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

AWS Promosyon Kredinizi Kullanın 
Zaten bir AWS Hesabım var 

Bir AWS Hesabım yok 
Bir AWS hesabı için kaydolun ve promosyon kredinizi kullanmak için bu sayfaya geri 
dönün. 

NOT: Bir AWS hesabını etkinleştirmek ve promosyon kredi kodunuzu kullanmak için 
geçerli bir kredi kartı sağlamanız istenecektir. Aşağıdaki AWS Promosyon Kredisi 
Hüküm ve Koşullarına tabi olarak, uygun hizmetler için siz mevcut promosyon kredisini 
aşan ücretler ortaya çıkarıncaya kadar kredi kartınızdan uygun hizmetlerin ücretleri 
alınmayacaktır. Bazı hizmetlerin promosyon kredisi için uygun olmadığını ve bu 
hizmetlerin herhangi bir kullanımı için size fatura düzenleneceğini lütfen unutmayın. 
Daha fazla bilgi için, ayrıntılı hizmet fiyatlandırmasını görüntüleyebilirsiniz. 

 
AWS Promosyon Kredisi Hüküm ve 
Koşulları 
Son Güncelleme: 1 Haziran 2021 

Bu AWS Promosyon Kredisi Hüküm ve Koşulları (bu “Koşullar”), sizin ile Amazon Web 
Services, Inc. (veya aşağıda Bölüm 14’te belirtilen bağlı kuruluşu) (“AWS,” “AWS 
sözleşme kuruluşunuz,” “bize,” “bizim” veya “biz”) arasında yapılan bir anlaşmadır ve 
AWS promosyon kredisini (“Promosyon Kredisi”) kullanımınızı yönetir. Bir Promosyon 
Kredisi kodunu kullanmak için geçerli bir AWS hesabınız olmalıdır. Bu Koşullarda 
kullanılan ancak tanımlanmamış olan büyük harf ile yazılmış terimler, Hizmetleri 
kullanımınızı yöneten sizin ile AWS sözleşme kuruluşunuz arasındaki anlaşmada 
(“Anlaşma”) belirtilen anlamlara sahip olacaktır. 

1. Promosyon Kredisi yalnızca geçerli Promosyon Kredisi kodunu AWS hesabınıza 
uyguladığınız fatura dönemi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan uygun ücretleri ve 
bedelleri karşılamak için uygulanacaktır. Promosyon Kredisi yalnızca AWS sözleşme 
kuruluşunuz tarafından belirlenen belirli Hizmetlere uygulanacaktır (toplu şekilde 
“Uygun Hizmetler”). Amazon Mechanical Turk, AWS Yönetilen Hizmetler, Uygun 
Olmayan AWS Desteği, AWS Marketplace, AWS Profesyonel Hizmetleri, AWS Eğitim, 

https://aws.amazon.com/pricing/


AWS Sertifikasyonu, Amazon Route 53 etki alanı adı kaydı veya aktarımı, kripto para 
madenciliği için herhangi bir Hizmet, AWS sözleşme kuruluşunuz tarafından 
belirlenebilecek olan başka Hizmetler için herhangi bir ücret veya bedel için veya 
Tasarruf Planları ve Reserved Instances gibi Hizmetlerin herhangi bir peşin ücreti için 
Promosyon Kredisi geçerli olmayacaktır (toplu şekilde “Uygun Olmayan Hizmetler”). 
Bu Bölüm 1’in amaçları için, “Uygun Olmayan AWS Desteği”, Kurumsal Destek 
düzeyindeki AWS Desteği (AWS Sitesinde açıklandığı gibi) demektir. 

2. Promosyon Kredisi kodunuzu AWS Sitesi üzerinden veya bizim tarafımızdan 
yönlendirilen şekilde kullanmanıza kadar AWS hesabınıza Promosyon Kredisi 
uygulanmayacaktır. Her Promosyon Kredisi kodu yalnızca bir kez ve yalnızca bir tek 
AWS hesabında kullanılabilir. Herhangi bir Uygun Hizmet için mevcut Promosyon 
Kredisi miktarını aşan kullanımlar için tüm ücretler ve bedeller AWS hesabınıza fatura 
edilecektir. 

3. Promosyon Kredisini satamaz, lisanslayamaz, kiralayamaz veya başka bir şekilde 
aktaramazsınız. Promosyon Kredisi yalnız kendi AWS hesabınıza uygulanabilir. 
Promosyon Kredisinin kendisine ait bir değeri yoktur, nakit karşılığında kullanılamaz, 
nakit değeri yoktur, geri ödenemez ve yalnızca Hizmetlerimizi kullanmak için bir teşvik 
sağlama işlevi görür. Promosyon Kredisi nakit karşılığında satın alınamaz ve biz ve 
iştiraklerimiz Promosyon Kredisi satmayız. 

4. Sahtekarlık, kötüye kullanma veya Anlaşmanın, bu Koşulların veya Promosyon 
Kredisini almanıza dayanak olan anlaşmanın, promosyonun veya programın 
koşullarının ihlal edilmesi durumunda Promosyon Kredisi geçersizdir. Promosyon 
Kredisi nakit veya başka bir bedel karşılığında satıldığı takdirde geçersizdir. Yalnızca 
Promosyon Kredisi elde etmek amacı ile oluşturulduğu AWS tarafından belirlenen AWS 
hesaplarına uygulanan Promosyon Kredisi geçersizdir. Bizim için mevcut olan başka 
yasal telafilere ek olarak, bu Koşulları ihlal ederek kullandığınız tüm Promosyon Kredisi 
tutarlarını geri ödeyeceksiniz. 

5. Promosyon Kredisini kabul etmekle, Promosyon Kredisini almanızın ve kullanmanızın 
herhangi bir geçerli yasa, düzenleme veya bağlayıcı emir (geçerli etik veya tedarik 
kuralları dahil) ile yasaklanmış veya bunlarla tutarsız olmadığını ve AWS sözleşme 
kuruluşunuz için bir çıkar çatışması yaratmayacağını beyan ve garanti edersiniz. 

6. Promosyon Kredisi almanızı düzenleyen özel kurallara tabi olan bir federal devlet 
kuruluşu veya başka bir kuruluş olmanız halinde, bizim tarafımızdan yazılı olarak kabul 
edilmediği sürece Promosyon Kredisini doğrudan AWS sözleşme kuruluşunuzdan 
kullanamaz veya alamazsınız. 

7. Bizim tarafımızdan yetki verilmediği sürece, Promosyon Kredisi, bizim veya bağlı 
kuruluşlarımızın başka hiçbir promosyon veya teşvik teklifi ile birlikte kullanılamaz. 

8. Promosyon Kredisi, sizin için geçerli olabilecek olan hiçbir satış, kullanım, brüt hasılat 
veya benzer ticari işlem temelli vergiler için uygulanmayacaktır. 



9. Önceden yazılı iznimiz olmadan Promosyon Kredisi ile ilgili hiçbir basın açıklaması 
yayınlayamaz veya başka bir genel açıklama yapamazsınız. Ayrıca, aramızdaki ilişkiyi 
yanlış şekilde ifade etmemeyi veya abartmamayı kabul ediyorsunuz. Örneğin, önceden 
yazılı iznimize sahip olmadığınız sürece sizi desteklediğimizi, sponsorunuz olduğumuzu 
veya onayladığımızı ima etmemeyi kabul ediyorsunuz. 

10. Promosyon Kredisi yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir ve geçerli Promosyon 
Kredisi kodunu aldığınız zaman belirtilen son kullanma tarihinden (veya bizim 
tarafımızdan veya bu Koşullarda belirtilen başka bir tarihten) sonra kullanılamaz. 
Kullanılan Promosyon Kredisi, geçerliliğinin sona erdiği tüm fatura dönemi boyunca 
tahakkuk eden uygun ücretleri ve bedelleri karşılamak için uygulanacaktır. Promosyon 
Kredisinin son kullanma tarihinden önce kullanılmaması, onun üzerindeki hakkının 
düşmesine neden olacaktır. Promosyon Kredisini herhangi bir zamanda iptal etme 
hakkını saklı tutuyoruz. Süresi dolan veya iptal edilen Promosyon Kredileri için geri 
ödeme yapılmayacaktır. 

11. 

(a) Kâr Amacı Gütmeyenler için Bulut Kredileri Programı kapsamında sağlanan 
Promosyon Kredisi, Promosyon Kredisi kodunu aldığınız tarihten veya Promosyon 
Kredisini AWS hesabınıza yatırdığımız zamandan başlayarak, hangisi erken ise, 
bir yıl sonra sona erer. Kâr Amacı Gütmeyenler için Bulut Kredileri Programı 
kapsamında sağlanan Promosyon Kredisi yalnızca kâr amacı gütmeyen kuruluşun 
alan adı ile kayıtlı olan AWS hesaplarına sağlanabilir. AWS sözleşme 
kuruluşunuzun, Kâr Amacı Gütmeyenler için Bulut Kredileri Programını 
desteklemek ve sizi Promosyon Kredisi alıcısı ve AWS müşterisi olarak 
tanımlamak için adınızı ve benzerliğinizi kullanmasına izin vardır. 

(b) Araştırma için AWS Bulut Kredileri Programı kapsamında sağlanan Promosyon 
Kredisi, Promosyon Kredisi kodunu aldığınız tarihten veya Promosyon Kredisini 
AWS hesabınıza yatırdığımız zamandan başlayarak, hangisi erken ise, bir yıl 
sonra sona erer. Araştırma için AWS Bulut Kredileri Programı kapsamında 
sağlanan Promosyon Kredisi yalnızca akademik araştırmaları veya araştırma 
odaklı projeleri desteklemek için kullanılabilir. Araştırma için AWS Bulut Kredileri 
Programı kapsamında sağlanan Promosyon Kredisi dahili idari iş yükleri için 
kullanılamaz. AWS sözleşme kuruluşunuzun, Araştırma için AWS Bulut Kredileri 
Programını desteklemek ve sizi Promosyon Kredisi alıcısı ve AWS müşterisi 
olarak tanımlamak için adınızı ve benzerliğinizi kullanmasına izin vardır. 

12. Hizmet Tekliflerini kullanımınız sayesinde keşfettiğiniz, türettiğiniz, geliştirdiğiniz 
veya başka bir şekilde öğrendiğiniz Hizmet Teklifleri ile ilgili tüm verileri veya bilgileri 
kesinlikle gizli tutmayı kabul ediyorsunuz. Hizmet Teklifinin güvenliği ile ilgili veriler veya 
bilgiler ve Hizmet Teklifleri için önerilen iyileştirmeler buna dahildir ancak bunlarla sınırlı 
değildir. 



13. AWS Sitesinde revize edilmiş bir sürüm yayınlayarak veya Promosyon Kredisi 
başvurunuzda belirtilen e-posta adresini kullanıp size bir e-posta göndererek bu 
Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Değiştirilen Koşullar yayınlandığı zaman 
veya size e-posta ile bildirimde bulunmamız halinde e-posta mesajında belirtilen şekilde 
yürürlüğe girecektir. Bu Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden 
sonra Promosyon Kredisi almakla veya kullanmakla, değiştirilen Koşullara bağlı kalmayı 
kabul edersiniz. Bu Koşulları en son bu sayfanın en üstünde belirtilen tarihte değiştirdik. 

14. Bu Koşullardaki aksine olan hiçbir şeye bakılmaksızın, Anlaşmanız kapsamında 
AWS sözleşme kuruluşunuz olan Amazon Web Services, Inc.’in bir bağlı kuruluşundaki 
bir AWS hesabında bir Promosyon Kredisi kodu kullanmanız veya başka bir şekilde 
Promosyon Kredisi kullanmanız halinde Promosyon Kredisi o bağlı kuruluş tarafından 
teklif edilmiş sayılacaktır ve “AWS”, “AWS sözleşme kuruluşunuz”, “bize”, “bizim” ve 
“biz” ifadelerine yapılan atıflar o bağlı kuruluşa yapılan atıflar olacaktır. 
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