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G�r�ş

Bu Kullanım Koşulları (“KK”), Moment�ve'�n web s�teler� üzer�nden satın aldığınız

veya kaydolduğunuz, "Moment�ve", "SurveyMonkey", "Wufoo" veya "GetFeedback"

markalı Moment�ve ürünler�, h�zmetler�, web s�teler� ve uygulamaları (topluca

“H�zmet(ler)”) �ç�n geçerl�d�r. Bu KK, yalnızca kurumsal satış

(https://tr.surveymonkey.com/enterpr�se/?form_autoload=&ut_source=pr�c�ng_page&ut_source2=terms-

of-use&ut_source3=�nl�ne) kanalımız aracılığıyla sunulan H�zmetler �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Bazı H�zmetler �ç�n, �lave h�zmete özel koşullar (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/wh�ch-

terms-apply/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) geçerl�d�r (“H�zmete

Özel Koşullar”). Ayrıca, B�rleş�k Devletler dışında bulunuyorsanız, s�z�n �ç�n bazı

ülkeye özel koşullar (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/country-spec�f�c-terms?

Moment�ve Kullanım Şartları'nı buradan (https://prod.smassets.net/assets/cms/sm/uploads//Terms-of-

Use-Moment�ve-2022-10-10-US-EN.pdf) �nd�reb�l�rs�n�z.

Bu koşullar, Moment�ve'�n web s�teler� üzer�nden satın alınan veya kaydolunan h�zmetler �ç�n

geçerl�d�r. Kurumsal satış ek�b�m�z aracılığıyla sunulan h�zmetlerde geçerl� olan koşullar �ç�n
Ana H�zmet Sözleşmem�z� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/gsa/) �nceleyeb�l�rs�n�z.

Bunlar, H�zmetler�m�z�n kullanımda uygulanacak koşullardır. Bu koşulları d�kkatl�ce
okumalısınız, ancak s�ze kolaylık olması �ç�n, met�n �ç�nde, bunun g�b�, kutular �ç�nde

açıklamalara yer vermektey�z. Bu açıklamaların hukuken h�çb�r geçerl�l�ğ� olmadığını ve
resm� koşullarımızın b�r parçası olmadığını lütfen d�kkate alınız.
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ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) geçerl� olab�l�r (“Ülkeye Özel

Koşullar”). H�zmete Özel Koşulları ve Ülkeye Özel Koşulları b�rl�kte, “İlave Koşullar”

olarak bel�rteceğ�z ve bu Kullanım Koşulları �le b�rl�kte İlave Koşullar, bu “Koşullar”

olarak �fade ed�lecekt�r. Herhang� b�r aykırılık olması durumda, İlave Koşullara tab�

H�zmetlere �l�şk�n olarak, bu Kullanım Koşulları karşısında İlave Koşullar geçerl�

olacaktır.

Bu Koşulları kabul etme seçeneğ�n� tıklayarak, bu Koşullara atıfta bulunan b�r

belgey� �mzalayarak veya H�zmetler� kullanarak bu Koşulları kabul etm�ş olursunuz.

Müşter�ler�m�z

Ücretl� H�zmetler�m�z, kurumların ve organ�zasyonların kend� t�car� ve profesyonel

amaçları �ç�n satın almaları ve kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur, ve bu amacı

taşımaktadır, ve tüket�c�ler tarafından k�ş�sel, a�lev� veya kend� evler�yle �lg�l� amaçlar

�ç�n kullanıma yönel�k değ�ld�r (SurveyMonkey Temel (ücrets�z) abonel�k paket�m�z

�st�snadır). B�z organ�zasyon adına H�zmetlerden yararlanırken, �lg�l� organ�zasyon

adına bu Koşulları kabul etmektes�n�z ve bunu yapma hususunda yetk�l� olduğunuzu

beyan etmektes�n�z. Böyle durumlarda, “s�z” ve “s�z�n” �bareler�, �lg�l� organ�zasyonu

�fade edecekt�r. Ücretl� H�zmetler�m�z� esas olarak, b�r t�car� �şlem, t�car� faal�yet,

b�rl�k, zanaat, veya meslek dışında t�car� olmayan amaçlar �ç�n (başka b�r �fadeyle

k�ş�sel, a�lev� veya evler�yle �lg�l� kullanım �ç�n) satın alan b�r tüket�c� �sen�z, lütfen

hesap yönet�m� sayfanızda tüket�c� statünüzü tey�t ed�n.

1. Ücretler ve Ödemeler

1.1 H�zmetlere İl�şk�n Ücretler.

Satın aldığınız veya kullandığınız her H�zmet �ç�n, o H�zmet’e �l�şk�n olarak s�ze

sunulan f�yatlama ve ödeme koşullarına uygun olarak, Moment�ve’e, satın alma

anınızda ücretler� (kota aşım ücretler� dâh�l) ödemey� kabul etmektes�n�z, ve söz

konusu ücretler, aşağıdak� 1.4 Maddes� uyarınca zaman zaman güncelleneb�l�r.

Geçerl� hallerde, hesap yönet�m� sayfanız kanalıyla terc�h ett�ğ�n�z faturalama

yöntem� kullanılarak s�ze fatura düzenlenecekt�r. Ücretler� kred� kartı �le ödemey�

H�zmetler�m�z �ç�n b�ze ödeme yapmayı kabul etmektes�n�z ve bu ödemeler, �ade

ed�lmeyecekt�r.
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terc�h etmen�z durumunda, sağladığınız kred� kartı b�lg�ler�n�n doğru olduğunu beyan

ve garant� etmektes�n�z, ve söz konusu b�lg�lerdek� değ�ş�kl�kler�, Moment�ve’e derhal

b�ld�receks�n�z. Tarafınızca ödenen ücretler, bu koşullarda öngörülen haller veya

hukukun gerekt�rd�ğ� haller dışında �ade ed�lmeyecekt�r (daha fazla b�lg� �ç�n 11.

Maddeye bakınız).

1.2 Abonel�kler.

Bazı H�zmetler�m�z abonel�k bazında faturalandırılır (bunlara “Abonel�kler” d�yoruz).

Bu, tekrarlayan zamanlarda ve per�yod�k olarak önceden faturalandırılacağınız

anlamına gel�r (her per�yot “fatura dönem�” olarak adlandırılır). Fatura dönemler�,

Abonel�k satın alırken seçt�ğ�n�z abonel�k paket�ne bağlı olarak genell�kle aylık ya da

yıllıktır. Çevr�m�ç� hesap yönet�m� sayfasından ya da müşter� destek ek�b�m�zle

�let�ş�me geçerek (https://help.surveymonkey.com/tr/?l=en) otomat�k yen�lemey� �ptal

etmed�ğ�n�z sürece, Abonel�ğ�n�z her fatura dönem�n�n sonunda otomat�k olarak

yen�len�r. ABONELİĞİNİZİ OTOMATİK OLARAK YENİLEMEYİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN

İPTAL EDEBİLİRSİNİZ. BU DURUMDA ABONELİĞİNİZ FESHEDİLMEDEN ÖNCE SÖZ

KONUSU FATURA DÖNEMİNİN SONUNA KADAR DEVAM EDER.

Abonel�ğ�n�z� �ptal ett�ğ�n�zde, �lg�l� faturalama dönem�n�n sonuna kadar H�zmet’e

er�şeb�leceks�n�z. Sonrasında, o Abonel�k kapsamında H�zmetlere er�ş�m �mkânınız

olmayacaktır. Akt�f Abonel�ğ�n�z yoksa, hesabınız b�r SurveyMonkey Temel (ücrets�z)

abonel�k paket� hal�ne gel�r. Hesabınızı kapatmak ve b�z�mle olan sözleşmen�z� sona

erd�rmek �ç�n, lütfen aşağıdak� 11.1 Maddes�ne bakınız.

1.3 Verg�ler.

Aks� bel�rt�lmed�kçe veya yürürlükte hukuk aks�n� gerekt�rmed�kçe, l�stelenen

f�yatlarımıza verg�, res�m, harç veya herhang� b�r yetk� alanı tarafından

Ücretl� H�zmetler�m�z�n bazıları �ç�n, aylık ya da yıllık düzenl� b�r per�yodda otomat�k

olarak fatura düzenleyeceğ�z. Herhang� b�r zamanda hesabınızdak� otomat�k yen�lenme
özell�ğ�n� kaldırab�l�rs�n�z veya abonel�ğ�n�z� �ptal edeb�l�rs�n�z.

Verg�ler s�z�n sorumluluğunuzdadır. Verg�ler�n ödenmes� hususunda �st�sna kapsamında
�sen�z, lütfen b�ze kanıtını gönder�n ve hesabınızı buna göre ayarlayalım.
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kıymetlend�r�leb�l�r katma değer, satış, stopaj g�b� her türden resm� verg�lend�rmeler

(toplu olarak “Verg�ler”) dâh�l değ�ld�r. Satın alma �şlem�n�zle bağlantılı verg�ler�

ödemek ve faturalama b�lg�ler�n�z� güncel tutmak s�z�n sorumluluğunuzdadır.

(a) ABD Satış Verg�s�. Sorumlu olduğunuz satış verg�s�n� ödemeye veya

toplamaya yönel�k yasal b�r yükümlülüğümüzün olması durumunda, uygun

verg� makamınca kabul ed�leb�l�r geçerl� b�r verg� muaf�yet� sert�f�kasını

zamanında sunmazsanız, satış verg�s�; el�m�zde bulunan, s�ze �l�şk�n fatura

b�lg�ler�ne dayanarak hesaplanır ve s�ze bu tutar yansıtılır (fatura b�lg�ler�n�z�n

eks�k veya yanlış olması durumunda yürürlüktek� en yüksek tutar

yansıtılab�l�r).

İşlemler�n zamanında gerçekleşmes� �ç�n �lk satın almanızdan veya

yükseltmen�zden önce ya da bunu kaçırmanız durumunda söz konusu satın

alma veya yükseltmeden sonrak� 90 gün �ç�nde b�ze b�r verg� muaf�yet�

sert�f�kası sunmanız gerek�r. Fatura b�lg�ler�n�z Alabama, Lou�s�ana, Ma�ne,

Massachusetts, Pennsylvan�a veya South Carol�na'da değ�lse bu süre 60 gün;

Hawa��, M�ss�ss�pp� veya New Mex�co'da �se 45 gündür.

Tarafımıza b�r verg� muaf�yet� sert�f�kası sunmanız durumunda, bu sert�f�kanın

verg� statünüzü doğru şek�lde yansıttığını ve söz konusu belgen�n güncel ve

doğru tutulmasını sağlayacağınızı beyan ve tay�n etm�ş olursunuz.

S�zden satış verg�s� tahs�l etm�ş olmamız ve bunun ardından takd�r� tarafımıza

a�t olmak üzere verg� muaf�yet� belgen�z�n geçerl� olduğunu tesp�t etmem�z

durumunda, tahs�l ed�len satış verg�s� yürürlüktek� eyalet verg� kanunları

uyarınca �ade ed�l�r.

(b) ABD Dışı Satış Verg�s�. Verg� muaf�yet�n�z olduğunu gösteren b�r verg�

numarasını, geçerl� b�r verg� muaf�yet� belges�n� veya uygun b�r verg� kurumu

tarafından düzenlenen ve verg� ücretlend�rmes� yapılmaması gerekt�ğ�ne

yönel�k kanıt oluşturan başka b�r belgey� b�ze sunmadığınız sürece, mevcut �se,

Moment�ve H�zmetler�n� satın alımınızdan doğan KDV, GST (Mal ve H�zmet

Verg�s�) veya d�ğer satış, tüket�m ya da kullanım verg�ler� ödemen�z gerek�r.

B�rden çok satış, tüket�m veya kullanım verg�ler� uygulanan b�r yargı alanında

bulunuyorsanız, fatura b�lg�ler�n�z�n eks�k ya da yanlış olması durumunda

yürürlüktek� en yüksek tutarla ücretlend�r�leb�l�rs�n�z.

Kanunların Moment�ve'e yaptığınız ödemelerde herhang� b�r Verg�y� ödememen�z�

öngördüğü durumlarda, bu ödemeler� desteklemek üzere Moment�ve'e resm� b�r

verg� makbuzu veya benzer� b�r belge vermen�z gerek�r.



1.4 F�yat Değ�ş�kl�kler�.

Moment�ve, H�zmetler �ç�n s�zden alınan ücretlerde değ�ş�kl�k yapab�l�r; ancak

Abonel�kler �ç�n değ�ş�kl�ğ�n abonel�ğ�n�z�n söz konusu tar�htek� fatura dönem�n�n

sonunda yürürlüğe g�rmes� gerek�r. Moment�ve, ücretlerde gerçekleşen her türlü

değ�ş�kl�k konusunda s�ze önceden b�ld�r�m yapacaktır. Ücretlerdek� değ�ş�kl�ğ� kabul

etm�yorsanız, değ�ş�kl�k geçerl� hale gelmeden önce Abonel�ğ�n�z� �ptal edeb�l�rs�n�z.

Abonel�ğ�n�z�n �ptal� �ç�n 1.2 Maddes�ne bakınız.

1.5 Fazla Yanıt Ücretler�.

Her Abonel�k �ç�n, b�r d�z� yanıt sınırı vardır. B�r faturalama dönem�nde, ödeme

yapılan Abonel�ğ�n�z�n yanıt sınırını aşmanız durumunda, her yanıt başına

uygulanacak �lave b�r ücret vardır (https://help.surveymonkey.com/tr/b�ll�ng/response-l�m�ts/)

(“Kota Aşımı Ücretler�”). Temel (Ücrets�z) hesaplarımız �ç�n geçerl� olan yanıt

sınırları �ç�n 12.4 Maddes�ne bakınız.

Kullanılmayan yanıtların, sonrak� dönemlere devretmeyeceğ�n� kabul etmektes�n�z.

Aks� bel�rt�lmed�ğ� sürece, tarafınıza tahakkuk eden her türlü kota aşımı ücret�,

vades� geçm�ş olarak faturalandırılacak, b�r sonrak� faturalama dönem�n�z�n

başlangıcında dosyadak� ödeme yöntem�n�ze göre yansıtılacaktır. Faturalandırmadan

sonrak� 30 gün boyunca ödenmeyen kota aşımı ücretler�n�n vades� geçm�ş

sayılacaktır. Vades� geld�ğ�nde ödenmeyen kota aşımı ücretler�; geçerl� H�zmet�n

sınırlandırılması, askıya alınması veya feshed�lmes�yle (geçerl� yasal gerekl�l�klere

tab� olarak) sonuçlanab�l�r, bunun sonucunda �se söz konusu H�zmetle bağlantılı

ver�ler�n�z kaybolab�l�r.

2. G�zl�l�k

Ücretlerdek� değ�ş�kl�kler, ancak Abonel�ğ�n�z�n geçerl� b�r faturalama dönem� sonunda

geçerl� olacaktır ve s�ze b�ld�r�mde bulunacağız. Ücret değ�ş�kl�ğ�n� kabul etm�yorsanız,
değ�ş�kl�k yürürlüğe g�rmeden önce Abonel�ğ�n�z� �ptal edeb�l�rs�n�z.

https://help.surveymonkey.com/tr/billing/response-limits/


2.1 G�zl�l�k.

B�ze İçer�kler�n�z� ver�rken, onları uygun b�ç�mde ele alacağımıza güvend�ğ�n�z�n

b�l�nc�ndey�z. H�zmete özel g�zl�l�k b�ld�r�mler� veya beyanları �le b�rl�kte (toplu olarak

“Moment�ve g�zl�l�k b�ld�r�mler�” olarak anılacaklardır), Moment�ve’�n G�zl�l�k

B�ld�r�m� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/pr�vacy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-

use&ut_source3=�nl�ne), K�ş�sel Ver� (Ver�ler�n �şlenmes� Sözleşmem�zde

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/data-process�ng-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-

of-use&ut_source3=�nl�ne) tanımlanmaktadır) kabul ed�len İçer�ğ�n�z� (aşağıda

tanımlanmaktadır) nasıl ele aldığımızı ayrıntılı açıklar, ve söz konusu Moment�ve

g�zl�l�k b�ld�r�mler�ne bağlı kalacağımızı kabul ed�yoruz. Buna karşılık, s�z de,

Moment�ve’�n İçer�ğ�n�z�, Moment�ve g�zl�l�k b�ld�r�mler�ne ve yürürlüktek� ver�ler�n

korunmasına �l�şk�n yasalara uygun olarak kullanab�leceğ�n� ve paylaşab�leceğ�n�

kabul etmektes�n�z. Ayrıca, Moment�ve g�zl�l�k b�ld�r�mler� hakkında söz konusu

üçüncü k�ş�lere b�ld�r�mde bulunma sorumluluğu altında olduğunuzu kabul

etmektes�n�z. Ver�ler�n İşlenmes� Sözleşmem�z (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/data-

process�ng-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne), aynı zamanda

bu Koşullar �ç�n de geçerl�d�r, ve bu Koşullar’a �lave n�tel�kted�r. Ver�ler�n İşlenmes�

Sözleşmes� �le bu Koşullar arasında b�r uyuşmazlık olması durumunda, Ver�ler�n

İşlenmes� Sözleşmes� geçerl� olacaktır; ancak, Yükümlülük İst�snası ve

Sınırlandırılması har�ç olup, o hususta bu Koşullar geçerl� olacaktır.

2.2 G�zl� B�lg�ler.

Moment�ve s�ze a�t İçer�kler� g�zl� b�lg� olarak ele alacak, bunları yalnızca bu

Koşullara (Moment�ve g�zl�l�k b�ld�r�mler� dah�l) uygun b�ç�mde kullanacak ve

açıklayacaktır. Ancak, s�ze a�t İçer�kler aşağıdak� durumlarda g�zl� b�lg� olarak kabul

ed�lmez: (a) b�lg�ler kamuya açık �se veya açıklanırsa (bu Koşulların Moment�ve

tarafından �hlal ed�lmes� dışında); (b) b�lg�ler s�zden alınmadan önce Moment�ve

K�ş�sel ver�n�z dâh�l olmak üzere, İçer�ğ�n�z �le �lg�l� olarak b�ze güveneb�l�rs�n�z.

Ver�ler�n�z� nasıl �şleme tab� tuttuğumuza ve koruduğumuza da�r daha fazla b�lg� sah�b�
olmak �ç�n, G�zl�l�k B�ld�r�m�m�z� ve Ver�ler�n İşlenmes� Sözleşmem�z� gözden geç�r�n.

Sınırlı durumlar dışında, �çer�ğ�n�z� g�zl� tutarız.
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tarafından yasal olarak b�l�n�yorsa; (c) b�lg�ler s�ze karşı herhang� b�r

yükümlülüğünün �hlal ed�ld�ğ� b�l�nmeden Moment�ve tarafından üçüncü b�r taraftan

alınırsa; (d) hesabınızın b�r kurumun �ş e-posta adres� kullanılarak kayded�lm�ş

olması şartıyla, s�z�n tarafınızdan �şletme sah�pl�ğ�nde b�r hesap olarak tanımlanması

veya bu kurumun Enterpr�se hesabına taşınması bağlamında paylaşılırsa veya (e)

b�lg�ler s�z�n İçer�kler�n�ze atıfta bulunulmadan Moment�ve tarafından bağımsız

olarak gel�şt�r�lm�şse. Moment�ve, yasa tarafından �z�n ver�lmes� durumunda, ancak

�fşa etme gerekl�l�ğ�ne �t�raz etme fırsatını tarafınıza sunmak üzere, t�car� açıdan

makul çabayı gösterd�kten sonra yasanın veya yasal b�r �şlem�n gerekt�rd�ğ�

durumlarda İçer�kler�n�z� �fşa edeb�l�r.

2.3 Güvenl�k.

Moment�ve, İçer�kler�n�z� sektörün güvenl�k standartlarına uygun b�r şek�lde saklar ve

�şler. Moment�ve uygun tekn�k, organ�zasyonel ve �dar� s�stemler�, �lkeler� ve

prosedürler� uygulamaktadır.

Moment�ve’, hesabınız �le �lg�l� olarak, bu ter�m�n Ver�ler�n İşlenmes� Sözleşmem�zde

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/data-process�ng-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-

of-use&ut_source3=�nl�ne) tanımlanan şekl�yle, yetk�s�z veya hukuka aykırı şek�lde K�ş�sel

Ver�lere er�ş�ld�ğ�n�, K�ş�sel Ver�ler�n elde ed�ld�ğ�n�, değ�şt�r�ld�ğ�n�, kullanıldığını,

açıklandığını ya da kullanıldığını öğrenmes� durumunda (“Güvenl�k Olayı”),

gec�kmeden s�ze b�ld�r�mde bulunmak �ç�n makul süre �ç�nde adımları atacaktır.

Böyle b�r b�ld�r�m, Moment�ve tarafından kusur veya yükümlülüğün b�r kabulü

şekl�nde değerlend�r�lmeyecek ya da yorumlanmayacaktır. B�r Güvenl�k Olayı,

başarısız (�nternet s�tes�ne) g�r�ş g�r�ş�mler�, p�ng’ler (ver� paket�n�n �let�lmes�

sırasında geçen süre), port taramaları, DoS’lar (h�zmet� engelleme saldırıları), veya

f�rewall’lar (güvenl�k duvarlara) veya ağ (network) kapsamındak� s�stemlere yönel�k

d�ğer network (ağ) saldırıları dâh�l olmak üzere, K�ş�sel Ver�ler�n güvenl�ğ�n� r�ske

atan başarısız g�r�ş�mler� ya da faal�yetler� �çermez. Moment�ve, ayrıca; b�r Güvenl�k

Olayı, gerekl� b�ld�r�mler �le �lg�l� soruşturmalara �l�şk�n olarak, ve �lg�l� b�lg�ler�n,

Moment�ve tarafından sağlanan güncellemeler yoluyla hesabınızda veya onl�ne

(çevr�m�ç�) şek�lde zaten s�ze sağlanmadığı durumlarda, herhang� b�r Güvenl�k Olayı

Moment�ve tarafından �şlenen ver�ler�n g�zl�l�ğ�, en büyük öncel�kt�r. Sektördek� güvenl�k

standartlarına uygun davranıyoruz, ve b�r Güvenl�k Olayının hesabınızı etk�lemes�
durumunda s�ze b�ld�r�mde bulunacağız.

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/data-processing-agreement/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


�le �lg�l� olarak s�z�n makul b�r şek�lde talep ett�ğ�n�z ve b�ze açık olan b�lg�ler�

sağlama hususunda, s�z�nle makul şek�lde �şb�rl�ğ� yapacaktır.

3. İçer�ğ�n�z

3.1 İçer�ğ�n�z�n Mülk�yet� S�ze A�tt�r.

H�zmetler�n kullanılması esnasında, s�z, Moment�ve’e �çer�k (kend� K�ş�sel Ver�ler�n�z

veya başkalarına a�t K�ş�sel Ver�ler dâh�l) sunab�l�rs�n�z veya üçüncü k�ş�ler, H�zmetler

kanalıyla s�ze �çer�k sunab�l�r (yukarıdak�ler�n heps�, s�z�n “İçer�ğ�n�z” olarak

anılacaktır). İçer�ğ�n�z üzer�ndek� tüm f�kr� mülk�yet haklarınızın mülk�yet�n� saklı

tutmaktasınız. Moment�ve, İçer�ğ�n�z üzer�nde herhang� b�r mülk�yet hakkı �dd�a

etmemekted�r. Bu Koşullarda tanımlanan sınırlı l�sans dışında, bu Koşullar, b�ze,

İçer�ğ�n�z üzer�nde l�sanslar veya haklar tanımamaktadır.

3.2 İçer�kler�n�ze Yönel�k Sınırlı L�sans.

Moment�ve’e, yalnızca H�zmetler�n sağlanması ve gel�şt�r�lmes� amaçlarıyla sınırlı

olmak üzere ve Moment�ve g�zl�l�k b�ld�r�mler�nde �z�n ver�len şek�lde, İçer�ğ�n�z�

kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, değ�şt�rmek, uyarlama, türev eserler oluşturmak,

kamuoyunun b�lg�s�ne sunmak, ve başka şek�lde İçer�ğ�n�zden yararlanmak �ç�n,

dünya genel�nde geçerl�, tel�f ücret� olmayan b�r l�sans vermektes�n�z. Yürürlüktek�

hukuken �z�n verd�ğ� hallerde, anılan sınırlı amaçlara �l�şk�n bu l�sans; İçer�kten elde

ed�len toplu ve anon�m (k�ml�ğ� g�zl�) ver�lere ve (söz konusu ver�ler�n muhafaza

ed�lmes�ne �l�şk�n pol�t�kalarımıza tab� olmak kaydıyla) Moment�ve’�n �şle �lg�l�

faal�yetler�n�n olağan akışı �ç�nde oluşturulan İçer�ğ�n�z�n fazladan yedekleme

kopyalarına �l�şk�n olarak, H�zmetler� kullanmaya son vermen�zden sonra da devam

eder. Bu l�sans, H�zmetler�n sağlanması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekt�ğ� ölçüde

çalıştığımız tüm güven�l�r üçüncü tarafları da kapsar.

H�zmetler�m�z� kullandığınızda, kend�n�ze a�t olanları muhafaza etmekte ve b�z�m onu

yalnızca, g�zl�l�k b�ld�r�mler�m�zde bel�rt�len şek�lde H�zmetler�m�z�n sağlanmaya devam
ed�lmes� ve gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� olan şek�lde kullanmamıza �z�n vermektes�n�z.



3.3 Beyanlar ve Tem�natlar.

Şunları beyan ve tem�n eders�n�z: (a) üçüncü taraflara a�t f�kr� mülk�yetler dah�l

olmak üzere İçer�kler�n�zle �lg�l� haklar s�z�n mülk�yet�n�zde ve kontrolünüzded�r ve

(b) Kabul Ed�leb�l�r Kullanım İlkem�z� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-

pol�cy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) �hlal eden İçer�kler� ya da

materyaller� H�zmetler aracılığıyla gönderemez, yükleyemez veya başka b�r şek�lde

kullanıma sunamazsınız.

3.4 İçer�ğ�n�z�n Sorumluluğu.

H�zmetler kapsamında, Moment�ve’e değ�l, başkalarına a�t �çer�kler�n göster�m�

yapılab�l�r. İlg�l� �çer�ğ� sağlayan kuruluş, ondan sorumlu olacaktır. Moment�ve;

üçüncü k�ş�ye a�t �lg�l� �çer�ğ� gözden geç�rm�ş olduğunu ve/veya söz konusu �çer�kte

yer alan b�lg�ler�n gerçeğe uygun olduğunu beyan ve garant� etmemekted�r.

İçer�ğ�n�zden s�z sorumlusunuz, ve H�zmetler �le �lg�l� olarak o İçer�ğ� kullanmak �ç�n

gerekl� olan tüm haklara ve �z�nlere sah�p olduğunuzdan em�n olmalısınız.

Moment�ve; onu kamuoyu �le paylaşmak dâh�l, İçer�ğ�n�ze �l�şk�n s�z�n

gerçekleşt�rd�ğ�n�z eylemler neden�yle sorumlu değ�ld�r. Yürürlüktek� hukuka tab�

olmak kaydıyla, Moment�ve’�n; İçer�ğ�n�ze, d�ğer üçüncü k�ş� �çer�ğ� veya

malzemeler�ne, veya söz konusu İçer�ğ� ya da d�ğer üçüncü k�ş� �çer�ğ� veya

malzemeler�n� kullanmanızdan, veya onlara dayanarak hareket etmen�zden, doğan

herhang� b�r kayba veya zarara �l�şk�n yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yasal yükümlülüklere ve Moment�ve’�n Kabul Ed�leb�l�r Kullanım Pol�t�kalarına

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-pol�cy/) uyulmasını sağlamak �ç�n,

Moment�ve’�n, hukuka aykırı olup olmadığını veya bu Koşulları �hlal ed�p etmed�ğ�n�

bel�rlemek (hukuka uygun olmayan �çer�ğ�n olması durumunda, b�ze b�ld�rmek g�b�)

amacıyla, H�zmetler kapsamında sunduğunuz İçer�ğ� gözden geç�reb�leceğ�n� �krar ve

kabul etmektes�n�z. Ayrıca, yürürlüktek� hukuka uygun olarak, hukuku ya da bu

Koşulları �hlal ett�ğ�ne �nandığımız İçer�ğ�n�z� değ�şt�reb�l�r�z, ona er�ş�m�

engelleyeb�l�r�z, onu s�leb�l�r�z, veya onun göster�m�n� yapmayı reddedeb�l�r�z.

İçer�ğ�n�zden s�z sorumlusunuz. İçer�ğ�n�z �le ne yaptığınızdan b�z sorumlu değ�l�z, ve

hukuka aykırı olduğunu ya da Koşullarımızı �hlal ett�ğ�n� düşürsek, İçer�ğ�n�z� göstermey�
reddedeb�l�r�z.

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/


İçer�ğ�n�z�n üçüncü k�ş� markalarını, logolarını veya d�ğer kaynağı tanımlayıcı

unsurları �çermes� durumunda, H�zmetler �le �lg�l� olarak böyle b�r İçer�ğ�

kullanab�lmen�zden önce, b�r bağlı olmama beyanı sunmanızı �steyeb�l�r�z. Ancak,

Moment�ve’�n, H�zmetler kapsamında sunulan herhang� b�r �çer�ğ� �zleme veya

gözden geç�rme hususunda başka şek�lde h�çb�r yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. F�kr� Mülk�yet İdd�aları

4.1 DMCA B�ld�r�mler� veya Eşdeğerler�.

Moment�ve, �dd�a ed�len tel�f hakları �hlaller�ne ABD D�j�tal M�lenyum Tel�f Hakkı

Yasasına (DMCA) veya buna eşdeğer geçerl� kanun ve düzenlemelere uygun olarak

yanıt ver�r. Eser�n�z�n b�r tel�f hakkı �hlal� oluşturacak şek�lde kullanıldığına

�nanıyorsanız, tel�f hakkı �hlal� �dd�alarını tems�lc�m�ze b�ld�reb�l�rs�n�z

(https://help.surveymonkey.com/tr/pol�cy/dmca-agent/).

4.2 D�ğer F�kr� Mülk�yet İdd�aları.

B�r Moment�ve kullanıcısının f�kr� mülk�yet haklarınızı �hlal ett�ğ�n� düşünüyorsanız,

bu durumu çevr�m�ç� formumuzla raporlayab�l�rs�n�z

(https://smforms.wufoo.com/forms/contact-surveymonkey-abuse/). Tel�f hakkı �hlal� �dd�aları bu

Koşullarda ana hatlarıyla açıklanan sürec� veya yerel yasalar uyarınca geçerl� b�r

eşdeğer sürec� �zlemel�d�r.

5. Moment�ve F�kr� Mülk�yet Hakları

Ne bu Koşullar ne de H�zmetler� kullanımınız s�ze H�zmetler�n ya da H�zmetler

aracılığıyla er�şt�ğ�n�z �çer�kler�n (s�z�n İçer�kler�n�z dışında) mülk�yet�n� ver�r. Marka

ve T�car� Marka Kullanım Pol�t�kamızda (https://tr.surveymonkey.com/mp/brandassets/) �z�n

B�ze a�t olanlar, b�ze sunab�leceğ�n�z herhang� b�r ger� b�ld�r�m dâh�l olmak üzere;

b�z�md�r.

https://help.surveymonkey.com/tr/policy/dmca-agent/
https://smforms.wufoo.com/forms/contact-surveymonkey-abuse/
https://tr.surveymonkey.com/mp/brandassets/


ver�len kapsam dışında, bu Koşullar s�ze Moment�ve’�n t�car� markalarını ya da d�ğer

marka unsurlarını kullanma hakkı vermez.

B�ze H�zmetler�m�zle �lg�l� gönderd�ğ�n�z herhang� b�r ger� b�ld�r�m� veya öner�y�, s�ze

karşı b�r tazm�nat veya yükümlülük olmaksızın herhang� b�r amaçla kullanab�l�r ve

paylaşab�l�r�z.

6. Üçüncü Taraf Kaynakları

Moment�ve, üçüncü taraflar tarafından yürütülen �nternet s�teler�n�n bağlantılarını

H�zmetler�nde yayınlayab�l�r. Moment�ve, bu tür b�r üçüncü taraf web s�tes�n�

�nceled�ğ�n� beyan etmemekle b�rl�kte bu s�telerden ve bu s�telerde görüntülenen

�çer�klerden sorumlu değ�ld�r. H�zmetlerle b�rl�kte görüntülenen t�car� markalar, �lg�l�

marka sah�pler�n�n mülk�yet�nded�r.

7. Hesap Yönet�m�

7.1 Parolanızı Güvenl� Tutun.

H�zmetler� kullanmanızla bağlantılı olarak Moment�ve tarafından s�ze b�r hesap

ver�lm�şse, o hesaba er�şmek �ç�n kullandığınız parolanızı ve d�ğer tüm er�ş�m

b�lg�ler�n� korumak s�z�n sorumluluğunuzdadır. Tarafınızca �z�n ver�lm�ş olsun veya

olmasın, hesabınızda gerçekleşen her türlü etk�nl�k (tal�matlarınıza göre

gerçekleşt�r�lmem�ş ve Moment�ve’�n doğrudan sorumlu olduğu etk�nl�kler har�ç)

Moment�ve’�n değ�l, s�z�n sorumluluğunuzdadır. Hesabınıza yetk�s�z er�ş�m olduğunu

fark etmen�z durumunda, bunu derhal Moment�ve’e b�ld�rmen�z gerek�r. Hesaplar

paylaşılamaz ve her hesap yalnızca b�r k�ş� tarafından kullanılab�l�r.

7.2 E-posta ve Hesap B�lg�ler�n�z�n Doğruluğunu Sağlayın.

Hesabınızı güvende tutmak �ç�n çok çalışıyoruz. H�zmetler�m�z� kullanmak �ç�n, güvenl� b�r

ş�fre �le b�r müşter� hesabı oluşturmanız gerek�r. Ş�freler� paylaşmayın.



Moment�ve, hesabınıza kayıtlı e-posta adres�ne ara sıra b�ld�r�mler gönder�r.

Hesabınız �le bağlantılı e-posta adres�n�z�, ve, geçerl� durumlarda, �rt�bat b�lg�ler�n�z�

ve ödeme b�lg�ler�n�z�, güncel ve gerçeğe uygun tutmalısınız. Hesap b�lg�ler�n�z�n

gerçeğe uygun olduğunu garant� etmektes�n�z.

7.3 Yedeklemey� Unutmayın.

İçer�ğ�n�z�n bakımı, korunması ve yedekler�n�n alınması s�z�n sorumluluğunuzdadır.

Yürürlüktek� hukukun �z�n verd�ğ� en gen�ş ölçüde, İçer�ğ�n�z�n saklanmaması,

kaybolması veya bozulmasından Moment�ve sorumlu olmayacaktır.

7.4 Hesap Harekets�zl�ğ�.

12 aydan daha uzun süre hesapta h�çb�r hareket olmaması durumunda (oturum açma

etk�nl�ğ� veya ödeme g�b�), Moment�ve hesabınızı kapatab�l�r ve hesabınızda bulunan

İçer�ğ� s�leb�l�r. Uygun olan hallerde, hesabınızın etk�n kalmasını sağlamak üzere s�ze

oturum açma fırsatı sunmak �ç�n, harekets�z kalması neden�yle hesabınızı

kapatmadan önce s�z� e-posta yoluyla uyarmaya çalışacağız.

8. Kullanıcı Gerekl�l�kler�

8.1 Yasal Durum.

B�r k�ş� �sen�z, h�zmetler� yalnızca Moment�ve �le b�r sözleşme yapma yetk�n�z olması

şartıyla kullanab�l�rs�n�z. Sözleşme yapma yetk�n�z�n olmaması durumunda

h�zmetler� kullanamazsınız. B�r b�rey değ�lsen�z, yargı bölgen�zde geçerl� şek�lde

kurulmuş ve varlığınızı sürdürmekte olduğunuzu, bu Koşullara dah�l olmak üzere tüm

�kt�dar ve yetk�ye sah�p olduğunuzu ve ayrıca tems�lc�n�z� bu Koşulların s�z�

bağlayacağı şek�lde usulüne uygun olarak yetk�lend�rd�ğ�n�z� garant� etmektes�n�z.

Bell� şartları yer�ne get�rd�ğ�n�z sürece, H�zmetler�m�z� kullanab�l�rs�n�z. Örneğ�n, kend�

ülken�zde reş�t olmayan b�r b�rey sayılıyorsanız, H�zmetler�m�z� kullanamazsınız.



8.2 Reş�t Olmayan B�reyler.

“Reş�t Olmayan B�reyler,” 16 yaşın altında (veya bel�rl� ülkelerde ve bölgelerde

bel�rt�ld�ğ� üzere daha yüksek b�r yaşın altında) olan k�mselerd�r. H�zmetler�n h�çb�r�,

Reş�t Olmayan B�reyler�n kullanımına yönel�k değ�ld�r. İkamet ett�ğ�n�z yerde Reş�t

Olmayan B�rey olmanız durumunda, H�zmetler� kullanamazsınız. H�zmetler�

kullanarak, Reş�t Olmayan B�r B�rey olmadığınızı beyan ve garant� etmektes�n�z.

8.3 Ambargolar.

H�zmetler� yalnızca, yürürlüktek� yasalar kapsamında onları kullanmaktan yasaklı

olmamanız hal�nde kullanab�l�rs�n�z. B�rleş�k Devletler’�n ambargo uygulandığı b�r

ülkede bulunuyorsanız veya H�zmetler� almayı yasaklayan başka b�r hukuka tab�

�sen�z veya ABD T�caret Bakanlığı’nın Kabul Ed�lmeyen K�ş�ler L�stes� veya Kuruluş

L�stes�nde ya da ABD Haz�ne Bakanlığı’nın Özell�kle Bel�rlenen Vatandaşlar

L�stes�nde yer almakta �sen�z; Moment�ve’den herhang� b�r ücretl� H�zmet�

kullanmanıza ve/veya satın almanıza �z�n ver�lmez. (a) N�ha� kullanıcılarınızın,

H�zmetler�, B�rleş�k Devletler’�n herhang� b�r �hracat kısıtlamasını veya ambargosunu

�hlal eder şek�lde kullanmamalarını; ve (b) yukarıdak� l�stelerden herhang� b�r�nde

yer alan k�ş�ler�n ya da kuruluşların H�zmetlere er�ş�m�n� sağlamadığınızdan em�n

olacaksınız.

9. Kabul Ed�leb�l�r Kullanım İlkes�

Uygun Kullanım İlkes�'ne (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-pol�cy/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) uymayı kabul eders�n�z.

10. PCI Uyumluluğu

Kart Ham�l� Ver�ler�n�z� güvende tutmakla sorumluyuz. H�zmetler�, kred� kartı ödemeler�n�

kabul etmek �ç�n kullanmanız durumunda, Ödeme Kartı Sektörü Ver� Güvenl�ğ�
Standartlarına uymak zorundasınız.

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-policy/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


10.1 PCI Standartları.

H�zmetler� Kartlı Ödeme �şlemler�n� kabul etmek �ç�n kullanıyorsanız, ş�rket�n�z �ç�n

geçerl� olduğu ölçüde Kartlı Ödeme Endüstr�s� Ver� Güvenl�ğ� Standartları’na (PCI-

DSS) uymalısınız (“PCI Standartları”). Moment�ve, PCI standartları �le

uyumluluğunuzu kolaylaştıran araçlar sunar. Ancak ş�rket�n�z�n uyumlu olduğundan

em�n olmanız gerek�r. PCI standartlarına uyum göstermek adına atmanız gereken

bel�rl� adımlar, H�zmetler� uygulamanıza bağlı olacaktır.

10.2 Kart Sah�b� Ver�ler�.

Moment�ve, tarafımızdan veya adımıza toplanan, �let�len, saklanan veya �şlenen Kart

Sah�b� Ver�ler�n�n güvenl�ğ�nden sorumludur. “Kart Sah�b� Ver�ler�” tamamen deş�fre

ed�lm�ş b�r kart numarasını �çeren, kart sah�b� adı, son kullanma tar�h� ve/veya

h�zmet kodlarından herhang� b�r�n�n bulunduğu kart sah�b�n�n b�r�nc�l hesap

numarası olarak tanımlanır. Moment�ve, Kart Sah�b� Ver�ler�n� korumak ve bu

ver�ler�n yalnızca öngörülen yollarla kullanılmasını ve uygun yerlerde saklanmasını

sağlamak üzere sıkı güvenl�k özell�kler� gel�şt�rm�şt�r. KART VERİLERİNİ

TOPLAYAMAYACAĞINIZI VEYA BU VERİLERİ YALNIZCA KART BİLGİLERİNİN

GİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN ALANLAR (başka b�r dey�şle Moment�ve’�n söz konusu

ver�ler�n söz konusu alanlara g�r�lmes�n� açıkça mümkün kıldığı alanlar) HARİÇ

OLMAK ÜZERE HİZMETLERDEKİ HER TÜRLÜ FORM VEYA VERİ GİRİŞİ ALANINA

GİREMEYECEĞİNİZİ BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ. Uygun alanlar, ‘Kart

numarası’ g�b� et�ketlerle veya önces�nde göster�len kred� kartı s�mges� �le açıkça

bel�rt�lm�şt�r. Aynı şek�lde, ödeme formları har�c�nde PCI Standartları tarafından

tanımlanan h�çb�r “Hassas K�ml�k Doğrulama Ver�s�n�” (CVC veya CVV2 dah�l)

toplamamalı veya H�zmetlerdek� alanlara g�rmemel�s�n�z. Bu koşulları �hlal edecek

şek�lde H�zmetlere g�r�len Kart Sah�b� Ver�ler�n�n tüm sorumluluğu s�ze a�tt�r.

11. H�zmetler�n Askıya Alınması, Hesabın Kapatılması, ve
Fesh�

Nezd�m�zde bulunan hesabınızı nasıl kapatab�leceğ�n�z ve hesabınızı nasıl askıya

alab�leceğ�m�z veya kullanımını engelleyeb�leceğ�m�z ve/veya H�zmetler� sona



11.1 S�z�n tarafınızdan.

Hesap yönet�m� sayfanız kanalıyla, herhang� b�r zamanda, Abonel�ğ�n�z� �ptal

edeb�l�rs�n�z ve/veya hesabınızı kapatab�l�rs�n�z. Hesabınızı kapatmanız hal�nde,

Abonel�ğ�n�z otomat�k olarak �ptal olacak, H�zmetler�n�z sona erd�r�lecekt�r, ve artık

H�zmetler� kullanmak �ç�n hesabınıza er�şemeyeceks�n�z, ve ver�ler�n saklanması

pol�t�kamıza ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak İçer�ğ�n�z s�l�necekt�r.

Yürürlüktek� hukuka ve pol�t�kalara tab� olmak kaydıyla, hesabınızı kapatmadan

önce, İçer�ğ�n�z�n b�r kopyasını �lg�l� H�zmet(ler)den tem�n edeb�l�rs�n�z. Alternat�f

olarak, Abonel�ğ�n�z� �ptal etmeden ve hesabınızı kapatmadan önce, proakt�f şek�lde

kend�n�z İçer�ğ�n�z� s�leb�l�rs�n�z. Hesabınızı kapatmadan Abonel�ğ�n�z� �ptal etmek

�sters�n�z, daha fazla b�lg� �ç�n 1.2 Maddes�ne bakınız.

Hesabınızı kapattığınızda, hesabın kapandığına ve Abonel�ğ�n �ptal ed�ld�ğ�ne da�r

s�ze tey�t göndereceğ�z, ve yen� b�r hesap açmadığınız ve yen� b�r Abonel�k satın

almadığınız sürece, söz konusu Abonel�k neden�yle s�ze herhang� b�r ücret

yansıtılmayacaktır. B�r faturalama dönem�n�n ortasında b�r Abonel�ğ� �ptal etmen�

hal�nde, tarafınıza herhang� b�r �ade yapılmayacaktır; ancak, �ptal�n�z�n aşağıdak�

nedenlerden b�r�ne dayalı olması hal� �st�snadır: (a) bu Koşulları c�dd� oranda �hlal

etmem�z, ve böyle b�r �hlal� g�dermem�z �ç�n b�ze b�ld�r�mde bulunmanızdan sonra 30

gün �ç�nde söz konusu �hlal� g�dermemem�z; (b) yasa gereğ� b�r �aden�n şart

koşulması; veya (c) tamamen kend� takd�r�m�ze bağlı olarak, uygun b�r �ade tutarı

bel�rlemem�z. Açıklık get�rmek �ç�n; fesh�n, esaslı, g�der�lmem�ş �hlale dayalı olması

veya yasa gereğ� b�r �ade yapılmasının gerekl� olması dışında; H�zmetler�m�z�

kullanmamız, karşılıklar almanız ve/veya karşılıklarınızı �nd�rmen�z durumunda,

herhang� b�r �ade yapmayacağız.

Bu 11.1 Maddes�ndek� h�çb�r şey, �kamet ett�ğ�n�z ülkede b�r tüket�c� sayılmanız

hal�nde sah�p olab�leceğ�n�z hakları ortadan kaldırmayacak veya sınırlamayacaktır.

Örneğ�n, Avrupa B�rl�ğ�’nde b�r tüket�c� n�tel�ğ� taşımanız durumunda, Avrupa B�rl�ğ�

Abonel�k İptal Pol�t�kası (https://help.surveymonkey.com/tr/b�ll�ng/eu-subscr�pt�on-cancellat�on-

pol�cy/)’nda açıklanan şek�lde, bell� �ade ve vazgeçme haklarına sah�p olab�l�rs�n�z.

Ayrıca, AB Hukuk� Garant�s�’ne �l�şk�n olarak, b�r �ade hakkına veya b�r fes�h hakkına

erd�reb�leceğ�m�z burada açıklanmaktadır.

Hesap yönet�m� sayfanız kanalıyla Abonel�ğ�n�z� derhal �ptal edeb�l�rs�n�z. Çok sınırlı
durumlar dışında, �ade �mkânı tanımıyoruz.

https://help.surveymonkey.com/tr/billing/eu-subscription-cancellation-policy/


da sah�p olab�l�rs�n�z. Daha fazla b�lg� �ç�n, Avrupa �ç�n Ülkeye Özel Koşullarımıza

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/country-spec�f�c-terms/) bakınız.

11.2 Moment�ve tarafından.

(a) Kolaylık sağlamak �ç�n. Moment�ve, en az 30 gün önces�nden tarafınıza yazılı

b�ld�r�mde bulunmak suret�yle, öncek� herhang� b�r dönem �ç�n herhang� b�r para

�ades� yapmaksızın, fatura dönem� sonunda geçerl� olmak üzere Abonel�ğ�n�z� �ptal

edeb�l�r ve H�zmetler� sona erd�reb�l�r. İlave olarak, Moment�ve, en az 90 gün

önces�nden tarafınıza yazılı b�ld�r�mde bulunmak suret�yle, fatura dönem� boyunca

herhang� b�r zamanda Abonel�ğ�n�z� �ptal edeb�l�r ve H�zmetler� sona erd�reb�l�r, ve

söz konusu fatura dönem�nde �lg�l� H�zmet(ler)� kullanmamış olduğunuz süreye

orantılı olarak s�ze ger� ödeme yapacaktır.

(b) Haklı neden olduğu �ç�n. Moment�ve, aşağıdak� nedenlerden b�r�ne dayalı olarak,

Abonel�ğ�n�z� sınırlayab�l�r, kullanımını engelleyeb�l�r, askıya alab�l�r ve/veya �ptal

edeb�l�r ve H�zmetler� sona erd�reb�l�r ve/veya hesabınızı kapatab�l�r: (a) u Koşulları

madd� olarak �hlal etm�ş ve Moment�ve’�n s�ze yazılı b�ld�r�mde bulunmasından

sonrak� söz konusu �hlal� 30 gün �ç�nde düzeltmemen�z durumunda; (b) �ş

faal�yetler�n�z� durdurmanız veya adl� tasf�ye �şlemler�ne maruz kalmanız ve bu

�şlemler�n 90 gün �çer�s�nde redded�lmem�ş olması durumunda; (c) vade tar�h�nden

�t�baren 30 gün �ç�nde ücretler� ödememen�z durumunda; (d) H�zmetler� b�ze yasal

yükümlülük get�recek ya da başkalarının H�zmetler� kullanmasına müdahale edecek

şek�lde kullanmanız durumunda; (e) Moment�ve'�n şüphel� b�r hatalı davranışınızı

soruşturuyor olması durumunda; veya (f) geçerl� yasaya uymak �ç�n bunu yapmak

zorunda olmamız durumunda. Abonel�ğ�n�z� sınırlamamız, kullanımını engellemem�z,

askıya almamız ve/veya �ptal etmem�z ve/veya H�zmetler� sona erd�rmem�z

durumunda, sebebe bağlı olarak, mümkün olması hal�nde, önceden s�ze b�ld�r�mde

bulunmaya ve İçer�ğ�n�z� b�r kopyasını �lg�l� H�zmet’ten almak �ç�n s�ze b�r fırsat

tanımaya çalışacağız. Ancak, Moment�ve’�n, b�ld�r�mde bulunmadan derhal harekete

geçmek gerekt�ğ�ne karar vereb�leceğ�, zaman açısından hassas durumlar olab�l�r.

Moment�ve; böyle b�r eyleme neden olan konunun çözüme kavuşturulması �ç�n

gerekl� şek�lde, bu Madde kapsamında herhang� b�r sınırlamanın veya askıya almanın

kapsamını ya da süres�n� daraltmak �ç�n makul ölçüler �ç�n t�car� açıdan gereken

çabaları gösterecekt�r. G�zl�l�k B�ld�r�m�m�zde (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/pr�vacy/)

bel�rt�len ve geçerl� yasa kapsamında gerekl� olab�lecek haller dışında, Moment�ve’�n,

hesabınızın kapatılması hal�nde İçer�ğ�n�z� muhafaza etme hususunda herhang� b�r

yükümlülüğü bulunmamaktadır.

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/
https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/


12. Değ�ş�kl�kler ve Güncellemeler

12.1 Koşullarda Değ�ş�kl�kler.

Moment�ve; geçerl� yasalardak� değ�ş�kl�kler� veya H�zmetlerde yapılan

güncellemeler� yansıtmak ve güvenl�k �ç�n yen� H�zmetler veya fonks�yonlar

oluşturmak ya da su�st�mal veya zararı önlemek g�b�, b�r d�z� nedenlere dayalı olarak,

herhang� b�r zamanda bu Koşulları değ�şt�reb�l�r. En güncel vers�yon, her zaman,

Moment�ve �nternet s�tes�nde yayınlanacaktır. B�r değ�ş�kl�ğ�n öneml� n�tel�kte olması

durumunda, Moment�ve, s�ze değ�ş�kl�kler� gözden geç�rme fırsatı tanımak �ç�n

önceden e-posta yoluyla b�ld�r�mde bulunacaktır. Değ�ş�kl�k b�ld�r�mler�, hesabınıza

g�r�ş yaptığınızda da gönder�leb�l�r. Tarafımızca aks� bel�rt�lmed�kçe, değ�ş�kl�kler, en

geç kamuoyuna duyuruldukları gün geçerl� hale gelecekt�r. Yen� koşullarımızın

geçerl�l�k kazanması üzer�ne, H�zmetler� kullanmaya devam edersen�z, güncellenen

koşullarla bağlı olmayı kabul ett�ğ�n�z� bel�rtm�ş olursunuz. B�r H�zmet�n koşullarında

yapılan değ�ş�kl�kler� kabul etmemen�z hal�nde, o H�zmet� kullanmaya son

vermel�s�n�z ve yukarıdak� 11.1 Maddes� uyarınca, b�z�m nezd�m�zde bulunan

hesabınızı kapatab�l�rs�n�z.

12.2 H�zmetlere Yönel�k Değ�ş�kl�kler.

Moment�ve sürekl� olarak H�zmetler� değ�şt�r�r ve gel�şt�r�r. Moment�ve; geçerl�

yasanın şart koştuğu haller dışında, önceden b�ld�r�mde bulunmaksızın herhang� b�r

zamanda, s�ze sağladığı b�r H�zmet’te fonks�yon �lave edeb�l�r, fonks�yonu

Bu Koşulları güncelleyeb�l�r�z. Güncellemeler�n öneml� n�tel�kte olması durumunda,

değ�ş�kl�kler yapılacağını s�ze b�ld�receğ�z. S�ze önceden b�lg� vermem�zden sonra
H�zmetler�m�z� kullanmaya devam etmen�z hal�nde, güncellenen Koşulları kabul etm�ş

olacaksınız.

H�zmetler�m�z� her zaman yen�lemeye ve daha �y� hale get�rmeye çalıştığımızdan

h�zmetler�m�zde değ�ş�kl�kler olab�l�r. Bunun gerçekleşmes� durumunda, değ�ş�kl�k
yapılmadan önce s�z� b�lg�lend�rmek �ç�n tarafınıza yazılı b�ld�r�mde bulunacağız.



değ�şt�reb�l�r veya kaldırab�l�r. Moment�ve, ayrıca kend� takd�r�ne bağlı olarak s�ze

sağladığı b�r H�zmet’� sınırlayab�l�r, askıya alab�l�r veya son vereb�l�r. Moment�ve’�n b�r

H�zmet’e son vermes� durumunda, İçer�ğ�n�z�n b�r kopyasını o H�zmet’ten almanız

�ç�n s�ze b�r fırsat tanımak amacıyla tarafınızamakul b�r zaman d�l�m�nde önceden

b�ld�r�mde bulunacağız. Moment�ve, tamamen kend� takd�r�m�ze bağlı olarak

herhang� b�r zamanda, s�ze sağladığı H�zmetlerden �çer�ğ� kaldırab�l�r; ancak, s�z�

c�dd� şek�lde etk�leyecek olması hal�nde ve �lg�l� koşullar kapsamında

gerçekleşt�r�l�yor �se bunu yapmamızdan önce s�ze b�ld�r�mde bulunmaya çalışacağız.

Avrupa B�rl�ğ�’nde b�r tüket�c� sayılmanız durumunda, H�zmetler� kullanmanız, bu

12.2 Maddes�ne tab� tutulmayab�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen Avrupa �ç�n Ülke

Özel�nde Koşullarımıza (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/country-spec�f�c-terms/) bakın.

12.3 Sürüm Düşürme.

Hesap abonel�k paket�n�z�n sev�yes�n�n düşürülmes� (Abonel�k türünüzün

değ�şt�r�lmes�, veya b�r Abonel�ğ�n �ptal ed�lmes� ve SurveyMonkey Temel (ücrets�z)

abonel�k paket�m�z�n sev�yes�n�n düşürülmes�), İçer�ğ�n, hesabınızın özell�kler�n�n,

fonks�yonlarının veya kapas�tes�n�n kaybına neden olab�l�r.

12.4 SurveyMonkey Bas�c (Ücrets�z) Abonel�k Paket� Yanıt
Sınırları.

SurveyMonkey Bas�c (ücrets�z) abonel�k paket�n�z�n yanıt sınırlarını aşan yanıtlar

görüntülenemez ve tüm yanıtları görüntülemek ve er�ş�m� sürdürmek üzere ücretl�

b�r SurveyMonkey abonel�k paket�ne geçmezsen�z sınırı aşan her yanıt, alındığı

tar�hten �t�baren 60 gün �ç�nde s�l�n�r. Yanıtlarınızı görüntülemek ve saklamak

�st�yorsanız, abonel�k paket�n�z�n yanıt sınırını aşan sayıda yanıt almış olan

anketler�n�z� görmek �ç�n Anketler�m (https://tr.surveymonkey.com/home/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) bölümüne g�tmen�z� tavs�ye

eder�z.

13. Yükümlülüğün Redd�, Yükümlülüğün Sınırlaması ve
Zararların Tazm�n Ed�lmes�

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/country-specific-terms/
https://tr.surveymonkey.com/home/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline


13.1 Yükümlülük Redd�.

H�zmetler� kullanırken s�ze har�ka b�r deney�m sağlamak Moment�ve’�n yararına olsa

da bunlarla �lg�l� bel�rl� konular hakkında vaatte bulunamayız. Çevr�m�ç�

H�zmetler�m�z� aralıksız sunmaya çalışıyoruz, ancak bu h�zmetler muhtel�f

zamanlarda çeş�tl� nedenlerle kullanılamayab�l�r. BU KOŞULLARDA AÇIKÇA

BELİRTİLENLER DIŞINDA VE YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMETLER VE

REHBERLİKLER VEYA BUNLARDA YER ALAN TAVSİYELER “OLDUĞU GİBİ”

SAĞLANMAKTA OLUP, MOMENTIVE; TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR

AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEK DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN

KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ YA DA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ AÇIK VEYA

ZIMNİ YA DA KANUNEN ZORUNLU HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

13.2 Bel�rl� Yükümlülük İst�snası.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOMENTIVE (İŞTİRAKLERİ VE

KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ,

SAĞLAYICILARI VE LİSANS VERENLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE), HİZMETLERDEN VE

BU KOŞULLARDAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN, (A) DOLAYLI,

SONUÇ İTİBARIYLA OLUŞAN, ÖZEL, KAZAEN, CEZAİ YA DA CEZALANDIRICI

ZARARLARDAN VEYA (B) KULLANIM, VERİ, İŞ, GELİR YA DA KÂR KAYBINDAN (HER

BİR DURUMDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN),

SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA, KESİN YÜKÜMLÜLÜĞE YA DA HERHANGİ BİR DİĞER

HUKUKİ TEORİYE DAYALI OLMASI, MOMENTIVE'İN SÖZ KONUSU ZARARLARIN

MÜMKÜN OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI VE BİR ÇÖZÜMÜN ESAS

AMACINI YERİNE GETİREMEMESİ DURUMUNDA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

13.3 Yükümlülüğün Sınırlaması.

H�zmetler�m�z, bu Koşullarda açıklanan şek�lde gerçekleşt�r�lecek ve yürütülecekt�r.

B�r uyuşmazlık hal�nde, H�zmetler �ç�n öncek� 12 ay zarfında ödem�ş olduğunuz veya
ödem�ş olmanız gereken tutar ya da 200 USD’den hang�s� daha �se ondan fazla meblağı



YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOMENTIVE’İN, (İŞTİRAKLERİ

VE KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ,

SAĞLAYICILARI VE LİSANS VERENLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE) HİZMETLERDEN VE

BU KOŞULLARDAN DOĞAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ŞUNLARDAN DAHA AZ

OLANINI AŞMAYACAKTIR: (A) YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN OLAYDAN ÖNCEKİ 12

AYLIK SÜREDE BU HİZMETLERİN KULLANIMI İÇİN TARAFINIZDAN MOMENTIVE'E

ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR VE (B) 200,00 ABD DOLARI.

YASALARIN YUKARIDAKİ TÜRDEN İSTİSNALARA (BÖLÜM 13.2) VE/VEYA

SINIRLAMALARA (BÖLÜM 13.3) İZİN VERMEDİĞİ ÜLKELERDE, SİZE KARŞI

SORUMLULUĞUMUZ YALNIZCA TÜM MAKUL BECERİ VE ÖZENİ KULLANMAKTAKİ

BAŞARISIZLIĞIMIZIN MAKUL BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLEBİLİR SONUÇLARI OLAN VEYA

DOĞRUDAN BU KOŞULLARIN ESASINA İLİŞKİN İHMALİMİZDEN DOĞAN KAYIP VE

ZARARLARINIZLA SINIRLIDIR.

H�zmetler�m�z �şle �lg�l� amaçlar �ç�n kullanılmakla b�rl�kte, bell� ülkeler�n yasalarının,

tüket�c�lere, sözleşme �le geçers�z kılınamayacak veya �lg�l� tüket�c�ler tarafından

feragat ed�lemeyecek yasal haklar sağladığını kabul eder�z. H�zmetler�m�z�, esas

olarak �şle �lg�l� olmayan amaçlar (SurveyMonkey Temel (ücrets�z) abonel�k

paket�m�z�n k�ş�sel kullanımı g�b�) �ç�n kullanan b�r tüket�c� �sen�z, bu Koşullar’dak�

h�çb�r şey söz konusu tüket�c� haklarını sınırlamaz.

13.4 Zararların Tazm�n Ed�lmes�.

B�r Ş�rket �sen�z, H�zmetler�n s�z veya son kullanıcılarınız tarafından kullanması ya da

bu Koşulların s�z veya son kullanıcılarınız tarafından �hlal ed�lmes� �le �lg�l� b�r üçüncü

tarafın talepler�nden doğan her türlü yükümlülük, zarar ve mal�yete karşı (uzlaşma

mal�yetler� ve makul avukatlık ücretler� dah�l), söz konusu yükümlülükler, zararlar ve

mal�yetlere son kullanıcılarınızın veya s�z�n neden olmuş olmanız koşuluyla,

Moment�ve'� (�şt�rakler� ve kend�s�n�n ve �şt�rakler�n�n memurları, tems�lc�ler� ve

borçlu olmayacağız.

H�zmetler�m�z� kullanarak yaptığınız herhang� b�r şey neden�yle veya bu Koşulları �hlal
etmen�z neden�yle b�ze dava açılması hal�nde, o davaya karşı savunma yapmak �ç�n

kend�n�z� b�z�m yer�m�ze koymanızı ve Mahkeme tarafından hükmed�len zararları
ödemen�z� bekler�z.



çalışanları dah�l olmak üzere) tazm�n edecek, savunacak ve bunlardan zarar

görmemes�n� sağlayacaksınız.

14. Sözleşme Sah�b� Kurum

14.1 Sözleşme yaptığınız makam.

H�zmetler; aks� bel�rt�lmed�kçe, Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde Moment�ve Inc.,

Brez�lya'da Moment�ve Bras�l Internet E�rel� ve d�ğer tüm yerlerde Moment�ve Europe

UC tarafından sağlanır ve anlaşmalarınızı bu ş�rketlerle yaparsınız.

14.2 Moment�ve Inc.

Moment�ve Inc. tarafından sunulan tüm H�zmetlerde, söz konusu H�zmete �l�şk�n tüm

koşullar �ç�n şu hükümler geçerl�d�r:

Yüklen�c� Kuruluş. “Moment�ve”, “b�z, “b�z�/b�ze” ve “b�z�m” �fadeler� �le yapılan

atıflar, “One Cur�os�ty Way, San Mateo, CA 94403, ABD” adres�nde bulunan

Moment�ve Inc.’e yapılan atıflardır.

Uygulanacak Hukuk. Söz konusu koşullar Kal�forn�ya Eyalet� yasalarına tab�

olacaktır (kanunlar �ht�lafı kuralları d�kkate alınmamak koşuluyla). Yetk�l� Yargı

Merc�.

Yürürlüktek� hukukun yasakladığı haller dışında, taraflardan her b�r�, anılan

koşulların konusuna �l�şk�n olarak, Kal�forn�ya, San Franc�sco İdar� Bölges�nde

bulunan eyalet mahkemeler� �le federal mahkemeler�n münhasır yargı yetk�s�n�

kabul eder.

14.3 Moment�ve Europe UC.

ABD’de �sen�z, Moment�ve Inc. �le sözleşme yapmaktasınız. Brez�lya’da bulunuyor �sen�z,

Moment�ve Bras�l Internet E�rel� �le sözleşme yapmaktasınız. Başka b�r yerde �sen�z,
Moment�ve Europe UC �le sözleşme yapmaktasınız.



Moment�ve Europe UC tarafından sunulan tüm H�zmetlerde, söz konusu H�zmete

�l�şk�n tüm koşullar �ç�n şu hükümler geçerl�d�r:

Sözleşme Sah�b� Kurum. “Moment�ve”, “b�z”, “b�ze” ve “b�z�m” �fadeler�; 2

Shelbourne Bu�ld�ngs, Second Floor, Shelbourne Road, Dubl�n 4, İrlanda

adres�nde muk�m Moment�ve Europe UC ş�rket�ne atıfta bulunur.

Geçerl� Hukuk. Bu koşullar, yasa hükümler�n�n çatışması d�kkate alınmadan

İrlanda yasalarına tab�d�r.

Yargı Bölges�. Taraflar, geçerl� yasa tarafından yasaklandığı durumlar har�c�nde,

bu koşulları uygulamayı amaçlayan, bu koşullardan doğan veya bu koşullara

�l�şk�n olarak gerçekleşt�r�len her türlü yasal �şlem ya da muameleye �l�şk�n

olarak İrlanda’dak� mahkemeler�n münhasır yargı bölges�ne tab�d�r.

14.4 Moment�ve Bras�l Internet E�rel�.

Moment�ve Bras�l Internet E�rel� tarafından sunulan tüm H�zmetlerde, söz konusu

H�zmete �l�şk�n tüm koşullar �ç�n şu hükümler geçerl�d�r:

Sözleşme Sah�b� Kurum. “Moment�ve”, “b�z”, “b�ze” ve “b�z�m” �fadeler�; Rua

Joaqu�m Flor�ano, No. 243, su�te 113, Ita�m B�b�, São Paulo-SP, 04534-010,

Brez�lya adres�nde muk�m Moment�ve Bras�l Internet E�rel� ş�rket�ne atıfta

bulunur.

Geçerl� Hukuk. Bu koşullar, yasa hükümler�n�n çatışması d�kkate alınmadan

Brez�lya yasalarına tab�d�r.

Yargı Bölges�. Taraflar, geçerl� yasa tarafından yasaklandığı durumlar har�c�nde,

bu koşulları uygulamayı amaçlayan, bu koşullardan doğan veya bu koşullara

�l�şk�n olarak gerçekleşt�r�len her türlü yasal �şlem ya da muameleye �l�şk�n

olarak Brez�lya’nın São Paulo şehr�ndek� mahkemeler�n münhasır yargı

bölges�ne tab�d�r.

15. D�ğer Koşullar

Bu yükümlülükler�, b�z�m �zn�m�z olmadan başka b�r�ne devredemezs�n�z. Ancak, b�z, bu

koşulları ve yükümlülükler�m�z�, s�z�n �zn�n�z olmadan devredeb�l�r�z.



15.1 Dev�r.

Bu Koşullar, Moment�ve’�n takd�r� tamamen kend�s�ne a�t olarak vermeyeb�leceğ�

önceden alınmış yazılı �zn� olmaksızın devred�lemez. Moment�ve s�ze yazılı b�r

b�ld�r�mde bulunmaksızın bu Koşulları d�led�ğ� zaman devredeb�l�r.

15.2 Müşter� L�stes�.

Moment�ve s�z� web s�teler�m�zde ve d�ğer promosyon materyaller�nde

H�zmetler�m�z� kullanan b�r müşter� olarak tanımlayab�l�r (ad ve logo �le). Adınızın ve

logonuzun kullanımından ortaya çıkan t�car� �t�bar s�z�n leh�n�ze olacaktır.

15.3 Anlaşmanın Bütünlüğü.

Bu Koşullar (İlave Koşullar dâh�l), s�z ve Moment�ve arasındak� sözleşmen�n

bütününü oluşturur, ve konusuna �l�şk�n, yazılı veya sözlü, öncek� ya da eş zamanlı

sözleşmeler�n, hükümler�n ve koşulların yer�n� alır. S�z�n düzenled�ğ�n�z b�r satın alma

s�par�ş� veya benzer belge üzer�nde, ya da tedar�k, faturalama, veya satıcı kabul

portalınızda yer alan koşullar; H�zmetler’e uygulanmaz, bu Koşulları geçers�z kılmaz

veya bu Koşullar’ın b�r parçasını oluşturmaz, ve geçers�zd�r.

15.4 Bağımsız Yüklen�c�ler.

İnternet s�tem�zde, kazanımlara �l�şk�n aramalarda, ve pazarlama ve tanıtım

malzemeler�nde, adınızı, logonuzu, ve H�zmetler�m�z� nasıl kullandığınıza da�r açıklamayı
kullanab�l�r�z.

Bu Kullanım Koşulları, �l�şk�m�z� düzenleyen tek koşullar bütünüdür. S�z�n sağladığınız
�lave koşullar (b�r satın alma s�par�ş�n�n altına ekled�ğ�n�z küçük yazılarda yer alanlar

g�b�), bağlayıcı olmayacaktır.



S�z�nle Moment�ve arasındak� �l�şk� bağımsız yüklen�c�ler�n �l�şk�s�d�r; b�rb�rler�n�n

yasal ortakları, çalışanları veya bay�ler� değ�llerd�r.

15.5 Yorumlama.

“İçer�r”, “dah�l”, “g�b�” ve benzer� ter�mler�n kullanımının, kapsanab�lecek d�ğerler�n�

sınırlamayacağı varsayılır.

15.6 D�l.

Bu Koşullar İng�l�zce hazırlanmış ve yazılmıştır. Çevr�len b�r vers�yon �le İng�l�zce

vers�yon arasında herhang� b�r uyuşmazlık olması durumunda, yürürlüktek� yasaların

yasakladığı durumlar har�c�nde İng�l�zce vers�yon geçerl�d�r.

15.7 Feragat Etmeme.

Tarafların b�r�n�n bu Koşullar gereğ� b�r hükmü yer�ne get�rememes� veya

gec�kt�rmes�, bunu daha sonra yapma hakkından feragat oluşturmaz.

15.8 Bölüneb�l�rl�k.

Bu Koşulların herhang� b�r hükmünün yetk�l� b�r mahkeme tarafından �cra ed�lemez

olduğu saptanırsa, o hüküm d�ğerler hükümlerden ayrılır ve ger� kalan hükümler tam

olarak yürürlükte kalır.

15.9 Üçüncü Taraf Lehtarlar.

Bu Koşulların üçüncü taraf lehtarı yoktur.

Bu Koşullar'ın herhang� b�r kısmının uygulanamaz olması hal�nde, Koşullar'ın kalan kısmı

uygulanab�l�r olmaya devam edecekt�r.



15.10 Geçerl�l�ğ�n� Koruyacak Koşullar.

Şu bölümler, bu KK'nın feshed�lmes�nden sonra da geçerl�l�ğ�n� sürdürecekt�r: G�r�ş, 1,

2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.

16. Bel�rl� Müşter�lere Yönel�k Koşullar

16.1 Müşter�ye Özel Koşullar.

Aşağıda açıklanan tüzel k�ş�lerden b�r�ysen�z bu Koşulları kabul etmen�z durumunda

aşağıdak� tad�ller otomat�k olarak s�z�n �ç�n geçerl� olacaktır:

B�r B�rleş�k Devletler Federal Devlet Kurumu �sen�z, bu Tad�l

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-federal-government/) s�z�n �ç�n

geçerl�d�r.

B�rleş�k Devletler'de farklı b�r resm� kurum �sen�z, bu Tad�l

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-state-government/) s�z�n �ç�n geçerl�d�r.

16.2 Wufoo’ya Özel Koşullar.

Wufoo H�zmetler�n� kullanıyorsanız, aşağıdak� ek koşullar geçerl�d�r:

K�ş� başına b�r ücrets�z hesap. Tek seferde yalnızca b�r etk�n, ücrets�z Wufoo

hesabınız olab�l�r. B�r k�ş� �ç�n b�rden çok Wufoo hesapları, Moment�ve

tarafından kapatılab�l�r.

Form Galer�s�. Wufoo web s�tes�n� kullanırken, bel�rl� şablonlar, graf�kler ya da

form belgeler� (toplu olarak “Form İçer�kler�”) oluşturab�l�r ve bu tür belgeler�

Bazı koşullar, bu Kullanım Koşullarının sona ermes�nden sonra da geçerl� olmaya devam

edecekt�r.

Bu �lave koşulların bazıları, hang� H�zmetler� kullandığınıza bağlı olarak uygulanab�l�r.

https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-federal-government/
https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use-state-government/


d�ğer kullanıcılar �ç�n Wufoo form galer�s�ne (“Form Galer�s�”) yükleyeb�l�r ya

da burada paylaşab�l�rs�n�z. Söz konusu Form İçer�kler�n� Form Galer�s�nde

kullanıma sunarak, Moment�ve’e, Form İçer�kler�n�n kullanılması,

kopyalanması, değ�şt�r�lmes�, dağıtılması, serg�lenmes�, türev eserler�n�n

oluşturulması ve Moment�ve’�n Wufoo operasyonlarıyla bağlantılı olarak bu

Form İçer�kler�nden faydalanılması �ç�n, dünya genel�nde geçerl�, gayr� kab�l�

rücu, da�m�, tel�f ücret� olmayan, devred�leb�l�r ve alt l�sans ver�leb�l�r;

münhasır olmayan b�r hak verm�ş olursunuz.

Fes�h. Moment�ve, 6 ay boyunca form gönder�m� almayan ya da 6 ay boyunca

er�ş�lmeyen ücrets�z Wufoo hesaplarını kapatab�l�r.

API kullanımı. Wufoo hesabı ver�ler�n�ze Wufoo’nun uygulama programlama

arayüzü (“API”) aracılığıyla er�şeb�l�rs�n�z ve Moment�ve; API’y�, yalnızca,

Wufoo �nternet s�tes�nden alınan bell� ver�ler� ve �çer�ğ� kullanarak yazılım

uygulamanızı veya �nternet s�ten�z� gel�şt�rmek, test etmek, �şletmek ve

desteklemek �ç�n gerekl� olan şek�lde kullanmak, ve Uygulamanız dâh�l�nde API

entegrasyonunuzu, Uygulamanızın n�ha� kullanıcılarına dağıtmak ya da onların

er�ş�m�ne �z�n vermek �ç�n, s�ze, münhasır n�tel�kte olmayan, devred�lemez (alt

l�sans hakkı �çermeyen) b�r l�sans vermekted�r. API’n�n Wufoo’ya er�şen b�r

üçüncü taraf ürünü ya da h�zmet� aracılığıyla kullanımı dah�l olmak üzere,

API’n�n herhang� b�r şek�lde kullanımı bu Koşullara ve ayrıca aşağıdak� bel�rl�

maddelere tab�d�r:

(a) API’n�n kötüye kullanımı veya API aracılığıyla Wufoo’ya yapılan

talepler�n çok sık olması, API’ye er�ş�m�n�z�n geç�c� ya da kalıcı olarak

askıya alınmasına neden olab�l�r. Moment�ve, tamamen kend� takd�r�yle

kullanımınızın API’y� kötüye kullanma veya aşırı kullanma kapsamına g�r�p

g�rmed�ğ�ne karar verecekt�r. Moment�ve, askıya almadan önce hesap

sah�b�n� e-posta �le uyarmaya çalışacaktır. Moment�ve, API’y� kes�nt�s�z

sunmak �ç�n çaba göster�r, ancak API �ç�n herhang� b�r çalışma süres�n�

garant�lemez.

(b) API’y� yasa dışı ya da Moment�ve’e, h�zmet sağlayıcılarına, son

kullanıcılarınıza veya başka b�r k�ş�ye zarar verecek herhang� b�r şek�lde

kullanmamayı kabul eders�n�z.

(c) Moment�ve, API’ye (veya b�r kısmına) er�ş�m�n�z� herhang� b�r zamanda

b�ld�r�mde bulunarak ya da bulunmadan geç�c� veya kalıcı olarak

değ�şt�reb�l�r, sınırlayab�l�r ya da sonlandırab�l�r.

(d) Talep etmem�z hal�nde, Uygulamanıza ve/veya API’y� kullanımınıza

�l�şk�n d�ğer materyallere er�ş�m dah�l olmak üzere Uygulamanız hakkında



b�ze b�lg� sağlayarak, bu Wufoo Koşullarına uyumluluğu doğrulaması

konusunda Moment�ve’e yardımcı olacağınızı kabul eders�n�z.

(e) API şu anda ücrets�z sunulmaktadır, ancak Moment�ve gelecekte API

kullanımı �ç�n ücret uygulama hakkını saklı tutar. Moment�ve’�n API’n�n

kullanımı �ç�n ücret uygulaması durumunda API’y� kullanmaya devam

etmek g�b� b�r zorunluluğunuz yoktur.

17. Moment�ve API’s�ne Yönel�k Koşullar

SurveyMonkey markalı ürünler �ç�n Moment�ve API's�ne yönel�k koşulları buradan

(https://developer.surveymonkey.com/tou/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne)

�nceleyeb�l�rs�n�z.

18. SurveyMonkey Contr�bute’a Yönel�k Koşullar

SurveyMonkey Contr�bute kullanımına yönel�k koşulları buradan

(https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/surveymonkey-contr�bute-terms-of-serv�ce/?

ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=�nl�ne) �nceleyeb�l�rs�n�z.

Topluluk: (https://www.facebook.com/surveymonkey/)

Hakkımızda: (https://www.moment�ve.a�/en/about/?utm_source=surveymonkeyfooter)

Gel�şt�r�c�ler (https://developer.surveymonkey.com/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use) •

Facebook (https://www.facebook.com/surveymonkey/) • Tw�tter (https://tw�tter.com/SurveyMonkey) •

L�nked�n (https://www.l�nked�n.com/company/surveymonkey/) •

Instagram (https://www.�nstagram.com/surveymonkey/) • Youtube (https://www.youtube.com/surveymonkey)

L�derl�k Ek�b� (https://www.moment�ve.a�/en/about/leadersh�p/?utm_source=surveymonkeyfooter) •

Yönet�m Kurulu (https://www.moment�ve.a�/en/about/d�rectors/?utm_source=surveymonkeyfooter) •

Yatırımcı İl�şk�ler� (https://�nvestor.moment�ve.a�/home/default.aspx?utm_source=surveymonkeyfooter) •

Uygulama D�z�n� (https://tr.surveymonkey.com/apps/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use) •

Of�s Konumları (https://tr.surveymonkey.com/mp/aboutus/off�ce-locat�ons/) •

Ş�rket B�lg�ler� (https://tr.surveymonkey.com/mp/�mpr�nt/) • Kar�yer (https://www.moment�ve.a�/en/careers/) •

S�te Har�tası (https://tr.surveymonkey.com/mp/s�temap/) • Yardım (https://help.surveymonkey.com/tr/) •

Oturum Aç (https://tr.surveymonkey.com/mp/s�gn-�n/) • Kaydolun (https://tr.surveymonkey.com/mp/s�gn-up/)

https://developer.surveymonkey.com/tou/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/surveymonkey-contribute-terms-of-service/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use&ut_source3=inline
https://www.facebook.com/surveymonkey/
https://www.momentive.ai/en/about/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://developer.surveymonkey.com/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use
https://www.facebook.com/surveymonkey/
https://twitter.com/SurveyMonkey
https://www.linkedin.com/company/surveymonkey/
https://www.instagram.com/surveymonkey/
https://www.youtube.com/surveymonkey
https://www.momentive.ai/en/about/leadership/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://www.momentive.ai/en/about/directors/?utm_source=surveymonkeyfooter
https://investor.momentive.ai/home/default.aspx?utm_source=surveymonkeyfooter
https://tr.surveymonkey.com/apps/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use
https://tr.surveymonkey.com/mp/aboutus/office-locations/
https://tr.surveymonkey.com/mp/imprint/
https://www.momentive.ai/en/careers/
https://tr.surveymonkey.com/mp/sitemap/
https://help.surveymonkey.com/tr/
https://tr.surveymonkey.com/mp/sign-in/
https://tr.surveymonkey.com/mp/sign-up/


İlkeler: (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/)

Örnekler: (https://tr.surveymonkey.com/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use)

Kullanım Koşulları (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/) •

G�zl�l�k B�ld�r�m� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/pr�vacy/) •

Kal�forn�ya G�zl�l�k B�ld�r�m� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/reg�on-spec�f�c-pr�vacy-statement/) •

Kabul Ed�leb�l�r Kullanım İlkes� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/acceptable-uses-pol�cy/) •

Güvenl�k B�ld�r�m� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/secur�ty/) •

Genel Ver� Koruma Yönetmel�ğ� (GDPR) Uyumluluğu (https://tr.surveymonkey.com/mp/pr�vacy/) •

E-posta Kabul (https://tr.surveymonkey.com/user/ema�l-opt-�n/?ut_source=legal&ut_source2=terms-of-use) •

Er�ş�leb�l�rl�k (https://help.surveymonkey.com/tr/create/access�b�l�ty/) •

Çerez B�ld�r�m� (https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/cook�es/)

Çevr�m�ç� Oylamalar (https://tr.surveymonkey.com/mp/onl�ne-polls/) •

Facebook Anketler� (https://tr.surveymonkey.com/mp/facebook/) •

Anket Şablonu (https://tr.surveymonkey.com/mp/survey-templates/) •

Planlama Oylamaları (https://tr.surveymonkey.com/mp/onl�ne-schedule-poll/) •

Google Formlar - SurveyMonkey Karşılaştırması (https://tr.surveymonkey.com/mp/surveymonkey-better-

than-google-forms/)

•

Çalışan Memnun�yet� Anketler� (https://tr.surveymonkey.com/mp/employee-sat�sfact�on-surveys/) •

Ücrets�z Anket Şablonları (https://tr.surveymonkey.com/mp/free-survey-templates/) •

Mob�l Anketler (https://tr.surveymonkey.com/mp/mob�le-surveys/) •

Daha İy� Müşter� H�zmet� Sunmanın Yolları (https://tr.surveymonkey.com/mp/6-keys-�mprov�ng-teams-

customer-serv�ce-sk�lls/)
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