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Önem 

Tüm AWS topluluğu üyelerinin kendilerini iyi karşılanmış ve güvende hissettikleri bir ortamın 
değerine ve önemine kesinlikle inanıyoruz. Bu Davranış Kuralları, AWS etkinliklerinde ve AWS 
bloglarında, çevrimiçi forumlarda ve sosyal medya platformlarında etkileşim halinde olan AWS 
topluluk üyelerinden beklediğimiz davranışları açıklamaktadır. AWS etkinliklerinin, blogların, 
çevrimiçi forumların ve sosyal medya platformlarının amacı teknik ve profesyonel eğitimi 
desteklemek ve topluluk tartışmasını teşvik etmektir. 

Davranış 

1. Tüm AWS etkinliği katılımcıları için ve AWS blogları, çevrimiçi forumlar ve sosyal medya 
platformları genelinde güvenli ve destekleyici bir ortamı kolaylaştıran şekilde davranacaksınız. 

2. AWS etkinliklerine ve AWS blogları, çevrimiçi forumlar ve sosyal medya platformları 
genelinde rahatsız edici konuşma veya davranışlarda bulunmayacak veya diğer bireylerin 
AWS etkinliklerine katılımını engellemeyeceksiniz. 

3. AWS etkinliklerinin, blogların, çevrimiçi forumların ve sosyal medya platformlarının 
işleyişine müdahale etmeyeceksiniz. 

4. AWS etkinliklerinde ve AWS bloglarında, çevrimiçi forumlarda ve sosyal medya 
platformlarında hakkınız olmayan avantajlar elde etmeye çalışmayacaksınız. 

5. Irk, cinsiyet, cinsel kimlik ve ifade, ulusal köken, din, engellilik durumu, medeni durum, yaş, 
cinsel yönelim, askeri veya gazilik durumu veya diğer korunan kategoriler dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere taciz edici, saldırgan, ayrımcı veya tehdit edici konuşma veya 
davranışlarda bulunmayacaksınız. 

6. AWS etkinlik personeli ve AWS blogu, çevrimiçi forum ve sosyal medya platformu 
moderatörlerinin talimatlarına uyacaksınız. 

7. Yürürlükteki tüm yasalara ve AWS etkinlikleri bağlamında etkinliğe özel tüm 
gerekliliklerimize (tüm sağlık ve güvenlik gereklilikleri dahil) uyacaksınız. 

Kapsam 

Tüm AWS topluluk üyelerinin (katılımcılar, satıcılar, sponsorlar, konuşmacılar, gönüllüler, 
moderatörler ve AWS çalışanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu Davranış Kuralları 
ilkelerini desteklemesini bekliyoruz. AWS etkinlikleri bağlamında, bu Davranış Kuralları ana etkinliği 
ve ilgili tüm etkinlikleri (sosyal veya başka türlü) kapsar. AWS çalışanları her zaman tüm şirket 
politikalarına uymaya devam etmelidir. 



Sonuçlar 

Bu Davranış Kurallarını ihlal ettiğinize inanıyorsak, gelecekteki AWS etkinliklerine katılmanızı ve 
AWS blogları, çevrimiçi forumlar ve sosyal medya platformları arasında etkileşim kurmanızı 
yasaklayabiliriz. Ayrıca bir AWS etkinliği bağlamında bu Davranış Kurallarını ihlal ettiğinize 
inanıyorsak, AWS etkinliğinden ayrılmanızı isteyebiliriz. Bir AWS etkinliğinden ayrılmanızı talep 
edersek, etkinlikle ilgili olarak bize ödenen ücretlerin iadesini alma hakkınız olmayacaktır. Tüm 
kararlar tamamen kendi takdirimize bağlıdır. Uygun görürsek hukuki yaptırımlara başvuracağız.   

Bize Ulaşın 

Bir AWS etkinliğinde veya bir AWS blogunda, tartışma forumunda veya sosyal medya platformunda 
uygunsuz davranışlara tanık olursanız veya maruz kalırsanız, lütfen aws-events-security-
concerns@amazon.com adresinden derhal AWS ile iletişime geçin. 
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