
Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve İngilizce sürüm arasında 
uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (özellikle çeviri gecikmeleri nedeniyle) İngilizce 
versiyon geçerli olacaktır.  
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1. Giriş. AWS Markaları en değerli kıymetlerimizden bazılarıdır ve bu yönerge onlara 
bağlı olan itibarı korumayı amaçlamaktadır. Bu AWS Ticari Marka Yönergesi aşağıdaki 
Bölüm 3 ve Amazon Web Services, Inc. veya iştirakleri (“AWS”, “biz”, “bize” veya 
“bizim”) ile sizin (“siz” veya “sizin”) aranızda yapılan ve bu AWS Ticari Marka 
Yönergesine atıfta bulunan herhangi bir sözleşme uyarınca AWS Markalarını 
kullanımınız için geçerlidir.   

2. Tanımlar. “AWS Markaları”, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
ticari markalarımız, hizmet markalarımız, hizmet veya ticaret adlarımız, logolarımız, 
ürün adlarımız veya betimlemelerimiz demektir: (i) AWS ve Gülümseme Logosu; (ii) 
aşağıda ve AWS Co-Marketing Tools içinde gösterilen şekillerde Powered by AWS 
Logosu; (iii) Partner Logosu ve Bölüm 3’te açıklanan Program Markaları ve (iii) Amazon 
Web Services, AWS, ve AWS ürünlerinin, hizmetlerinin, programlarının ve girişimlerinin 
adları (Bölüm 19’daki tam kapsayıcı olmayan listeye bakın). 

 

 
 
“Lisans Veren”, Amazon Web Services EMEA SARL (AWS veya program hesabınızla 
ilişkili coğrafi konum Avrupa, Orta Doğu veya Afrika (“EMEA”) içindeki herhangi bir 
ülkeyse) veya Amazon Web Services, Inc. (AWS veya program hesabınızla ilişkili 
coğrafi konum EMEA dışındaki herhangi bir ülkeyse) anlamına gelir. 

3. Lisans:  

(a) AWS Müşterileri. Hizmetlerin kullanımı için mevcut ve geçerli bir hesabı bulunan iyi 
bir itibara sahip bir AWS müşterisi olmanız (AWS Müşteri Sözleşmesinde veya 
Hizmetleri kullanımınızı düzenleyen bizim ile yapılmış başka bir sözleşmede 
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(“Sözleşme”) tanımlanan şekilde) ve Sözleşmeye her zaman uymanız koşulu ile, Lisans 
Veren, size, yalnızca (i) İçeriğinizin (Sözleşmede tanımlanan şekilde) Hizmetleri 
kullandığını belirtmek için veya (ii) Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılması amaçlanan, 
oluşturduğunuz ve dağıttığınız yazılım araçlarını veya uygulamaları belirtmek için 
Powered by AWS logosunu kullanmak için münhasır olmayan, imtiyazsız, ve geri 
alınabilir bir lisans vermektedir. Herhangi bir zamanda (i) Sözleşme feshedilirse veya iyi 
bir itibara sahip bir AWS müşterisi olmaktan çıkarsanız veya (ii) geçerli olan şekilde, 
İçeriğiniz artık Hizmetlerin hiçbirini kullanmazsa veya yazılımınız Hizmetlerin hiçbirisi ile 
kullanılamazsa Powered by AWS Logosunu kullanma lisansınız otomatik olarak sona 
erecektir ve logoyu kullanmayı hemen durdurmanız gerekecektir. 

(b) AWS İş Ortakları. AWS Partner Network Programında (“APN Programı”) bir 
katılımcı olmanız (“AWS İş Ortağı”) ve AWS Partner Network Hüküm ve Koşullarına 
(“APN Koşulları”) her zaman uymanız koşulu ile, Lisans Veren size şunları yapmak için 
münhasır olmayan, imtiyazsız ve geri alınabilir bir lisans vermektedir: (i) yalnızca 
Hizmetlerimizi müşterilerinize pazarlama amacıyla Program İçeriğini (APN Koşullarında 
tanımlanan şekilde) (Partner Logosu dışında (APN Koşullarında tanımlanan şekilde)) 
çoğaltmak, görüntülemek ve dağıtmak ve (ii) APN Sitesinde açıklanan şekilde 
uygunluğa sahip olmanız durumunda (APN Koşullarında tanımlanan şekilde), APN 
Programı kapsamında mevcut olan Partner Logosunun güncel sürümünü yalnızca APN 
Programına katıldığınızı belirtmek için APN Yönergesi için AWS Markalarına ve APN 
Programı pazarlama araçlarına uygun şekilde web sitenizde ve kendi çevrim dışı 
materyallerinizde görüntülemek. Bizim tarafımızdan yazılı olarak açıkça izin vermediği 
sürece Program İçeriğini değiştiremez, onda değişiklik yapamaz veya onun türev 
çalışmalarını oluşturamazsınız. Herhangi bir zamanda AWS İş Ortağı olmaktan 
çıkarsanız Program İçeriğini kullanma lisansınız otomatik olarak sona erecektir ve 
Program İçeriğini kullanmayı hemen durdurmanız gerekecektir. 

Bizim ile bir AWS Çözüm Dağlayıcı Eki, AWS Dağıtıcı Eki veya AWS Dağıtıcı Satıcı Eki 
(her birisi bir “Ek”) imzalamış olmanız koşulu ile ve geçerli Çözüm Sağlayıcı Programı 
Koşulları, Dağıtıcı Programı Koşulları veya Dağıtım Satıcısı Programı Koşulları dâhil 
Ek’in koşullarına tabi olarak Lisans Veren size ayrıca Ek süresi boyunca AWS 
Markalarını Reklam Materyallerinin (Ek’te tanımlanan şekilde) içinde ve üzerinde 
kullanmak için münhasır olmayan, imtiyazsız ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. 
Herhangi bir şekilde Ek’e uyulmaması durumunda size bildirimde bulunarak, yukarıda 
belirtilen lisansı hemen geri alabiliriz (tamamen veya kısmen). Reklam Materyallerini, 
sizin adınıza Yetkili Hizmetlerin satışını yapan herhangi bir temsilciye (Ek’te tanımlanan 
şekilde), söz konusu temsilcinin Yetkili Hizmetlerin tekrar satışında kullanması için 
aktarabilirsiniz. AWS Markalarının yerleştirildiği yere veya onlara verilen ilk veya en çok 
göze çarpan referansa aşağıdaki bildirimin eşlik ettiğinden emin olun (aynı sayfada ve 
okunaklı yazı tipi ile). Şirketinizin reklamını yaptığınız veya hizmetlerinizi açıkladığınız 
ve bizi özellikle içeren her yerde aşağıdaki bildirimi kullanın: 
 

“Amazon Web Services’in yetkili bir [çözüm sağlayıcısı / dağıtıcısı / dağıtıcı satıcısı] 
olan [[ÇÖZÜM SAĞLAYICI / DAĞITICI / DAĞITIM SATICISI] ADI] tarafından tekrar 
satılan Amazon Web Hizmetleri. Amazon Web Services, AWS ve Powered by AWS 

https://aws.amazon.com/partners/terms-and-conditions/


logosu, Amazon.com, Inc.’nin veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.” 
 
Ek’in feshedilmesi veya sona ermesi veya başka bir şekilde iptal edilmesi üzerine, 
Reklam Materyallerinin içinde veya üzerinde AWS Markalarını kullanma lisansınız 
feshedilir ve Reklam Materyallerini kullanmayı hemen durdurmanız (ve tüm temsilcilerin 
hemen durdurmasını sağlamanız) gerekir. 

(c) AWS EdStart Programı Katılımcıları. AWS EdStart Programında bir katılımcı 
olmanız ve AWS EdStart Sözleşmesine (“EdStart Sözleşmesi”) her zaman uymanız 
koşulu ile, Lisans Veren size, EdStart Programına katıldığınızı belirtmek için Program 
Markalarının en son sürümünü (EldStart Sözleşmesinde tanımlanan şekilde) 
görüntülemeniz için münhasır olmayan, imtiyazsız ve geri alınabilir bir lisans 
vermektedir. Herhangi bir zamanda AWS EdStart Programı katılımcısı olmaktan 
çıkarsanız Program Markalarını kullanma lisansınız otomatik olarak sona erecektir ve 
Program Markalarını kullanmayı derhal durdurmanız gerekecektir. 

(d) AWS Stratejik İşbirliği Sözleşmesi. Bizimle bir Stratejik İşbirliği Sözleşmesi 
(“SCA”) yapmış olmanız ve SCA’ya her zaman uymanız koşulu ile, SCA’da baka şekilde 
belirtilmediği sürece, Lisans Veren size, Girişimlerin (SCA’da tanımlanan şekilde) 
geliştirilmesi için AWS onaylı Kollateral (SCA’da tanımlanan şekilde) içinde ve üzerinde 
AWS Markalarını kullanmak için Süre boyunca (SCA’da tanımlanan şekilde) münhasır 
olmayan, imtiyazsız ve geri alınabilir bir lisans vermektedir. SCA’nın feshedilmesi veya 
sona ermesi üzerine AWS Markalarını kullanma lisansınız feshedilir ve AWS 
Markalarını kullanmayı hemen durdurmanız gerekir. 

(e) Kısıtlamalar. AWS Markalarını kullanımınız şunlara uygun olmak zorundadır: (i) bu 
AWS Ticari Marka Yönergesinin en güncel sürümleri ve Bölüm 3’te açıklanan ilgili tüm 
hükümler ve koşullar, sözleşmeler veya ekler ve (ii) AWS Markalarının kullanımını 
düzenleyen şekilde bizim yayınlayabileceğimiz diğer tüm hükümler, koşullar veya 
politikalar. Lisans Veren, yukarıda belirtilen lisansı, herhangi bir uyumsuzluğu size 
bildirerek hemen geri alabilir. Bölüm 3(b)’de açıklanan dışında, AWS Markalarını veya 
Program İçeriğini kullanma lisansınızı aktaramaz, temlik edemez veya alt lisansını 
veremezsiniz. Sözleşmedeki herhangi bir hükmü veya Bölüm 3’te açıklanan diğer ilgili 
tüm hükümler ve koşulları, sözleşmeleri veya ekleri sınırlandırmamak üzere, AWS 
Markalarını kullanımınızın riski yalnızca size aittir ve kullanımınızla bağlantılı olarak 
bizim hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur. AWS Markalarının veya 
Program İçeriğinin yukarıda belirtilen lisansın kapsamı dışında herhangi bir şekilde 
kullanılması, Lisans Verenin önceden yazılı iznini gerektirir.  

4. Değişiklik ve Fesih. Size önceden bildirimde bulunmadan ve tamamen kendi 
takdirimize bağlı olarak bu AWS Ticari Marka Yönergesini değiştirebilir ve AWS 
Markalarını kullanma lisansınızı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle değiştirebilir 
veya feshedebiliriz. AWS Markalarının Sözleşmenin koşullarına, bu AWS Ticari Marka 
Yönergesine veya Bölüm 3’te açıklanan diğer ilgili tüm hükümler ve koşullara, 
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sözleşmelere veya eklere uymayan herhangi bir kullanımına karşı yasal işlemler dâhil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz. 

5. İlişki veya Tasdik Olmaması. AWS ile aranızdaki ilişkiyi yanlış ifade etmeyecek 
veya abartmayacaksınız. Bölüm 3’te açıklanan ilgili hükümler ve koşullar, sözleşmeler 
veya ekler tarafından açıkça izin verilen durumlar veya bizim tarafımızdan aksine açıkça 
yazılı olarak izin verilen durumlar dışında, AWS Markalarını (i) AWS’nin sizin iş 
girişimlerinizi desteklediği, onların sponsoru olduğu, tasdik ettiği, veya katkıda 
bulunduğu; (ii) İçeriğinizin, web sitenizin, ürününüzün veya hizmetinizin bizim 
tarafımızdan yazıldığı veya düzenlendiği veya bizim görüşlerimizi veya düşüncelerimizi 
temsil ettiği veya (iii) sizinle AWS arasında herhangi bir ilişki veya bağlılık bulunduğu 
anlamına gelen hiçbir tarzda görüntülemeyeceksiniz.  

6. Kötüleyici veya Yanıltıcı Kullanım Olmaması. AWS Markalarını yalnızca AWS 
Markaları ile ilişkili olan en yüksek standardı, kaliteyi ve itibarı koruyacak şekilde 
tasarlanmış bir tarzda kullanabilirsiniz. AWS Markalarını bizi veya ürünlerimizi veya 
hizmetlerimizi kötülemek için kullanmayacaksınız veya AWS Markalarını yalnız kendi 
takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz şekilde yanıltıcı, adil olmayan, karalayıcı, ihlal 
edici, iftira niteliğinde, kötüleyici, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olan 
herhangi bir tarzda görüntülemeyeceksiniz. 

7. Baskın Görüntüleme Yapılmaması; AWS Markası Farklılaştırması. Herhangi bir 
AWS Markasını İçeriğiniz, yazılım aracınız veya diğer yazılım uygulamalarınız ile ilişkili 
materyallerde en büyük veya en belirgin ticari marka olarak görüntüleyemezsiniz. 
Herhangi bir AWS Markasını kullanırken (Powered by AWS Logosu hariçtir ve bunun 
için biçimlendirme gereklilikleri Bölüm 8’de veya Bölüm 9 içinde açıklanan bir URL’de 
belirtilmektedir), AWS Markasının ilk harfini veya tamamını büyük harfle yazarak, AWS 
Markasının tamamını italik yazarak veya AWS Markası için farklı bir yazı tipi tarzı veya 
rengi kullanarak, AWS Markasını İçeriğinizin adından veya çevreleyen diğer metinden 
ayırt edin. 

8. Powered by AWS Logusu Biçimlendirme Gereklilikleri. 

(a) Değişiklik Yapılmaması. Powered by AWS Logosu görüntüsünü AWS Co-
Marketing Tools üzerinden size sağlayacağız. Powered by AWS Logosunun hiçbir 
unsurunu kaldıramaz, bozamaz veya değiştiremezsiniz; ancak, kullanım kolaylığı için, 
Powered by AWS Logosunun dosya biçiminin kendisini (veya size sağlayabileceğimiz 
diğer tüm logoların dosya biçimini) dönüştürebilirsiniz. 

(b) Renk. Powered by AWS Logosu aşağıdaki biçimlerde betimlenebilir: TAM RENKLİ 
(i) açık arka planlar—Amazon Turuncusu gülümsemesi ile mürekkep balığı mürekkebi 
tipi; (ii) koyu arka planlar— Amazon Turuncu gülümsemesi ile beyaz tip veya tek renkli 
uygulamalar için TEK RENKLİ (iii) açık arka planlar—Mürekkep Balığı Mürekkebi 
gülümsemesi ile mürekkep balığı mürekkebi tipi (tercih edilir); GRİ TON (iv) açık arka 
planlar—Siyah gülümseme ile Siyah tip; (v) koyu arka planlar—beyaz gülümseme 
beyaz tip. Alternatif renk betimlemesi veya bileşim kabul edilmeyecektir. 
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TAM RENKLİ olduğu zaman: 

Grafik ögesi (gülümseme) Amazon Turuncusu olmalıdır 
HEX: #FF9900 
RGB: 255—153—0 
CMYK: 0—45—95—0 
PMS: KAPLAMALI 1375 C 
KAPLAMASIZ 137 U 
 
Tip, Mürekkep Balığı Mürekkebi olmalıdır 
HEX: #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: KAPLAMALI 432 C 
 
TEK RENKLİ olduğu zaman: 
 
Işık Arka Planları: Grafik ögesi (gülümseme) ve tip, Mürekkep Balığı Mürekkebi 
olmalıdır 
HEX: #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: KAPLAMALI 432 C 

GRİ TON olduğu zaman: 

Işık Arka Planları: Grafik ögesi (gülümseme) ve tip, Siyah olmalıdır 
HEX: #000000 
RGB: 0—0—0 
CMYK: 0—0—0—100 
PMS: Siyah 

Koyu Arka Planlar: Grafik ögesi (gülümseme) ve tip, Beyaz olmalıdır 
HEX: #FF 
RGB: 255—255—255 
CMYK: 0—0—0—0 
PMS: Beyaz 
 
(c) Boşluk. Powered by AWS Logosu, logonun her iki tarafı ile diğer grafik veya metin 
ögeleri arasında makul bir boşluk (en azından Powered by AWS Logosunun yüksekliği) 
olacak şekilde, açıkça görünür bir konumda kendi başına görünmelidir. 
 
(d) Boyut. Bölüm 2’de gösterildiği gibi Powered by AWS Logosu, tip ve ticari marka 
işaretlerinin okunaklı olduğundan emin olmak için, onu görüntüleyebileceğiniz minimum 
boyutu belirtir: İnç: 2.625” x 1” Pikseller: 190 × 70 veya Milimetre: 67 mm × 24 mm. 



9. AWS Markalarının İzin Verilen Kullanımları. Bölüm 3’te izin verilen durumlar veya 
bizim tarafımızdan aksine açıkça yazılı olarak izin verilen durumlar dışında, AWS 
Markalarını şu şekilde kullanamazsınız: (i) “için” veya aşağıda belirtilen eşdeğer 
adlandırma kurallarından birini kullanarak ilişkisel bir ifade içinde veya (ii) bir URL’de üst 
düzey etki alanı adının (örneğin ”.com”, ”.net”, ”.uk”) sağ tarafında. 

• İlişkisel İfadeler. 
İzin Verilen Kullanım Örneği: 
EC2 için [Uygulamanız] 
Eşdeğerler: 
Seçtiğiniz terim AWS Markaları ile kullanıldığı zaman doğru olduğu sürece, bu 
örnekte “için” yerine aşağıdakilerden herhangi birisini kullanabilirsiniz: “ile 
kullanım için”; “ile”; “ile uyumlu”; “ile çalışır”; “tarafından çalıştırılıyor”; “üzerine 
kurulmuş”; “ile kurulmuş”; “üzerinde geliştirilmiş”; “ile geliştirilmiş”. 
AWS Markalarını kullanımınız doğru olduğu sürece, bu örnekte “EC2”yi AWS 
Markalarından herhangi biri ile değiştirebilirsiniz. 

• URL’ler. 
İzin Verilen Kullanım Örneği: 
www.SizinEtkiAlanıAdınız.com/aws 
Eşdeğerler: 
AWS Markalarını kullanımınız doğru olduğu sürece, bu örnekte “aws”yi AWS 
Markalarından herhangi biri ile değiştirebilirsiniz. 

10. Bağlantı Vermek. AWS Markalarının her kullanımını, teknik olarak olanaklı olan her 
yerde, doğrudan şu URL’ye bağlayın: http://aws.amazon.com. Alternatif olarak, 
İçeriğiniz tarafından kullanılan bir Hizmet için AWS detay sayfasına bağlantı 
verebilirsiniz, ancak Hizmet için birincil URL’ye bağlantı vermeniz gerekir (örneğin 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) için birincil URL 
http://aws.amazon.com/ec2 şeklindedir). URL’yi yeni bir tarayıcı penceresinde 
açabilirsiniz. AWS Markalarını, ilgili Hizmetin birincil URL’si dışındaki hiçbir web sitesine 
bağlayamazsınız. Web sitesi sayfalarımızın hiçbirisini çerçeveleyemez veya 
yansıtamazsınız. 

11. Birleştirme Yok. AWS Markalarını tire ile ayıramaz, birleştiremez veya 
kısaltamazsınız. AWS Markalarını kuruluşunuzun, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin 
adlarına veya ticari markalarınıza veya logolarınıza dâhil edemezsiniz. Bu yasak, AWS 
Markalarının bir URL’de üst düzey etki alanı adının solunda kullanılmasını içerir. 
Örneğin, “alexaaa.mydomain.com”, “mymechanicalturk.net” veya “EC2plus2.com” gibi 
etki alanları ve alt etki alanları kesinlikle yasaktır.  

12. Ücretli Arama Reklamları. AWS, tüm arama motorlarında üçüncü taraflarca ticari 
marka kullanımına sahiptir ve bunları kısıtlar ve yalnızca AWS Partner Paths’in herhangi 
birinde onaylanmış aşamaya ulaşmış olan AWS İş Ortaklarına ücretli arama 
reklamlarında AWS Markalarını kullanma yetkisi verecektir. Yetki talebinde bulunmak 
için APN İş Ortağı Geliştirme Yöneticiniz ile iletişime geçin. 
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13. Atıf. AWS Markalarını içeren tüm materyallere aşağıdaki ifadeyi ekleyin: Amazon 
Web Services, AWS ve Powered by AWS logosu [ve söz konusu materyallerde 
kullanılan diğer tüm AWS Markalarının adını belirtin], Amazon.com, Inc.’nin veya 
iştiraklerinin ticari markalarıdır.”  

14. Ticari Takdim Şekli. Bizimle ilişkili markalama, renk bileşimleri, yazı tipleri, grafik 
tasarımlar, ürün simgeleri veya diğer unsurlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere web sitelerimizin veya web sitesi sayfalarımızın hiçbirisinin ticari takdim şeklini 
veya “görünümünü ve hissini” taklit etmeyin. 

15. Yasaya Uyum; Uygun Faaliyetler. AWS Markalarını herhangi bir yasayı veya 
düzenlemeyi ihlal edecek şekilde kullanmayın. Yukarıda belirtilenleri veya Sözleşmedeki 
herhangi bir hükmü sınırlamaksızın, web siteniz yirmi bir yaşın altındaki kişiler için 
yetişkin içeriği içeriyorsa veya görüntülüyorsa veya yasa dışı faaliyetleri, kumarı veya 
tütün veya alkol satışını teşvik ediyorsa web sitenizde hiçbir AWS Markasını 
görüntüleyemezsiniz. 

16. Hakların Saklı Tutulması. Bölüm 3’te belirtilen lisans dışında, Sözleşmede, bu 
AWS Ticari Marka Yönergesinde veya Bölüm 3’te açıklanan ilgili diğer tüm hükümler ve 
koşullarda, sözleşmelerde veya eklerde yer alan hiçbir şey size herhangi bir AWS 
Markası veya bizim veya bağlı kuruluşlarımızın herhangi bir başka ticari markası, servis 
markaları, ticari adları, logoları, ürün adları, hizmet adları, özel işaretleri, diğer 
betimlemeleri veya yukarıdakilerden herhangi birinin kısaltmaları veya bizim veya bağlı 
kuruluşlarımızın herhangi bir telif hakkı, patent, veya başka fikri mülkiyet hakları 
üzerinde hiçbir hak, lisans, mülkiyet veya çıkar vermemektedir veya veriyor olarak 
yorumlanamaz. AWS Markaları ile ilgili her türlü fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet haklarını 
saklı tutuyoruz. AWS Markalarının sizin tarafınızdan kullanımı, bununla ilişkili olan her 
türlü itibar dâhil olmak üzere, AWS’nin lehine hüküm ifade edecektir.  

17. İtiraz Etmemek. Hiçbir zaman, AWS Markalarına veya AWS Markalarını tescil 
ettirmemize itiraz etmeyecek veya üçüncü tarafları itiraz etmeye teşvik etmeyecek, 
yardımcı olmayacak veya başka bir şekilde sevk etmeyeceksiniz (bu kısıtlamanın 
yasalar tarafından yasaklanması dışında). AWS Markalarına akıl karıştırıcı derecede 
herhangi bir şekilde benzer olan ticari markaları, hizmet markalarını, ticari adları, 
logoları, ürün adlarını, hizmet adlarını, özel işaretleri, etki alanı adlarını, diğer 
betimlemeleri veya ayırt edici başka marka özelliklerini tescil ettirmeye 
çalışmayacaksınız. 

18. Hesap Bilgileri. Bu AWS Ticari Marka Yönergesi kapsamındaki yükümlülükleriniz 
ile ilgili sorularınız veya herhangi bir AWS Markası ile ilgili sorularınız varsa lütfen 
trademarks@amazon.com ile iletişime geçin veya şu adresten bize yazın: Amazon.com, 
Inc., Attention: Trademarks, PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226. 

19. AWS Markaları. 

Amazon Web Services 
AWS 

mailto:trademarks@amazon.com


Amazon AppStream 
Amazon Athena 
Amazon Aurora 
Amazon Braket 
Amazon Chime 
Amazon CloudFront 
Amazon CloudSearch 
Amazon CloudWatch 
Amazon Codeguru 
Amazon Cognito 
Amazon Comprehend 
Amazon Connect 
Amazon Corretto 
Amazon Detective 
Amazon Devops Guru 
Amazon DevPay 
Amazon Direct Connect 
Amazon DynamoDB 
Amazon EKS 
Amazon Elastic Beanstalk 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
Amazon ElastiCache 
Amazon FinSpace 
Amazon FSx 
Amazon GameLift 
Amazon GameSparks 
Amazon Glacier 
Amazon GuardDuty 
Amazon Healthlake 
Amazon Honeycode 
Amazon Inspector 
Amazon Kendra 
Amazon Keyspaces 
Amazon Kinesis 
Amazon Lex 
Amazon Lightsail 
Amazon Lookout 
Amazon Lumberyard 
Amazon Macie 
Amazon Mechanical Turk (MTurk) 



Amazon MemoryDB 
Amazon Monitron 
Amazon Neptune 
Amazon Nimble Studio 
Amazon Pinpoint 
Amazon Polly 
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 
Amazon QuickSight 
Amazon Redshift 
Amazon Redshift Spectrum 
Amazon Rekognition 
Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) 
Amazon Route 53 
Amazon Sagemaker 
Amazon SageMaker Clarify 
Amazon SageMaker Edge 
Amazon SageMaker JumpStart 
Amazon SageMaker Neo 
Amazon Silk 
Amazon Simple Email Service (SES) 
Amazon Simple Notification Service (SNS) 
Amazon Simple Queue Service (SQS) 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
Amazon SimpleDB 
Amazon Sumerian  
Amazon Textract 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
Amazon WorkDocs 
Amazon WorkLink 
Amazon WorkMail 
Annapurna Labs 
AQUA 
AWS Activate 
AWS Amplify 
AWS AppSync 
AWS Artifact 
AWS BugBust 
AWS Chalice 
AWS Cloud9 
AWS CloudFormation 



AWS CloudHSM 
AWS CloudTrail 
AWS CodeArtifact 
AWS CodeBuild 
AWS CodeCommit 
AWS CodeDeploy 
AWS CodePipeline 
AWS CodeStar 
AWS Control Tower 
AWS Copilot 
AWS DataSync 
AWS DeepComposer 
AWS DeepLens 
AWS DeepRacer 
AWS Direct Connect 
AWS EdStart 
AWS Educate 
AWS Elemental 
AWS Elemental MediaConnect 
AWS Elemental MediaConvert 
AWS Elemental MediaLive 
AWS Elemental MediaPackage 
AWS Elemental MediaStore 
AWS Elemental MediaTailor 
AWS Eventbridge 
AWS Fargate 
AWS Fusion Nebula 
AWS Glue 
AWS Goldbase 
AWS Graviton 
AWS InCommunities 
AWS Inferentia 
AWS IoT Edukit 
AWS IoT Fleetwise 
AWS IoT GreenGrass 
AWS IoT RoboRunner 
AWS IoT SiteWise 
AWS Is How 
AWS Lambda 
AWS Nitro Enclaves 
AWS Nitro System 



AWS Outposts 
AWS Panorama 
AWS Proton 
AWS Ratio 
AWS re:Inforce 
AWS re:Invent 
AWS re:Post 
AWS RoboMaker 
AWS Serve 
AWS Shield 
AWS SideTrail 
AWS Snowball 
AWS Snowmobile 
AWS Think Big Space 
AWS Thinkbox 
AWS Trainium 
AWS Transformation Day 
AWS Wavelength 
AWS X-Ray 
AWSome Day 
Babelfish 
Blazegraph 
BlazingText 
Blu Age 
Bottlerocket 
CloudEndure 
Contact Lens 
Datarow 
Deadline 
Firecracker 
Fix This 
Flexmatch 
FreeRTOS 
Karpenter 
NICE 
NWCD 
Open Distro 
OpenSearch  
PartiQL 
Powered by AWS  
Quivela 



Re:Freezer 
Sequoia 
Umbra   
Umbra Composit 
Wickr 
亚马逊云  

亚马逊网络服务  
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