesi veya aktif bir yangın alarm sistemi içeren bir durum
nedeni ile gerekli olan şekilde. AWS, bu koşulları veya Snowmobile Malzemeleri ile ilgili
olarak Sözleşmenin koşullarını ihlal etmeniz durumunda Snowmobile Malzemelerini
kullanımınızı feshedebilir ve Snowmobile Malzemelerini kaldırabilir.
9.5. AWS İçe/Dışa Aktarma hizmetleri tamamlandığı zaman Ortamı size iade edeceğiz
ve geçerli olan şekilde Cihazlardan veya Snowmobile’lerden verileri sileceğiz.
9.6. Bize gönderilen veya bizden gelen Ortam ve Cihazlar ile ilgili tüm gümrük, harç,
vergi ve diğer ücretlerin ödenmesinden siz sorumlusunuz.
9.7. AWS Import/Export Disk bakımından, taşıma sırasında herhangi bir Ortamın
kaybolması veya zarar görmesi riskinin tamamını siz üstleneceksiniz. AWS Snowball ve
AWS Snowcone bakımından, nakliyeci Cihazı bize geri teslim edilmek üzere kabul
edinceye kadar, size teslimattan sonra bir Cihazın zarar görmesinden veya
kaybolmasından siz sorumlusunuz. Şu durumlarda, Sözleşme kapsamında sahip
olabileceğimiz başka haklara ve çözümlere ek olarak, AWS Snowball veya AWS
Snowcone fiyatlandırma sayfalarında belirtilen geçerli kayıp cihaz ücretini sizden
alabiliriz: (a) bir Cihaz, size sağlandıktan sonra, nakliyeci Cihazı bize geri teslim edilmek
üzere kabul edinceye kadar, kaybolduğu veya tamir edilemez şekilde hasar gördüğü
takdirde veya (b) Belgeler tarafından başka türlü öngörülmediği veya tarafımızca kabul
edilmediği sürece, Cihazı size teslim edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde bize iade için
taşıyıcıya sağlamadığınız takdirde.
9.8. HASSAS VERİLERİN ŞİFRELENMESİ VE HİÇ BİR ORTAMA, CİHAZA VEYA
SNOWMOBILE MALZEMESİNE YETKİSİZ ERİŞİM OLANAĞI VERİLMEMESİ DAHİL
OLMAK ÜZERE, VERİLERİNİZ VE ORTAM, CİHAZLAR VE SNOWMOBILE
MALZEMELERİ KULLANIMINIZ İÇİN UYGUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN
UYGULANMASINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.
9.9. AWS veya bağlı kuruluşları, Cihazlar, Cihaz Yazılımı ve Snowmobile Malzemeleri
üzerindeki tüm hakları saklı tutmaktadır ve size Cihazlar, Cihaz Yazılımı veya
Snowmobile Malzemeleri üzerinde hiçbir mülkiyet, fikri veya başka haklar satmamakta,

kiralamamakta, kiraya vermemekte veya aktarmamaktadır. Cihazları, Cihaz Yazılımını
veya Snowmobile Malzemelerini veya Cihazlardaki, Cihaz Yazılımındaki veya
Snowmobile Malzemelerindeki hiç bir çıkarı hiç bir kişiye veya kuruluşa temlik
etmeyecek, vermeyecek veya aktarmayacak ve bunu teklif etmeyeceksiniz ve teklif
edilmiş söz konusu temlik, hibe veya aktarma geçersiz olacaktır. Yukarıdakileri
sınırlandırmaksızın, şunları yapmayacaksınız (veya yapmaya çalışmayacaksınız) ve
üçüncü tarafların yapmasına (veya yapmaya çalışmasına) izin veya yetki
vermeyeceksiniz: (a) Cihazı veya Snowmobile Malzemelerini taramak, röntgenini
çekmek, açmak, tadil etmek, değişikliğe uğratmak, sökmek veya başka şekilde içini
görmeye çalışmak veya kurcalamak veya (b) Cihazdaki, Cihaz Yazılımındaki veya
Snowmobile Malzemelerindeki herhangi bir özelliği veya önlemi atlatmak veya etkisiz
bırakmak. Cihazların ve Snowmobile Malzemelerinin kurcalama izlemesi ile
donatılabileceğini kabul ediyorsunuz.
9.10. Cihazın dış durumuna bakılmaksızın ve Cihazın zarar görmüş veya çalışmıyor
olabileceğini düşünseniz bile, tüm Cihazları değerlendirilmek üzere ve onların yeniden
nasıl kullanılabileceğini ve hangi bileşenlerin çevresel bakımdan uygun şekilde geri
dönüştürülmesi gerektiğini belirlememizi sağlamak için bize iade edeceksiniz. Bir Cihazı
(veya dahili piller dahil olmak üzere onun hiç bir bileşenini) hiçbir koşul altında atık
olarak işlemeyecek veya elde çıkarmayacaksınız. Kullanılmış Cihazların sevkiyatları,
geçerli olduğu zaman, Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Donanımın Sınır Ötesi
Hareketi hakkında Basel Konvansiyonu Teknik Kılavuz İlkeleri dahil olmak üzere,
kullanılmış elektronik donanım ile ilgili geçerli yasalara uygun şekilde yapılmalıdır.
9.11. Geçeli olan tüm lisans gereklilikleri ve ülkeye özgü yaptırım programları dahil
olmak üzere geçerli tüm veri koruma, ithalat, yeniden ithalat, ihracat ve yeniden ihracat
kontrol yasalarına uymaktan sorumlusunuz. Ortamınız, verileriniz, yazılımınız veya
teknolojiniz için kayıtlı ihracatçı ve ithalatçı (uygun olan şekilde) olarak hizmet
vermekten sorumlusunuz ve AWS’nin ihracat veya ithalat prosedürüne katılmayacağını
kabul ediyorsunuz. Cihazları, Ortamı, Cihaz Yazılımını veya Snowmobile Malzemelerini
Avrupa Birliği’nde çift kullanımlı ürünler için kullanıyor olmanız durumunda sizin veya
temsil ettiğiniz tüzel kişiliğin Avrupa Birliği’nde “yerleşik” olduğunu veya Avrupa
Birliği’nde “yerleşik” olmamanız halinde söz konusu çift kullanımlı öğeleri
yüklemeyeceğinizi, bizim indirmemizi istemeyeceğinizi veya Avrupa Birliği dışına ihraç
etmeyeceğinizi beyan ediyorsunuz. Cihazları, Ortamı, Cihaz Yazılımını veya
Snowmobile Malzemelerini Avrupa Birliği’nde askeri ürünler için kullanıyor olmanız
durumunda size veya temsil ettiğiniz tüzel kişiliğe kurulduğunuz Üye Devlet tarafından
söz konusu askeri ürünleri yüklemeniz, bizim indirmemizi istemeniz veya o Üye
Devletten ihraç etmeniz için izin verildiğini beyan ediyorsunuz ve bu durum bu
Sözleşmenin ve izin verilmiş olan AWS Import/Export kullanımınızın bir koşuludur.
10. Amazon İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti (Amazon RDS)
10.1. Amazon RDS İçeriğinizin anlık görüntülerini daha sonra Amazon RDS’de
kullanmak üzere depolayabilirsiniz, ancak anlık görüntüler, Hizmetler dışında
indirilemez.

10.2. Rezerve DB Örnek programı, AWS Sitesinde Amazon RDS detay sayfasında
belirtilen rezerve fiyatlandırma ve ödeme koşullarına tabi olarak Amazon RDS veri
tabanı örnekleri belirlemenize olanak verir (her belirlenmiş örnek, bir “Rezerve DB
Örnek”). Rezerve DB Örnek programını herhangi bir zamanda feshedebiliriz. Rezerve
DB Örnek programı için fiyatlandırmayı herhangi bir zamanda değiştirebiliriz, ancak fiyat
değişiklikleri daha önce belirlenmiş Rezerve DB Örnekler için geçerli olmayacaktır.
Rezerve DB Örnekler iptal edilemez ve Sözleşme feshedilse bile, seçtiğiniz süre
boyunca Rezerve DB Örnek için talep edilmiş tutarı borçlu olursunuz. Rezerve DB
Örnekler aktarılamaz ve Rezerve DB Örnekler ile bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar
geri ödenmeyen tutarlardır, ancak şunun dışında ki, Sözleşmeyi nedensiz olarak
feshetmemiz, münferit bir Rezerve DB Örnek tipini feshetmemiz veya Rezerve DB
Örnek programını feshetmemiz durumunda, önceden belirlenmiş Rezerve DB Örnekler
ile bağlantılı olarak ödenmiş herhangi bir peşin ücretin orantılı bir bölümünü size geri
ödeyeceğiz. Bir Rezerve DB Örnek süresinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine,
Rezerve DB Örnek fiyatlandırması sona erecek ve veri tabanı örneği için standart, talep
üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır.
10.3. Oracle Yazılımının Kullanılması.
10.3.1. “Lisans Dahil”. Hizmetlerin bir parçası olarak, Oracle America, Inc. veya bağlı
kuruluşları (“Oracle”) ve Oracle lisans verenleri tarafından geliştirilen ve sahip olunan
AWS Sitesinde açıklanan bazı yazılımları (ilgili belgeler dahil) kullanmanıza izin
verilebilir (toplu şekilde “Oracle Yazılımı”). Oracle Yazılımını kullanmayı seçmeniz ve o
Oracle Yazılımı için halen Oracle’dan alınmış bir lisansınız olmaması halinde Oracle ve
lisans verenleri bu ek hükümleri ve koşulları kabul etmenizi gerekli tutmaktadır:
•

•
•

•

Oracle veya lisans verenleri, Oracle Yazılımındaki tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet
haklarını elinde tutar ve Oracle Yazılımının mülkiyeti bu Sözleşme nedeni ile size
veya herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmaz.
Oracle Yazılımı kısıtlı bir lisansa tabidir ve yalnızca Hizmetler ile bağlantılı olarak
ve yalnızca Sözleşmeyi yapan kişi veya tüzel kişi tarafından kullanılabilir.
Oracle Yazılımını yalnızca dahili iş faaliyetleriniz için ve Sözleşmeye uygun
şekilde kullanabilirsiniz. Temsilcinin, yüklenicinin ve kaynak sağlayıcının söz
konusu kullanım ile bağlantılı olarak Sözleşmeye uymasından sorumlu olmanız
koşulu ile, temsilcilere veya yüklenicilere (kaynak sağlayıcılar dahil) Oracle
Yazılımını Sözleşmede belirtilen amaçlar için ve Sözleşmeye tabi olarak sizin
adınıza kullanma izni verebilirsiniz.
Şunları yapamazsınız:
o Oracle Yazılımını veya Oracle Yazılımındaki herhangi bir çıkarı başka bir
bireye veya kuruluşa temlik etmek, vermek veya aktarmak ve Oracle
Yazılımı üzerinde bir teminat hakkı vermeyi teklif ettiğiniz zaman teminat
verilen tarafın Oracle Yazılımını kullanma veya aktarma hakkı
olmayacaktır;
o Oracle Yazılımını kiralama, zaman paylaşımı, abonelik hizmetleri,
barındırma veya dış kaynak kullanımı amaçları için kullanmak;

Oracle’ın veya lisans verenlerinin mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir
uyarıyı kaldırmak veya tadil etmek;
o Oracle Yazılımını herhangi bir üçüncü tarafa üçüncü tarafın iş
faaliyetlerinde kullanılmak üzere herhangi bir şekilde sağlamak;
o Oracle Yazılımını çoğaltmak, tersine mühendisliğini yapmak (birlikte
çalışabilirlik için yasa gerektirmediği sürece), kaynak koda dönüştürmek
veya geri derlemek (Oracle Yazılımı tarafından üretilen veri yapılarını veya
benzer malzemeleri inceleyerek dahil) veya
o Oracle Yazılımı üzerinde gerçekleştirilen karşılaştırma testlerinin
sonuçlarını yayınlamak.
Bazı Oracle Yazılımları ile kullanım için uygun veya gerekli olabilecek olan
üçüncü taraf teknolojisi ilgili belgelerde belirtilmiştir ve söz konusu üçüncü taraf
teknolojisi yalnızca Hizmetler ile kullanım için ve bu Sözleşmenin kapsamında
değil de belgelerde belirtilen üçüncü taraf lisans sözleşmesinin koşulları
kapsamında size lisanslanır.
Oracle, geçerli yasanın izin verdiği ölçüde, Oracle Yazılımını kullanmanızdan
kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç şeklindeki
zararlardan ve kar, gelir, veri veya veri kullanımı kaybından dolayı sorumluluğu
reddeder.
Sözleşmenin başka bir yerindeki aksine hiçbir şeye bakılmaksızın, Oracle,
yalnızca bu Hizmet Koşullarının bu Bölüm 10.3.1’i ile ilgili olarak Sözleşmenin
üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır.
Tek Tip Bilgisayar Bilgi İşlemleri Yasası Oracle Yazılımını kullanımınız için
geçerli değildir.
Sözleşmenin feshi üzerine, Oracle Yazılımını ve ilgili tüm belgeleri kullanmaya
son vermeniz gerekir.
o

•

•

•

•
•

10.3.2. “Kendi Lisansınızı Getirin” (BYOL). BYOL seçeneği altında, Amazon RDS,
Amazon EC2 örneklerine Oracle Yazılımını sağlamanıza ve Oracle Yazılımı için
Amazon RDS yönetim yeteneklerini kullanmanıza olanak sağlar. Aşağıdaki koşulları
sağladığınız takdirde Oracle Yazılımını Amazon RDS ile kullanabilirsiniz:
•

•

Çalıştırmak istediğiniz Oracle Yazılımı için “Yazılım Güncelleme Lisansı ve
Desteği” ile geçerli bir lisansa sahip olmanız gerekir. Oracle ile mevcut olan
lisans ve destek sözleşme(ler)inizin koşulları, Oracle Yazılımını kullanımınız için
geçerli olmaya devam edecektir ve
Bulut bilişim ortamında Oracle Veri Tabanı yazılımının lisanslanması için
Oracle’ın mevcut politikalarını izlemeniz gerekir. Amazon RDS ile Oracle
Yazılımını kullanan veri tabanı örnekleri Amazon EC2 ortamında bulunur.

10.4. Microsoft Yazılımının Kullanılması. “Lisans Dahil.” Microsoft Yazılımının Amazon
RDS’de kullanılması yukarıdaki Bölüm 5.1’e ve bu ek hükümler ve koşullara tabidir:
•

SQL Server Web Edition yalnızca genel ve İnternetten erişilen Web sayfalarını,
Web sitelerini, Web uygulamalarını veya Web hizmetlerini desteklemek için

•

kullanılabilir. İş kolu uygulamalarını (örneğin, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal
Kaynak Yönetimi ve başka benzer uygulamalar) desteklemek için kullanılamaz.
Microsoft bu Bölüm 10.4’ün üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun
hükümlerini uygulatma hakkı vardır.

11. Amazon Basit Bildirim Hizmeti (Amazon SNS)
11.1. Amazon SNS’nin bölümleri Japonya’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS LLC tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında
Sözleşmenin koşullarına tabidir.
11.2 Amazon SNS’nin bölümleri Singapur’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS SG PRIVATE LIMITED (“AMCS SG”) tarafından satılmakta ve
sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
11.3. Kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı bildirimlerinizin teslimatının önlenmiş,
gecikmiş veya engellenmiş olup olmadığına bakılmaksızın Amazon SNS ücretleri
geçerli olacaktır.
11.4. Amazon SNS’yi Premium İçerik içeren SMS mesajları göndermek için
kullanamazsınız (Mobil Pazarlama Birliği Kurallarında tanımlanan şekilde). Alıcının açık
iznini almadığınız sürece, Amazon SNS bildirimlerinin SMS ile alınması için alıcılardan
ücret talep edemezsiniz. Amazon SNS bildirimini SMS ile alan alıcılara,
telekomünikasyon sağlayıcılarının SNS bildirimlerinin SMS ile alınması için alıcıdan
ücret alabileceğini bildirmeniz gerekir. Veri koruma yasalarına uymak için gerekli olan
koşullar dahil olmak üzere, anlık bildirim hizmet sağlayıcıları bakımından gerekli olan
tüm koşulların mevut olmasını sağlamaktan sorumlusunuz.
Aşağıdakiler için SMS mesajları göndermek üzere Amazon SNS’yi kullanmadan önce
yazılı iznimizi almanız gerekir:
•

•
•
•
•

finansal işlemler veya ödeme hizmetleri (örneğin, mobil bankacılık, fatura ibrazı,
fatura ödemesi, para transferi, eşler arası ödeme veya kredi verme, borç veya
yüklemeli değer ödeme hizmetleri);
yardımseverlik programları (örneğin kar amacı gütmeyen bir kuruluş için bağış
talep etmek);
çekilişler veya yarışmalar;
ticari ürünler, mallar veya hizmetler için reklamlar veya promosyonlar veya
konum tabanlı hizmetler (örneğin bir alıcının, alıcının kablosuz cihazının coğrafi
konumuna göre mesaj aldığı durumlar).

11.5. Üçüncü taraf bir anlık bildirim platformu için desteği herhangi bir zamanda
değiştirebilir, son verebilir veya kullanım dışı bırakabiliriz.
11.6. Amazon SNS’yi kullanarak şunları yapmayacaksınız:

•
•

•

•
•
•

Virüsler, Truva atları, solucanlar veya başka kötü amaçlı veya zararlı programlar
içeren herhangi bir materyal iletmek.
Herhangi bir Acil Durum Hizmeti teklif etmek veya teklif ettiğini ileri sürmek. “Acil
Durum Hizmetleri”, bir kullanıcının 911 veya E911 hizmetleri gibi acil durum
hizmetleri personeli veya kamu güvenliği yanıtlama noktaları ile bağlantı
kurmasına olanak veren hizmetler demektir.
Veri veya yazılım iletimi ile ilgili yasalar dahil olmak üzere herhangi bir yerel veya
yabancı yasayı, kuralı, yönetmeliği veya talimatı maddi şekilde ihlal etmek veya
maddi ihlalini kolaylaştırmak.
Cinsel içerik taşıyan, “yetişkin hizmetleri” ile ilgili olan veya hassas finansal veya
tanımlayıcı bilgiler (sosyal güvenlik numaraları gibi) içeren materyal iletmek
Hizmetleri yeniden satmak, alt lisans ile vermek veya zaman paylaşımlı olarak
kullanmak veya adı belirsiz veya başka üçüncü taraflar adına kullanmak.
Hizmetleri tehlikeli ortamlarda kullanmak (nükleer tesislerin çalıştırılması, uçak
seyrüseferi veya öngörülebilir yaralanma, ölüm veya maddi tahribat riski ile
sonuçlanabilecek olan başka bir kullanım gibi).

11.7 Zaman zaman, telekomünikasyon sağlayıcıları kendi kurallarını, gerekliliklerini ve
politikalarını değiştirebilir veya tadil edebilir (toplu şekilde “Operatör Politikaları”).
Operatör Politikalarındaki değişiklikleri size örneğin e-posta, Kişisel Sağlık Panosu
bildirimleri veya Hizmet Belgeleri gibi yollardan bildirmek için makul şekilde çaba
göstereceğiz. Hizmeti kullanımınız için geçerli olan tüm Operatör Politikalarına
uymaktan sorumlusunuz.
12. AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)
12.1. AWS hesabınızın ve kaynaklarınızın korunması için bir değişiklik gerekli olduğunu
belirlememiz durumunda IAM kullanarak sizin tarafınızdan oluşturulan kullanıcı kimliği
bilgilerini makul takdir yetkimiz dahilinde değiştirebiliriz ve söz konusu değişikliği size
hemen bildireceğiz.
12.2. Herhangi bir üçüncü taraf kimlik sağlayıcısı için desteği herhangi bir zamanda
önceden haber vermeksizin değiştirebilir, son verebilir veya kullanım dışı bırakabiliriz.
13. Amazon Route 53
13.1. Sahip olmadığınız veya üzerinde yetkiniz bulunmayan bir etki alanı için
barındırılan bir bölge oluşturamazsınız.
13.2. Amazon Route 53 ile bağlantılı olarak kullanılan tüm Etki Alanı Adı Sistemi (DNS)
kayıtları (Özel DNS kayıtları dışında) herkese açık olacaktır ve AWS bu DNS
kayıtlarının açıklanması için bir sorumluluğa sahip olmayacaktır.
13.3. Etki alanı adı tescil hizmetleri Amazon Route 53 Etki Alanı Adı Tescil Sözleşmesi
kapsamında sağlanmaktadır.

14. AWS Elastik Beanstalk
14.1. AWS, herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya Kabul
Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal eden bir AWS Elastik Beanstalk ortamı ile bağlantılı
olarak kullanılan herhangi bir URL’yi reddedebilir veya tadil edebilir.
14.2. AWS Elastik Beanstalk ortamınızı çalıştırmayı herhangi bir zamanda bırakmanız
durumunda, ortam ile bağlantılı olarak kullanılan URL’nin [myapp] bölümü artık sizin
tarafınızdan kullanılamayacaktır ve başka bir AWS müşterisi tarafından
kullanılabilecektir.
15. Amazon Basit E-posta Hizmeti (SES)
15.1 Amazon SES’nin bölümleri Singapur’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS SG PRIVATE LIMITED (“AMCS SG”) tarafından satılmakta ve
sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
15.2 Amazon SES’nin bölümleri Japonya’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS LLC (“AMCS”) tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama
bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
15.3. Birçok e-posta hizmeti sağlayıcısı gibi, SES kullanarak gönderdiğiniz, göndermeye
çalıştığınız veya aldığınız e-postanın (“SES E-postası”) güvenliğini ve güvenilirliğini
artırmak için, biz (veya üçüncü taraf sağlayıcılarımız), SES üzerinden “istenmeyen” epostalar, virüsler ve casus yazılımlar ve başka zararlı veya istenmeyen öğeler
gönderilmesini ve alınmasını önleyerek sizi ve SES’i korumak için SES E-postanızı ve
SES E-postasında bulunan İçeriğinizi depolayabilir ve tarayabiliriz.
15.4. Aşağıdakileri belirlememiz halinde SES’ye erişiminizi askıya alabilir veya
feshedebilir veya herhangi bir SES E-postası gönderilmesini veya alınmasını
engelleyebilir veya reddedebiliriz:
•
•

•

SES E-postasını veya SES E-postasındaki İçeriğinizi taramamızın kötü niyetli
veya düşük kaliteli e-posta (“spam” gibi) ortaya çıkarması,
SES E-postasının teslim edilmeden bize geri dönmesi veya SES E-postanız ile
bağlantılı olarak kötüye kullanım şikayetleri (üçüncü taraflardan gelen şikayetler
dahil) almamız veya
“adresin teslim edilmeden geri dönmesi” veya şikayetler için bize sağladığınız
kaynak veya ReturnPath e-posta adresinin başarılı bir şekilde e-posta
alamaması.

15.5. SES E-postalarınızın bizim kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı
engellenmesi, gecikmesi veya teslimatının önlenmesi halinde ödeme yükümlülükleriniz
devam eder.

15.6. AWS, CAN-SPAM Yasasında veya benzer geçerli yasalara tanımlanan şekilde
“gönderici” değildir.
16. AWS Direct Connect
16.1. Fiziksel güvenlik, güvenlik duvarları ve uygun şekilde başka ağ güvenlik araçları
kullanmak dahil olmak üzere AWS Direct Connect bağlantılarınızı korumaktan
sorumlusunuz.
16.2. AWS, seçtiğiniz AWS Direct Connect konum(lar)ında veri merkezi operatörlerinin
veya başka hizmet sağlayıcıların donanımınızı AWS’nin donanımına bağlamasına izin
verecektir. AWS, veri merkezi operatörünün veya başka bir hizmet sağlayıcının bu
bağlantıyı oluşturmasına ve izlemesine olanak vermek amacı ile adınız, e-posta
adresiniz, ağ yapılandırmanız, faaliyet bilgileriniz ve AWS hesap numaranız dahil olmak
üzere gerekli bilgileri sağlayacaktır.
16.3. Veri merkezi operatörü veya başka bir hizmet sağlayıcı ile olan sözleşmenize ve
onun politikalarına ve prosedürlerine uymak ve geçerli ücretleri veri merkezi
operatörüne veya başka bir hizmet sağlayıcıya ödemek dahil olmak üzere veri merkezi
operatörü veya başka bir hizmet sağlayıcı ile olan ayrı ilişkinizden siz sorumlusunuz. Bu
özel bağlantıyı kurmak için gerekli olan her türlü donanımı veya kabloları sağlamaktan
veya tedarik etmekten siz sorumlusunuz (ve AWS bunlara sahip olmayacak veya
bunlardan sorumlu olmayacaktır).
16.4. AWS Direct Connect’in bir parçası olarak kurduğunuz bağlantı geçici olarak
kullanılamadığı veya feshedildiği takdirde, AWS, AWS kaynaklarınıza giden trafiği genel
İnternet üzerinden yönlendirecek ve AWS’nin standart veri aktarma ücretleri geçerli
olacaktır. Ancak Amazon Sanal Özel Bulut (VPC) kullanıyor olmanız durumunda,
Amazon VPC kaynaklarınıza giden trafik bir IPsec VPN bağlantısı üzerinden
yönlendirilecektir. Bir IPsec VPN bağlantısı bulunmaması halinde Amazon VPC
kaynaklarınıza giden trafik teslim edilmeyecektir.
17. Amazon ElastiCache
17.1. Amazon ElastiCache’nin bir parçası olarak önbellek düğümlerine yüklediğimiz
herhangi bir yazılıma erişemez veya onu kurcalayamazsınız.
17.2. Rezerve Önbellek Düğümü programı, AWS Sitesinde Amazon ElastiCache detay
sayfasında (her belirlenmiş örnek, bir “Rezerve Önbellek Düğümü”) belirtilen rezerve
fiyatlandırma ve ödeme koşullarına tabi olarak rezerve Amazon ElastiCache önbelleği
düğümlerini satın almanızı sağlar. Rezerve Önbellek Düğümü programını herhangi bir
zamanda feshedebiliriz. Rezerve Önbellek Düğümleri için fiyatlandırmayı herhangi bir
zamanda değiştirebiliriz, ancak fiyat değişiklikleri daha önce belirlenmiş Rezerve
Önbellek Düğümleri için geçerli olmayacaktır. Rezerve Önbellek Düğümleri aktarılamaz
ve Rezerve Önbellek Düğümleri ile bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar geri
ödenmeyen tutarlardır, ancak şunun dışında ki, Sözleşmeyi nedensiz olarak

feshetmemiz, münferit bir Rezerve Önbellek Düğümü tipini feshetmemiz veya Rezerve
Önbellek Düğümü programını feshetmemiz durumunda, önceden belirlenmiş Rezerve
Önbellek Düğümleri ile bağlantılı olarak ödenmiş herhangi bir peşin ücretin orantılı bir
bölümünü size geri ödeyeceğiz. Bir Rezerve Önbellek Düğümünün süresinin sona
ermesi veya feshedilmesi üzerine, kullandığınız önbellek düğümleri için standart, talep
üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır.
18. AWS GovCloud (ABD) Hizmeti Koşulları
18.1. AWS GovCloud (US) Bölgeleri içinde Hizmetlerin kullanılması, AWS GovCloud
(US) yönetim konsolunda AWS Artifact üzerinden erişilen AWS GovCloud (US)
Hükümleri ve Koşullarına tabidir.
18.2. AWS GovCloud (US) Bölgeleri kullanımı için, doğru ve güncel kayıt bilgileri
sağlamak dahil olmak üzere geçerli tüm uygunluk gerekliliklerini karşılamaktan
sorumlusunuz. Bize sağladığınız bilgileri doğrulamak için ticari ve resmi veri tabanlarının
kontrol edilmesi dahil olmak üzere gerekli gördüğümüz herhangi bir sorgulamayı
doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığı ile yapabiliriz. Müşterilerimizin kimliğini
doğrulamak için girişimlerde bulunabiliriz ama hiçbir Müşterinin kimliğini garanti
edemeyiz ve etmemekteyiz.
18.3. AWS, AWS GovCloud (US) Bölgeleri için erişim izni verilebilecek olan herhangi bir
Müşterinin veya Son Kullanıcının ABD’li Kişi statüsü ile ilgili olarak hiçbir taahhütte
bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
18.4. Sizin İçeriğinizin işlenmesi ve depolanması için AWS GovCloud (US) Bölgeleri
hizmetinin uygun olduğunu doğrulamaktan ve AWS Hizmetlerini kullanmanızın Sizin
İçeriğinizin tabi olabileceği yasalara ve düzenlemelere uygun olacağını doğrulamaktan
siz sorumlusunuz.
19. Amazon DynamoDB
19.1. Amazon DynamoDB Rezerve Kapasite programı, AWS Sitesinde Amazon
DynamoDB detay sayfasında belirtilen fiyatlandırma ve ödeme koşullarına tabi olarak
rezerve iş yapma kapasitesi (okuma ve yazma) satın almanızı sağlar (“Amazon
DynamoDB Rezerve Kapasitesi”). Amazon DynamoDB Rezerve Kapasite programını
herhangi bir zamanda feshedebiliriz. Amazon DynamoDB Rezerve Kapasitesi için
fiyatlandırmayı herhangi bir zamanda değiştirebiliriz, ancak fiyat değişiklikleri daha önce
satın alınmış Amazon DynamoDB Rezerve Kapasitesi için geçerli olmayacaktır.
Amazon DynamoDB Rezerve Kapasitesi aktarılamaz ve Amazon DynamoDB Rezerve
Kapasitesi ile bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar geri ödenmeyen tutarlardır, ancak
şunun dışında ki, Sözleşmeyi (nedensiz olarak) veya Amazon DynamoDB Rezerve
Kapasitesi programını feshetmemiz durumunda, önceden satın alınmış Amazon
DynamoDB Rezerve Kapasitesi ile bağlantılı olarak ödenmiş herhangi bir peşin ücretin
orantılı bir bölümünü size geri ödeyeceğiz. Bir Amazon DynamoDB Rezerve

Kapasitesinin süresinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, Amazon DynamoDB
kullanımınız için standart, talep üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır.
19.2. DynamoDB Local kullanımınız Amazon DynamoDB Local Lisans Sözleşmesine
tabidir.
20. AWS Marketplace
20.1. AWS Marketplace üzerinden sağlanan İçeriğin size açıkça aksini belirten ayrı bir
lisans kapsamında sağlanması dışında, ne siz ne herhangi bir Son Kullanıcı şunları
yapamaz veya yapmaya çalışamazsınız: (a) herhangi bir İçeriği tadil etmek,
değiştirmek, kurcalamak, tamir etmek veya başka bir şekilde türev çalışmalarını
oluşturmak, (b) İçerik üzerinde tersine mühendislik yapmak, onu geri derlemek veya
kaynak koda dönüştürmek veya İçerikte yer alan herhangi bir yazılımın kaynak kodunu
türetmek için başka bir işlem veya prosedür uygulamak, (c) İçeriği yeniden satmak veya
alt lisansını vermek, (d) özel şekilde yetki olmadan İçeriği Hizmetlerin dışına aktarmak
veya (e) İçeriğin herhangi bir kontrolünü kurcalamak veya atlatmak veya yetkisiz olarak
kopyalarını oluşturmak.
20.2. AWS size önceden bildirimde bulunmaksızın AWS Marketplace’i (veya AWS
Marketplace’in herhangi bir özelliği veya oradaki listeleri) sağlamayı durdurabilir. Ayrıca
AWS İçeriğin herhangi bir Politikayı veya başka düzenlemeleri, politikaları veya yasaları
ihlal edebileceğini belirlediği takdirde AWS Marketplace’te satın almış olduğunuz İçeriği
engelleyebilir veya kaldırabilir.
20.3. AWS Marketplace’teki ilgili üçüncü taraf sağlayıcı tarafından izin verilen ölçüde,
gecikmiş ve tahsil edilmemiş ödemeler bulunması durumunda AWS size en az 30 gün
önceden yazılı bildirimde bulunarak AWS Marketplace’te satın aldığınız veya abone
olduğunuz herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğine erişimi engelleyebilir veya onu
kaldırabilir.
20.4 Üçüncü taraflarca AWS Marketplace’te sunulan profesyonel hizmetler, ilgili üçüncü
tarafça belirlenen ayrı hükümler ve koşullara tabidir. AWS’nin bu gibi hizmetler üzerinde
kontrolü yoktur ve bu hizmetler hakkında hiçbir garanti vermemektedir.
21. AWS Veri Hattı
AWS Veri Hattı Görev Çalıştırıcısını kullanımınız AWS Veri Hattı Lisans Sözleşmesine
tabidir.
22. Amazon Elastik Transkodlayıcı
Amazon Elastik Transkodlayıcı tarafından oluşturulan dosyaların dağıtımı, bazı üçüncü
taraf ses ve video formatlarının sahipleri veya lisans verenleri dahil olmak üzere üçüncü
taraflardan lisans hakları almanızı gerektirebilir. Bu lisansları almaktan ve gerekli tüm
telif ücretlerini veya bedelleri ödemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

23. AWS OpsWorks
AWS OpsWorks temsilcisini kullanımınız, AWS OpsWorks İstemci Lisans Sözleşmesine
tabidir. AWS OpsWorks for Chef Automate kullanımınız Chef Software Inc.’nin son
kullanıcı lisans sözleşmesine tabidir. AWS OpsWorks for Puppet Enterprise kullanımınız
Puppet, Inc.’nin Puppet Kurumsal Lisans Sözleşmesine tabidir.
24. AWS CloudHSM
AWS CloudHSM kullanımınız ile bağlantılı olarak, SafeNet, Inc. veya lisans verenleri
tarafından geliştirilen ve sahip olunan bazı yazılımları (ilgili belgeler dahil) (toplu şekilde
“SafeNet Yazılımı”) kullanmanıza izin verilebilir. SafeNet Yazılımını kullanmanız halinde
burada bulunan ek hükümleri ve koşulları kabul etmiş olursunuz.
25. Amazon AppStream 2.0
25.1. NVIDIA Yazılımı. Uygulamanız bir Amazon AppStream 2.0 örneğinde NVIDIA
grafik işleme birimini (GPU) kullandığı takdirde, NVIDIA Bulut Son Kullanıcı Lisans
Sözleşmesinin hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı kabul edersiniz.
25.2. Son Kullanıcıların uygulamalara erişmesini sağlamak için Amazon AppStream 2.0
Kullanıcı Havuzu özelliğini kullanmanız halinde, bu Son Kullanıcıların e-posta
adreslerini Amazon AppStream 2.0’ı kullandığınız AWS Bölgeleri dışındaki AWS
Bölgelerinde depolayabileceğimizi ve işleyebileceğimizi kabul edersiniz. Bu e-posta
adreslerini yalnızca Son Kullanıcılara Amazon AppStream 2.0’a erişmelerini sağlamak
için e-posta bildirimleri göndermek üzere kullanacağız.
26. Amazon WorkSpaces
26.1. Sizin veya herhangi bir Son Kullanıcının WorkSpaces üzerinde çalıştırdığı, arayüz
oluşturduğu veya WorkSpaces’inize yüklediği herhangi bir İçerik Sizin İçeriğinizdir.
WorkSpaces’inizdeki herhangi bir İçeriğinizin Lisanslarını bulundurmaktan ve lisans
koşullarına uymaktan siz sorumlusunuz.
26.2. Amazon WorkSpaces üzerinde Microsoft Yazılımı kullanılması yukarıdaki Bölüm
5.1’e tabidir. Microsoft bu Bölüm 26.2’nin üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun
hükümlerini uygulatma hakkı vardır.
26.3. Amazon WorkSpaces bir bulut masaüstü hizmeti olarak hizmet vermek üzere
tasarlanmıştır. WorkSpaces, gelen ağ bağlantılarını kabul etmek için, sunucu örnekleri
olarak veya web trafiğine veya ağ trafiğinize hizmet etmek için kullanılamaz ve
WorkSpaces’inizin gelen ağ bağlantılarını yeniden yapılandıramazsınız.
26.4. WorkSpaces istemci yazılımını siz ve Son Kullanıcılar yalnızca size veya Son
Kullanıcılarınıza ait olan veya onlar tarafından kontrol edilen bilgisayar donanımlarında

kullanabilir. WorkSpaces istemci yazılımını kullanımınız, Amazon WorkSpaces
Uygulaması Lisans Sözleşmesine tabidir.
26.5. Amazon WorkSpaces üzerinde yapılandırmalar, sağlık kontrolleri ve tanılamalar
gerçekleştirmek amacı ile Hizmetin çalışması ve yönetimi ile bağlantılı olan performans
ve günlük bilgilerini toplayabilir ve kullanabiliriz.
26.6. WorkSpaces’inize bizim tarafımızdan kurulan yazılım, AWS tarafından barındırılan
bir lisans etkinleştirme sunucusuna bağlanabilir. Herhangi bir lisans etkinleştirme işlevini
engellemeye çalışamazsınız.
26.7. Amazon WorkSpaces’in normal çalışmasının bir parçası olarak, WorkSpaces,
işletim sistemi ve yazılım yükseltmeleri, yamalar ve hata düzeltmeleri ile güncellenebilir.
Bu güncellemeler sırasında yalnızca, WorkSpace için kullanılan işletim sistemi imajının
bir parçası olan veya bir kullanıcı profilinin parçası olan yazılım, belgeler ve ayarlar (D:
WorkSpace’teki sürücü) kalıcı olacaktır.
26.8. Microsoft BYOL Lisanslama. Bu seçenek kapsamında, Amazon WorkSpaces,
Microsoft Yazılımınızı ve Microsoft Lisanslarını kullanarak WorkSpaces sağlamanıza
olanak verir (“WorkSpaces BYOL Programı”). Microsoft ile sözleşme(ler)iniz
kapsamında, ilgili Microsoft yazılımı için WorkSpaces BYOL Programını kullanmaya
uygun olmanız gerekir. Gerekli tüm lisansları almaktan ve Ürün Kullanma Hakları/Ürün
Koşulları dahil olmak üzere ilgili tüm Microsoft lisanslama gerekliliklerine uymaktan
yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, Microsoft’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini
(Microsoft EULA) kabul etmiş olmanız gerekir ve WorkSpaces BYOL Programı
kapsamında Microsoft Yazılımını kullanmakla Microsoft EULA’sını kabul etmiş
olursunuz. WorkSpaces BYOL Programını kullanımınızın ilgili Microsoft lisans
gerekliliklerine uyacağını belirlemiş olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin
Microsoft ile olan sözleşme(ler)inizi ihlal edecek şekilde kullanılması için yetki veya izin
verilmemiştir.
27. Amazon Cognito
27.1. Herhangi bir üçüncü taraf kimlik sağlayıcısı için desteği herhangi bir zamanda
önceden haber vermeksizin değiştirebilir, son verebilir veya kullanım dışı bırakabiliriz.
27.2. Belirli bir Cognito Kullanıcı Havuzunun 12 aylık bir süre içinde aktif kullanıcısı
olmaması durumunda size 30 gün önceden bildirimde bulunarak Cognito Kullanıcı
Havuzunu silebiliriz.
28. Amazon WorkDocs
28.1. Amazon WorkDocs’un bölümleri Japonya’da AWS tarafından değil AWS’nin bir
bağlı kuruluşu olan AMCS LLC tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun
dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.

28.2. Son Kullanıcı eğer Amazon WorkDocs Yönetici Panosunda “Aktif Değil” olarak
işaretlenmiş ve bu Son Kullanıcının kullanımı için size 30 günden fazla fatura
kesilmemiş ise herhangi bir Son Kullanıcınızın Amazon WorkDocs’a yüklenmiş İçeriğini
silebiliriz. Ayrıca, Amazon WorkDocs Yönetici Panosunda 30 günden fazla “Aktif” olarak
işaretlenmiş Son Kullanıcınız bulunmadığı zaman da Amazon WorkDocs sitenizi ve
Sizin İçeriğinizi silebiliriz.
28.3. AWS hesabınız ile ilişkili hiçbir Son Kullanıcı hesabı birkaç ay boyunca herhangi
bir Hizmet kullanımı kaydetmemiş ise, 30 gün önceden bildirimde bulunduktan sonra
aktif olmayan Son Kullanıcıların hesaplarını silebiliriz.
28.4. Amazon WorkDocs Sync Yazılımını kullanımınız, Amazon WorkDocs Sync Lisans
Sözleşmesine tabidir.
28.5. Amazon WorkDocs Uygulamasını kullanımınız, Amazon WorkDocs Uygulaması
Lisans Sözleşmesine tabidir.
28.6. Amazon WorkDocs Web Clipper kullanımınız, Amazon WorkDocs Web Clipper
Lisans Sözleşmesine tabidir.
28.7. Open with Office 365, Microsoft tarafından sağlanan Üçüncü Taraf İçeriğidir. Open
with Office 365’i kullandığınız zaman, Microsoft’un kullanım koşullarına ve gizlilik
politikasına tabi olursunuz. Open with Office 365’i kullanmak için Microsoft’tan gerekli
tüm lisansları almaktan ve geçerli tüm Microsoft lisanslama gerekliliklerine uymaktan
yalnızca siz sorumlusunuz.
28.8. Hancom belge düzenleme hizmeti, Üçüncü Taraf İçeriğidir. Amazon WorkDocs
aracılığı ile Hancom belge düzenleme hizmetini kullanımınız Hancom Hizmet
Koşullarına tabidir. Hancom belge düzenleme hizmeti için geçerli olan Hancom Hizmet
Koşullarını kabul etmemeniz durumunda Hancom belge düzenleme hizmetini
etkinleştirmeyin ve kullanmayın. Hancom belge düzenleme hizmetini etkinleştirmeniz ve
kullanmanız halinde, Hancom düzenlenen belgenin içeriğine ve Son Kullanıcının
kullanıcı adına ve profil resmine erişebilecektir. Hancom’a AWS tarafından, yukarıdaki
bilgilere yalnızca Hancom belge düzenleme hizmeti sağlamak amacı ile ve yalnızca
düzenleme oturumu süresince erişme yetkisi verilmiştir.
28.9. AWS, tüm [ad].workdocs.aws etki alanı adlarının (“Etki Alanı Adları”) tescil
sahibidir ve bunlar için DNS kayıtlarını kontrol eder. Müşteri bu gibi hiç bir etki alanında
herhangi bir hak elde etmez. Müşterinin AWS hesabının feshedilmesi veya askıya
alınması, Müşterinin daha önce ona atanmış Etki Alanı Adlarını kullanma olanağının
feshedilmesi veya askıya alınması ile sonuçlanabilir. Müşteri, bir Etki Alanı Adı
kullanmak için Amazon WorkDocs Site Adlandırma Politikasında yer alan tüm
yönergelere uymalıdır.
29. Amazon Pinpoint

29.1. Amazon Pinpoint’in bölümleri Japonya’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS LLC (“AMCS”) tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama
bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
29.2. Amazon Pinpoint’in bölümleri Singapur’da AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı
kuruluşu olan AMCS SG PRIVATE LIMITED (“AMCS SG”) tarafından satılmakta ve
sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
29.3. Amazon Pinpoint, Amazon Basit Bildirim Hizmeti (Amazon SNS) ve Amazon Basit
E-posta Hizmeti (SES) kaynaklı temel işlevleri kullanır ve Amazon Pinpoint kullanımınız
bu Hizmetleri düzenleyen koşullara tabidir.
29.4. Amazon Pinpoint için şunları kabul ediyorsunuz:
a. Entegre Genel Uyarı ve Uyarı Sistemi (IPAWS) için uygun bir sistem değildir.
b. Herhangi bir tehlikeli ortamın veya kritik sistemin işleyişinde veya bu ortamlar ile
bağlantılı şekilde kullanılması amaçlanmamıştır. Söz konusu kullanım ile ilişkili
olarak ortaya çıkabilecek yükümlülükten yalnızca siz sorumlusunuz.
c. 911’e yapılan aramalar gibi herhangi bir acil durum hizmetleri personeline veya
kamu güvenliği yanıtlama noktalarına (“Acil Durum Hizmetleri”) yapılan acil durum
aramalarını veya metinlerini desteklemez veya taşımaz ve Acil Durum Hizmetleri
ile iletişim kurarken gerekli olabilecek şekilde cihazlarınızın veya Son
Kullanıcılarınızın fiziksel konumunu belirlemeyebilir. Şunların sizin sorumluluğunuz
olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz: (i) Acil Durum Hizmetleri ile Amazon
Pinpoint’ten bağımsız şekilde iletişime geçmek ve onlara erişmek ve (ii) tüm Son
Kullanıcıları bu sınırlandırmalar hakkında bilgilendirmek.
d. Acil Durum Hizmetlerini aramak, onlar ile mesajlaşmak veya iletişim kurmak
dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere geleneksel telefon veya cep telefonu
hizmetlerinin yerine geçmez ve bu şekilde işlev görmez.
30. AWS Lambda
AWS Lambda’ya yüklenmiş İçeriğinizin herhangi birisi 3 aydan uzun süre çalıştırılmamış
ise, size 30 gün önceden bildirimde bulunarak bu İçeriğinizi silebiliriz. Lambda’nın
depolama kaynaklarını yalnızca Lambda’da kodunuzu yürütmek için gereken şekilde,
işlev kodunu (derlenmiş veya derlenmemiş), bağımlılıkları (örneğin katmanlar) ve ilgili
yapılandırmayı ve meta verileri depolamak için kullanabilirsiniz (Belgelere göre).
Lambda’nın depolamasının indirme veya depolama amacı ile genel olarak erişilebilir
içeriği barındırmak amacı ile kullanılması dahil ancak bunun ile sınırlı olmamak üzere
başka herhangi bir kullanımına izin yoktur ve Sizin İçeriğinizi silmemize neden olabilir.
31. Amazon WorkMail

31.1. Amazon WorkMail’i kullandığınız zaman AWS Anahtar Yönetim Hizmetini, AWS
IAM’ı ve Amazon SES’yi de kullanırsınız ve Amazon WorkMail’i kullanımınız bu
Hizmetleri düzenleyen koşullara tabi olur.
31.2. Amazon WorkMail, istenmeyen postalar, kimlik avı e-postaları ve virüs bulaşmış epostalar gibi istenmeyen e-postaları filtre etmek için tasarlanmış bir filtreleme hizmeti
sağlar. Filtreleme hizmetinin teknolojik sınırlandırmalarının muhtemelen bazı meşru epostaların yakalanmasına ve virüs bulaşmış e-postalar dahil olmak üzere bazı
istenmeyen e-postaların yakalanmamasına yol açacağını kabul ediyorsunuz.
31.3. Posta etki alanınız ve Son Kullanıcı hesaplarınız hedef e-posta sunucuları
tarafından ve kontrolümüz dışındaki başka nedenler yüzünden engellenebilir,
geciktirilebilir veya teslim edilmesi önlenebilir. E-postalarınızın teslim edilmesinin
önlenip önlenmediğine, gecikip gecikmediğine veya engellenip engellenmediğine
bakılmaksızın ödeme yükümlülükleriniz devam eder.
31.4. Amazon WorkMail’i şunları göndermek için kullanmamayı kabul ediyorsunuz:
•
•
•

Toplu pazarlama e-postaları gibi toplu e-postalar
Talep edilmemiş ve istenmeyen e-postalar
Kimlik avı e-postaları

31.5. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Amazon WorkMail kullanarak gönderdiği tüm epostaların CAN-SPAM Yasasına ve geçerli diğer tüm yasalara uygun olmasını
sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Sizin veya Son Kullanıcılarınızın Amazon
WorkMail kullanarak gönderdiği e-postaların CAN-SPAM Yasasında ve geçerli diğer
tüm yasalarda tanımlanan şekilde “göndericisinin” AWS olmadığını kabul ediyorsunuz.
31.6. Amazon WorkMail, Amazon WorkMail’de sorun giderme veya geliştirme amacı ile
sunucu ana bilgisayar adları, IP adresleri, zaman damgaları, posta kuyruğu dosya
tanımlayıcıları ve spam filtreleme bilgileri gibi bilgileri günlüğe kaydedebilir ve
kullanabilir.
31.7. Amazon WorkMail kullanımınız feshedildiği takdirde, verilerinizi ve Son
Kullanıcılarınızın posta kutularını silebiliriz.
32. Amazon WorkSpaces Uygulama Yöneticisi (Amazon WAM)
32.1. Amazon WAM’ı kullandığınız zaman Amazon WorkSpaces de kullanırsınız ve
kullanımınız Amazon WorkSpaces’i düzenleyen koşullara tabi olur.
32.2. Amazon WAM Admin Studio’yu yalnızca uygulamaları paketlemek için ve Amazon
WAM Admin Player’ı yalnızca Amazon WAM aracılığı ile WorkSpaces’inize
gönderilecek olan uygulamaları doğrulamak için kullanabilirsiniz.

32.3. Amazon WAM’ın normal çalışmasının bir parçası olarak, Amazon WAM masaüstü
uygulamalarınızı yazılım yükseltmeleri, yamalar ve hata düzeltmeleri ile
güncelleyebiliriz.
33. Masaüstü Uygulamaları için AWS Marketplace
33.1. Masaüstü Uygulamaları için AWS Marketplace üzerinden sağlanan İçeriğin size
açıkça aksini belirten ayrı bir lisans kapsamında sağlanması dışında, ne siz ne herhangi
bir Son Kullanıcı şunları yapamaz veya yapmaya çalışamazsınız: (a) herhangi bir İçeriği
tadil etmek, değiştirmek, kurcalamak, tamir etmek veya başka bir şekilde türev
çalışmalarını oluşturmak, (b) İçerik üzerinde tersine mühendislik yapmak, onu geri
derlemek veya kaynak koda dönüştürmek veya İçerikte yer alan herhangi bir yazılımın
kaynak kodunu türetmek için başka bir işlem veya prosedür uygulamak, (c) İçeriği
yeniden satmak veya alt lisansını vermek, (d) özel şekilde yetki olmadan İçeriği
Hizmetlerin dışına aktarmak veya (e) İçeriğin herhangi bir kontrolünü kurcalamak veya
atlatmak veya yetkisiz olarak kopyalarını oluşturmak.
33.2. AWS size önceden bildirimde bulunmaksızın Masaüstü Uygulamaları için AWS
Marketplace’i (veya Masaüstü Uygulamaları için AWS Marketplace’in herhangi bir
özelliği veya oradaki listeleri) sağlamayı durdurabilir. Ayrıca AWS İçeriğin herhangi bir
Politikayı veya başka düzenlemeleri, politikaları veya yasaları ihlal edebileceğini
belirlediği takdirde Masaüstü Uygulamaları için AWS Marketplace’te satın almış
olduğunuz İçeriği engelleyebilir veya kaldırabilir.
34. AWS Dizin Hizmeti
AWS Dizin Hizmetinde Microsoft Yazılımının kullanımı yukarıdaki Bölüm 5.1’e tabidir.
Microsoft bu Bölüm 34’ün üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun hükümlerini
uygulatma hakkı vardır.
35. AWS Device Farm
35.1. Bir Apple cihazında gerçekleştirilen herhangi bir test bakımından (her birisi bir
“Apple Testi”), bu gibi herhangi bir Apple Testi çalıştırıldığı sırada, Apple ile iOS
Geliştirici Programı Lisans Sözleşmeniz kapsamında aktif ve geçerli bir kayıtlı Apple
Geliştirici Hesabınız olduğunu beyan ve garanti ediyorsunuz. Tüm Apple Testleri süresi
için bizi Yetkili Geliştiriciniz (Apple Geliştirici Programı Lisans Sözleşmesinde
tanımlandığı gibi) olarak atıyorsunuz ve her Apple Testi ile bağlantılı olarak
gerçekleştirdiğimiz tüm eylemlerden Apple’a karşı sizin sorumlu olduğunuzu
anlıyorsunuz.
35.2. Şunları yapmamayı ve yapmaya çalışmamayı kabul ediyorsunuz:
(i) AWS Device Farm içinde veya test ile bağlantılı olarak herhangi bir ağ algılaması
gerçekleştirmek;

(ii) bizim tarafımızdan onaylanmadığı sürece AWS Device Farm’ın EC2 örneklerinin
içinden herhangi bir internet trafiği oluşturmak; internet trafiği yalnızca cihazlar ile sınırlı
olmalıdır;
(iii) herhangi bir Device Farm cihazını sökmek, kilidini açmak veya üzerindeki
kısıtlamaları kaldırmak;
(iv) cihazlara veya EC2 örneklerine kalıcı yazılım kurmak veya
(v) herhangi bir Hizmete müdahale edecek şekilde, cihazları fabrika ayarlarına
döndürmek, ayarlarını değiştirmek veya üçüncü taraf sunucuları aramak veya onlara
erişmek.
35.3. Yalnızca otomatik güvenlik doğrulaması yapmak amacı ile uygulama paketlerini,
test paketlerini (önceden derlenmiş), test komut dosyası kaynak kodunu, uygulama
uzantı dosyalarını veya yardımcı veri dosyalarını üçüncü taraflara açıklayabileceğimizi
kabul ve beyan ediyorsunuz.
36. Amazon OpenSearch Hizmeti (Amazon Elasticsearch Hizmetinin ardılı)
Amazon OpenSearch Hizmeti, Amazon OpenSearch Hizmeti etki alanlarınızın günlük
otomatik anlık görüntülerini oluşturur. Bu otomatik anlık görüntüleri, oluşturulmalarından
sonra en az 14 günlük bir süre boyunca saklayacağız. Otomatik anlık görüntüleri 14 gün
sonra herhangi bir zamanda silebiliriz.
37. AWS Veri Tabanı Geçiş Hizmeti ve AWS Şema Dönüştürme Aracı
AWS Veri Tabanı Geçiş Hizmeti (AWS Şema Dönüştürme Aracını içerir) AWS İçeriğidir
ve şu koşullar ile onu yalnızca veri geçişi amacı ile yükleyebilir ve/veya kullanabilirsiniz:
(i) kaynak veri deposunun ve hedef veri deposunun en az birisi AWS’de bulunmaktadır
ve (ii) kaynak ve hedef veri depolarının her ikisi de Belgelerde AWS Veri Tabanı Geçiş
Hizmeti kaynakları ve hedefleri olarak belirtilmiştir. Siz ve tüm Son Kullanıcılar, AWS
Veri Tabanı Geçiş Hizmetini yalnızca DMS Destekli bir Hizmet olan bir kaynaktan yine
DMS Destekli bir Hizmet olan bir hedefe doğrudan veya dolaylı şekilde veri geçişi
yapmak için kullanabilirsiniz.
38. AWS Amplify
AWS Amplify ile birlikte kullandığınız herhangi bir etki alanı adını kullanmak için gerekli
olan tüm hakları elinizde bulundurmanız gerekir.
39. AWS IoT
39.1. Münferit bir cihaz için Cihaz Gölgesi verilerini belirli bir 12 aylık süre içinde
güncellememeniz halinde, münferit bir cihaz için Cihaz Gölgesi verileri silinebilir.
Münferit bir cihaz için Cihaz Sicili verilerini belirli bir 7 yıllık süre içinde güncellememeniz

halinde, münferit bir cihaz için Cihaz Sicili verileri silinebilir. Münferit bir cihaz için Cihaz
Gölgesi veya Sicil verileri güncellendiği zaman o münferit cihaz için veri kısıtlama
zaman çerçevesi sıfırlanır ve münferit bir cihaz için Cihaz Gölgesi ve Sicil verileri
depolama zaman çerçevesi yeniden başlar.
39.2. AWS hesabınıza bağlı olan veya AWS hesabınız tarafından etkinleştirilen IoT
cihazlarının oluşturulmasından, dağıtımından ve güvenliğinden (erişimi etkinleştirme
dahil) siz sorumlusunuz.
39.3 AWS IoT SiteWise Edge, ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek
veya çevre veya mal zararına neden olabilecek tehlikeli ortamların veya kritik
sistemlerin çalıştırılmasında veya bunlar ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır ve bu gibi bir kullanım ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek olan
yükümlülükten yalnızca siz sorumlusunuz.
40. Amazon QuickSight
40.1. Hesabınız kapsamında Son Kullanıcıların Amazon QuickSight kullanmasını
etkinleştirebilirsiniz. Hesabınız kapsamında Son Kullanıcıları etkinleştirmeyi seçmeniz
durumunda, her Son Kullanıcıya Amazon QuickSight kullanımınızı feshetmemizin
onların Amazon QuickSight kullanımını da feshedeceğini bildirmek sizin
sorumluluğunuzdur. Ayrıca, bir “Amazon QuickSight Yöneticisi” olarak hareket ettiğinizi
ve aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebileceğinizi onlara bildirmek de sizin
sorumluluğunuzdur: (a) Son Kullanıcıların Amazon QuickSight hesaplarını
etkinleştirmek ve etkin olmaktan çıkarmak; (b) Amazon QuickSight’ın veri kümelerine ve
belirli işlevlerine Son Kullanıcı erişimini kontrol etmek ve (c) Son Kullanıcıların Amazon
QuickSight kullanımı hakkındaki bilgilere erişmek.
40.2. Amazon QuickSight, Amazon QuickSight için bir veri kaynağı olarak seçtiğiniz
İçeriğinizi, sorgu geçmişiniz temelinde önerilen görselleştirmeler ve önerilen görüşler
gibi size kişiselleştirilmiş önerilerde bulunmak için kullanabilir.
41. AWS Sertifika Yöneticisi
41.1. AWS Sertifika Yöneticisini (“ACM”) kullanmakla bize, Amazon Trust Services,
LLC’ye (“ATS”) veya bağlı kuruluşlarımıza (toplu şekilde “Amazon CA”), bize
sağladığınız etki alanı adı için, bazıları üçüncü taraflar olabilecek olan Birleşik
Devletler’de yerleşik sertifikasyon yetkililerine kamusal olarak güvenilir SSL/TLS
sertifikaları (her birisi bir “Sertifika”) için başvurma ve bunları elde etme yetkisi
veriyorsunuz. Bir Sertifika talebi göndermekle şunları onaylarsınız: (1) Etki Alanı Adını
Tescil Ettiren sizsiniz (o sırada geçerli olan Kamusal Olarak Güvenilir Sertifikaların
Düzenlenmesi ve Yönetilmesi için CA/Tarayıcı Forum Temel Gereklilikleri Sertifika
Politikasında tanımlandığı gibi, (“CA/B Forum Gereklilikleri” burada bulunmaktadır); (2)
Tam Tanımlanmış Etki Alanı Adı üzerinde kontrole sahipsiniz (CA/B Forum
Gerekliliklerinde tanımlanan şekilde) veya (3) Amazon CA’ya her Sertifika için
başvurması ve onu elde etmesi için yetki vermeniz için Etki Alanı Adı Tescil Görevlisi

tarafından size yetki verilmiştir. Yalnızca Sertifikayı elde etmek amacı ile ve başka hiçbir
amaç için olmamak üzere, Amazon CA’ya Tam Tanımlanmış Etki Alanı Adı üzerinde
kontrol hakkı verdiğinizi ve Amazon CA’nın etki alanı adı için Sertifika talep etmesini
onayladığınızı kabul ediyorsunuz. Herhangi bir nedenle size Sertifika vermeyi
reddedebiliriz.
41.2. Şunları kabul ediyorsunuz:
(i) Sertifikaları kullanımınız ile bağlantılı olarak verdiğiniz tüm bilgiler her zaman doğru
ve eksiksiz bilgilerdir ve bu şekilde olacaktır (ve bilgilerinizin değişmesi halinde bizi
hemen bilgilendireceksiniz);
(ii) Sertifikayı inceleyeceksiniz ve doğru olduğunu doğrulayacaksınız;
(iii) Size sağladığımız bir Sertifikayı yalnızca Sertifikada belirtilen subjectAltName(ler) ile
erişilebilen sunucularda kullanabilirsiniz ve Sertifikayı yalnızca geçerli tüm yasalara
uygun şekilde kullanacaksınız;
(iv) Bir Sertifikadaki herhangi bir bilginin yanlış veya hatalı olması durumunda Sertifikayı
kullanmayı hemen durduracak ve bizi hemen bilgilendireceksiniz;
(v) Sertifika ile ilişkili olan özel anahtarın bir Anahtar Gizliliği İhlaline (CA/B Forum
Gerekliliklerinde tanımlandığı gibi) veya Sertifikanın başka bir şekilde kötüye kullanıma
uğraması durumunda Sertifikayı kullanmayı hemen bırakacak ve hemen bizi
bilgilendireceksiniz;
(vi) Amazon CA’nın Anahtar Gizliliği İhlali veya Sertifikanın kötüye kullanımı ile ilgili
talimatlarına hemen yanıt vereceksiniz;
(vii) Herhangi bir Sertifikayı (Sertifikayı kullanım amacı için kullanmak için gerekli olan
dışında) veya Özel Anahtarı tadil etmeyecek, alt lisansını vermeyecek veya türev
çalışmasını oluşturmayacaksınız;
(viii) Sertifikanın kullanımı ile bağlantılı olarak, başka bir kişinin bilgisayarının
çalışmasına zarar verebilecek olan herhangi bir dosya veya yazılım yüklemeyecek veya
dağıtmayacaksınız;
(ix) ATS’nin CPS’sinde izin verilebilecek olan durumlar dışında bir Sertifika hakkında
beyanlarda bulunmayacak veya onu kullanmayacaksınız;
(x) Sertifikanın kullanımı ile bağlantılı olarak, herhangi bir tüzel kişiliği taklit etmeyecek
veya onun ile ilişkinizi yanlış tanıtmayacaksınız;
(xi) Sertifikadaki Genel Anahtar ile eşleşen Özel Anahtarı Amazon CA dışında bir
kuruluşun kontrol etmesine izin vermeyeceksiniz (buradaki “Özel Anahtar” ve “Genel
Anahtar” CA/B Forum Gereklilikleri tarafından tanımlanmaktadır);

(xii) Bir Sertifikayı üçüncü bir tarafın güvenini ihlal edecek şekilde veya istenmeyen toplu
yazışma göndermek veya almak için kullanmayacaksınız ve
(xiii) Amazon CA’nın (veya geçerli üçüncü taraf yüklenicimizin) bir Sertifikayı herhangi
bir zamanda iptal edebileceğini kabul ediyorsunuz ve söz konusu iptal bildirimimiz
üzerine Sertifikayı kullanmayı hemen durduracağınızı kabul ediyorsunuz.
42. Amazon Lumberyard Motoru
42.1. Lumberyard Malzemeleri. Amazon Lumberyard, burada sağladığımız veya
Lumberyard malzemeleri olarak belirlediğimiz bir motor, entegre geliştirme ortamı, ilgili
varlıklar ve araçlardan oluşur (toplu şekilde “Lumberyard Malzemeleri”). Lumberyard
Malzemeleri, “Lumberyard Yeniden Dağıtılabilir” malzemelerini içerir. Lumberyard
Malzemeleri AWS İçeriğidir. “Lumberyard Malzemeleri” terimi, ayrı lisans koşulları
kapsamında Lumberyard Malzemeleri ile dağıtılan İçeriği içermez (açık kaynak lisansı
altında lisanslanan kod gibi).
42.2. Lisans. Sözleşme kapsamında AWS İçeriğine verilen haklara ek olarak, size
ayrıca Süre boyunca aşağıdakileri yapmak için sınırlı, münhasır olmayan, alt lisans
verilemez (aşağıda belirtilen şekilde Son Kullanıcılara verilmesi dışında), aktarılamaz bir
lisans veriyoruz:
(a) Geliştirme: Video oyunları, yazılım, görsel-işitsel çalışmalar ve başka içerik
geliştirmek ve desteklemek için Lumberyard Malzemelerini kullanabilir, çoğaltabilir,
tadil edebilir ve türetilmiş çalışmalarını oluşturabilirsiniz (Lumberyard Malzemeleri
kullanılarak oluşturulan her çalışma bir “Lumberyard Projesi”dir). Lumberyard
Projelerine dahil edilen AWS İçeriği ve Üçüncü Taraf İçeriği hariç olmak üzere
Lumberyard Projeleri Sizin İçeriğinizdir.
(b) Son Kullanıcılara Dağıtım: Bir Lumberyard Projesinin bir parçası olarak
Lumberyard Yeniden Dağıtılabilir malzemelerini (izin verilen değişiklikler ve
türevler dahil) kullanabilir, çoğaltabilir, tadil edebilir, türev çalışmalarını
oluşturabilir, herkese açık şekilde sergileyebilir, herkese açık şekilde icra edebilir
ve Son Kullanıcılara dağıtabilirsiniz (üçüncü taraf distribütörler aracılığı ile dahil).
Ancak bunu yalnızca şu durumda yapabilirsiniz: (i) Lumberyard Projesinin,
Lumberyard Yeniden Dağıtılabilir malzemelerinin kendileri tarafından sağlananın
ötesinde bir malzeme içeriği veya işlevsellik sağlaması, (ii) Lumberyard Yeniden
Dağıtılabilir malzemeleri Lumberyard Projesine entegre edildiği için bunların Son
Kullanıcılar tarafından ayrı şekilde kullanılamaması, (iii) yaygın olarak derlenen
dosya formatlarında (örneğin, C, C++) sunduğumuz veya bir derleyiciyi
sağladığımız Lumberyard Yeniden Dağıtılabilir malzemeleri kaynak kodu biçimi
içinde dağıtmamanız ve (iv) Son Kullanıcıların, bu Bölüm ve aşağıdaki Bölüm 42.4
ve 42.5 dahil olmak üzere, bu Hizmet Koşullarının Lumberyard Malzemeleri için
sağladığından daha az koruyucu olmayan hükümlere tabi olmasını sağlamanız.
Son Kullanıcılarınızın Lumberyard Projenizi kullanmasına, tadil etmesine, onun
için yeni içerik oluşturmasına ve onu yeniden dağıtmasına olanak vermek için

(örneğin, bir oyun için yeni öğeler veya düzeyler oluşturmak) bu hakları bu
koşullardaki kısıtlamalara tabi olarak Son Kullanıcılarınıza alt lisans ile
verebilirsiniz.
(c) Diğer AWS müşterileri ile işbirliği. Lumberyard Malzemelerini (izin verilen
değişiklikler ve türevler dahil) çoğaltabilir ve şuralara dağıtabilirsiniz (ancak alt
lisansını veremezsiniz): (i) sizin yüklenicileriniz olan diğer AWS müşterilerine
yalnızca bu AWS müşterilerinin sizin adınıza iş yapmasına olanak vermek amacı
ile, (ii) bir yüklenici olarak onlar için gerçekleştirdiğiniz iş ile bağlantılı olarak diğer
AWS müşterilerine ve (iii) bir Lumberyard Projesinin satışı veya lisanslanması ile
bağlantılı olarak söz konusu Lumberyard Projesini dağıtma yetkisi verdiğiniz en
fazla 5 diğer AWS müşterisine (örneğin, sizin geliştirdiğiniz bir oyunun yayıncıları).
Bu diğer AWS müşterilerinin Lumberyard Malzemeleri üzerindeki hakları, bizim ile
olan sözleşme(ler)ine tabidir.
(d) Lumberyard Git Deposu. “Lumberyard Git Deposunda” bazı Lumberyard
Malzemeleri sağlayabiliriz. Lumberyard Git Deposu için belirleyebileceğimiz
politikalara tabi olarak, Lumberyard Git Deposu aracılığı ile Lumberyard
Malzemelerinin değiştirilmiş sürüm(ler)ini (“LM Fork’larınız) çoğaltabilir ve diğer
AWS müşterilerine dağıtabilirsiniz. LM Fork’unuz Sözleşmeye (bu koşullar dahil)
uymalıdır; örneğin, Lumberyard Projelerinin Alternatif Web Hizmetlerini
kullanmasına, onlardan veri okumasına veya onlara veri yazmasına olanak
vermeyebilir. LM Fork’un bu koşullara tabi olduğunu belirten bir uyarı eklemeniz
gerekir (Lumberyard Malzemelerinin kök dizininden License.txt dosyasının
kopyası gibi). Lumberyard Git Deposundan bir LM Fork almanız durumunda, onu
kullanarak oluşturduğunuz herhangi bir Lumberyard Projesinin bu koşullara uygun
olmasını sağlamaktan sorumlusunuz. LM Fork’unuz Sözleşmeyi ihlal ettiği
takdirde bu durum Lumberyard Malzemelerindeki telif hakkımızı ihlal eder ve biz
de onu Lumberyard Git Deposundan kaldırabiliriz ve Lumberyard Malzemeleri
lisansınızı feshetmek dahil olmak üzere başka önlemler alabiliriz. “Alternatif Web
Hizmeti”, burada belirtilen hizmetlere benzeyen veya onların yerine geçebilecek
olan AWS dışı herhangi bir web hizmeti demektir.
42.3. Lisans Ücreti Yok. Bölüm 42.2’de verilen lisanslar için bir ücret yoktur. Lumberyard
Malzemeleri ile bağlantılı olarak sağlanan diğer AWS Hizmetleri, AWS İçeriği ve Üçüncü
Taraf İçeriği ayrı ücretlere tabi olabilir ve ek koşullar tarafından düzenlenebilir.
42.4. İşletim Kısıtlamaları. Önceden yazılı iznimiz olmadan, (a) Lumberyard Malzemeleri
(izin verilen değişiklikler ve türevler dahil) yalnızca size veya Son Kullanıcılarınıza ait
olan ve onlar tarafından işletilen bilgisayar donanımlarında veya AWS Hizmetlerinde
çalıştırılabilir ve hiç bir Alternatif Web Hizmetinde çalıştırılamaz ve (b) Lumberyard
Projeniz hiçbir Alternatif Web Hizmetinden veri okuyamaz veya oraya veri yazamaz.
42.5. Diğer Kısıtlamalar. Sözleşmede belirtilen lisans kısıtlamalarını sınırlandırmaksızın,
şunları yapamazsınız: (a) Bölüm 42.2(b) ve (c)’de açıkça izin verilen durumlar dışında,
Lumberyard Malzemelerini kaynak kodu biçiminde dağıtmak, (b) Lumberyard

Malzemelerini veya bunların herhangi bir bölümünü herhangi bir rakip motoru, geliştirme
aracını veya yazılım çerçevesini geliştirmek, bakımını yapmak, geliştirilmesine katkıda
bulunmak veya desteklemek için kullanmak veya yararlanmak, (c) Lumberyard
Malzemelerini veya bunların herhangi bir bölümünü bir logonun veya ticari markanın
parçası olarak kullanmak, (d) Lumberyard Malzemelerinde yer alan mülkiyet hakları
uyarılarını (telif hakkı ve ticari marka uyarıları dahil) kaldırmak, gizlemek, veya
değiştirmek, (e) Lumberyard Malzemelerini başka bir kişiye bizim veya sizin farklı
koşullar ile lisanslamamızı, dağıtmamızı veya başka bir şekilde sağlamamızı
gerektirecek olan herhangi bir eylemde bulunmak (örneğin Lumberyard Malzemelerini
“telif müsaadeli” açık kaynak lisanslarına tabi yazılımlar ile birleştirmek) veya (f)
Lumberyard Malzemelerini veya bunların herhangi bir bölümünü bu koşullarda açıkça
izin verilenler dışında bir şekilde veya bir amaç için kullanmak veya yararlanmak.
42.6. Tescil; Yayınlama. Lumberyard Projenizi Son Kullanıcılara dağıtmadan önce
burada tescil yaptırmanız gerekir. Lumberyard Projenizin ilk herkese açık veya ticari
şekilde yayınlanması Lumberyard Malzemelerinin 5 yıldan eski bir sürümünü temel
aldığı takdirde önceden bizim yazılı iznimizi almanız gerekir.
42.7. Kaynak Gösterme. Lumberyard Projelerinde bu yönergelere uygun şekilde itibarı
bizi kaynak olarak göstermeniz gerekmektedir. Lumberyard Malzemelerinde bulunan
AWS Markaları yalnızca Ticari Marka Kullanım Yönergelerine uygun şekilde
kullanılabilir. Lumberyard Projelerinizden herkese açık şekilde yayınlanmış tanıtım
materyallerinin alıntılarını ve ilgili ticari markaları, hizmet markalarını, ticari adları ve
logoları Lumberyard hakkındaki pazarlama, reklam ve tanıtım işlerimiz ile bağlantılı
şekilde kullanabiliriz.
42.8. Forumlar; Gönderimler. Yukarıda belirtilen şekilde Lumberyard Git Deposunda LM
Fork’ları dağıtma haklarınıza ek olarak, forumlarımızda veya başka bir yerde
Lumberyard Malzemelerini tartışırken, yalnızca söz konusu kodu tartışmak amacı ile
Lumberyard Malzemelerinden 50 satıra kadar kaynak kodu ekleyebilirsiniz. Bizi kodun
kaynağı olarak belirtmeniz gerekmektedir. “Lumberyard Gönderimleri”, geliştirici
tartışma sitelerinde, örnek kod depolarında veya diğer AWS forumlarında veya herkese
açık forumlarda açıkladığınız veya buralara gönderdiğiniz Lumberyard Malzemeleri (LM
Çatalları dahil) ile ilgili içeriktir. Siz (i) bize Lumberyard Gönderimleriniz üzerindeki tüm
fikri mülkiyet hakları kapsamında münhasır olmayan, dünya çapında, sürekli, geri
alınamaz, aktarılabilir, alt lisans verilebilir, telifsiz ve tamamen ödenmiş bir lisans ve (ii)
diğer AWS müşterilerine Lumberyard Gönderimleriniz üzerinde, bu Hizmet Koşullarının
Lumberyard Malzemeleri üzerinde sağladığı ile aynı hakları veriyorsunuz. Yukarıdaki
lisansı vermek için gerekli olan tüm haklara sahip olduğunuzu ve Lumberyard
Gönderimlerinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini
veya bu Sözleşmeyi ihlal etmediğini beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
42.9. Veri Toplama. Lumberyard Malzemeleri, Lumberyard Malzemelerinin kullanımı
hakkında sistem ve sunucu kaynakları, entegre geliştirme ortamında kullanılan
özellikler, kullanım sıklığı ve süresi, coğrafi ve ağ konumları ve hata ve bilgi mesajları
dahil olmak üzere bize bilgi sağlayabilir.

42.10. Kabul Edilebilir Kullanım; Güvenlik Açısından Kritik Sistemler. Lumberyard
Malzemelerini kullanımınız AWS Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun olmak
zorundadır. Lumberyard Malzemeleri, tıbbi donanımı, otomatik taşıma sistemlerini,
otonom taşıtları, uçak veya hava trafik kontrolünü, nükleer tesisleri, insanlı uzay aracını
çalıştırma kullanımı veya fiili çatışma ile bağlantılı askeri kullanım gibi yaşam açısından
kritik veya güvenlik açısından kritik sistemler ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Ancak bu kısıtlama, ısırma veya vücut sıvılarının temas etmesi sonucunda bulaşan ve
insan cesetlerinin canlanarak canlı insan etini, kanını, beynini veya sinir dokuları
tüketmeye çalışmasına neden olan ve organize medeniyetin düşmesine yol açması
muhtemel olan salgın bir viral enfeksiyon meydana gelmesi durumunda (Birleşik
Devletler Hastalık Kontrol Merkezleri veya ardıl bir kuruluş tarafından onaylanmış
olarak) geçerli olmayacaktır.
42.11. Fesih. Sözleşmenin feshedilmesi veya sizin Sözleşmeyi (bu Hizmet Koşulları
dahil olmak üzere) ihlal etmeniz durumunda Lumberyard Malzemeleri üzerindeki
haklarınız kendiliğinden sona erer. Ancak, Sözleşmeyi nedensiz olarak feshetmemiz
durumunda, Lumberyard Malzemeleri üzerinde o sırada elinizde bulunan haklarınız,
daha önce tescil edilmiş Lumberyard Projesi ile ilgili olarak fesihten sonra geçerliliğini
koruyacaktır. Aksi takdirde, fesih üzerine, Lumberyard Malzemelerinin (ve her türlü
tadilatlarının ve türevlerinin) tüm kullanım, dağıtım ve diğer yararlanma faaliyetlerini
durdurmanız gerekir.
43. Amazon GameLift
43.1. Amazon GameLift’e yalnızca video oyunu sunucu barındırma işi için erişebilir veya
onu kullanabilirsiniz; ancak, FlexMatch özelliğini diğer Amazon GameLift özelliklerinden
bağımsız olarak kullanımınız için bu kısıtlama geçerli değildir.
43.2. Amazon GameLift’e yüklenmiş İçeriğinizin herhangi birisi 3 aydan uzun süre içinde
çalıştırılmamış ise, size 30 gün önceden bildirimde bulunarak biz veya bağlı
kuruluşlarımız bu İçeriğinizi silebiliriz.
43.3. Amazon GameLift Local kullanımınız Amazon GameLift Yerel Lisans
Sözleşmesine tabidir.
43.4. Amazon GameLift Spot Örnek programı, Sitedeki Amazon GameLift ürün detayı
sayfasında belirtilen Amazon GameLift Spot örnek fiyatlandırması ve ödeme koşulları
uyarınca belirli Amazon GameLift örneklerinin çalışmasını talep etmenizi sağlar (her
talep edilen örnek, bir “GL Spot Örnek”). Amazon GameLift Spot Örnek programını
herhangi bir zamanda feshedebiliriz. AWS kapasite gereklilikleri yüzünden, GL Spot
Örnekleri herhangi bir zamanda ve size herhangi bir bildirimde bulunmadan feshedebilir,
durdurabilir veya uyku durumuna geçirebiliriz. Oyununuzu hataya dayanıklı tarzda ve
kesintileri doğru olarak ele alacak şekilde yapılandırmanız gerekir. GL Spot Örnekler,
yukarıda Bölüm 5.3’te belirtilenler dahil olmak üzere belirttiğimiz bazı Hizmetler,
özellikler ve üçüncü taraf yazılımlar ile kullanılamaz.

44. AWS Uygulama Bulma Hizmeti
AWS Uygulama Bulma Hizmetini kullandığınız zaman, şirket içi bilgi işlem
kaynaklarınızda AWS Uygulama Bulma Hizmeti tarafından taranan veriler Sizin
İçeriğiniz olarak kabul edilecektir.
45. AWS Profesyonel Hizmetler
45.1. “AWS Profesyonel Hizmetleri”, diğer Hizmetleri kullanmanıza yardımcı olmak için
AWS’nin bir çalışma talimatı (“SOW”) kapsamında sağladığı tavsiye ve danışmanlık
hizmetleridir. AWS Profesyonel Hizmetleri, Sözleşmenin amaçları bakımından
“Hizmetler”dir.
45.2. AWS veya bağlı kuruluşlarından herhangi birisi AWS Profesyonel Hizmetlerini
sağlamak için sizin ile bir SOW veya Sözleşmeye ek imzalayabilir. Her SOW’un veya
ekin amaçları için, SOW’daki, ekteki ve Sözleşmedeki “AWS” terimi, SOW’u veya eki
imzalayan AWS kuruluşu demektir ve başka hiçbir AWS kuruluşunun bu SOW veya ek
kapsamında herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Her SOW veya ek (Sözleşme ile birlikte),
taraflar tarafından sözleşmelerinin nihai, tam ve münhasır hükümleri olarak
tasarlanmıştır ve taraflar arasında söz konusu SOW’un veya ekin ana konusu ile ilgili
önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların (sözlü veya yazılı) yerine geçer.
45.3. AWS, AWS Profesyonel Hizmetleri için size aylık olarak fatura düzenleyecektir.
AWS Profesyonel Hizmetleri için yapılan ödemeler iade edilemez.
45.4. AWS hukuk veya uyum tavsiyeleri sağlamaz. Hizmetleri kullanmanızın geçerli
hukuk ve mevzuat gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı hakkında kendi
değerlendirmenizi yapmaktan sorumlusunuz.
45.5. Üçüncü Taraf İçeriği dışında, AWS Profesyonel Hizmetlerinin bir parçası olarak
AWS’nin sağladığı İçerik AWS İçeriğidir. AWS tarafından sağlanan veya önerilen İçeriği
test etmek, yerleştirmek, muhafaza etmek ve destek sağlamak bakımından yalnızca siz
sorumlusunuz.
45.6. AWS, AWS Profesyonel Hizmetlerinin bir parçası olarak sizin için ya (a) belgeler
ve diyagramlar (“Belgeler”) ya da (b) yazılım (kaynak veya nesne kodu formunda),
örnek kod veya komut dosyaları (“Yazılım”) içeren İçerik geliştirebilir (bu Belgeler ve
Yazılım, “Geliştirilen İçerik”). Siz ile AWS arasında geçerli olan herhangi bir Gizlilik
sözleşmesine tabi olarak, AWS’nin Geliştirilen İçeriğe benzer veya ilgili ürünler veya
hizmetler geliştirmesi, kullanması veya satması engellenmiş değildir. AWS tarafından bir
SOW kapsamında AWS Profesyonel Hizmetlerinin bir parçası olarak size sağlanan
herhangi bir Geliştirilen İçerik aşağıdaki koşullar altında lisanslanır:
•
•

Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY 4.0) kapsamında
AWS tüm Belgeleri size lisanslar ve
Apache Lisansı, Sürüm 2.0 kapsamında AWS tüm Yazılımları size lisanslar.

45.7. Geliştirilen İçerikten bazıları ayrı bir lisans altında sağlanan AWS İçeriği veya
Üçüncü Taraf İçeriği içerebilir. Yukarıdaki Bölüm 45.6 ile ayrı bir lisans arasında bir
çelişki olması durumunda söz konusu AWS İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriği
bakımından ayrı lisans geçerli olacaktır.
45.8. Sahip olduğunuz veya üçüncü bir taraftan lisansladığınız ve AWS Profesyonel
Hizmetlerinin amaçları için AWS’ye sağladığınız her türlü malzeme veya bilgi Sizin
İçeriğinizdir. AWS’ye Sizin İçeriğinize erişim olanağı sağlamayı seçmeniz durumunda,
bunu yapmak için yeterli haklara ve izinlere sahip olmalısınız.
45.9. Bu Bölüm 45 ile siz ve AWS arasındaki herhangi bir AWS Uygulama Hizmetleri
Eki arasında bir çelişki olması durumunda AWS Uygulama Hizmetleri Ekinin koşulları
geçerli olacaktır ve o ekte “Uygulama Hizmetleri”ne yapılan atıflar AWS Profesyonel
Hizmetlerini içerecektir.
45.10. AWS ve bağlı kuruluşları, AWS’ye veya bağlı kuruluşlarına bir SOW ile bağlantılı
olarak sağlanan personeliniz ile (“Personel”) ilgili tüm kişisel verileri AWS Gizlilik
Bildiriminde (https://aws.amazon.com/privacy/ adresinde bulunabilir) açıklanan işleme
uygulamalarına uygun şekilde işleyecektir. AWS Gizlilik Bildirimini, kişisel verilerini
AWS’ye veya bağlı kuruluşlarına sağladığınız tüm Persone için erişilebilir duruma
getireceksiniz.
46. Amazon Redshift
Rezerve Düğüm programı, AWS Sitesinde Amazon Redshift fiyatlandırma sayfasında
belirtilen rezerve fiyatlandırma ve ödeme koşullarına tabi olarak Amazon Redshift
düğümleri belirlemenize olanak sağlar (her belirlenmiş düğüm, bir “Rezerve Düğüm”).
Rezerve Düğüm programını herhangi bir zamanda feshedebiliriz. Rezerve Düğüm
Programı için fiyatlandırmayı herhangi bir zamanda değiştirebiliriz, ancak fiyat
değişiklikleri daha önce belirlenmiş Rezerve Düğümler için geçerli olmayacaktır.
Rezerve Düğümler iptal edilemez ve Sözleşme feshedilse bile, seçtiğiniz süre boyunca
Rezerve Düğüm için talep edilmiş tutarı borçlu olursunuz. Rezerve Düğümler
aktarılamaz ve Rezerve Düğümler ile bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar geri
ödenmeyen tutarlardır, ancak şunun dışında ki, Sözleşmeyi nedensiz olarak
feshetmemiz, münferit bir Rezerve Düğüm tipini feshetmemiz veya Rezerve Düğüm
programını feshetmemiz durumunda, önceden belirlenmiş Rezerve Düğümler ile
bağlantılı olarak ödenmiş herhangi bir peşin ücretin orantılı bir bölümünü size geri
ödeyeceğiz. Bir Rezerve Düğüm süresinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine,
Rezerve Düğüm fiyatlandırması sona erecek ve Amazon Redshift düğümü için standart,
talep üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır.
47. AWS Sunucu Geçiş Hizmeti.
47.1. AWS Sunucu Geçiş Hizmetini kullandığınız zaman, şirket içi bilgi işlem
kaynaklarınızda AWS Sunucu Geçiş Hizmeti tarafından taranan veriler Sizin İçeriğiniz
olarak kabul edilecektir.

47.2. Bir geçiş kuyruğunda 90 gün veya daha uzun süre kalan herhangi bir imajın
geçişini feshedebiliriz.
48. AWS Organizasyonları
48.1. AWS Organizasyonları, bir tek AWS hesabını (“Yönetim Hesabı”, daha önce “Ana
Hesap” olarak adlandırılmıştır) bir veya daha fazla AWS hesabı ile (her birisi bir “Üye
Hesabı”) birleştirerek bir “Organizasyon” oluşturmanıza olanak verir. AWS tarafından
izin verilmesi dışında, bir Organizasyonda yalnızca siz, bağlı kuruluşlarınız,
çalışanlarınız veya şu anda sizin adınıza iş yapan alt yüklenicileriniz tarafından
kullanılan AWS hesapları birleştirilebilir. Bir Organizasyona bir Üye Hesabı olarak
katılmakla şunları kabul edersiniz: (a) Üye Hesabın fatura, hesap hareketleri ve hesap
bilgilerini Yönetim Hesabına açıklamak ve (b) Yönetim Hesabı bir Üye Hesabı adına
EC2 Rezerve Örnekler satın alabilir.
48.2. Konsolide fatura etmeyi etkinleştirmeniz durumunda, Üye Hesapları tarafından bir
Organizasyona katılmış durumda iken neden olunan tüm ücretlerden Yönetim Hesabı
ve Üye Hesabı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ancak tüm bu ücretler
Yönetim Hesabının Sözleşmesine uygun şekilde Yönetim Hesabına fatura edilecektir.
Bir Yönetim Hesabının ödeme yapılmaması yüzünden askıya alınması durumunda
Organizasyondaki tüm Üye Hesapları askıya alınacaktır.
48.3. Organizasyonun Yönetim Hesabı tarafından talep edilmesi halinde, size en az 14
gün önceden bildirimde bulunarak Organizasyonunuzdaki tüm özellikleri
etkinleştirebiliriz. Organizasyonunuzun tüm özellikleri etkinleştirilmiş ise: (i) Bölüm
48.2’de açıklanan konsolide fatura koşulları Organizasyonunuz için geçerli olacaktır; (ii)
Yönetim Hesabı kendi Üye Hesapları üzerinde tam erişim ve kontrol sahibi olacaktır ve
(iii) Yönetim Hesabı, kendi Üye Hesapları tarafından gerçekleştirilen işlemlerden
müştereken ve müteselsilen sorumludur.
48.4. Bir Yönetim Hesabı bir hesap oluşturmak için AWS Organizasyonlarını veya
CreateLinkedAccount API’sini (“Oluşturulan Hesap”) kullandığı zaman: (i) Oluşturulan
Hesap, Yönetim Hesabının zaman zaman izin verdiği AWS Organizasyonları
özelliklerine sahip şekilde Yönetim Hesabının Organizasyonunun bir Üye Hesabı
olacaktır; (ii) Oluşturulan Hesap, Yönetim Hesabının Sözleşmesinin koşullarına tabidir;
(iii) Yönetim Hesabı, Oluşturulan Hesap tarafından gerçekleştirilen işlemlerden
müştereken ve müteselsilen sorumludur ve (iv) Oluşturulan Hesapta, Yönetim Hesabına
Oluşturulan Hesaba tam yönetici erişimi sağlayan bir IAM rolü oluşturulur.
49. Amazon Athena
Sözleşmenin başka bir hükmüne bakılmaksızın, her bir durumda yalnızca Amazon
Athena ile kullanılmak üzere, Amazon Athena JDBC Sürücüsünü veya Amazon Athena
ODBC Sürücüsünü programlarınıza veya uygulamalarınıza dahil edebilirsiniz ve söz
konusu programlara veya uygulamalara dahil edilmiş şekilde dağıtabilirsiniz.

50. AWS Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Hizmetleri
50.1. “AI Hizmetleri” toplu şekilde şu demektir: Amazon CodeGuru Profiler, Amazon
CodeGuru Reviewer, Amazon Comprehend, Amazon Comprehend Medical, Amazon
DevOps Guru, Amazon Forecast, Amazon HealthLake, Amazon Kendra, Amazon Lex,
Amazon Lookout for Metrics, Amazon Personalize, Amazon Polly, Amazon Rekognition,
Amazon Textract, Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Medical ve Amazon
Translate. “AI İçeriği”, bir AI Hizmeti tarafından işlenen Sizin İçeriğiniz demektir.
50.2. AI Hizmetleri kullanımınız temelinde alınan tüm kararlardan, verilen tavsiyelerden,
yapılan ve yapılmayan işlemlerden siz ve Son Kullanıcılarınız sorumlu olur. AI
Hizmetleri, verilerdeki düzenler temelinde tahminler oluşturan makine öğrenimi
modelleri kullanır. Bir makine öğrenim modeli tarafından üretilen çıktı olasılığa dayanır
ve bu çıktı, onun insan tarafından incelenmesi dahil olmak üzere, kullanım durumunuza
uygun olan şekilde doğruluk açısından değerlendirilmelidir.
50.3. Amazon CodeGuru Profiler, Amazon Comprehend, Amazon Lex, Amazon Polly,
Amazon Rekognition, Amazon Textract, Amazon Transcribe ve Amazon Translate için
şunları kabul ediyorsunuz ve talimat olarak veriyorsunuz: (a) geçerli AI Hizmetini
sürdürmek ve sağlamak (söz konusu AI Hizmetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi dahil)
ve AWS ve bağlı kuruluş makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve
iyileştirmek için yukarıda belirtilen AI Hizmetlerinin her birisi tarafından işlenen AI
İçeriğini kullanabilir ve depolayabiliriz ve (b) yalnızca (a) maddesinde açıklanan
geliştirme ve iyileştirme ile bağlantılı olarak, söz konusu AI İçeriğini, söz konusu AI
Hizmetini kullandığınız AWS bölgesi dışında bir AWS bölgesinde depolayabiliriz. Bu
Bölüm Amazon Comprehend Medical veya Amazon Transcribe Medical için geçerli
değildir. AWS Organizasyonlarını kullanıp AI hizmetlerini tercih dışı bırakma politikası
yapılandırarak, AWS’ye, bir AI Hizmeti tarafından işlenen AI İçeriğini AWS’nin veya
bağlı kuruluşlarının o Hizmetini veya teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için
kullanmaması ve depolamaması talimatı verebilirsiniz.
50.4. Gerekli tüm bildirimlerin sağlanması ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma
Yasası (COPPA) veya benzer yasalar kapsamında gerekli doğrulanabilir ebeveyn
izninin alınması ve bir AI Hizmeti tarafından işlenen herhangi bir görüntüde veya
videoda görünen bireylerin gerekli izninin alınması dahil olmak üzere, herhangi bir AI
Hizmetini kullanan ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Son Kullanıcılarına yasal olarak
yeterli gizlilik bildirimlerini sağlamaktan ve söz konusu Son Kullanıcılardan AI İçeriğinin
işlenmesi ve bu Bölüm 50’de açıklanan şekilde AI İçeriğinin depolanması, kullanılması
ve aktarılması için gerekli olan izinleri almaktan sorumlusunuz. Gerekli tüm gizlilik
bildirimlerini sağladığınızı ve gerekli tüm izinleri aldığınızı bize beyan ediyorsunuz. Bir AI
Hizmeti tarafından depolanan herhangi bir AI İçeriğinin geçerli yasa kapsamında
silinmesi gerektiği zaman bizi bilgilendirmekten sorumlusunuz. Tamamen veya kısmen
13 yaşın altında olan ve COPPA veya benzer yasalara tabi olan çocuklara yönlendirilen
veya hedeflenen web siteleri, programlar veya başka uygulamalar ile bağlantılı olarak
Amazon Lex kullanmanız halinde şunları yapmak zorundasınız: (a) COPPA veya
benzer yasalar kapsamında gerekli olan tüm bildirimleri sağlamak ve gerekli olan tüm

doğrulanabilir ebeveyn iznini almak ve (b) Amazon Lex kurulum işlemi sırasında (i)
AWS konsolundaki uygun onay kutusunu veya (ii) Amazon Lex Belgelerinde belirtilen
şekilde Amazon Lex Model Building Hizmeti API talebindeki veya yanıtındaki Bool
parametresini kullanarak AWS’yi bilgilendirmek. Amazon Lex, tamamen veya kısmen 13
yaşın altında olan ve COPPA veya benzer yasalara tabi olan çocuklara yönlendirildiğini
veya hedeflendiğini bu Bölüme uygun şekilde belirlediğiniz web sitelerinden,
programlardan veya başka uygulamalardan gelen ses veya metin okuma bilgilerini
depolamaz veya saklamaz.
50.5. AI Hizmetlerini benzer veya rakip bir ürünü veya hizmeti doğrudan veya dolaylı
şekilde geliştirmek veya iyileştirmek için kullanmayacak ve üçüncü tarafların
kullanmasına izin vermeyeceksiniz. Yukarıdakiler Amazon Forecast ve Amazon
Personalize için geçerli değildir.
50.6. AI Hizmetleri, ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek veya çevre
veya mal zararına neden olabilecek tehlikeli ortamların veya kritik sistemlerin
çalıştırılmasında veya bunlar ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Yukarıdakiler, sağlık hizmetlerinin sağlanması veya desteklenmesi ile bağlantılı olarak
Amazon HealthLake kullanılması için geçerli değildir. Bu gibi bir kullanım ile ilişkili olarak
ortaya çıkabilecek yükümlülükten yalnızca siz sorumlusunuz.
50.7. Sözleşmenin başka bir hükmüne bakılmaksızın, AWS Mobil SDK’lar ile AI
Hizmetleri için dağıttığımız ikili kodu programlarınıza veya uygulamalarınıza dahil
edebilirsiniz ve söz konusu programlara veya uygulamalara dahil edilmiş şekilde
dağıtabilirsiniz.
50.8. Kolluk Kuvvetlerinin Amazon Rekognition Kullanımı. Amazon Rekognition’ın yüz
karşılaştırma özelliği, farklı görüntülerdeki yüzler arasındaki benzerlikleri belirlemek ve
aynı kişinin her iki görüntüde birden görünme olasılığı hakkında tahminler üretmek için
makine öğrenimini kullanır; hiçbir kişinin kesin tanımlayıcı bilgilerini sağlamaz. Makine
öğrenim sistemlerinin doğası göz önüne alındığı zaman, Kolluk Kuvvetleri suç
soruşturmaları ile bağlantılı olarak Amazon Rekognition’ın yüz karşılaştırma özelliğini
kullandığı zaman şu koşullar geçerlidir. “Kolluk Kuvveti”, birincil amacı ve sorumlulukları
ceza soruşturması, yakalama ve kovuşturma olan bir devlet kuruluşu demektir.
50.8.1. Amazon Rekognition bir kişiyi belirlemeye yardımcı olmak için kullanılıyorsa ve
belirlemeye göre o kişinin medeni özgürlüklerini veya eşdeğer insan haklarını
etkileyebilecek önlemler alınacaksa, önlem alma kararı uygun eğitim almış bir kişi
tarafından belirleme kanıtlarına dair kendi bağımsız incelemesine dayanarak
verilmelidir.
50.8.2. Medeni özgürlükleri veya eşdeğer insan haklarını etkileyebilecek kararlar
almada personele yardımcı olması için Amazon Rekognition kullanan Kolluk Kuvvetleri,
söz konusu personelin sistemin doğru şekilde nasıl çalıştırılacağı ve sonuçlarının nasıl
yorumlanacağı dahil olmak üzere yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı konusunda
gerekli eğitimi almasını sağlamalıdır. Böyle bir eğitimin nasıl uygulanacağı hakkında bir

örnek için, ABD Adalet Bakanlığı Adli Destek Bürosu tarafından yayımlanmış Yüz
Tanıma Politikası Geliştirme Şablonuna bakın.
50.8.3. Kullanım bir kişiye karşı ölüm veya ciddi zarar verme tehdidini içeren zorlayıcı
durumları ele almak için olmadığı sürece, Amazon Rekognition, medeni özgürlükleri
veya eşdeğer insan haklarını korumak için tasarlanmış bağımsız bir inceleme süreci
izlenmeden (örneğin, bir mahkeme emri, yakalama kararı veya başka bir yetki almak
gibi) belirli bir kişinin uzun süreli şekilde izlenmesi tutulması için kullanılamaz.
50.8.4. Ceza soruşturmaları için Amazon Rekognition kullanan Kolluk Kuvvetleri yüz
tanıma sistemlerini kullanımlarını tarif eden bir kamu açıklaması yapmalıdır.
Açıklamanın yöntemi ve içeriği kuruluşun makul takdirine bağlıdır ancak herkes
tarafından kolayca erişilebilir olmalı (bir web sitesinde yayınlanması gibi), yüz tanıma
sisteminin nasıl kullanıldığını tarif etmeli ve medeni özgürlüklerin veya eşdeğer insan
haklarının ihlal edilmesini önlemek için alınmış olan önlemleri özetlemelidir. Örnekler
için FBI beyanlarına ve gizlilik değerlendirmelerine ve ABD Adalet Bakanlığı Adli Destek
Bürosu tarafından yayımlanmış Yüz Tanıma Politikası Geliştirme Şablonuna bakın.
50.9. Amazon, suç soruşturmaları ile bağlantılı olarak polis departmanları tarafından
Amazon Rekognition’ın yüz karşılaştırma özelliğinin kullanımı hakkında bir moratoryum
uygulamıştır. Bu moratoryum, Amazon Rekognition’ın yüz karşılaştırma özelliğinin kayıp
kişileri belirlemeye veya bulmaya yardımcı olmak için kullanılması bakımından geçerli
değildir. Daha fazla bilgi için Amazon Day One Blogumuzdaki duyurumuza bakın.
51. Amazon Lightsail
51.1. Amazon Lightsail VPC trafik alışverişini kullanırken AWS’ye Amazon Lightsail
VPC’lerinizi ve Amazon VPC’lerinizi eşleştirme yetkisi verirsiniz.
51.2. AWS Marketplace’teki Amazon Makine İmajları, AWS Marketplace’in koşulları ve
Amazon Makine İmajını teklif eden veya satan tarafça belirtilen ayrı hükümler ve
koşullar ve gizlilik politikaları kapsamında teklif edilir veya satılır. Amazon Lightsail
üzerinde Microsoft Yazılımı kullanılması yukarıdaki Bölüm 5.1’e tabidir. Microsoft bu
Bölüm 51.2’nin üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun hükümlerini uygulatma hakkı
vardır.
51.3. Amazon Lightsail’i diğer Hizmetlerden veri ücretleri ortaya çıkmasını önlemeyi
amaçlayan şekilde kullanamazsınız (örneğin, ağ trafiğini Hizmetlerden kamusal
internete veya başka hedeflere vermek veya Belgelerde açıklandığı gibi yük dengeleme
veya içerik sağlama ağı (CDN) Hizmetleri aracılığı ile aşırı veri işlemek) ve bunu
yapmanız durumunda veri hizmetlerinizi yavaşlatabilir veya askıya alabiliriz veya
hesabınızı askıya alabiliriz.
52. AWS Sistemleri Yöneticisi

52.1 Sistemler Yöneticisi, envanter öğeleri (örneğin, uygulama envanteri ve özel
envanter öğeleri); parametreler; yapılandırma verileri (örneğin, ağ ve durum
yapılandırması); telemetri ve tanılama verileri; güncelleme geçmişi ve sicil anahtarları;
kaynak grupları ve yama meta verileri (“Sistem Bilgileri”) dahil olmak üzere Hizmetleri
kullanımınız ile ilgili bilgileri toplayabilir ve AWS’ye iletebilir. Sistem Bilgileri AWS
tarafından Hizmeti çalıştırmak ve sürdürmek (geliştirmek dahil) için kullanılabilir.
52.2 Bu Hizmetin bazı özellikleri, bildirimlerin bir iletişim kanalına (örneğin, telefon
numarası, e-posta adresi) gönderilmesine olanak veren işlevsellik içerir. Bu özellikleri
kullanmanız, geçerli iş akışlarına girilen iletişim kanallarına bildirimler (örneğin,
SMS/sesli mesajlar/e-postalar) göndermemiz için talimat verir ve bu gibi bildirimler
göndermeye yetkili olduğunuzu teyit eder. Operatörler, bu özellikler ile ilişkili olarak
gönderilen veya alınan bildirimler için ücret talep edebilir.
53. Amazon Chime
53.1. Son Kullanıcılar.
53.1.1. Hesabınız kapsamında Son Kullanıcıların Amazon Chime kullanmasını
etkinleştirebilirsiniz. Hesabınızın Amazon Chime kullanımının feshedilmesi ayrıca bu
Son Kullanıcıların hesabınız veya organizasyonunuz ile ilişkili ücretli özelliklerini, Ses
Bağlayıcı özelliklerini ve İş Araması özelliklerini de feshedecek ve bu gibi tüm Son
Kullanıcılar Amazon Chime’in ücretsiz özelliklerine dönüştürülecektir.
53.1.2. Amazon Chime Son Kullanıcıları, yönetim ayrıcalıklarına sahip Son Kullanıcılar
(“Amazon Chime Yöneticileri”) tarafından yönetilebilir. Amazon Chime Yöneticileri (a)
Son Kullanıcıların Amazon Chime katmanını ve özellik kümesini yükseltebilir veya
düşürebilir; (b) Son Kullanıcının Amazon Chime’e erişimini askıya alabilir ve (c) Son
Kullanıcıların arama ayrıntıları dahil olmak üzere Amazon Chime’i kullanımı hakkındaki
bilgilere erişebilir.
53.2. Chime PSTN Hizmeti.
53.2.1. Bu Koşullarda kullanılan “Chime PSTN Hizmeti” terimi, Genel Anahtarlı Telefon
Ağı (PSTN) arama ve kısa mesajlaşma özelliklerini Amazon Chime deneyiminiz ile
bütünleştirebilmeniz demektir. Chime PSTN Hizmeti şunları içerir: (a) standart ücretli
numaralar ve ücretsiz numaralar aracılığı ile PSTN’den toplantılara çevirmeli erişim; (b)
standart ücretli veya ücretsiz numaralar aracılığı ile toplantılardan PSTN numaralarına
çevirmeli erişim; (c) standart ücretli veya ücretsiz numaralar aracılığı ile PSTN’den
Amazon Chime softphone’lara çevirmeli erişim; (d) standart ücretli veya ücretsiz
numaralar aracılığı ile Amazon Chime softphone’dan PSTN’ye çevirmeli erişim; (e)
standart ücretsiz veya ücretsiz telefon numaraları aracılığı ile Amazon Chime
mesajlaşmasına veya API’lere metin ve multimedya mesajlarının alınması; (f) standart
ücretli veya ücretsiz numaralar aracılığı ile Amazon Chime mesajlaşmasından veya
API’lerden metin ve multimedya mesajları gönderilmesi; (g) standart ücretli veya
ücretsiz numaralar aracılığı ile PSTN’den Amazon Chime Ses Bağlayıcıya çevirmeli

erişim; (h) standart ücretli veya ücretsiz numaralar aracılığı ile Amazon Chime Ses
Bağlayıcıdan PSTN’ye çevirmeli erişim; (i) ücretli veya ücretsiz numaralar aracılığı ile
PSTN’den API’lere çevirmeli erişim ve (j) standart ücretli veya ücretsiz numaralar
aracılığı ile API’lerden PSTN’ye çevirmeli erişim.
53.2.2. Chime PSTN Hizmetinin bölümleri, özellikle İş Araması, Ses Bağlayıcı ve SMS
Metin, AWS’nin bir bağlı kuruluşu olan AMCS LLC (“AMCS”) tarafından satılmakta ve
sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir. Faturanız,
kullanmış olduğunuz Hizmetlerin hangilerinin size AMCS tarafından ve hangilerinin
AWS tarafından satıldığını belirtecektir. Chime PSTN Hizmeti için fatura düzenlenmesi,
idari kolaylık için, AMCS adına AWS tarafından gerçekleştirilir. Amazon Chime’i
kullanmak için AMCS veya Chime PSTN Hizmeti tarafından satılan herhangi bir hizmeti
satın almanız gerekmez ve Chime PSTN Hizmeti arama özelliklerini (gelen veya giden
arama gibi) AMCS’den ayrı şekilde veya birlikte satın alabilirsiniz veya hiç satın
almayabilirsiniz. AWS bir telekomünikasyon sağlayıcısı değildir ve telekomünikasyon ile
ilgili herhangi bir hizmet vermez.
53.2.3. Chime PSTN Hizmetini kullanırken şunları yapmayacaksınız: (a) sizin veya Son
Kullanıcılarınızın bireysel iş iletişimleri dışında, arama veya mesajlaşma yapmanın bir
sonucu olarak siz veya başkaları için gelir elde etmek amacı ile PSTN telefon
numaralarını aramak veya onlara metin göndermek (ister tek şekilde, ister sıralı veya
otomatik olarak) veya (b) normal, bireysel kullanım ile tutarlı olmayan şekilde olağan
dışı arama düzenlerine girmek.
53.3. Amazon Chime’in bir parçası olarak AMCS’nin size veya Son Kullanıcılarınıza bir
telefon numarası (ücretli veya ücretsiz) sağlaması halinde bu numaranın sahibi
olmadığınızı ve bu numarayı süresiz olarak saklama hakkınız bulunmadığını anlıyor ve
kabul ediyorsunuz. AMCS, telefon numaralarını değiştirme, iptal etme veya taşıma
hakkını saklı tutmaktadır.
53.4. Siz ve Son Kullanıcılarınız, sohbet ve diğer kayıt türleri ile birlikte ilgili ses veya
video oturumunu kaydetmek için Amazon Chime’i kullanma seçeneğine sahipsiniz
(toplu şekilde “Kayıt”). Siz veya Son Kullanıcılarınız bir ses veya video oturumunun veya
başka bir iletişimin kaydedilmesini talep etmesi halinde, Amazon Chime, siz ve Son
Kullanıcılarınız geçerli oturuma veya iletişime katılmak üzere oturum açtığı zaman kısa
bir sesli veya görsel bildirim sağlayarak sizi ve Son Kullanıcılarınızı Kayıt hakkında
bilgilendirmeye çalışacaktır. Siz ve Son Kullanıcılarınız, bu bildirimin veya bildirim
teşebbüsünün ardından oturuma veya iletişime katılımın devam etmesinin, Kayıt için fiili
izninizi oluşturduğunu kabul ediyorsunuz. Siz ve Son Kullanıcılarınız herhangi bir
Kaydın kullanılmasının telefon görüşmelerinin ve diğer elektronik iletişimlerin
kaydedilmesine ilişkin yasalara veya düzenlemelere tabi olabileceğini ve kaydedilen bir
oturumdaki veya kaydedilen bir iletişimdeki tüm katılımcılara oturumun veya iletişimin
kaydedildiğini uygun şekilde bildirmek ve izinlerini almak dahil olmak üzere Kayıt ile ilgili
tüm geçerli yasalara uymanın sizin ve Son Kullanıcılarınızın sorumluluğu olduğunu
kabul ediyorsunuz. Ne AWS ne de bağlı kuruluşları, bildirimde bulunmama veya izin
almama dahil olmak üzere sizin veya Son Kullanıcılarınızın yasa dışı Kayıt işleminden

sorumlu olmayacaktır. Bir oturumun veya iletişimin kaydedildiği hakkında katılımcıları
uyarmak için AWS tarafından sağlanan bir bildirim, sizin veya Son Kullanıcılarınızın
Kayıt ile ilgili geçerli yasalara uygunluğu bakımından kesin bir açıklama olduğu şeklinde
siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından dayanak olarak kullanılamaz.
53.5. Aksi belirtilmediği sürece, sizin veya Son Kullanıcılarınızın Amazon Chime’in
ücretsiz özelliklerinden birisine abone olması bir abonelik ücreti ödenmesi gerekmez.
Amazon Chime’in ücretsiz özellikleri hiç bir süre için garanti edilmemektedir ve Amazon
Chime’in “ücretsiz” veya “temel” özelliklerinin herhangi bir kişi, kuruluş veya kuruluş
grubu tarafından kullanılmasını AWS kısıtlayabilir, değiştirebilir, sınırlandırabilir veya
feshedebilir. Sizin veya Son Kullanıcılarınızın Amazon Chime’in ücretli özelliklerine
kaydolması ve bunları kullanması ve ardından ödeme yapmama veya ihlal dahil olmak
üzere herhangi bir neden yüzünden sizin veya Son Kullanıcılarınızın ücretli hizmetlere
erişiminin feshedilmesi durumunda siz ve Son Kullanıcılarınız Amazon Chime’in ücretsiz
özelliklerine geri gönderilebilir ve sizin veya Son Kullanıcılarınızın Amazon Chime ile
bağlantılı olarak depolamış olabileceği verilere ve diğer malzemelere artık
erişemeyebilir ve bu veriler ve malzemeler AWS tarafından silinebilir.
53.6. Ses Bağlayıcı özellikleri ve İş Araması özellikleri dahil olmak üzere Amazon
Chime geleneksel bir telefon hizmeti değildir veya geleneksel telefon hizmetinin yerine
geçmez. Amazon Chime, 911 gibi herhangi bir acil durum hizmetleri personeline veya
kamu güvenliği yanıtlama noktasına (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum araması
sağlamaz, Son Kullanıcıların fiziksel konumunu bilmeyebilir ve Son Kullanıcı bir elektrik
kesintisi yaşadığı, İnternete erişemediği veya cihazında güç olmadığı takdirde aramalar
yapmak için kullanılamaz. Son Kullanıcılarınıza Acil Durum Hizmetlerine erişim
sağlamak için üçüncü taraflar ile yapılan tüm düzenlemelerden yalnızca siz
sorumlusunuz ve AWS, bu gibi düzenlemelerin Amazon Chime ile kullanımına ilişkin
hiçbir beyanda veya garantide bulunmamaktadır. Amazon Chime’i kullanabilecek olan
Son Kullanıcılarınızı bu sınırlandırmalar hakkında ve Acil Durum Hizmetlerine sizin
sağladığınız alternatif düzenlemeler dahil başka yollardan nasıl erişebilecekleri
hakkında bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Ne AWS ne de bağlı kuruluşları Amazon
Chime kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri araması yapmaktan veya bir Acil Durum
Hizmetleri araması yapamamaktan veya aramayı tamamlayamamaktan dolayı ortaya
çıkan zararlardan sorumlu değildir. Sizin veya Son Kullanıcılarınızın hesapları ile ilgili
olarak, üçüncü taraflar ile yapılan bir düzenlemenin kullanılması ile ilgili olanlar dahil
olmak üzere, Amazon Chime kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri araması yapılması
veya bir Acil Durum Hizmetleri araması yapılamaması veya aramanın
tamamlanamaması yüzünden veya ilgili olarak ortaya çıkan bir iddia için AWS’nin
zararlarını tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz.
53.7. Amazon Chime Japonya’da AMCS tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama
bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
53.8. Amazon Chime Singapur’da AWS’nin bir bağlı kuruluşu olan AMCS SG PRIVATE
LIMITED tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin
koşullarına tabidir.

53.9. Tüm kullanıcı bilgilerini (sohbet mesajları, kişiler, takvim ve toplantı kayıtları dahil)
Amazon Chime hizmetinin barındırıldığı Birleşik Devletler bölge(ler)inde depoladığımızı
anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
53.10. Chime PSTN Hizmeti Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), Birleşik Krallık ve İsviçre
içinde AMCS tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin
koşullarına tabidir.
54. Amazon Connect
54.1. Connect PSTN Hizmeti.
54.1.1. Bu Hizmet Koşullarında kullanılan “Connect PSTN Hizmeti” terimi, Amazon
Connect ile kullanmak için isteğe bağlı olarak satın alabileceğiniz, gelen ve giden Genel
Anahtarlı Telefon Ağı (PSTN) arama özellikleri demektir. Connect PSTN Hizmeti
PSTN’den Amazon Connect’e standart ücretli numaralar ve ücretsiz numaralar aracılığı
ile çevirmeli erişim içerir.
54.1.2. Connect PSTN Hizmeti AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı kuruluşu olan
AMCS LLC (“AMCS”) tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında
Sözleşmenin koşullarına tabidir. Singapur için Connect PSTN Hizmeti AWS tarafından
değil AWS’nin bir bağlı kuruluşu olan AMCS SG PRIVATE LIMITED (“AMCS SG”)
tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına
tabidir. Connect PSTN Hizmeti için fatura düzenlenmesi, idari kolaylık için, AMCS ve
AMCS SG adına AWS tarafından gerçekleştirilir. Amazon Connect’i kullanmak için
AMCS, AMCS SG veya Connect PSTN Hizmeti tarafından satılan herhangi bir hizmeti
satın almanız gerekmez ve Connect PSTN Hizmeti arama özelliklerini (gelen veya giden
arama gibi) AMCS’den veya AMCS SG’den ayrı şekilde veya birlikte satın alabilirsiniz
veya hiç satın almayabilirsiniz. AWS bir telekomünikasyon sağlayıcısı değildir ve
telekomünikasyon ile ilgili herhangi bir hizmet vermez.
54.1.3. Connect PSTN Hizmetini kullanırken şunları yapmayacaksınız: (a) sizin veya
Son Kullanıcılarınızın bireysel iş iletişimleri dışında, arama yapmanın bir sonucu olarak
siz veya başkaları için gelir elde etmek amacı ile PSTN telefon numaralarını aramak
(ister tek şekilde, ister sıralı veya otomatik olarak) veya (b) normal, bireysel kullanım ile
tutarlı olmayan şekilde olağan dışı arama düzenlerine girmek.
54.1.4. Amazon Connect hizmetinin bir parçası olarak AMCS’nin veya AMCS SG’nin
size veya Son Kullanıcılarınıza bir gelen arama numarası (ücretsiz veya başka türlü)
sağlaması halinde bu numaranın sahibi olmadığınızı ve bu numarayı süresiz olarak
saklama hakkınız bulunmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. AMCS ve AMCS SG,
telefon numaralarını değiştirme, iptal etme veya taşıma hakkını saklı tutmaktadır.
54.2. Amazon Connect geleneksel telefon hizmetlerinin yerine geçmez. Amazon
Connect, 911 gibi acil herhangi bir durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği
yanıtlama noktalarına (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum araması yapmayı

desteklemez veya taşımaz ve arama sunucularının ve diğer Son Kullanıcıların fiziksel
konumunu belirlemeyebilir. Şunların sizin sorumluluğunuz olduğunu anlıyor ve kabul
ediyorsunuz: (a) Acil Durum Hizmetlerine erişmek için Amazon Connect’i kullanabilecek
olan kendiniz, arama sunucularınız ve diğer Son Kullanıcılarınız için alternatif
düzenlemeler yapmak ve (b) Amazon Connect’i kullanabilecek olan arama
sunucularınızı ve diğer Son Kullanıcılarınızı bu sınırlandırmalar hakkında ve Acil Durum
Hizmetlerine sizin sağladığınız alternatif düzenlemeler dahil başka yollardan nasıl
erişebilecekleri hakkında bilgilendirmek. Ne AWS ne de bağlı kuruluşları Amazon
Connect kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri araması yapmaktan veya bir Acil Durum
Hizmetleri araması yapamamaktan dolayı ortaya çıkan zararlardan sorumlu
olmayacaktır. Amazon Connect kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri araması yapılması
veya bir Acil Durum Hizmetleri araması yapılamaması yüzünden veya ilgili olarak ortaya
çıkan bir iddia için AWS’yi ve bağlı kuruluşlarının zararlarını tazmin etmeyi ve zarar
görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz.
54.3. Amazon Connect’te önemli hizmet sınırlandırmaları vardır. Arama ücretleri ve
sıklığı, otomatik arama, bazı bölgelere yapılan aramalar ve başka şeyler ile ilgili
sınırlandırmalar dahil olmak üzere geçerli Belgeleri her zaman dikkatle incelemeniz ve
bunlara uymanız gerekir. Meşru nedenlerden dolayı herhangi bir sınırlandırmayı
aşacağınızı düşünmeniz durumunda geçerli istisnalar talep etmek için önceden müşteri
hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekir ve biz makul takdir yetkimize dayanarak bunları
yapabiliriz veya yapmayabiliriz. Amazon Connect faks makinelerine veya modemlere
veya onlardan yapılan aramaları desteklemez. Amazon Connect’in bir parçası olarak
sağlanan bir arayan kişi kimliği belirleme hizmetinin her zaman çalışacağı garanti
edilmemektedir.
54.4. Sesli iletişim ve mesajlaşma için internet kullanımını düzenleyen tüm
düzenlemeler dahil olmak üzere, Amazon Connect’i sizin ve arama sunucularınızın
bulunduğu ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde kullanmak sizin
sorumluluğunuzdur. Hindistan’da, Hindistan’daki arama sunucularınızın veya diğer Son
Kullanıcılarınızın Hindistan telefon numaralarına veya Hindistan’daki üçüncü taraflara
arama yapmak için Amazon Connect’i kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul
ediyorsunuz.
54.5. Siz ve Son Kullanıcılarınız, Amazon Connect’in sohbet ve diğer kayıt türleri ile
birlikte geçerli bir ses oturumunu kaydetmesini talep etme seçeneğine sahipsiniz (toplu
şekilde “Kayıt”). Siz ve Son Kullanıcılarınız herhangi bir Kaydın yapılmasının veya
kullanılmasının telefon görüşmelerinin ve diğer elektronik iletişimlerin veya genel olarak
iletişimlerin kaydedilmesine ilişkin yasalara veya düzenlemelere tabi olabileceğini ve
kaydedilen bir oturumdaki veya kaydedilen bir iletişimdeki tüm katılımcılara oturumun
veya iletişimin kaydedildiğini uygun şekilde bildirmek ve izinlerini almak dahil olmak
üzere herhangi bir Kayıt ile ilgili tüm geçerli yasalara uymanın sizin ve Son
Kullanıcılarınızın sorumluluğu olduğunu kabul ediyorsunuz. Ne AWS ne de bağlı
kuruluşları, bildirimde bulunmama veya izin almama dahil olmak üzere sizin veya Son
Kullanıcılarınızın yasa dışı Kayıt işleminden sorumlu olmayacaktır.

54.6 Amazon Connect ile Apple Business Chat entegrasyonunu etkinleştirmek için bir
Apple Business Register hesabı oluşturmanız gerekir ve Apple Business Chat’in
kullanımı ile ilgili olarak Apple’ın Kullanım Koşulları gibi tüm Apple koşullarını
incelemekten ve kabul etmekten sorumlu olursunuz. Sizin veya Son Kullanıcınızın
Apple Business Chat’i kullanımından, sizin veya Son Kullanıcılarınızın Apple Business
Chat üzerinden gönderdiği içerikten ve geçerli Apple koşullarına uyumdan yalnızca sizin
sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
54.7. Amazon Connect Makine Öğrenme Hizmetleri. “Amazon Connect ML
Hizmetleri”, toplu olarak, Contact Lens for Amazon Connect ve Amazon Connect
Müşteri Profilleri Kişilik Çözümleme (Ön İzleme) demektir. “Amazon Connect ML
İçeriği”, bir Amazon Connect ML Hizmeti tarafından işlenen Sizin İçeriğiniz demektir.
Amazon Connect ML Hizmetlerini kullanımınız için aşağıdaki koşullar geçerlidir:
(a) Şunları kabul ediyorsunuz ve talimat olarak veriyorsunuz: (i) Amazon Connect
ML Hizmetlerini sürdürmek ve sağlamak (Amazon Connect ML Hizmetlerinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi dahil) ve AWS ve bağlı kuruluş makine öğrenimi ve
yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için Amazon Connect ML
İçeriğini kullanabilir ve depolayabiliriz ve (ii) yalnızca (i) maddesinde açıklanan
geliştirme ve iyileştirme ile bağlantılı olarak, Amazon Connect ML İçeriğinizi
Amazon Connect ML Hizmetlerini kullandığınız AWS bölgeleri dışındaki AWS
bölgelerinde depolayabiliriz. AWS Desteği ile iletişime geçerek ve size sağlanan
süreci izleyerek, AWS’ye, Amazon Connect ML Hizmetlerini veya AWS’nin ve
bağlı kuruluşlarının teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için Amazon Connect
ML İçeriğini kullanmaması veya depolamaması talimatı verebilirsiniz.
(b) Bu Bölümde açıklanan şekilde, Amazon Connect ML Hizmetlerini kullanan
ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Son Kullanıcılarına yasal bakımdan yeterli gizlilik
bildirimleri sağlamaktan ve Amazon Connect ML İçeriğinin işlenmesi ve Amazon
Connect ML İçeriğinin depolanması, kullanılması ve aktarılması için söz konusu
Son Kullanıcılardan gerekli her türlü izini almaktan sorumlusunuz. Gerekli tüm
gizlilik bildirimlerini sağladığınızı ve gerekli tüm izinleri aldığınızı bize beyan
ediyorsunuz. Amazon Connect ML Hizmetleri tarafından depolanan herhangi bir
Amazon Connect ML İçeriğinin geçerli yasa kapsamında silinmesi gerektiği zaman
bizi bilgilendirmekten sorumlusunuz.
(c) Amazon Connect ML Hizmetlerini benzer veya rakip bir ürünü veya hizmeti
doğrudan veya dolaylı şekilde geliştirmek veya iyileştirmek için kullanmayacak ve
üçüncü tarafların kullanmasına izin vermeyeceksiniz.
54.8. Amazon Connect Ses Kimliği
54.8.1. Bir sınırlandırma olmaksızın Illinois Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası, Texas
Biyometrik Tanımlayıcı Elde Etme veya Kullanma Yasası, Washington Biyometrik
Tanımlayıcı yasası, California Tüketici Gizliliği Yasası ve AB Genel Veri Koruma
Yönetmeliği veya benzer başka bir gizlilik veya biyometrik yasası dahil olmak üzere,

herhangi bir biyometrik bilginin veya tanımlayıcının (“biyometrik veriler”) toplanması,
elde bulundurulması, işlenmesi, kullanılması, açıklanması, depolanması ile ilgili yasal
gereklilikler bulunan bir yetki bölgesinde Amazon Connect Ses Kimliğini kullanmanız
halinde, AWS’nin biyometrik verileri sizin adınıza toplaması, elde bulundurması,
işlemesi, kullanması, depolaması için geçerli tüm yasal gerekliliklere uymaya ek olarak
gerekli tüm hakları, onayları (yasanın gerektirdiği şekilde bilgilendirilmiş yazılı onaylar ve
açık rızalar dahil) ve izinleri önceden almanız gerekir.
Arayan kişinizin Illinois’te ikamet etmesi veya Illinois’de bulunması ve sizin Illinois
Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasasına (“BIPA”) tabi olmanız durumunda, hizmeti
kullandığınız zaman aşağıdaki koşullar ve gereklilikler de geçerli olur:
(a) Yazılı politika ve saklama programı. Geçerli yasanın gerektirmesi veya izin
vermesi dışında. AWS, söz konusu verilerin toplanması veya elde edilmesi için
başlangıçtaki amaç karşılandığı zaman, arayan kişinin Hizmetler ile son etkileşiminden
sonra veya biyometrik verilerin imha edilmesi gerektiği hakkında sizin tarafınızdan
bilgilendirildikten sonra, hangisi önce gerçekleşirse, üç yıl içinde, biyometrik verileri
kalıcı olarak imha edecektir.
(b) Yazılı bildirim ve izin. BIPA tarafından gerekli tutulan şekilde, Illinois’teki her arayan
kişiye Aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sağlamak ve ondan imzalı yazılı bir izin almak
zorundasınız: “[Şirket adınız (“Şirket”)], ses doğrulama hizmetleri için Amazon Web
Hizmetlerini bir hizmet sağlayıcı olarak kullanmaktadır. Sahtecilik ve güvenlik amaçları
ile, arayan bir kişinin sesini daha önce kaydedilmiş bir ses ile karşılaştırmak üzere
[Şirket] adına Amazon Web Hizmetleri tarafından biyometrik tanımlayıcılar ve biyometrik
bilgiler (“biyometrik veriler”) toplanabilir, depolanabilir ve kullanılabilir. Bu sürecin bir
parçası olarak üretilen biyometrik bilgiler [Şirket] ile son etkileşiminizden sonra üç yıla
kadar veya yalnızca geçerli yasanın izin vermesi veya gerektirmesi durumunda daha
uzun süre saklanacak ve sonra imha edilecektir. Geçerli yasanın gerektirmesi veya izin
vermesi dışında, Amazon Web Hizmetleri, söz konusu verilerin toplanması veya elde
edilmesi için başlangıçtaki amaç karşılandığı zaman, sizin hizmetler ile son
etkileşiminizden sonra veya söz konusu verilerin imha edilmesi gerektiği hakkında
[Şirket] tarafından bilgilendirildikten sonra, hangisi önce olursa, üç yıl içinde, [Şirket]
adına depolanmış olan biyometrik verileri kalıcı olarak imha edecektir. Bu hizmeti
sağlamak ve almak için [Şirket] ile Amazon Web Hizmetleri arasında biyometrik bilgiler
gereken şekilde açıklanabilir. Bu belge ile, [Şirket] ve Amazon Web Hizmetlerinin
biyometrik verilerinizi burada açıklanan şekilde toplaması, kullanması ve depolaması
için açık, bilgilendirilmiş, yazılı izin ve onay veriyorsunuz.”
Bu gerekliliklere veya geçerli tüm yasalara uymadığınız takdirde hizmeti
kullanamazsınız. Son kullanıcılardan BIPA kapsamında gerekli olan yazılı izni
aldığınızın doğrulamasını AWS’ye sağlamak dahil olmak üzere, geçerli tüm yasalara ve
bu gerekliliklere uyumu teyit etmek için AWS’nin talebi üzerine AWS ile işbirliği yapmayı
kabul ediyorsunuz. Bu bölümün gerekliliklerini karşılamamanızdan veya geçerli yasalara
uymamanızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde ilgili olan tüm zararlar,

yükümlülükler, cezalar, para cezaları, maliyetler ve harcamalar (makul avukatlık
ücretleri dahil) karşısında AWS’yi savunacak ve zararlarını tazmin edeceksiniz ve talep
üzerine AWS’ye hemen sigorta teminatının kanıtını sağlayacaksınız. Bu belge ile tüm
AWS’yi, söz konusu gereklilikleri karşılamamanız veya geçerli yasaya uymamanız ile
ilgili olan herhangi bir talep, dava, denetleme, hukuk davası, soruşturma veya başka
işlemler ile bağlantılı olarak tüm tazminatlar, sorumluluklar, cezalar, para cezaları,
maliyetler ve giderler (makul avukatlık ücretleri dahil) karşısında ibra ediyorsunuz.
54.8.2. Amazon Connect Voice ID’yi benzer veya rakip bir ürünü veya hizmeti doğrudan
veya dolaylı şekilde geliştirmek veya iyileştirmek için kullanmayacak ve üçüncü
tarafların kullanmasına izin vermeyeceksiniz.
54.8.3. Amazon Connect Voice ID, verilerdeki kalıplar temelinde tahminler oluşturan
makine öğrenimi modelleri kullanır. Amazon Connect Voice ID tarafından üretilen çıktı
olasılığa dayanır ve bu çıktı, onun insan tarafından incelenmesi veya başka doğrulama
etkenleri ile birleştirilmesi dahil olmak üzere, kullanım durumunuza uygun olan şekilde
doğruluk açısından değerlendirilmelidir. Amazon Connect Voice ID kullanımınız
temelinde alınan tüm kararlardan, verilen tavsiyelerden, yapılan ve yapılmayan
işlemlerden siz ve Son Kullanıcılarınız sorumlu olur.
55. AWS Greengrass
AWS Greengrass Core kullanımınız, AWS Greengrass Core Yazılım Lisansına tabidir.
56. AWS Geçiş Merkezi
AWS Geçiş Merkezini kullandığınız zaman, şirket içi bilgi işlem kaynaklarınızda AWS
Geçiş Merkezi tarafından taranan veriler Sizin İçeriğiniz olarak kabul edilecektir.
57. Amazon MQ (AMQ)
Amazon MQ üzerinden gönderilen mesajlarınızın bizim kontrolümüz dışındaki
nedenlerden dolayı engellenmesi, gecikmesi veya teslimatının önlenmesi halinde
ödeme yükümlülükleriniz devam eder.
58. AWS Medya Hizmetleri
58.1. AWS Medya Hizmetleri tarafından oluşturulan dosyaların dağıtımı, bazı üçüncü
taraf ses ve video formatlarının sahipleri veya lisans verenleri dahil olmak üzere üçüncü
taraflardan lisans hakları almanızı gerektirebilir. Söz konusu lisansları almaktan ve
gerekli tüm telif ücretlerini veya bedelleri ödemekten yalnızca siz sorumlusunuz.
58.2. AWS Elemental MediaConnect Japonya’da AWS tarafından değil AWS’nin bir
bağlı kuruluşu olan AMCS LLC tarafından satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun
dışında Sözleşme koşullarına tabidir.

58.3. AWS Elemental Medya Etkinliği Yönetimi (MEM)
58.3.1 MEM’i sağlamak için belirli AWS Elemental Yazılımı güncellemelerini
uygulamanızı ve/veya bizim için AWS Elemental Ürünlerine hızlı ve makul şekilde
erişim olanağı sağlamanızı isteyebiliriz. MEM Hizmetleri, herhangi bir AWS
Elemental Ürünü, AWS Hizmeti veya herhangi bir üçüncü taraf ürünü (veya
bunların herhangi bir bileşimi) için herhangi bir kurulum, yapılandırma, yönetim,
uygulama, çalıştırma, hata, arıza veya kusur çözümleme veya başka bir destek ve
bakım işlemi içermez.
58.3.2 AWS, güvenlik, risk, yönetişim, hukuk veya uyum tavsiyesi sağlamaz. MEM
Hizmetleri kullanmanızın geçerli hukuk ve mevzuat gerekliliklerini sağlayıp
sağlamadığı hakkında kendi değerlendirmenizi yapmaktan sorumlusunuz. Ayrıca,
sağladığımız herhangi bir tavsiyeyi veya öneriyi gerçekleştirmekten de yalnızca siz
sorumlusunuz.
58.3.3 MEM Hizmetleri için ödemeler geri ödenmeyen tutarlardır ve tek çözüm
yolunuz AWS’nin ilgili MEM Hizmetlerini yeniden gerçekleştirmesidir, ancak
herhangi bir sorunu başlangıçtaki ifa tarihinden itibaren 10 iş günü içinde bize
bildirmeniz gerekir.
58.4 Gelişmiş Video Destek Hizmetleri (AVSS)
58.4.1 AVSS, ilk etkinliğin tarihinden en az doksan (90) gün önce (size
gönderdiğimiz AVSS katılım özetinde belirtildiği şekilde) sipariş edilmelidir. AVSS
alımınızı size önden yıllık olarak faturalandıracağız. AVSS ödemeleri iade
edilemez.
58.4.2 AVSS sağlamak için belirli AWS Elemental Yazılımı güncellemelerini
uygulamanızı ve/veya AWS Elemental Ürünleriniz için bize acil ve uygun erişimi
sağlamanızı talep edebiliriz.
58.4.3 Bu Bölüm 58.4, AWS Elemental Hizmet Planının Bölüm 1.2, 1.4 - 1.8 ve
1.11’ini referans yolu ile kapsar ve bunlar AVSS kullanımınıza uygulanır.
58.4.4 AWS, Profesyonel Hizmet olarak AVSS katılım özeti kapsamı dışında
gerçekleştirilen destek hizmetleri için sizden ücret isteme hakkını saklı tutar.
59. İşletmeler için Alexa
59.1. “İşletmeler için Alexa”, Belgelerde açıklandığı gibi İşletmeler için Alexa Hizmeti
demektir ve Sözleşmenin koşullarına tabidir. İşletmeler için Alexa ile bir Amazon cihazı
kullanmanız halinde, Sözleşmenin koşullarına tabi olan Alexa sesli hizmetleri için
koşullar dışında Amazon Cihazı Kullanım Koşullarına da tabi olursunuz ve onları kabul
edersiniz.

59.2. Şunları kabul ediyorsunuz ve talimat olarak veriyorsunuz: (a) İşletmeler için
Alexa’yı sürdürmek ve sağlamak (İşletmeler için Alexa’nın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
dahil) ve AWS ve bağlı kuruluş makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini
geliştirmek ve iyileştirmek için İşletmeler için Alexa tarafından işlenen Sizin İçeriğinizi
(“Alexa İçeriği”) kullanabilir ve depolayabiliriz ve (b) yalnızca (a) maddesinde açıklanan
geliştirme ve iyileştirme ile bağlantılı olarak, Alexa İçeriğinizi İşletmeler için Alexa’yı
kullandığınız AWS bölgeleri dışındaki AWS bölgelerinde depolayabiliriz.
59.3. Fiziksel ve mantıksal güvenlik, güvenlik duvarları ve uygun şekilde başka ağ
güvenlik araçları kullanmak dahil olmak üzere İşletmeler için Alexa cihazlarınızı
korumaktan sorumlusunuz.
59.4. İşletmeler için Alexa, üçüncü bir tarafça sağlanan hizmetler veya uygulamalar
içerebilir. İşletmeler için Alexa ile üçüncü taraf hizmetleri kullanmanız halinde, söz
konusu üçüncü taraf hizmeti ile ilgili bilgileri değiş tokuş edebileceğimizi kabul
ediyorsunuz. Sizin veya Son Kullanıcılarınızın herhangi bir üçüncü taraf hizmetini
kullanması Sözleşmeye ve söz konusu üçüncü taraf hizmeti için geçerli olan herhangi
bir üçüncü taraf koşullarına tabidir. Bir üçüncü taraf hizmetini kullanırken, sizin veya Son
Kullanıcılarınızın üçüncü tarafa sağladığı bilgilerden siz sorumlusunuz ve üçüncü taraf
hizmetlerinden AWS sorumlu değildir. Üçüncü taraf hizmetlerin sağlayıcıları kendi
hizmetlerinin işlevselliğini veya özelliklerini değiştirebilir veya durdurabilir. İşletmeler için
Alexa, sizin veya Son Kullanıcılarınızın ışıklar, cihazlar veya video konferans donanımı
gibi başka ürünler ile etkileşime girmesine veya bunları çalıştırmasına olanak verebilir
ve bu gibi ürünler için AWS hiçbir sorumluluğa veya yükümlülüğe sahip değildir.
59.5. İşletmeler için Alexa, ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek veya
çevre veya mal zararına neden olabilecek tehlikeli ortamların veya kritik sistemlerin
çalıştırılmasında veya bunlar ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve
bu gibi bir kullanım ile ilişkili şekilde ortaya çıkabilecek olan yükümlülükten yalnızca siz
sorumlusunuz.
59.6. İşletmeler için Alexa’yı 18 yaşın altındaki hiçbir kişi için pazarlayamaz, reklamını
yapamaz veya yönlendiremezsiniz.
59.7. Mesajlar gönderme ve alma, aramalar yapma ve başka kullanıcılar ile bağlantı
kurma olanağı (toplu şekilde “Alexa İletişim”) gibi Alexa ile ilgili bazı iletişim hizmetleri
AWS tarafından değil AWS’nin bir bağlı kuruluşu olan AMCS LLC (“AMCS”) tarafından
satılmakta ve sağlanmaktadır ama bunun dışında Sözleşmenin koşullarına tabidir.
Alexa İletişim kullanımınız da bu koşulların bir parçası olan Alexa İletişim Kullanım
Kurallarına tabidir. Siz, Son Kullanıcılarınız veya aramaya katılan başka kişiler bir
arama sırasında İşletmeler için Alexa’dan “Alexa, sesi yükselt” ve “Alexa, telefonu
kapat” gibi bazı işlevlere yardımcı olmasını isteyebilir. Bazı Alexa İletişim hizmetleri
üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanmaktadır ve bu hizmetleri
sağlamak için onlara telefon numaraları gibi bilgiler sağlayabiliriz.

59.8. Alexa Arama ve Mesajlaşma, geleneksel iki yönlü telefon veya cep telefonu
hizmetinin yerine geçmez ve bu şekilde işlev görmez. Alexa Arama ve Mesajlaşma’nın
911 gibi herhangi bir acil durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği yanıtlama
noktalarına (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum araması yapmayı desteklemediğini
veya taşımadığını ve cihazlarınızın veya Son Kullanıcılarınızın fiziksel konumunu
belirleyemeyeceğini kabul ediyorsunuz. Alexa Arama ve Mesajlaşma, herhangi bir polis,
itfaiye, hastane hizmetine veya bir kullanıcıyı bir kamu güvenliği yanıtlama noktasına
bağlayan başka bir hizmete acil durum iletişimleri göndermek veya almak için
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve bu amaç için değildir. Cep telefonu, sabit telefon
veya yerel 911 sağlayıcınız tarafından kabul edilebilir başka bir hizmet aracılığı ile ilgili
acil durum hizmetleri sağlayıcılarınız ile iletişime geçebilmenizi sağlamanız gerekir.
Şunların sizin sorumluluğunuz olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz: (a) Acil Durum
Hizmetlerine erişmek için Alexa Arama ve Mesajlaşma’yı kullanabilecek olan kendiniz
ve Son Kullanıcılarınız için alternatif düzenlemeler yapmak ve (b) Alexa Arama ve
Mesajlaşma’yı ve İşletmeler için Alexa’yı kullanabilecek olan Son Kullanıcılarınızı bu
sınırlandırmalar hakkında ve Acil Durum Hizmetlerine sizin sağladığınız alternatif
düzenlemeler dahil başka yollardan nasıl erişebilecekleri hakkında bilgilendirmek. Ne
AWS ne de bağlı kuruluşları Alexa Arama ve Mesajlaşma ve İşletmeler için Alexa
kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri araması yapmaktan veya bir Acil Durum Hizmetleri
araması yapamamaktan dolayı ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Alexa
Arama ve Mesajlaşma ve İşletmeler için Alexa kullanarak bir Acil Durum Hizmetleri
araması yapılması veya bir Acil Durum Hizmetleri araması yapılamaması yüzünden
veya ilgili olarak ortaya çıkan bir iddia için AWS’yi ve bağlı kuruluşlarının zararlarını
tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz.
59.9. Sizin ve siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından gerçekleştirilen aramaların veya
mesajların alıcılarının veri kullanımı için operatör ücretleri ödemesi gerekebilir. Bu gibi
ücretlerden AMCS’nin bir sorumluluğu yoktur.
60. Amazon SageMaker
60.1. Amazon SageMaker kullanan ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Son Kullanıcılarına
yasal bakımdan yeterli gizlilik bildirimleri sağlamaktan (Amazon SageMaker Ground
Truth kullanırken özel işgücünüzdeki Son Kullanıcılar dahil) ve söz konusu Son
Kullanıcılardan gerekli her türlü izini almaktan sorumlusunuz.
60.2. NVIDIA Corporation’ın yazılımını, araç kitlerini ve sürücülerini kullanmakla,
NVIDIA Bulut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin hükümleri ve koşulları ile bağlı olmayı
kabul ediyorsunuz.
60.3. Amazon SageMaker, ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek veya
çevre veya mal zararına neden olabilecek tehlikeli ortamların veya kritik sistemlerin
çalıştırılmasında veya bunlar ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve
bu gibi herhangi bir kullanım ile bağlantılı şekilde ortaya çıkabilecek olan yükümlülükten
yalnızca siz sorumlusunuz.

60.4. Amazon SageMaker Ground Truth’un kamusal işgücünü kullanırken: (a) korunan
sağlık bilgileri, kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler veya başka kişisel veriler içeren veri
kümeleri sağlayamazsınız, (b) yetişkin içeriği içeren veri kümelerini yetişkin içeriği
içerdiği şeklinde işaretlemeden sağlayamazsınız ve (c) kamusal işgücüne sağlanan
Sizin İçeriğinizin Amazon SageMaker Ground Truth kullandığınız AWS bölgesi dışına
taşınabileceğini kabul ve beyan edersiniz.
60.5. Amazon Sagemaker Clarify, veri ve makine öğrenimi modellerinde istatistiksel
sapmayı değerlendirmek ve modellerin tahminleri nasıl oluşturduğunu açıklamak için
kullanılabilecek olan ölçütler oluşturmak üzere istatistik analiz teknikleri kullanır.
Amazon SageMaker Clarify tarafından sağlanan çıktı istatistiksel sapmanın varlığı veya
yokluğu hakkında belirleyici değildir veya bir modelin nasıl tahminler oluşturduğu
hakkında kapsamlı bir yanıt değildir. Bu gibi sonuçlar hukuk tavsiyesi değildir ve sizin
kullanım durumunuza uygun şekilde bağımsız bir şekilde değerlendirilmelidir.
60.6 Amazon SageMaker Edge Manager, model sürümü, çıkarım ve yükleme süreleri
ve tanısal veriler dahil olmak üzere Hizmeti kullanımınız ile ilgili performans ve kullanım
ölçütlerini ve verilerini toplar. Bu ölçütleri ve verileri Hizmetlerin ve AWS İçeriğinin
kalitesini ve özellik kümelerini sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz.
60.7 Herhangi bir zamanda SageMaker Tasarruf Planı (“SM Tasarruf Planı”)
fiyatlandırmasını değiştirebilir veya programı feshedebiliriz. Herhangi bir fiyat değişikliği,
önceden satın alınmış olan SM Tasarruf Planları için geçerli olmayacaktır. SM Tasarruf
Planları ile bağlantılı olarak ödenen tüm tutarlar geri ödenmeyen tutarlardır, ancak
şunun dışında ki, Sözleşmeyi nedensiz olarak feshetmemiz veya SM Tasarruf Planı
programını feshetmemiz durumunda, ödenmiş herhangi bir peşin ücretin orantılı bir
bölümünü size geri ödeyeceğiz. SM Tasarruf Planları aktarılamaz ve iptal edilemez, bu
nedenle, Sözleşmeyi feshetseniz bile seçtiğiniz süre boyunca sizden ücret alınacaktır.
SM Tasarruf Planları süresinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, rezerve
fiyatlandırma sona erecek ve standart, talep üzerine kullanım fiyatları geçerli olacaktır.
SM Tasarruf Planı satın almaktan veya kullanmaktan kaynaklanan sınırlandırmalara tabi
olup olmadığınızı belirlemekten ve herhangi bir mali veya mal edinme yasası veya
mallar veya hizmetler için yapılan peşin ödemeleri düzenleyen başka politikalar veya
kısıtlamalar dahil olmak üzere, peşin ücretler ödemenizi düzenleyen geçerli tüm
yasalara, politikalara, hükümlere veya koşullara uymaktan sorumlusunuz.
61. AWS AppSync
Bizim tarafımızdan yazılı olarak açıkça izin verilmediği sürece AWS AppSync içinde
herhangi bir ağ algılaması veya Sizin İçeriğiniz için yük testi gerçekleştirmemeyi ve
gerçekleştirmeye çalışmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
62. Amazon Sumerian

62.1. Amazon Sumerian, bütünleşik bir geliştirme ortamından ve burada kullanıma
sunduğumuz ilgili varlıklardan ve araçlardan oluşur (toplu şekilde “Sumerian
Malzemeleri”).
62.2. Sözleşme kapsamında AWS İçeriğine verilen haklara ek olarak, size ayrıca Süre
boyunca aşağıdakileri yapmak için sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisans
verilemez (aşağıda belirtilen şekilde Son Kullanıcılara verilmesi dışında), aktarılamaz bir
lisans veriyoruz:
(a) AR veya VR özellikli (veya uyumlu) platformlarda, mobil cihazlarda ve web
tarayıcılarda çalışan 3D, artırılmış gerçeklik (“AR”) ve sanal gerçeklik (“VR”)
uygulamalarını geliştirmek ve desteklemek için Sumerian Malzemelerini kullanmak,
çoğaltmak, tadil etmek ve türev çalışmalarını oluşturmak (her birisi bir “Sumerian
Sahne”);
(b) Bir Sumerian Sahnenin bir parçası olarak Sumerian Malzemelerini (izin verilen
değişiklikler ve türevler dahil) kullanmak, çoğaltmak, tadil etmek, türev çalışmalarını
oluşturmak, herkese açık şekilde sergilemek, herkese açık şekilde icra etmek ve Son
Kullanıcılara dağıtmak (söz konusu dağıtım geçerli Sumerian Sahnenin yayınlanmış
URL’si üzerinden yapıldığı sürece üçüncü taraf distribütörler aracılığı ile dahil) ve
(c) Bu Bölüm 62.2’de belirtilen hakları Son Kullanıcılarınıza yalnızca Son
Kullanıcılarınızın Sumerian Sahnenizi kullanmasını ve tadil etmesini sağlamak amacı ile
alt lisans ile vermek.
62.3. Her Sumerian Sahne, Sumerian Malzemeleri tarafından sağlananın ötesinde
malzeme içeriği veya işlevselliği sağlamalıdır ve Sumerian Malzemeleri Son Kullanıcılar
tarafından ayrı olarak kullanılamayacak şekilde her Sumerian Sahneye entegre
edilmelidir.
63. AWS RoboMaker
63.1. AWS RoboMaker, bütünleşik bir geliştirme ortamından ve burada kullanıma
sunduğumuz ilgili varlıklardan ve araçlardan oluşur (toplu şekilde “RoboMaker
Malzemeleri”).
63.2. Sözleşme kapsamında AWS İçeriğine verilen haklara ek olarak, size ayrıca Süre
boyunca aşağıdakileri yapmak için sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisans
verilemez (aşağıda belirtilen şekilde Son Kullanıcılara verilmesi dışında), aktarılamaz bir
lisans veriyoruz:
(a) RoboMaker Malzemelerini yalnızca AWS’nizde veya şirket içi bilgi işlem
kaynaklarınızda çalışan AWS RoboMaker test ve simülasyon ortamlarını geliştirmek ve
desteklemek için kullanabilir, çoğaltabilir, tadil edebilir ve türev çalışmalarını
oluşturabilirsiniz (bu gibi her simülasyon ortamı, bir “RoboMaker Simülasyonu”).

(b) RoboMaker Malzemelerini (izin verilen değişiklikler ve türevler dahil) bir RoboMaker
Simülasyonunun bir parçası olarak kullanabilir, çoğaltabilir, tadil edebilir, türev
çalışmalarını oluşturabilir, herkese açık şekilde sergileyebilir, herkese açık şekilde icra
edebilir ve Son Kullanıcılara dağıtabilirsiniz.
(c) Bu Bölüm 63.2’de belirtilen hakları Son Kullanıcılarınıza yalnızca Son
Kullanıcılarınızın RoboMaker Simülasyonunuzu kullanmasını ve tadil etmesini sağlamak
amacı ile alt lisans ile verebilirsiniz.
63.3. Her RoboMaker Simülasyonu, RoboMaker Malzemeleri tarafından sağlananın
ötesinde malzeme içeriği veya işlevselliği sağlamalıdır ve RoboMaker Malzemeleri,
RoboMaker Simülasyonunun bir parçası halinde olması dışında Son Kullanıcılara
dağıtılamaz.
64. Amazon FSx
64.1. Windows Dosya Sunucusu için Amazon FSx. Windows Dosya Sunucusu için
Microsoft Yazılımının Amazon FSx üzerinde kullanımı yukarıdaki Bölüm 5.1’e tabidir.
Microsoft bu Bölüm 64.1’in üçüncü taraf bir lehtarı yapılmıştır ve onun hükümlerini
uygulatma hakkı vardır.
64.2. NetApp ONTAP için Amazon FSx. AWS, NetApp’ın teknik destek ve satış desteği
sunmasını sağlamak için Hesap Bilgisi, günlükler ve diğer Hizmet Özelliklerini NetApp
ile paylaşabilir.
65. AWS Güvenlik Güvencesi Hizmetleri
65.1. “AWS Güvenlik Güvencesi Hizmetleri”, diğer Hizmetleri kullanarak düzenlenen
veri yükleri çalıştırmanıza yardımcı olmak için AWS’nin bir çalışma talimatı (“SOW”)
kapsamında sağladığı tavsiye ve danışmanlık hizmetleridir. AWS Güvenlik Güvencesi
Hizmetleri, AWS Security Assurance Services LLC (“SAS”) veya bazı bağlı kuruluşları
tarafından sağlanmaktadır. SAS, AWS’nin bir bağlı kuruluşudur. AWS Güvenlik
Güvenceleri Hizmetleri, Sözleşmenin amaçları bakımından “Hizmetler”dir.
65.2. SAS veya bağlı kuruluşlarından herhangi birisi AWS Güvenlik Güvencesi
Hizmetleri sağlamak için sizin ile bir SOW imzalayabilir. Her SOW’un amaçları için,
SOW’daki “SAS” terimi ve Sözleşmedeki “AWS” veya “SAS” terimi yalnızca SOW’u
imzalayan SAS kuruluşu demektir ve başka hiçbir AWS veya SAS kuruluşunun söz
konusu SOW kapsamında bir yükümlülüğü yoktur. Her SOW (söz konusu SOW
tarafından tadil edilen Sözleşme ile birlikte), taraflar tarafından sözleşmelerinin
hükümlerinin nihai, tam ve münhasır bir ifadesi olarak tasarlanmıştır ve taraflar arasında
söz konusu SOW’un ana konusu ile ilgili önceki tüm sözleşmelerin ve mutabakatların
(sözlü veya yazılı) yerine geçer.

65.3. SAS veya SAS adına bağlı kuruluşlarından birisi AWS Güvenlik Güvenceleri
Hizmetleri için size aylık temelde fatura düzenleyecektir. AWS Güvenlik Güvenceleri
Hizmetleri için ödemeler iade edilmez.
65.4. SAS hukuk tavsiyesi sağlamaz. Hizmetleri kullanmanızın geçerli hukuk ve
mevzuat gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı hakkında kendi değerlendirmenizi
yapmaktan sorumlusunuz.
65.5. Üçüncü Taraf İçeriği dışında, AWS Güvenlik Güvenceleri Hizmetlerinin bir parçası
olarak SAS’nin sağladığı İçerik AWS İçeriğidir. SAS tarafından sağlanan veya önerilen
İçeriği test etmek, yerleştirmek, muhafaza etmek ve destek sağlamak bakımından
yalnızca siz sorumlusunuz.
65.6. SAS, AWS Güvenlik Güvenceleri Hizmetlerinin bir parçası olarak sizin için ya (a)
belgeler ve diyagramlar (“Belgeler”) ya da (b) yazılım (kaynak veya nesne kodu
formunda), örnek kod veya komut dosyaları (“Yazılım”) içeren İçerik geliştirebilir (bu
Belgeler ve Yazılım, “Geliştirilen İçerik”). Siz ile SAS arasında geçerli olan herhangi
bir gizlilik sözleşmesine tabi olarak, SAS’nin Geliştirilen İçeriğe benzer veya ilgili ürünler
veya hizmetler geliştirmesi, kullanması veya satması engellenmiş değildir. Bir SOW
kapsamında SAS Güvenlik Güvencesi Hizmetlerinin bir parçası olarak SAS
tarafından size sağlanan herhangi bir Geliştirilen İçerik aşağıdaki koşullar altında
lisanslanır:
Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY 4.0) kapsamında SAS
tüm Belgeleri size lisanslar ve
Apache Lisansı, Sürüm 2.0 kapsamında SAS tüm Yazılımları size lisanslar.
65.7. Geliştirilen İçerikten bazıları ayrı bir lisans altında sağlanan AWS İçeriği veya
Üçüncü Taraf İçeriği içerebilir. Yukarıdaki Bölüm 65.6 ile ayrı bir lisans arasında bir
çelişki olması durumunda söz konusu AWS İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriği
bakımından ayrı lisans geçerli olacaktır.
65.8. Sahip olduğunuz veya üçüncü bir taraftan lisansladığınız ve SAS Güvenlik
Güvencesi Hizmetlerinin amaçları için SAS’a sağladığınız her türlü malzeme veya bilgi
Sizin İçeriğinizdir.
66. Amazon WorkLink
66.1. Amazon WorkLink istemci yazılımını siz ve Son Kullanıcılarınız yalnızca size veya
Son Kullanıcılarınıza ait olan veya onun tarafından kontrol edilen cihazlarda ve yalnızca
dahili iş amaçları için Sizin İçeriğinize erişmek üzere kullanabilirsiniz. Her Son
Kullanıcının herhangi bir takvim ayında sınırlı sayıda cihaz veya oturum kullanmasına
izin verilebilir.

66.2. Normal faaliyetlerin bir parçası olarak, Amazon WorkLink, düzenli şekilde
yapılandırmalar, sağlık kontrolleri ve tanılamalar gerçekleştirmek amacı ile, Son
Kullanıcılarınızın Amazon WorkLink kurulumunun bir parçası olarak sağlanan
cihazlarına erişebilir. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında Amazon WorkLink
yalnızca performans bilgilerini, günlük verilerini ve Hizmetin çalışması ve yönetimi ile
ilgili başka bilgileri alacaktır.
67. AWS Eğitim
67.1. “AWS Eğitim”, AWS’nin Hizmetler ile bağlantılı olarak sağladığı eğitim programları
demektir ve eğitmen tarafından yönetilen ve kendinizin belirlediği hız ile ilerleyen dijital
dersler, laboratuvarlar ve başka eğitim oturumları ve malzemeleri içerir. AWS Eğitim,
Sözleşmenin amaçları için bir “Hizmet”tir. Çalışanlarınız veya başka kişiler için eğitmen
yönlendirmeli özel AWS Eğitim ayarlamak için, AWS veya bağlı kuruluşlarından
herhangi birisi sizin ile bir eğitim siparişi (bir “Eğitim Siparişi”) imzalayabilir. Her Eğitim
Siparişinde “AWS”ye yapılan atıflar, onu imzalayan AWS kuruluşu demektir ve başka
hiçbir AWS kuruluşunun söz konusu Eğitim Siparişi kapsamında bir yükümlülüğü
olmayacaktır. Sözleşme ile bir Eğitim Siparişi arasında bir çelişki olması durumunda
Eğitim Siparişi geçerli olur.
67.2. Geçerli yetki bölgelerinde sağlanan AWS Eğitimi için buradaki ek hükümler ve
koşullar geçerlidir.
68. AWS Sertifikasyon
“AWS Sertifikasyon Programı”, AWS’nin Hizmetler ile bağlantılı olarak profesyonel
sertifikasyonlar ve başka referans belgeleri sağladığı program demektir. AWS
Sertifikasyon Programı, Sözleşmenin amaçları için bir “Hizmet”tir. AWS Sertifikasyon
Programına katılmak için Sertifikasyon Programı Sözleşmesini (“CPA”) kabul etmeniz
gerekir. Sözleşme ile CPA arasında bir çelişki olması durumunda CPA geçerlidir.
69. Geçiş Değerlendirici
Geçiş Değerlendirici şunlar hakkında performans ve kullanım ölçütleri ve veriler toplar:
sanal makine imaj(lar)ınız ve BT altyapınız; yazılım paketleri ve uygulamaları; sistem,
donanım ve uygulama yapılandırması, süreçleri ve performansı; ağ yapılandırmaları,
iletişimleri ve bağımlılıkları ve Geçiş Değerlendiricinin ve bileşenlerinin kurulumu ve
işletimi. Bu ölçütleri ve verileri Hizmetlerin ve AWS İçeriğinin kalitesini ve özellik
kümelerini sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz.
70. AWS IQ
70.1. AWS IQ Uzmanları (“Sağlayıcılar”), hizmetlerini (“Sağlayıcı Hizmetleri”) bağımsız
yükleniciler olarak sağlar ve sizin veya bizim çalışanımız değildir. AWS, siz ile herhangi
bir Sağlayıcı arasındaki onun Sağlayıcı Hizmetleri için sözleşmenin bir tarafı değildir,
Sağlayıcı Hizmetlerinden sorumlu veya yükümlü değildir ve Sağlayıcı Hizmetlerinin

kalitesini veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Kuşkuya yer bırakmamak için, bir
Sağlayıcının bizden aldığı herhangi bir sertifikasyon yalnızca o sertifikasyonun ilgili
olduğu belirli bir AWS Hizmeti veya bilgi alanı için Sağlayıcının yeterliliğini veya
anlayışını değerlendirmeyi amaçlayan bir testten Sağlayıcının geçtiğini belgelendirir ve
Sağlayıcı Hizmetlerinin belirli bir kalitede, hızda veya sizin özel gerekliliklerinize göre
gerçekleştirileceği hakkında bir garanti değildir.
70.2. AWS, AWS IQ pazarında siz ile Sağlayıcılar arasındaki işlemler için hizmet
ücretleri alır. AWS bu hizmet ücretlerini yalnızca siz ve bir Sağlayıcı AWS IQ pazarı
üzerinden ödeme yaptığı ve aldığı takdirde tahsil eder. Bu nedenle, AWS IQ aracılığı ile
bir Sağlayıcı belirlediğiniz zamandan itibaren 24 ay boyunca, Sağlayıcı Hizmetleri için
ödeme yapmak üzere münhasır yönteminiz olarak AWS IQ’yu kullanmayı kabul
ediyorsunuz. Kuşkuya yer bırakmamak için, bir Sağlayıcıyı AWS IQ’yu kullanarak
belirlemediğiniz takdirde, örneğin AWS IQ’da bir Sağlayıcı ile bağlantı kurmadan önce o
Sağlayıcı ile birlikte çalışıyor olmanız durumunda, bu bölüm geçerli değildir.
70.3. AWS IQ listelerinden, tekliflerinden, sohbet iletişimlerinden ve AWS IQ’da siz ile
Sağlayıcılar arasında önerilen veya kabul edilen ek koşullardan gelen bilgileri AWS
IQ’nun kalite ve özellik setini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanabileceğimizi kabul ve
beyan ediyorsunuz.
70.4. Sağlayıcılara AWS hesabınıza erişim izni vermeyi seçmeniz durumunda
şunlardan tek başınıza siz sorumlu ve yükümlü olursunuz: (a) Sağlayıcı tarafından
hesabınızda gerçekleştirilen herhangi bir işlem; (b) Sağlayıcının Sizin İçeriğinizi
kullanması veya Hizmetleri veya AWS İçeriğini kullanması; (c) Sağlayıcının Sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerinize, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına, diğer tüm
Politikalara ve geçerli yasalara uymasını sağlamak; (d) Sağlayıcının Hizmetleri veya
AWS İçeriğini Sözleşme tarafından açıkça izin verilen dışında herhangi bir şekilde veya
hiçbir amaç için kullanmamasını sağlamak ve (e) Sağlayıcının şu girişimlerde
bulunmamasını sağlamak: (i) AWS İçeriğini veya Hizmetlere dahil edilen herhangi bir
diğer İçeriği tadil etmek, dağıtmak, değiştirmek, kurcalamak, tamir etmek veya türev
çalışmalarını oluşturmak (Hizmetlerde yer alan İçeriğin size türev çalışmalar
oluşturulması için açıkça izin veren ayrı bir lisans altında sağlanması dışında), (ii)
Hizmetler veya AWS İçeriği üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme
veya geri derleme işlemleri yapmak veya Hizmetler veya AWS İçeriği içinde yer alan
herhangi bir yazılımın kaynak kodunu türetmek için başka bir süreç veya prosedür
uygulamak (geçerli yasanın bu kısıtlamaya izin vermediği durumlar dışında), (iii)
Hizmetlere ücretlere maruz kalmaktan veya kullanım sınırlarını veya kotaları aşmaktan
kaçınacak şekilde erişmek veya kullanmak veya (iv) Hizmetleri veya AWS İçeriğini
yeniden satmak veya alt lisans vermek. AWS hesabınıza erişimi olan bir Sağlayıcı
tarafından yol açılan şekilde Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin herhangi bir
ihlalinden haberdar olmanız halinde Sağlayıcının AWS hesabınıza erişimini hemen iptal
edeceksiniz. AWS IQ’nun bir Sağlayıcıya hesabınıza erişim izni vermenize olanak
sağlayan özelliğini kullanmanız halinde, AWS mecbur olmamasına rağmen güvenlik
amaçları için hesabınızdaki faaliyetleri inceleyebilir ve herhangi bir zamanda
Sağlayıcının erişimini iptal edebilir.

70.5. Bizi (ve temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı) AWS IQ pazarını kullanımınızdan
kaynaklanan veya herhangi bir şekilde onunla bağlantılı olan, bilinen veya bilinmeyen,
şüphe edilen veya edilmeyen, açıklanmış veya açıklanmamış her türlü iddia, talep ve
zarardan (gerçek veya dolaylı) muaf tutuyorsunuz.
71. RDS on VMware
RDS on VMware Hizmeti, Müşterilerin RDS’yi müşteri tarafından sağlanan çeşitli
donanım ve yazılım yapılandırmalarında kullanmasını sağlayan AWS tarafından
yönetilen bir hizmet teklifidir. AWS’nin size AWS Ağı dışında yönetilen hizmetler
sağlaması için, RDS on VMware ile kullanmak üzere seçtiğiniz sanal makinelere
AWS’nin erişmesi gerekir. AWS, Hizmeti sürdürmek ve sağlamak için gerekli olan
durumlar dışında, RDS on VMware ile kullanmayı seçtiğiniz sanal makinelere
erişmeyecektir. Bu erişim güvenli olacak, günlüğe kaydedilecek ve sınırlı olacaktır.
AWS’nin bu sanal makinelere erişme ve bunları yönetme olanağına onay veriyorsunuz.
AWS tarafından lisanslanan RDS on VMware Yazılımı AWS İçeriğidir. VMware
tarafından lisanslanan yazılım Üçüncü Taraf İçeriğidir. VMware yazılımını kullanımınız
VMware Son Kullanıcı Hükümlerine ve Koşullarına tabidir. AWS, sizin tarafınızdan
başlatılan desteği ve diğer hizmetleri sağlamak veya sahtekarlığı, kötüye kullanımı veya
Sözleşme ihlallerini soruşturmak için Hesap Bilgilerini, günlükleri veya diğer Hizmet
Özelliklerini VMware ile paylaşabilir. RDS on VMware Hizmetini kullandığınız tüm süre
boyunca İşletme veya Teşebbüs düzeyinde (veya onun ardılı veya üst düzeyi) AWS
Desteğine kayıtlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Yüklediğiniz yazılım için gerekli tüm şirket
içi lisansları almaktan ve geçerli tüm lisanslama gerekliliklerine uymaktan
sorumlusunuz.
72. AWS CodeStar Bildirimleri
AWS CodeStar Bildirimleri aşağıdakilerden birisini veya daha fazlasını kullanılır:
Amazon Basit Bildirim Hizmeti (Amazon SNS), Amazon Basit E-posta Hizmeti (SES)
ve/veya AWS Chatbot. Kullanılması halinde, AWS CodeStar Bildirimleri kullanmanız bu
Hizmetleri düzenleyen koşullara da tabidir.
73. AWS Veri Alış Verişi
73.1. AWS Marketplace Hizmet Koşulları, AWS Veri Alışverişi’ni kullanımınız için
geçerlidir. AWS Veri Alışverişi yolu ile elde edilen İçeriği kullanımınız, Hizmetlerimiz
dışında kullanılsa bile, AWS Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına tabi olmaya devam
eder.
73.2. AWS Veri Alış Verişi yolu ile elde edilen ve anonim hale getirilmiş, kimlikten
arındırılmış veya tanımlanabilir bir kişi ile ilişkisi koparılmış herhangi bir İçeriği, bu İçeriği
yeniden kimlik içeren duruma getirmeye, anonim olmaktan çıkarmaya veya söz konusu
tanımlanabilir bir kişi ile ilişkilendirmeye çalışacak şekilde kullanamazsınız.
74. AWS Windows Server için Destek Sonu Geçiş Programı

74.1. EMP Hizmeti (AWS İçeriği olan) için sağlanan tüm araçlar dahil olmak üzere AWS
Windows Server için Destek Sonu Geçiş Programı (EMP) Hizmeti, yalnızca
Uygulamalarınızı veya diğer İçeriğinizi Amazon EC2 veya diğer AWS Hizmetlerine geçiş
yaptırmak amacı ile kullanılabilir.
74.2. EMP Hizmetinin, uygulamalarınızı ve diğer İçeriğinizi AWS Hizmetlerine geçiş
yaptırmak için tasarlandığını ve EMP Hizmeti için sağlanan araçlar dahil EMP Hizmetini
AWS Hizmetleri dışında (örneğin, şirket içi sistemlerinizde) sürekli olarak
kullanamayacağınızı kabul ediyorsunuz, şu hariç ki, geçiş öncesinde işlevselliği
doğrulamak için EMP Hizmetini 30 güne kadar kullanarak uygulamalarınızı ve diğer
İçeriğinizi şirket içi sistemlerinizde geçici olarak çalıştırabilirsiniz.
74.3. Sanal makine imaj(lar)ınız; yazılım paketleri; sistem, donanım ve uygulama
yapılandırması, süreçleri ve performansı; ağ yapılandırmaları, iletişimleri ve
bağımlılıkları; yukarıdakiler arasındaki ilişkiler ve EMP Hizmetinin ve onun ilişkili
yazılımının ve bileşenlerinin kurulumu ve çalıştırılması hakkındaki bilgiler dahil olmak
üzere EMP Hizmeti ve onun ilişkili yazılımı ve bileşenleri tarafından toplanan verilerin
toplanmasına ve sağlanmasına izin veriyorsunuz (“Geçiş Bilgileri”). Geçiş Bilgileri,
Hizmetlerin kalitesini ve özellik kümesini çalıştırmak, sürdürmek ve iyileştirmek için
kullanılabilir.
75. Amazon Dolandırıcılık Detektörü
75.1. AWS, Adil Kredi Raporlama Yasası, 15 U.S.C. §1681 ve devamında (“FCRA”)
tanımlanan şekilde bir tüketici raporlama ajansı değildir veya benzer yasalar
kapsamında bunun eşdeğeri değildir ve Amazon Dolandırıcılık Detektörü, FCRA’da
tanımlanan şekilde “tüketici raporları” içermez veya sağlamaz. Herhangi bir kişinin mali
durumunu, mali geçmişini, kredi itibarını veya sigorta, konut veya istihdam için
uygunluğunu belirlemek için Amazon Dolandırıcılık Detektörünü kullanamazsınız.
75.2. Amazon Dolandırıcılık Detektörünü benzer veya rakip bir ürünü veya hizmeti
doğrudan veya dolaylı şekilde geliştirmek veya iyileştirmek için kullanmayacak ve
üçüncü tarafların kullanmasına izin vermeyeceksiniz.
75.3. Şunları kabul ediyorsunuz ve talimat olarak veriyorsunuz: (a) Hizmet’i sürdürmek
ve sağlamak (Hizmet’in geliştirilmesi ve iyileştirilmesi dahil) ve AWS dolandırıcılık
önleme hizmetlerini geliştirmek ve iyileştirmek için Amazon Dolandırıcılık Detektörü
tarafından işlenen Sizin İçeriğinizi kullanabilir ve depolayabiliriz ve (b) yalnızca (a)
maddesinde açıklanan geliştirme ve iyileştirme ile bağlantılı olarak, söz konusu İçeriği
Amazon Dolandırıcılık Detektörünü kullandığınız AWS bölge dışındaki bir AWS
bölgesinde depolayabiliriz. Size sağladığımız bir süreci izleyerek AWS’ye Amazon
Dolandırıcılık Detektörünü veya diğer AWS dolandırıcılık önleme hizmetlerini geliştirmek
ve iyileştirmek için Amazon Dolandırıcılık Detektörü tarafından işlenen Sizin İçeriğinizi
kullanmaması veya depolamaması talimatı verebilirsiniz.
76. Amazon Zenginleştirilmiş AI

76.1. Amazon Zenginleştirilmiş AI kullanan ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Son
Kullanıcılarına yasal bakımdan yeterli gizlilik bildirimleri sağlamaktan (özel
işgücünüzdeki Son Kullanıcılar dahil) ve söz konusu Son Kullanıcılardan gerekli her
türlü izini almaktan sorumlusunuz. Gerekli tüm gizlilik bildirimlerini sağladığınızı ve
gerekli tüm izinleri aldığınızı bize beyan ediyorsunuz.
76.2. Amazon Zenginleştirilmiş AI’nın Amazon Mechanical Turk işgücünü kullanırken:
(a) korunan sağlık bilgileri veya belirli bir kişi için tanımlanabilir olan başka bilgiler içeren
veriler veya içerik sağlayamazsınız ve (b) Amazon Mechanical Turk işgücüne sağlanan
Sizin İçeriğinizin Amazon Zenginleştirilmiş AI’yı kullandığınız AWS bölgesi dışına
taşınabileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz.
76.3. Amazon Zenginleştirilmiş AI’nin üçüncü taraf satıcı işgücü seçeneğini kullanırken,
satıcının verilerinizdeki veya içeriğinizdeki kişisel veriler veya gizli bilgiler için geçerli
olan tüm uyumluluk gerekliliklerini karşılamasını sağlamaktan sorumlusunuz. Üçüncü
taraf sağlayıcı işgücü ile korunan sağlık bilgileri içeren veriler veya içerik
paylaşamazsınız.
77. Amazon Honeycode
77.1. Son Kullanıcı İzinleri. Başka bir Amazon Honeycode hesabı kapsamında kurulan
bir Honeycode Ekibine eriştiğiniz zaman Honeycode amaçları için bir Son Kullanıcı
olacaksınız.
77.1.1. Honeycode, Honeycode hesabınız kapsamında oluşturduğunuz bir ekibe
başka Son Kullanıcılar davet ederek onlar ile işbirliği yapmanıza olanak verir
(“Honeycode Ekibi”). Son Kullanıcıları, Honeycode Ekip(ler)iniz kapsamındaki bazı
Honeycode özelliklerine erişmeye davet edebilir ve onları etkinleştirebilirsiniz. Bu
Son Kullanıcılara, Honeycode çalışma kitaplarınızı, uygulamalarınızı,
otomasyonlarınızı ve diğer Honeycode varlıklarınızı oluşturma, düzenleme ve
paylaşma izinleri ve aynılarını yapmaları için ek Son Kullanıcılar davet etme
izinleri verebilirsiniz. Veri güvenliği ve erişimi amaçları için, Son Kullanıcıların
oluşturdukları içerik dahil olmak üzere Honeycode Ekip(ler)indeki davranışlarından
ve tüm Son Kullanıcı izinlerinin bulundurulmasından siz sorumlusunuz. Sizin ve
Honeycode Ekip(ler)indeki Son Kullanıcılarınızın Honeycode veya herhangi bir
bağlı hizmet kullanmasından dolayı tahakkuk edecek tüm ücretlerden siz
sorumlusunuz.
77.1.2. Siz veya belirli Honeycode özellikleri üzerinde yönetici ayrıcalıkları ile yetki
verdiğiniz Son Kullanıcılar (“Honeycode Ekip Yöneticileri”) Honeycode Ekibiniz
içindeki erişimi, kullanımı ve izinleri yönetebilir. Honeycode Ekibi Yöneticileri
ayrıca, izinleri değiştirme, ekleme veya kaldırma veya fatura edilen katmanları
değiştirme dahil olmak üzere, belirli idari işlevlere Son Kullanıcı erişimini de
kontrol edebilir.

77.1.3. Honeycode Ekibinizin izinleri için başka kişilere yetki vermediğiniz sürece,
sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan Honeycode hesabınızın feshedilmesinin
veya Honeycode’daki İçeriğinizin herhangi birisinin silinmesinin, Son
Kullanıcılarınızın Sizin İçeriğinize erişimini de feshedebileceğini ve ilişkili Son
Kullanıcı İçeriğini silebileceğini kabul ediyorsunuz.
77.2. Kullanmama. Önceki 3 ay boyunca Honeycode hesabınız için bir kullanım
kaydettirmemiş olmanız durumunda 30 gün önceden size bildirimde bulunarak
hesabınızı ve ilişkili İçeriğinizi herhangi bir yükümlülük olmadan silebiliriz.
77.3. Veri Depolama için Çalışma Kitapları. Honeycode’u yalnızca burada ve Belgelerde
belirtilen amacı için kullanabilirsiniz. Birincil amaç olarak veri depolamak ve bunlara
erişmek için birden fazla çalışma kitabının oluşturulması ve muhafaza edilmesi dahil
ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere başka bir kullanıma izin yoktur ve Sizin İçeriğinizi
silmemize neden olabilir.
78. Wavelength Alanları/Yerel Alanlar
Wavelength Alanlarında veya Yerel Alanlarda çalıştırdığınız tüm Hizmetler veya Hizmet
iş yükleri için geçerli olan Hizmet Düzeyi Sözleşmeleri için, Hizmet Kredileri,
kullanamama durumunun gerçekleştiği aylık fatura düzenleme döngüsü için etkilenen,
sırası ile, Wavelength Alanlarında veya Yerel Alanlarda çalışan münferit Hizmet için
sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin (Rezerve Örnekler için yapılan peşin
ödemeler gibi tek seferlik ödemeler dışında) yüzdesi olarak hesaplanır.
79. Amazon Braket
79.1. Amazon Braket’i burada belirtilen üçüncü taraf donanım sağlayıcılarından (her
birisi bir “Donanım Sağlayıcısı”) birisi tarafından işletilen kuantum bilgi-işlem
donanımına erişmek için kullanmanız halinde siz: (1) Amazon Braket’i kullanımınız ile
bağlantılı olarak sağladığınız İçeriğin AWS tarafından işletilen tesisler dışında Donanım
Sağlayıcısı tarafından işlenebileceğini kabul ediyorsunuz ve (2) AWS’ye bu İçeriği
işleme için Donanım Sağlayıcısına aktarma yetkisi veriyorsunuz.
79.2. Herhangi bir Donanım Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir
Hizmet Teklifini size önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirebilir,
kullanım dışı bırakabilir veya durdurabiliriz.
80. Amazon Elastik Kapsayıcı Sicili Kamusal
80.1 Amazon Elastik Kapsayıcı Sicili Kamusal (Amazon ECR Kamusal) AWS hesabı
olan veya olmayan herkesin (“Sicil Kullanıcıları”) indirebileceği ve kullanabileceği İçerik
yüklemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan halka açık bir sicildir. Amazon ECR
Kamusal aracılığı ile İçerik yüklemeniz ve paylaşmanız için AWS’ye ve Sicil
Kullanıcılarına İçerik için aşağıdaki Bölüm 80.2 ve 80.3 uyarınca bir lisans vermeniz
gerekir.

80.2 Amazon ECR Kamusal’a İçerik yüklemekle, AWS’ye ve Bağlı Kuruluşlarına İçeriği
Amazon ECR Kamusal sağlanması ile bağlantılı olarak depolamak, çözümlemek,
kopyalamak, çoğaltmak (mekanik kopyalar yaparak dahil), yeniden biçimlendirmek,
iletmek, görüntülemek ve icra etmek için bu belge ile dünya çapında, münhasır
olmayan, tamamen ödenmiş, telif ücretsiz bir lisans verirsiniz ve yüklediğiniz ve bir açık
kaynak veya Üçüncü Taraf İçerik lisansına tabi olan herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği ile
ilgili olarak, söz konusu Üçüncü Taraf İçeriğinin koşullarının Amazon ECR Kamusal
sağlanması ile bağlantılı olarak depolamak, çözümlemek, kopyalamak, çoğaltmak
(mekanik kopyalar yaparak dahil), yeniden biçimlendirmek, iletmek, görüntülemek ve
icra etmek için AWS’ye ve Bağlı Kuruluşlarına izin verdiğini taahhüt ve garanti edersiniz.
80.3 Sizin İçeriğinizi Sicil Kullanıcılarına lisanslama koşullarınızı belirleyebilirsiniz. Sizin
İçeriğinizi yüklerken bu gibi koşullar belirlemeniz halinde, bu belge ile, başka herhangi
bir Sicil Kullanıcısına Sizin İçeriğinize herhangi bir kişisel veya iş amacı ile erişmesi, onu
indirmesi, kullanması, tadil etmesi veya başka bir şekilde yararlanması için münhasır
olmayan bir lisans verirsiniz. Herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini Amazon ECR
Kamusal’a yüklemeniz ve paylaşmanız durumunda, bunu yapmak için gerekli olan
haklara ve lisanslara sahip olduğunuzdan emin olmaktan sorumlusunuz.
81. Endüstriyel AI Hizmetleri
81.1 “Endüstriyel AI Hizmetleri”, toplu şekilde, Amazon Lookout for Vision, Amazon
Lookout for Equipment, Amazon Monitron ve AWS Panorama demektir. “Endüstriyel AI
İçeriği”, bir Endüstriyel AI Hizmeti tarafından işlenen Sizin İçeriğiniz demektir.
81.2 Endüstriyel AI Hizmetleri, verilerdeki kalıplar temelinde tahminler oluşturan makine
öğrenimi modelleri kullanır. Bir makine öğrenim modeli tarafından üretilen çıktı olasılığa
dayanır ve bu çıktı, onun insan tarafından incelenmesi dahil olmak üzere, kullanım
durumunuza uygun olan şekilde doğruluk açısından değerlendirilmelidir. Amazon
Lookout for Equipment ve Amazon Monitron tarafından sağlanan çıktılar makinelerin ve
donanımın düzenli, planlı bakımının yerine kullanılmamalıdır. Endüstriyel AI Hizmetleri
kullanımınız temelinde alınan tüm kararlardan, verilen tavsiyelerden, yapılan ve
yapılmayan işlemlerden siz ve Son Kullanıcılarınız sorumlu olur.
81.3 Amazon Lookout for Vision, Amazon Lookout for Equipment ve Amazon Monitron
için şunları kabul ediyorsunuz ve talimat olarak veriyorsunuz: (a) geçerli Endüstriyel AI
Hizmetini sürdürmek ve sağlamak (söz konusu Endüstriyel AI Hizmetinin geliştirilmesi
ve iyileştirilmesi dahil) ve AWS ve bağlı kuruluş makine öğrenimi ve yapay zeka
teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için yukarıda belirtilen Endüstriyel AI
Hizmetlerinin her birisi tarafından işlenen Endüstriyel AI İçeriğini kullanabilir ve
depolayabiliriz ve (b) yalnızca (a) maddesinde açıklanan geliştirme ve iyileştirme ile
bağlantılı olarak, söz konusu Endüstriyel AI İçeriğini, söz konusu Endüstriyel AI
Hizmetini kullandığınız AWS bölgesi dışında bir AWS bölgesinde depolayabiliriz.
AWS’ye, bir Endüstriyel AI Hizmeti tarafından işlenen Endüstriyel AI İçeriğini AWS’nin
veya bağlı kuruluşlarının o Hizmetini veya teknolojilerini geliştirmek ve iyileştirmek için
kullanmaması ve depolamaması talimatını şu şekilde verebilirsiniz: (i) Amazon Monitron

için, AWS Desteği ile iletişime geçerek ve size sağlanan süreci izleyerek ve (ii) Amazon
Lookout for Vision ve Amazon Lookout for Equipment için, AWS Organizasyonlarını
kullanıp AI hizmetlerini tercih dışı bırakma politikası yapılandırarak.
81.4 Bu Bölümde açıklanan şekilde, herhangi bir Endüstriyel AI Hizmeti kullanan
ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Son Kullanıcılarına yasal bakımdan yeterli gizlilik
bildirimleri sağlamaktan ve Endüstriyel AI Hizmeti İçeriğinin işlenmesi ve Endüstriyel AI
Hizmeti İçeriğinin depolanması, kullanılması ve aktarılması için söz konusu Son
Kullanıcılardan gerekli her türlü izini almaktan sorumlusunuz.
81.5 Endüstriyel AI Hizmetlerini benzer veya rakip bir ürünü veya hizmeti doğrudan
veya dolaylı şekilde geliştirmek veya iyileştirmek için kullanmayacak ve üçüncü
tarafların kullanmasına izin vermeyeceksiniz. AWS Panorama, Amazon Lookout for
Equipment veya Amazon Monitron ile bütünleşen donanım cihazları geliştirdiğiniz
takdirde yukarıdakiler AWS Panorama için geçerli değildir.
81.6 Endüstriyel AI Hizmetleri, ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek
veya çevre veya mal zararına neden olabilecek tehlikeli ortamların veya kritik
sistemlerin çalıştırılmasında veya bunlar ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır ve bu gibi bir kullanım ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek olan
yükümlülükten yalnızca siz sorumlusunuz.
81.7 Sözleşmenin başka bir hükmüne bakılmaksızın, AWS Mobil SDK’lar ile Endüstriyel
AI Hizmetleri için dağıttığımız ikili kodu programlarınıza veya uygulamalarınıza dahil
edebilirsiniz ve söz konusu programlara veya uygulamalara dahil edilmiş şekilde
dağıtabilirsiniz.
82. Amazon Konum Hizmeti
82.1 Amazon Konum Hizmetinin burada belirtilen bir üçüncü taraf coğrafi konum hizmeti
sağlayıcısı tarafından sağlandığı size belirtilen bir özelliğini (Haritalar, Yerler ve
Yönlendirme dahil bu gibi her özellik, bir “Coğrafi Konum Sağlayıcısı Özelliği” ve bu
gibi her sağlayıcı, bir “Coğrafi Konum Sağlayıcı”) kullandığınız zaman AWS’ye talep
parametrelerinizi (örneğin, konum aramaları) işlenmek üzere Coğrafi Konum
Sağlayıcısına iletmesi için yetki vermiş olursunuz ve kendisi talebinizin yapılmış olduğu
Bölgenin dışına olabilir.
82.2 AWS herhangi bir Coğrafi Konum Sağlayıcısını veya Coğrafi Konum Sağlayıcısı
Özelliğini size bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda değiştirebilir, kullanım dışı
bırakabilir veya son verebilir.
82.3 Şunları yapamazsınız:
a. Amazon Konum Hizmetini kullanmaktan kaçınmak amacı ile dahil olmak üzere,
Amazon Konum Hizmetinden size sağlanan verileri (örneğin, harita bölümleri, ileri

ve geri jeokodlar, rotalar, sürücü zamanları/izokronlar ve başka veriler) (toplu
şekilde “Konum Verileri”) kazımak, sistematik olarak toplamak veya çoğaltmak.
b. Konum Verilerini, söz konusu ürünün veya hizmetin Coğrafi Konum
Sağlayıcılarının hizmetlerinin ötesinde önemli, bağımsız değer ve özellikler
içermeyeceği şekilde, Coğrafi Konum Sağlayıcılarının hizmetlerine benzer
özelliklere sahip bir ürün veya hizmet oluşturmak veya sunmak için kullanmak.
c. Herhangi bir Konum Verisi dahil olmak üzere Amazon Konum Hizmetini
herhangi bir entegre taşıt içi bilgi-eğlence sistemine, taşıtın otonom kontrolü için
herhangi bir sisteme veya taşıt içi donanıma yüklenmiş herhangi bir gerçek
zamanlı dinamik rota oluşturma veya rota optimize etme uygulamasına dahil
etmek. Bir taşıtın yerleşik görüntüleme sistemine yansıyan uygulamalar dahil
olmak üzere taşıt içi mobil cihaz uygulamalarına izin vardır.
d. Konum Verilerinin herhangi bir bölümünün üçüncü taraflara açıklanmasını, türev
çalışmalar yapmak amacı ile üçüncü taraflara lisanslanmasını veya üçüncü
taraflara ücretsiz olarak yeniden dağıtılmasını gerektiren şekilde Konum Verilerini
açık kaynak veya açık veri tabanı lisans koşullarına tabi bırakan bir tarzda
herhangi bir Konum Verisini kullanmak, dahil etmek, tadil etmek, dağıtmak, erişim
sağlamak veya birleştirmek.
e. Şunlar hariç Konum Verilerini depolamak veya gizlemek: (i) sonucun API
parametresinde depolanacağını belirttiğiniz zaman coğrafi kodlama ve tersine
kodlama sonuçları için (Bölüm 82.4.a’da yasaklananlar dışında) veya (ii) yasal,
düzenleyici veya makul dahili kayıt tutma gerekliliklerine uymak için.
f. Ağır bedensel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek veya çevre veya mal
zararına neden olabilecek tehlikeli ortamlarda veya kritik sistemlerde veya bunlar
ile bağlantılı olarak kullanılmak dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli, güvensiz
veya yasa dışı faaliyet için Amazon Konum Hizmetini kullanmak. Bu gibi bir
kullanım ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek yükümlülükten yalnızca siz
sorumlusunuz.
g. Konum Verilerini başka kişilere satış veya dağıtım amacı ile kağıt haritalar veya
atlas (dijital veya başka türlü) geliştirmek için kullanmak.
h. Şirketinizin adını veya markalarını veya herhangi bir üçüncü tarafın reklamlarını
Konum Verilerinin üzerine veya içine yerleştirmek (örneğin, bir harita ekranında).
82.4 Bölüm 82.3’teki kısıtlamalara ek olarak, Coğrafi Konum Sağlayıcınız olarak HERE
kullanmanız halinde şunları yapamazsınız:
a. Coğrafi kodlama veya tersine kodlama sonuçları dahil olmak üzere Japonya için
tüm Konum Verilerini depolamak veya gizlemek.

b. HERE’nin rotalarını başka bir üçüncü taraf sağlayıcının haritasının üzerine
katman yapmak veya başka bir üçüncü taraf sağlayıcının rotalarını HERE
haritalarının üzerine katman yapmak.
82.5 Amazon Konum Hizmetini herhangi bir Coğrafi Konum Sağlayıcısı Özelliği
olmadan kullanmanız halinde herhangi bir fiyatlandırma planını kullanabilirsiniz. Mobil
Varlık Yönetimi veya Mobil Varlık İzleme için bir Coğrafi Konum Sağlayıcısı Özelliği
kullanmanız halinde (a) söz konusu kullanım için yalnızca Mobil Varlık Yönetimi ve
Mobil Varlık İzleme (geçerli olan şekilde) fiyatlandırma planlarını kullanabilirsiniz ve (b)
Mobil Varlıklarınızın her birisinin, söz konusu Mobil Varlığı izlemek veya yönetmek için
Amazon Konum Hizmetini kullandığınız herhangi bir ayda en az bir kez ayrı bir cihaz
kimliği ile Amazon Konum Hizmetinin İzleme özelliğini kullanmasını sağlayacaksınız.
Mobil Varlık Yönetimi veya Mobil Varlık İzleme olmayan bir kullanım durumu için bir
Coğrafi Konum Sağlayıcısı Özelliği kullanmanız halinde, söz konusu kullanım için
yalnızca talebe dayalı bir fiyatlandırma planı kullanabilirsiniz. “Mobil Varlık”, bir şirket
tarafından işini desteklemek için kullanılan bir mobil veya izleme cihazına sahip olan
herhangi bir taşıt, kargo, çalışan veya başka bir mobil nesne demektir (tüketiciler
tarafından kişisel, iş dışı amaçlar için kullanılan tüketici cihazları hariç). “Mobil Varlık
İzleme”, herhangi bir şirket bakımından, Amazon Konum Hizmetini yalnızca Mobil
Varlıklarını bir haritada bulmak veya görüntülemek için kullanmak demektir. “Mobil
Varlık Yönetimi”, herhangi bir şirket bakımından, söz konusu Mobil Varlıklar için rota
hesaplamaları sağlamak veya söz konusu Mobil Varlıklar için varış noktalarının veya
rotalarının sırasını optimize etmek veya hesaplamak amacı ile Mobil Varlıklarını izlemek
ve yönetmek için Amazon Konum Hizmetini kullanmak demektir. Amazon Konum
Hizmetini gerekli kullanım ücretlerinin ödenmesini önlemeyi amaçlayan bir tarzda
kullandığınızı belirlememiz halinde Amazon Konum Hizmetine erişiminizi askıya alabilir
veya feshedebilir veya kullanımınızı sınırlandırabiliriz.
82.6 Konum Verileri için atıf burada bulunabilir. Başka kişilere sunduğunuz Konum
Verileri için atıfları uygulamanız veya ürün belgeleriniz aracılığı ile iletmeniz gerekir.
Herhangi bir Konum Verisinin atıf detayları eklenmiş veya dahil edilmiş ise, size
sağlanan herhangi bir telif hakkı, ticari marka bildirimi, kısıtlayıcı açıklama veya başka
mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz, tadil edemez veya gizleyemezsiniz (veya
herhangi bir Son Kullanıcının kaldırmasına, tadil etmesine veya gizlenmesine izin
veremezsiniz).
83. AWS Yönetilen Hizmetler
83.1. AWS Sitesinde yayınlanan AWS Yönetilen Hizmetler kullanıcı kılavuzlarında
desteklendiği açıkça belirtilmeyen herhangi bir yazılım veya hizmet için AWS Yönetilen
Hizmetlerinin sağlanmasını talep etmeniz durumunda (“Müşteri Tarafından Talep Edilen
Yapılandırma”), söz konusu Müşteri Tarafından Talep Edilen Yapılandırma için
sağlanan AWS Yönetilen Hizmetleri bu Hizmet Koşulları kapsamında “Beta Hizmeti”
olarak kabul edilecektir.

83.2. AWS hesaplarınızdan herhangi birisinin AWS Yönetilen Hizmetler Hesabı
olmasını talep eden kişinin (AWS Sitesinde yayınlanan AWS Yönetilen Hizmetler
kullanıcı kılavuzlarında tanımlanan şekilde) sizin adınıza ve söz konusu AWS hesapları
bakımından bu gibi taleplerde bulunma ve AWS Yönetilen Hizmetlerini elde etme
yetkisine sahip olduğunu AWS’ye beyan ve garanti ediyorsunuz.
83.3. AWS ve bağlı kuruluşları, (a) sizin sağladığınız veya onayladığınız talimatlar veya
talepler uyarınca AWS’nin gerçekleştirdiği eylemlerden veya (b) Yönetilen Ortamınızda
(AWS Sitesinde yayınlanan AWS Yönetilen Hizmetler kullanıcı kılavuzlarında
tanımlanan şekilde) sizin tarafından yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan
zararlardan sorumlu olmayacaktır.
84. Amazon FinSpace
Amazon FinSpace, yatırım ve iş kararları için veri analiz etmenize yardımcı olan bir
araçtır. Bu, yatırım ve iş kararları verirken kullanıcının muhakemesinin ve deneyiminin
yerine geçmez. Amazon FinSpace yatırım tavsiyesi sağlamaz, yatırım önerilerinde
bulunmaz veya herhangi bir yatırımın veya yatırım stratejisinin uygunluğunu
değerlendirmez.
85. Amazon Her Yerde Elastik Kubernetes Hizmeti (Amazon EKS Anywhere)
Desteği.
85.1 Amazon EKS Anywhere Desteğine kaydolmak için AWS Kurumsal Desteğini satın
almanız gerekir. Amazon EKS Anywhere Desteğine abonelik ödemeleri geri iade
edilemez.
85.2. Her Amazon EKS Anywhere Desteği Aboneliği, sadece bir Amazon EKS
Anywhere grubuna uygulanabilir.
85.3 Size Amazon EKS Anywhere Desteğini sağlayabilmemiz ve Destek Üyeliğinizi
doğrulayabilmemiz için belirli güncellemeleri uygulamanızı ve Hesap Bilgisi, günlükler
ve diğer Hizmet Özelliklerini bize sağlamanızı isteyebiliriz. Cilium gibi Isovalent’in
yazılımları için destek talep ederseniz, teknik destek sağlamak için Hesap Bilgilerinizi,
günlüklerinizi ve diğer Hizmet Özelliklerinizi İsovalent ile paylaşabiliriz.
Önceki sürüm(ler)

