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1. Birkaç önemli uyarı—tahkim, para iadeleri ve zararlar 

LÜTFEN TAHKİM İLE İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN AŞAĞIDAKİ 22 “UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ” BÖLÜMLERİNİ 
DİKKATLİCE İNCELEYİN. BİRLEŞİK DEVLETLER’DEKİ OYUNCULAR İÇİN TAHKİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI: 
BU EULA’YI KABUL ETTİĞİNİZDE SİZİNLE ARAMIZDAKİ HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIĞI MAHKEMEDEN 
ZİYADE BAĞLAYICI, BİREYSEL TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMLEMEYİ (SINIRLI İSTİSNA İLE) KABUL EDERSİNİZ. 
BU EULA AYRICA SİZİN HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞABİLECEK VE BİZDEN TAHSİL 
EDEBİLECEĞİNİZ TAZMİNATLAR İÇİN BİR SINIRLAMA DA İÇERMEKTEDİR. HİZMETLERİ KULLANARAK BU 
HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. 

BU EULA’NIN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ HİZMETLERİMİZİ YÜKLEYEMEZ, KOPYALAYAMAZ VEYA 
KULLANAMAZSINIZ. BİZİM TARAFIMIZDAN AÇIKÇA YETKİ VERİLMEDİKÇE (İSTİSNALAR İÇİN BÖLÜM 10’A 
BAKINIZ) VEYA PARA İADESİNİN YEREL YASAYA GÖRE GEREKLİ OLMASI DIŞINDA NORMALDE PARA 
İADESİ SAĞLAMIYORUZ. 

EULA’MIZ İÇİNDE İKAMET ETTİĞİNİZ YARGI ÇEVRESİNE GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN, ÜLKEYE ÖZGÜ 
EKLER DE İÇEREBİLİR. Sizin için geçerli ek şartları görmek için (ki bunlar, bu Sözleşmenin bir parçasını 
oluşturur ve bu şartların yerine geçebilir) lütfen aşağıdaki ülkeye özgü eklere veya EULA web sitesindeki 
ülkeye özgü dile bakın. 

2. Bu belge nedir? Ne zaman oynayabilirim? 

Bu, sizinle aramızda ister bu bir oyun olsun, ister oyunu destekleyen bir şey, ister 
başka herhangi bir şey olsun indirdiğiniz veya eriştiğiniz hizmetlerimiz için 
sözleşmedir. Bu şeyleri ancak bu şartları kabul ettiğinizde kullanabilirsiniz. 

Şimdi siz ve 10 Chambers AB (uygun olduğu şekilde “biz”, “bize”, “bizim”) arasında bizden kullandığınız 
Hizmetlerle ilgili yasal bir sözleşme olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizi (“EULA”) okuyorsunuz. 



“Hizmetler” toplu olarak ve bazen ayrı ayrı şunlar anlamına gelir: (a) Oyunlarımızın her biri ve (b) bir 
bilgisayara, konsola veya mobil cihaza yüklenmiş veya bunlarda kullanılıyor olsun veya olmasın Oyun ile 
veya onu desteklemek için sağladığımız web siteleri, yazılımlar veya diğer hizmetler. “Oyun” nereden 
yüklediğinize ve/veya eriştiğinize bakılmaksızın bu EULA’ya tabi olan yüklediğiniz ve eriştiğiniz oyunumuz 
ve ona dâhil olan dokümantasyon, yazılım, güncellemeler, Sanal Eşyalar ve İçerik (her biri aşağıda 
tanımlanmaktadır) anlamına gelir.  

Bu EULA’da çok açık olmaya çalıştık ve herhangi bir sorunuz olursa bize support@10chambers.com’ye 
(“Destek Eposta Adresimiz”) bir not göndermekten çekinmeyin:.  EULA genelinde okumayı kolaylaştırmak 
için italik metinler eklediğimizi fark edeceksiniz, ama bu metin yalnız rehberlik amaçlı sağlanmıştır ve 
EULA’nın bir parçasını oluşturmaz. 

3. Tanımlı Terimler 

Bu EULA’da büyük harfle başlayan bazı terimler fark edeceksiniz. Bunlara “tanımlı terimler” adı verilir ve 
biz bunları aynı dili tekrar tekrar kullanmak zorunda kalmamak ve bu terimlerin EULA boyunca istikrarlı bir 
şekilde kullanıldığından emin olmak için bu şekilde kullanırız.  Tanımlı terimleri baştan sona kadar dâhil 
ettik çünkü onları bağlamlarında okumanızı kolaylaştırmak istedik.  

4. Ek Şartlar 

Bazı Hizmetler Facebook, Epic Game Store, Steam oyun platformu, Google Play Store ve Apple App Store 
(her biri “Uygulama Mağazası”)dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere (yalnızca) üçüncü taraf bir 
platform veya mağazaya erişim (veya oradan indirme yoluyla)  kullanılabilir.. Hizmetler’i kullanımınız 
ayrıca herhangi bir Uygulama Mağazası ile mevcut sözleşmelerinize tabidir (“Uygulama Mağazası 
Sözleşmesi(leri)”). Oyunlarımızdan birini aldığınız diğer Uygulama Mağazası Sözleşmesi(leri) ve bu EULA 
arasında sizin Hizmetleri kullanımınızla ilgili bir anlaşmazlık halinde bu EULA öncelik alacaktır.   

Sizden ve Hizmetlerimizle ilgili bilgilerin toplanması (Uygulama Mağazası yoluyla olsun veya olmasın) bizim 
www.gtfothegame.com/Privacy. adresindeki Gizlilik Politikamıza tabidir. Gizlilik Politikamız sizden ve sizin 
hakkınızda nasıl bilgi topladığımızı, kullandığımızı ve açıkladığımızı ortaya koymaktadır. 

5. Uygunluk ve Kayıt Yaptırma 

Sunduğumuz Hizmetlerde belirli yaş kısıtlamaları vardır. Bazıları bir harici hesap 
gerektirebilir. Bize bilgi verdiğinizde onun güncel olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, 

hesabınızı başkalarıyla bizim iznimiz olmadan paylaşmayın. 

(a) Yaş. Bir Oyun Hesabı (aşağıda tanımlanmıştır) oluşturmak ve Hizmetlerimizden bazılarına 
erişmek için en az yargı çevrenizdeki hukuka göre kişisel verilerin toplanmasına onay vermek için 
minimum yaşta olmalısınız. Yargı çevrenizde kişisel verilerin toplanması için minimum yaş ve rüşt 
yaşı arasındaysanız ebeveyniniz veya vasiniz bu EULA’yı gözden geçirmek ve sizin adınıza karar 
vermek zorundadır. Ebeveynler ve vasiler 18 yaşın altındaki çocuklarının Hizmetlerimizi 
kullanırken eylemlerinden sorumludur.   

Kişisel verilerin toplanması için minimum yaşın altındaki bir küçüğün ebeveyn veya yasal vasinin 
doğrulanmış onayıyla belirli Hizmetlerimize kayıt yaptırmasına izin verebiliriz. Ebeveyn/yasal 



vasiden geçerli yasa ile tutarlı olarak doğrulama ve kabul sürecinin bir parçası olarak ek belgeler 
vermesini veya ek işlemler yapmasını isteyebiliriz. Ebeveynlerin ve vasilerin çocuklarına verdikleri 
cihazlarda ebeveyn kontrolleri hakkında bilgilenmelerini tavsiye ederiz. 

(b) Hesap Oluşturma. Bir Oyunun bazı kısımlarına erişmek için oyun içi hesap oluşturmaya 
ihtiyacınız olabilir (“Oyun Hesabı”). Varsa Oyun Hesabınız herhangi bir Uygulama Mağazasında 
sahip olabileceğiniz hesaptan ayrıdır (“Uygulama Mağazası Hesabı”). Oyun Hesabınızı bizde 
mevcut hesabınız veya eposta adresinizi kullanarak oluşturabilirsiniz. Oyun Hesabınızı üçüncü 
taraf bir hesabın (örneğin, Facebook veya Google hesabınız) kullanılmasıyla oluşturmanız halinde 
bu üçüncü tarafın bize sağladığı, eposta adresiniz ve isminiz gibi belirli kişisel bilgilere Oyun 
Hesabınızı oluşturmanıza yardımcı olmak için erişebiliriz. Üçüncü taraf hesapların kullanımı 
hakkında daha fazla bilgi Gizlilik Politikasında verilmiştir: www.gtfothegame.com/Privacy. Oyunu 
bir Oyun Hesabı oluşturmadan da oynayabilirsiniz, ancak Oyunun belirli kısımlarına 
erişemeyebilirsiniz ve Oyunu kaldırır veya başka türlü silerseniz Oyun verileriniz silinebilir. 

(c) Hesap Paylaşma Yasağı.  Oyun Hesabınızı kimseye satamaz, alıp satamaz, kiralayamaz, 
kullanımına bırakamaz, paylaşamaz veya erişim olanağı sağlayamazsınız. Hizmetlerimizin yetkisiz 
kullanımını önlemek için teknolojik bariyerler, IP haritalama  ve ciddi durumlarda doğrudan söz 
konusu yetkisiz kullanımla ilgili olarak İnternet Hizmet Sağlayıcınızla (ISP) iletişime geçmek dâhil 
ama bunlarla sınırlı olmamak üzere mevcut tüm yasal hak ve yolları saklı tutuyoruz. 

(d) Sahte Hesap Yasağı. Herhangi biri için bir Oyun Hesabı oluşturamaz veya kendinizinkinden 
farklı bir isimde bir Oyun Hesabı oluşturamazsınız. 

6. Lisans ve Hizmetlerin Kullanımı 

Bu EULA’yı kabul ettiğiniz sürece (ve EULA sonlandırılmadıkça—bkz. Bölüm21) size 
Hizmetlerimize erişme ve kullanma izni veriyoruz. Kuralları çiğnerseniz veya kabul 
edemiyorsanız oyun oynamanıza izin veremeyiz. Lütfen sisteminizin ve cihazınızın 
Oyun için minimum gereklilikleri karşıladığından emin olun. Ayrıca, epileptik bir 

durumunuz varsa lütfen Oyunu oynamadan önce bir doktorla konuşun. 

(a) Lisans Verilmesi. Bu EULA’ya ve varsa Uygulama Mağazası Sözleşmelerine uyduğunuz 
sürece size aşağıdaki lisansı veriyoruz: (i) Uygulama Mağazası Sözleşmelerinin (varsa) izin verdiği 
cihaza Oyunu indirmek ve kurmak ve (ii) yalnız Oyunun ve Hizmetlerin işlevlerinden faydalanarak 
herhangi bir İçerik dâhil Hizmetlere kendi kişisel eğlenme amaçlarınız için erişmek ve onları 
kullanmak için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez sınırlı bir hak ve lisans. 
Biz ve lisans verenlerimiz bu EULA’da size verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz. “İçerik” 
Hizmetlerdeki tüm sanat eserleri, başlıklar, temalar, objeler, karakterler, isimler, diyaloglar, 
sloganlar, öyküler, animasyon, konseptler, sesler, görsel işitsel efektler, işleyiş yöntemi, müzik 
kompozisyonları ve diğer içerikler anlamına gelir. İçerik, ayrıca, Hizmetlerin işlevleri ile etkileşimin 
bir sonucu olarak herhangi bir kullanıcı (siz dâhil) tarafından Hizmetler dâhilinde oluşturulan, 
yaratılan veya başka türlü geliştirilen herhangi bir şeyi içerir.  Belirli Oyunlarda, Hizmetlerde 
belirtildiği gibi oyun oynama videoları yapmanız için sınırlı bir lisans da veriyoruz, ancak bu oyun 
videosu faaliyeti tamamen sizin Ek C-1’deki Yayın Yapma Politikamızı kabul etmenize ve uymanıza 



tabidir.  Kendi takdirimizle herhangi bir İçeriği herhangi bir sebeple kaldırabilir, düzenleyebilir veya 
devre dışı bırakabiliriz. 

(b) Hizmetlerin Dışında Oluşturduğunuz İçerik. “Kullanıcı İçeriği” sizin (veya diğer Oyun 
Hesabı sahiplerinin) Hizmetlerin dışında oluşturduğunuz veya elde ettiğiniz ve sizin veya bir başka 
kullanıcının Hizmetler için kullanıma sunduğu herhangi bir İçerik anlamına gelir. Açıklayıcı olması 
açısından belirtmek gerekirse, İçerik Hizmetlerin içerisinde oluşturulmuşsa Kullanıcı İçeriği 
değildir; yalnızca Hizmetlerin dışında oluşturulmuş veya elde edilmiş, kullanıcının Hizmetler içinde 
kullanıma sunduğu İçerik, Kullanıcı İçeriğidir. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini Hizmetler aracılığıyla 
kullanıma sunarak bize aşağıdaki lisansı veriyorsunuz: Hizmetleri ve İçeriği çalıştırmak ve siz ve 
Hizmetlerin diğer kullanıcılarına sağlamakla bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğinizi kullanmak, 
kopyalamak, modifiye etmek, ona dayanan türetilmiş eserler yaratmak, onu dağıtmak, halka 
teşhir etmek ve halka açık olarak icra etmek için alt lisans verme hakkıyla birlikte münhasır 
olmayan, devredilebilir, dünya genelinde, telif ücretsiz bir lisans. Yasaca yasaklanmadığı ölçüde 
Kullanıcı İçeriği ile ilgili herhangi bir ülkede “manevi haklar” veya “droit moral” ya da benzer 
haklardan faydalanmaktan feragat ediyorsunuz.  Kendi mutlak takdirimizle Kullanıcı İçeriğini 
herhangi bir zamanda ve Kullanıcı İçeriğinin bu EULA’yı ihlal ettiğini belirlememiz dâhil herhangi 
bir sebeple kaldırabilir, düzenleyebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Kullanıcı İçeriğinden, onu 
kaldırmaktan veya onu veya bir başka İçeriği kaldırmamaktan sorumluluk veya yükümlülük kabul 
etmiyoruz. Kullanıcı İçeriklerini önceden taramıyor veya incelemiyoruz ve Hizmetlerde veya diğer 
hizmetlerimizde sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriğini onaylamıyor veya desteklemiyoruz. 

(c) Yaşadığınız Yere Göre Hizmet Sınırları. Belirli İçeriğe, Sanal Eşyalara, bir Oyunun tamamına 
veya Hizmetlerin herhangi birine veya tamamına erişiminizi veya kullanımınızı bulunduğunuz 
bölgeye bağlı olarak kısıtlayabilir, değiştirebilir veya sınırlayabiliriz. Yukarıdakileri sınırlamadan, 
İçerik, Sanal Eşyalar, Oyunların tamamı veya Hizmetler sizin ülkenizde uygulanan yasalara 
uymuyorlarsa bulunduğunuz yerde (kısmen veya tamamen) sunulamayabilirler veya ancak 
değiştirilmiş bir şekilde sunulabilirler. 

(d) Perakende Satın Almalar. Bir Oyunda aktif hale getirilebilen veya Uygulama Mağazasında 
bir Oyunu aktif hale getirmek için kullanılabilen kodlar veya ürün anahtarları sunabiliriz. Yargı 
çevrenizdeki döviz kuru yönetmeliklerine tabi olarak bu gibi kodlar veya anahtarların geçerli 
olması için bizim veya yetkili bayilerimizden biri aracılığıyla satın alınmış (veya başka türlü hukuka 
uygun bir şekilde elde edilmiş) olması zorunludur. Böyle bir kod veya anahtarı üçüncü bir taraftan 
satın alırsanız bu kodlar veya anahtarlarla ilişkili meselelerinizi ele almaktan o üçüncü taraf 
sorumludur. Geçerli yasaya tabi olarak üçüncü taraflardan satın alınan bu kodlardan veya 
anahtarlardan veya satın alma geçerli döviz kontrol yönetmelikleri ihlal edilerek 
gerçekleştirilmişse bizim hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır. 

(e) Minimum Gereksinimler. Oyunun, Oyunu oynamak istediğiniz cihazlar ve sitemler için 
minimum gereksinimleri olabilir. Bu minimum gereksinimleri ilgili web sitesinde yayımlayabilir 
ve/veya size başka türlü yazılı olarak bildirebiliriz. En iyi deneyim için lütfen Oyunu oynamadan 
önce cihazlarınızın ve sistemlerinizin bu gereksinimleri karşıladığından emin olun. 

(f) Nöbet Uyarısı. Oyun bazı kişilerde epilepsi nöbetlerini tetikleyebilen yanıp sönen ışıklar, 
görüntüler ve diğer ışık stimülasyonları içerebilir. Siz veya evinizde herhangi bir kişinin epileptik 
bir durumu varsa lütfen herhangi bir Oyunu oynamadan önce doktorunuza danışın. Oyun 
oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmeleri, bilinç kaybı, yön kaybı, 



istemsiz hareketler veya kasılmalar yaşıyorsanız lütfen derhal Oyunu oynamayı bırakın ve 
doktorunuza danışın. 

7. Oyuncu Davranışları 

Oyuncularımızın ve kullanıcılarımızın hepsinin Hizmetlerimizi kullanırken ve 
oyunlarımızı oynarken güvende ve iyi hissetmesi için çalışıyoruz ve herkesin aynı 

kurallarla oynamasını istiyoruz. Dolayısıyla Hizmetlerimizi hile yapmadan, küfürlü dil 
kullanmadan, bozucu veya saygısız olmadan veya haksız davranmadan, amaçlandığı 

gibi kullanırsanız muhtemelen iyi durumdasınız ama emin olmak için bu EULA’nın 
şartlarının tümünü okuyun.  

Hizmetlerle ilgili olarak, bizim belirlediğimiz şekilde, aşağıdakilerden herhangi birini yapmamayı kabul 
ediyorsunuz:  

(a) onları ticari bir şekilde, bir tanıtım amacıyla veya herhangi bir üçüncü taraf menfaatine ya 
da bu EULA’da izin verilmeyen bir şekilde kullanmak;  

(b) Hizmetler ile bizim aramızdaki iletişimi takip eden, onu taklit eden veya yönünü değiştiren 
veya Oyun hakkında bilgi toplayan yetkisiz üçüncü taraf programları kullanmak veya sağlamak; 

(c) Hizmetlerde bizim tarafımızdan (veya Uygulama Mağazasının işlevi tarafından) 
sunulmayan yan teklifleri kullanmak veya birilerine sağlamak, örneğin barındırma, “leveling” 
hizmetleri, sunucularımızı yansıtmak, eşleştirme yapmak, taklit etmek, iletişimlerin yönünü 
değiştirmek, modlar, hackler, hileler, botlar (veya diğer otomatik kontroller), Hizmetlerle herhangi 
bir şekilde etkileşime giren trainerlar ve otomasyon programları, tünel kazmak, üçüncü taraf 
programı eklentileri ve çevrimiçi veya ağ oyununa müdahale eden herhangi bir şey; 

(d) onlara bir seferde birden fazla cihazdan erişmek veya kullanmak;  

(e) onları (veya diğer materyallerimizi, fikri ürünlerimizi veya özel bilgilerimizi) bu EULA’da 
açıkça yetki verilmeyen bir şekilde kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, teşhir etmek, yansıtmak, 
çerçevelemek veya kullanmak;  

  

(f) Hizmetler veya herhangi bir İçerik üzerinde tersine mühendislik yapmaya (geçerli yerel 
yasanın izin vermesi haricinde), onlardan kaynak kod elde etmeye, onları modifiye etmeye, 
uyarlamaya, tercüme etmeye, veri madenciliği yapmaya, geri derlemeye veya parçalarına 
ayırmaya ya da onlardan türetilmiş eserler üretmeye teşebbüs etmek;  

(g) onları veya ilişkili herhangi bir fikri mülkiyeti korumak için uyguladığımız teknolojik 
tedbirleri kaldırmak, devre dışı bırakmak, atlatmak veya değiştirmek;  



(h) çevrimiçi veya diğer oyun modlarında avantaj kazanmak için yetkisiz yazılım programları 
oluşturmak, geliştirmek, dağıtmak veya kullanmak ya da başka türlü Hile yapmak (aşağıda 
tanımlanmıştır);  

(i) hassasiyetini irdelemeye, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmek veya herhangi bir 
güvenlik veya kimlik doğrulama tedbirini ihlal etmek;  

(j) Hizmetlerin halka açık olmayan alanlarına erişmek, onları kurcalamak veya kullanmak; 

(k) içinde bulunma izniniz olmayan bir mala veya yere izinsiz girmek veya erişim elde etmeye 
çalışmak ya da yaralanma, ölüm, malda zarar, rahatsızlık vermek veya bir başka sorumlukla 
sonuçlanabilecek herhangi bir faaliyetle uğraşmak;  

(l) (i) üçüncü bir tarafın patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır, akdi hal, manevi hak veya 
diğer fikri mülkiyet haklarını, tanıtım veya gizlilik haklarını veya üçüncü tarafların diğer haklarına 
tecavüz eden, onları yanlış kullanan veya ihlal eden; (ii) geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi 
ihlal eden veya onları ihlal edecek herhangi bir davranışı teşvik eden ya da hukuki sorumluluğa 
sebep olabilecek; (iii) sahte, yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olan; (iv) ağır derecede zararlı, ırk veya 
etnik açıdan kabul edilemez, aşağılayıcı, kutsal konularda saygısız, iftiracı, kötüleyici, müstehcen, 
pornografik, pedofilik, kaba veya saldırgan olan; (v) ayrımcılığı, bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti, tacizi 
veya bir birey veya gruba zarar vermeyi teşvik eden; (vi) şiddet içeren, zorbalık yapan veya tehdit 
eden veya şiddeti, kara para aklamayı veya kumarı, terörizmi ya da herhangi bir kişi veya kuruluşa 
karşı tehditkâr veya saygısız eylemleri teşvik eden; (vii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar veren 
veya (viii) yasadışı veya zararlı faaliyetleri veya maddeleri teşvik eden herhangi bir Kullanıcı içeriği 
yüklemek, yayımlamak, göndermek veya iletmek, böyle bir kullanıcı adı veya hesap adı oluşturmak 
ya da başka türlü böyle davranışlarda bulunmak; 

(m) (i) geçerli yasa veya düzenlemeleri ihlal eden veya geçerli yasa veya düzenlemeleri ihlal 
edecek veya hukuki sorumluluk doğuracak herhangi bir davranışı cesaretlendiren; (ii) sahte, yanlış, 
yanıltıcı veya aldatıcı olan, “trollemek” dâhil; (iii) karalayıcı, müstehcen, pornografik, kaba veya 
saldırgan olan; (iv) ayrımcılığı, bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti, tacizi veya bir birey veya gruba zarar 
vermeyi teşvik eden; (v) Oyunu, Uygulamayı, kullanıcılarını veya kullanıcı topluluğunu bozucu, 
şiddet içeren, zorbalık yapan veya şiddeti, terörü veya bir kişi veya kuruluşa karşı tehditkâr veya 
saygısız eylemleri teşvik eden herhangi bir davranışta bulunmak;  

(n) herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar veya ağın sınırlama olmaksızın Hizmetlere veya 
kullanıcılarından herhangi birine virüs göndererek, aşırı yükleyerek, baskın yaparak, spamleyerek 
veya posta bombasına tutarak olması dâhil erişimine müdahale etmek veya müdahale etmeye 
teşebbüs etmek;  

(o) Hizmetlerden Hizmetlerin diğer kullanıcılarından, onların açık izni olmadan, bir kişinin 
kimliğini belirlemek için ister kendi başına ister diğer bilgilerle birleştirilmiş olarak kullanılabilen 
herhangi bir bilgiyi toplamak veya depolamak; 

(p) yalnız bizim kararımız ile, diğer kullanıcıların Hizmetlerden bizim amaçladığımız şekilde 
keyif almasına ters bir şekilde davranmak, sınırlama olmaksızın taciz, küfürlü ve saldırgan bir dil 
kullanmak, oyunu terk etme, oyunu sabote etme, spam’leme, bozucu bir şekilde davranma, sosyal 
mühendislik yapma veya dolandırıcılık veya halkın manevi değerlerine veya kamu politikasına 
aykırı davranmak; 



(q) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya onunla bağlantınızı yanlış tanıtmak veya 
alıcıya bu mesajların kaynağı hakkında aldatan veya yanlış yöne sevk eden veya ağır derecede 
saldırgan ve tehditkâr nitelikli bilgiler iletmek;  

(r) ikamet ettiğiniz yeri ister Hizmetlerdeki coğrafi kısıtlamaları atlatmak ister başka herhangi 
bir amaçla gizlemek için IP proxy veya diğer yöntemler kullanmak; 

(s) Oyun Hesabının durumunu, seviyesini veya derecesini “yükseltmek” için bir başka kişinin 
Oyun Hesabı üzerinden oyun oynamak;  

(t) Hizmetleri bizi olumsuz olarak etkileyecek veya bize ya da Hizmetlere negatif olarak 
yansıyacak ya da herhangi bir kişinin Hizmetlerin tüm veya bazı bölümlerini kullanmaktan 
vazgeçirecek şekilde kullanmak; 

(u) herhangi bir kişinin yukarıdakilerden herhangi birini yapmasını teşvik etmek, desteklemek, 
ona katılmak veya olanak sağlamak veya 

(v) geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmek. 

8. Hizmetlerin Mülkiyeti 

İçerik ve Oyunlarımız dâhil Hizmetlerimiz bize veya lisans verenlerimize aittir. 
Hizmetlerimiz size ait fotoğraf ve diğer içerikleri yüklemenize, yayımlamanıza ve 

depolamanıza izin verebilir. Bu içeriklerin mülkiyetini elinizde tutarsınız ve biz onlarla 
ilgili bir lisans alırız. 

Biz, bağlı kuruluşlarımız ve lisans verenlerimiz Hizmetlerle ilgili tüm unvan, mülkiyet ve fikri mülkiyet 
haklarının sahibiyiz. Hizmetlere dâhil edilmiş veya onlara eşlik eden telif hakkı, ticari marka, hizmet 
markası veya diğer özel hak bildirimlerini kaldırmamayı, değiştirmemeyi veya karartmamayı kabul 
ediyorsunuz.  Hizmetlerde, Oyunlarda veya oralardaki İçerikte hiçbir mülkiyet hakkınızın olmadığını anlıyor 
ve kabul ediyorsunuz. Hizmetler (ve özellikle Oyunlarımız) bir kullanıcıya diğerlerine göre haksız avantaj 
tanımayı engellemek üzere tasarlanmış, dâhili mekanizmalara sahip olabilir (bu eylemlere “Hile” denir” ve 
yazılım “Hile Tespit Yazılımı”dır). Hile Tespit Yazılımımıza yalnız kendi takdirimizle gerekli gördüğümüzde 
periyodik olarak eklemeler yapabilir veya güncelleyebiliriz. Hizmetler ve/veya Hile Tespit Yazılımı, Gizlilik 
Politikamıza ve geçerli yasaya tabi bir şekilde Hile ile bağlantılı olarak Oyun Hesabınız, oyun oynamanız ve 
yetkisiz programlar veya süreçler hakkında ayrıntıları toplayabilir ve iletilebilir. Kendi mutlak takdirimizle 
Hile yaptığınız sonucuna varmamız halinde bu EULA’nın ve Hizmetlere erişiminizin sonlandırılması dâhil 
bu EULA altındaki haklarımızın tümünü kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Ek olarak, bir Oyun veya 
Hizmette Hile yaptıysanız tüm Oyunlarımızı ve Hizmetlerimizi kullanma lisansınızı feshedebiliriz. 

Hizmetlere erişimi veya kullanımlarını izlemek, İçerikleri gözden geçirmek veya düzenlemekle yükümlü 
değilsek de Hizmetleri çalıştırmak ve yayımlamak, bu EULA’ya uyumu sağlamak, tehdit altında 
olabileceğine inandığımız herhangi bir kişinin sağlığını veya güvenliğini korumak, yasal haklarımızı ve 
çarelerimizi koruma, bir suçu veya kusurlu davranışı bildirmek veya geçerli yasaya uymak amacıyla bunu 
yapma hakkımız vardır. Herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan herhangi bir İçeriği kaldırabilir veya 



erişimi devre dışı bırakabiliriz (ama yapmak zorunda değiliz). Bu EULA’nın ihlallerini veya Hizmetleri 
etkileyen davranışları soruşturabiliriz (ama bunu yapmak zorunda değiliz). 

9. İşlem 

Oyunlarımızda, bazı havalı özellikleri ücretli teklif edebiliriz. Ödeme yönteminizi 
borçlandırmadan önce özel izninize ihtiyaç duyarız. Bu özellikler bize aittir. 

(a) Sanal Eşyalar ve Oyun Parası Satın Almak veya Edinmek. Teklif edebileceğimiz oyun içi 
para (“Oyun Parası”), herhangi bir eklenti eşya (“Sanal Eşyalar”) veya bir Oyunun kendisini satın 
aldığınızda (her biri bir “İşlem”) satın alımınız Uygulama Mağazası veya kullanımınıza sunduğumuz 
diğer platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bir İşlem gerçekleştirmeden önce İşlemi ele alan 
sözleşmeyi, bu sözleşme ister bir Uygulama Mağazası Sözleşmesi olsun ister bir başka ödeme 
platformu sözleşmesi olsun  

10. Para İadeleri 

Geçerli yasaya (aşağıdaki ülkeye özgü eklerde açıklandığı gibi) veya Uygulama Mağazası politikasına tabi 
olarak (i) tüm Oyunlar, Sanal Eşyalar ve Oyun Parası bizim malımız olmaya devam eder, hiçbir maddi değeri 
yoktur ve kusurlu, kullanılamaz olmadıkça veya bizim sağladığımız şartlara göre çalışmadıkça geri satılamaz, 
para iadesi yoktur ve herhangi bir “gerçek dünya” parası veya maddi değeri olan herhangi bir şeyin 
alternatif telafisi olmaya uygun değildir; (ii) size bildirimde bulunmadan veya size karşı sorumlu olmadan 
bu Oyunlara, Sanal Eşyalara ve/veya Oyun Parasına lisansınızı bu EULA ile tutarlı bir şekilde herhangi bir 
zamanda iptal edebiliriz ve (iii) yargı çevrenizdeki yasanın sözleşme ile feragat edilemeyen bir cayma hakkı 
sağlaması hariç Oyunları, Sanal Eşyaları ve/veya Oyun Parasını satın almakla ve kullanmakla, ilgili Oyunu, 
Sanal Eşyayı ve/veya Oyun Parasını satın almayı kabul ettiğiniz sözleşmeden cayma hakkınızdan feragat 
etmiş olursunuz ve bu nedenle söz konusu Oyun, Sanal Eşya ve/veya Oyun Parası ile ilişkili olarak para 
iadesi almaya (veya alternatif telafiye) hak kazanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Ek olarak, yargı 
çevrenizdeki yasa aksini öngörmedikçe Oyununuz, Sanal Eşya ve/veya Oyun Parasının satın alınması ve 
teslimi üzerine herhangi bir cayma hakkının derhal sona ereceğini kabul ediyorsunuz. Bu bölüm yasal 
haklarınızı etkilemez.  

11. Beta Testler  

Zaman zaman Hizmetlerimizden birinin beta sürümünü teklif edebiliriz (bir “Beta”). İsmin de ima ettiği gibi 
Betalar ticari olarak piyasaya sürülen sürümler değildir, düzgün çalışmaları garanti edilmez ve sisteminizin 
başka parçalarının düzgün çalışmamasına da sebep olabilirler. Yukarıda Bölüm 6’da Beta çıkarmak için 
verilen lisans bakımından (yani Beta kullanmak için sahip olduğunuz izin bakımından) bu EULA’nın diğer 
şartlarına ek olarak aşağıdaki şartları kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:  

(a) Beta testi sırasında herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple Beta ile ilgili 
bilgisayarınızda depolanan bilgileri otomatik olarak silebilir veya değiştirebiliriz;  



(b) Beta testini herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz ve bu durumda Beta oynayamazsınız 
veya Beta düzgün çalışamayabilir. Bir Betayı sonlandırdığımızda bilgisayarınızdaki yerel Beta 
kopyasını ve Betayla bağlantılı olarak bizden aldığınız tüm belge ve materyalleri silmelisiniz; 

(c) Betanın kullanılması, o Betanın ve onun tüm unsurlarının gizlilik uygulamalarına tabidir. 
“Gizli Bilgi” Betayla ilgili olarak bizim tarafımızdan size açıklanan veya sizin tarafınızdan erişilen 
veya sağlanan (sağlanan geri bildirimler ve Oyunun kendisi dâhil) bilgiler anlamına gelir. Şunları 
kabul ediyorsunuz: 

(i) Gizli Bilgileri bu EULA’ya göre Beta kullanmak için gerekli olan dışında 
kullanmayacaksınız;  

(ii) Gizli Bilgileri kesin güven içinde tutacaksınız ve onları korumak için her halükarda 
makul özenden az olmamak üzere kendi bilgilerinizi korumak için gösterdiğinizle aynı derecede 
özen göstereceksiniz;  

(iii) Gizli Bilgileri bizim izin vermemiz haricinde herhangi bir kişi veya kuruluşa 
açıklamayacaksınız ve  

(iv) Bizim önceden yazılı onayımız olmadan Beta ile ilgili herhangi bir bilgiyi 
yayımlamak veya açıklamak dâhil (ör. ekran görüntüleri ve özellikler) Beta veya Hizmetle ilgili 
halka açık duyurular yapmayacaksınız; onayı yalnız kendi takdirimizle verebiliriz veya 
vermeyebiliriz.   

(d) Bir Betanın bizim tarafımızdan sonlandırılması herhangi bir çeşitten para iadesi için sebep 
değildir ve Betaya katılımınız size herhangi bir İçerik ve Oyun Parası dâhil ücret veya bedava 
Hizmet hakkı vermez ve  

Belirli bir Oyunun tam (Beta olmayan) sürümünü yayımlarsak, yayımladığımızda tam sürümünde 
devam etmek üzere Oyunu kullanmanıza izin verebiliriz. Bu şekilde izin verirsek Oyunu devam 
eden kullanımınız artık bu Bölüm 11’e tabi olmayacak ama bu EULA’nın geri kalanına tabi olmaya 
devam edecektir. 

12. Uygulama Mağazası; Konsol Oyunları  

Bir Oyun size Uygulama Mağazası aracılığıyla sağlanmışsa veya Oyunu konsolda 
oynuyorsanız ek şartlar geçerli olabilir. 

Bir Oyunun Uygulama Mağazası aracılığıyla size sağlandığı durumlarda (ister mobil cihazınızda ister 
konsolda) söz konusu Oyunla ilgili Ek B-1’in şartlarını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.  

13. Geri bildirim 



İyi ya da kötü, geri bildirimlerinizi duymayı çok isteriz. Bizim daha iyi olmamıza 
yardımcı oluyorlar! Ama bize geri bildirimde bulunduğunuzda size ödeme yapmadan 

onu istediğimiz gibi kullanmakta özgür hissetmemiz lazım. 

Geri Bildirim sağlarsanız bize aşağıdaki lisansı verirsiniz: Geri Bildirimi herhangi bir amaçla herhangi bir 
ülkede kullanmak, kopyalamak, modifiye etmek, ona dayanan türev çalışmalar yaratmak, kopyalarını 
dağıtmak, halka açık olarak icra etmek, halka açık olarak teşhir etmek veya başka türlü faydalanmak üzere 
sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz her türlü fikri mülkiyet hakkı kapsamında alt lisans verme hakkıyla 
birlikte münhasır olmayan, devredilebilir, dünya genelinde, daimi, geri alınamaz, ücreti tamamen ödenmiş, 
telif ücreti olmayan bir lisans. Bu lisans, bu lisans kapsamındaki haklarımızı bir yıl içinde kullanmasak da 
bitmez veya sona ermez. Geçerli yasaya göre Geri Bildirimde bize lisanslayamayacağınız haklar varsa 
(manevi haklar ve diğer kişisel haklar gibi) bu belge ile bu hakları iddia etmekten feragat ediyor ve iddia 
etmemeyi kabul ediyorsunuz. Geri Bildiriminizi serbest bir şekilde verdiğinizi, onu kullanmak zorunda 
olmadığımızı ve Geri Bildiriminiz için herhangi bir şekilde bir karşılık almayacağınızı anlıyor ve kabul 
ediyorsunuz. Geri Bildirimde bize ve diğer etkilenen taraflara sınırlama olmaksızın fikri mülkiyet hakları 
veya tanıtım veya gizlilik hakları dâhil yukarıda açıklanan hakları vermeye yeterli haklarınızın olduğunu 
beyan ve garanti ediyorsunuz.     

Geri Bildirimler göndererek geri bildiriminizin bu EULA’ya uygun olduğunu ve müstehcen ya da saldırgan 
dil kullanmayacağınızı veya karalayıcı, küfürlü veya nefret dolu, birilerinin mahremiyetine tecavüz eden, 
başka kullanıcılar için zararlı veya geçerli yasaların ihlali olan veya potansiyel olarak olabilen herhangi bir 
materyal göndermeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz.    

14. DMC/Telif Hakkı Politikası  

Telif hakkı yasasına uyarız ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını bekleriz. Sürekli olarak telif hakkı 
sahiplerinin haklarını ihlal eden veya sürekli ihlal ettiklerine inanılan kullanıcıların Oyun Hesaplarını uygun 
koşullarda feshetmek politikamızdır.  

15. Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Kaynaklar 

Dış bağlantılar sizin kolaylığınız içindir ama onları garanti edemeyiz. 

Hizmetler üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklara bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları yalnız kolaylık 
için sağlıyoruz ve bu web sitelerinde veya kaynaklardaki içerikten, ürünlerden veya hizmetlerden veya bu 
web sitelerinde verilen bağlantılardan sorumlu değiliz. Üçüncü taraf web sitelerini veya kaynakları 
kullanımınızın tek başınıza sorumluluğunu kabul ediyor ve kaynaklanacak tüm riskleri üstleniyorsunuz. 

16. Veri Ücretleri ve Mobil Cihazlar 



Hizmetlerimizi kullanırken ödemeniz gerekebilecek verilerle ilgili ücretlerden sizin 
sorumlu olduğunuza dair hatırlatma. 

Sınırlama olmaksızın mobil, mesajlaşma ve veri ücretleri dâhil Hizmetlerimizin kullanımı için ödemeniz 
gerekebilecek verilerle ilgili tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. Hizmetleri kullanmadan önce ücretlerin 
neler olabileceğini anlamalı veya hizmet sağlayıcınıza sormalısınız. 

17. Hizmet ve EULA Değişiklikleri 

Bu EULA’yı güncellediğimizde Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek için 
güncellenmiş sürümü kabul etmeniz gerekir. Ayrıca uygun gördüğümüzde Hizmetlerin 

herhangi bir parçasında güncelleme yapma özgürlüğüne de ihtiyacımız var; bu 
nedenle bunu herhangi bir zamanda yapabileceğimizi size bildiriyoruz. 

Bu EULA’yı bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz herhangi bir zamanda güncelleyebiliriz (ama bunu yapmak 
zorunda değiliz). Geçerli yasaya tabi olarak, bunu yaparsak Hizmetlere bir dahaki erişiminizde veya 
güncellenen EULA size bir başka şekilde iletildiğinde güncellenmiş EULA’yı kabul etmeniz istenecektir. 
Hizmetleri kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmek zorundasınız.  

Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz için yüklenmeleri gereken Hizmetlere yamalar, güncellemeler veya 
derece yükseltmeler sağlayabiliriz. Hizmetleri size bildirimde bulunmadan, uzaktan güncelleyebiliriz ve siz 
bu belge ile bizim bu yamaları, güncellemeleri ve yükseltmeleri uygulamamıza onay veriyorsunuz. Cihazınız 
otomatik güncellemeleri engelleyebiliyorsa cihazınızda Hizmetleri siz manuel olarak güncelleyene kadar 
Hizmetlere erişemezsiniz. Hizmetlerin herhangi bir unsurunu herhangi bir zamanda modifiye edebilir, 
askıya alabilir, durdurabilir, yerine başkasını koyabilir, değiştirebilir veya sizin erişiminizi sınırlayabiliriz. 
Geçerli yasaya tabi olarak, belirli bir Oyunu kullanmanızla ilgili karakter verileri, oyun ilerlemesi, oyun 
özelleştirme veya diğer verilerin ve Hizmetlere özgü diğer unsurların sınırlama olmaksızın bir yama, 
güncelleme veya yükseltmenin bizim tarafımızdan uygulanmasından sonra olması dâhil, bizden bildirim 
olmadan, herhangi bir zamanda sizin için kullanılabilir olmayı bırakabileceğini anlıyorsunuz. Hizmetlerle 
ilgili bakım veya destek yükümlülüğümüz olmadığını kabul ediyorsunuz.  

Geçerli yasaya tabi olarak Hizmetlerin, Oyunların, Sanal Eşyaların, Oyun Parasının veya İçeriğin bedelini 
herhangi bir sebeple, size bildirimde bulunmadan veya size karşı sorumlu olmadan değiştirebiliriz. 

18. Garantilerin Reddi 

Hizmetlerle ilgili herhangi bir garanti vermiyoruz.  

YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HİZMETLER, HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMADAN, “OLDUĞU 
GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMADAN, ŞİRKET TARAFLARI TİCARETE UYGUNLUK, 
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, RAHATÇA TASARRUF ETME VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ VE 



İŞİN SEYRİ VEYA TİCARİ ADETTEN DOĞAN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. Şirket Tarafları Hizmetlerin 
sizin gerekliliklerinizi karşılayacağına veya kesintisiz, güvenli veya hatasız bir şekilde kullanılabilir olacağına 
dair garanti vermez. Şirket Tarafları Hizmetlerin kalitesi, doğruluğu, vaktindeliği, gerçekliği, tamlığı veya 
güvenilirliğine dair garanti vermez.  

19. Sorumluluğun Sınırlanması 

Bu bölüm, bir anlaşmazlıkta bizden alabileceklerinizi sınırlar. 

GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ŞİRKET TARAFLARI BU EULA’DAN VEYA HİZMETLERDEN YA 
DA HİZMETLERDEKİ GECİKMEDEN, HİZMETLERİ KULLANAMAMADAN VEYA İŞLEV YOKLUĞUNDAN 
KAYNAKLANAN   

(a) KÂR KAYBI,  

(b) GELİR KAYBI,  

(c) TASARRUF KAYBI,  

(d) VERİ KAYBI VEYA  

(e) DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ NİTELİĞİNDE, ÖZEL, CEZAİ VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE 
TAZMİNATLARDAN   

ŞİRKET TARAFLARINDAN BİRİNİN KUSURU, HAKSIZ FİİL (TAKSİR DÂHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK, 
TAZMİNAT, ÜRÜN SORUMLULUĞU, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, GARANTİNİN İHLALİ HALİNDE DAHİ, ŞİRKET 
TARAFI SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU 
OLMAYACAKTIR.  BUNDAN BAŞKA, GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ŞİRKET TARAFLARININ 
BU EULA VEYA HİZMETLERDEN DOĞAN VEYA ONLARLA BAĞLANTILI TOPLAM BORCU AŞAĞIDAKİNİ 
AŞMAYACAKTIR: (A) SÖZ KONUSU BORCU DOĞURAN OLAYLARDAN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY BOYUNCA 
BELİRLİ OYUN VEYA SÖZ KONUSU HİZMET İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN BİZE ÖDENEN (VARSA) VEYA 
ÖDENECEK TOPLAM TUTARLAR VEYA (B) EĞER (A) GEÇERLİ DEĞİLSE ELLİ DOLAR (50$ USD). ZARARLARA 
İLİŞKİN BU SINIRLAR VE İSTİSNALAR, BİR ÇARE YETERLİ TELAFİ SAĞLAMADIĞINDA DAHİ GEÇERLİDİR VE 
SİZİNLE ARAMIZDAKİ PAZARLIĞIN ESASININ TEMEL UNSURLARIDIR.  

Yukarıdakilere rağmen, bazı ülkeler, eyaletler, iller veya diğer yargı çevreleri yukarıda belirtildiği gibi belirli 
garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlanmasına izin vermez bu yüzden yukarıdaki şartlar 
sizin için geçerli olmayabilir. Bunun yerine söz konusu yargı çevrelerinde yukarıdaki istisnalar ve 
sınırlamalar söz konusu yargı çevresinin yasalarının izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır. Ayrıca kendi 
yargı çevrenizde ek yasal haklarınız olabilir ve bu EULA’daki hiçbir şey Hizmetlerin bir tüketicisi olarak sahip 
olabileceğiniz bu gibi haklara zarar vermez. 

20. Tazminat 



Birisi bu EULA’yı ihlalinize veya Hizmetlere erişiminize/onları kullanımınıza dayanarak 
bize karşı dava açarsa o davada bizi savunmayı veya savunmamızın ücretini ödemeyi 

kabul ediyorsunuz.  

Şirket Taraflarını ve çalışanlarını, görevlilerini, direktörlerini, temsilcilerini, yüklenicilerini ve diğer 
temsilcilerini tazmin etmeyi (bir başka deyişle, maruz kaldıkları tüm zararları tazmin etmek), savunma 
masraflarını ödemeyi ve (a) Hizmetlere erişiminiz veya onları kullanımınız veya (b) doğruysa bu EULA’nın 
sizin tarafınızdan ihlalini oluşturacak bir iddiadan doğan veya onunla herhangi bir şekilde bağlantılı tüm 
talepler, istekler, davalar, kayıplar, borçlar, masraflar ve giderlerden (sınırlama olmaksızın avukatlık 
ücretleri, masrafları ve bilirkişi ücretleri dâhil) masun tutmayı kabul ediyorsunuz. İşbu Bölüm 20’nin 
kapsadığı herhangi bir husus hakkında ister bir mahkeme kararında ister bir uzlaşmada olsun yaptığımız 
ödemeleri veya maruz kaldığımız zararları bize geri ödemeyi kabul ediyorsunuz. 

21. Fesih 

Bu EULA’yı geçerli yasaya göre uygun gördüğümüz şekilde feshetme hakkımızı saklı 
tutuyoruz.  Bu EULA’yı feshetme sebeplerimiz arasında sınırlama olmaksızın şunlar 
bulunur: bölgenizde oyun tekliflerimizi azaltırsak, bu EULA’yı ihlal ederseniz veya 

Uygulama Mağazası Uygulama Mağazası Hesabınızı feshederse. 

Geçerli yasa ile tutarlı en geniş ölçüde, herhangi bir Oyun, Sanal Eşya veya İçerik dâhil Hizmetlere 
erişiminizi ve kullanımınızı şu durumlarda size bildirimde bulunmadan ve size karşı sorumlu olmadan 
askıya alabilir, değiştirebilir veya sonlandırabiliriz: (a) Oyunu benzer yerde bulunan oyunculara genel 
olarak sağlamayı bıraktığımızda; (b) sizin bu EULA’nın (Uygulama Mağazası Sözleşmeleri ve bizim bu 
EULA’da belirtilen diğer politikalarımız dâhil) şartlarını ihlal etmeniz veya (c) ilgili Uygulama Mağazası 
sahibinin sizin Uygulama Mağazası Hesabınızı feshetmesi veya (d) bizim yalnız kendi takdirimizle 
Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı askıya almayı veya değiştirmeyi veya bu EULA’yı feshetmeyi gerekli 
bulmamız halinde. Siz de tüm cihazlarınızdan Oyunu silerek ve kaldırarak veya Uygulama Mağazası 
Hesabınızı silerek bu EULA’yı feshedebilirsiniz.  Hizmetlere erişim ve kullanımınızın askıya alınması veya 
değiştirilmesi bizim yalnız kendi takdirimizle belirleyeceğimiz şekilde Hizmetlerin özelliklerinin bazılarına 
veya tamamına erişememe veya onları kullanamamanız ile sonuçlanacaktır. Bu EULA’nın feshi üzerine size 
verilmiş olan haklar otomatik olarak sona erecektir, bu haklardan herhangi birini veya bu EULA’yı artık 
kullanamazsınız.  Geçerli yasaya tabi olarak yalnız kendi takdirimizle söz konusu fesihten sonra Hizmetlere 
devam eden erişim ve kullanım sağlayabiliriz.  

Geçerli yasanın gerekli kıldığı durumlarda bu EULA’nın feshi feshin geçerliliği için bir mahkeme kararını 
veya fesihten önce resmi görevli tarafından ihbar tebliğ edilmesini gerektirmez. 

Geçerli yasanın gerekli kıldığı durumlar hariç, tüm ödemeler ve ücretler bu EULA feshedilmiş olsun veya 
olmasın her koşulda para iadesi yoktur. 

Aşağıdaki bölümler bu EULA’nın sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır: 8 (yalnız ilk iki cümle), 
13, 19, 20, 22 ila 25 ve Bölüm 21’in bu cümlesi. 



22. Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uygulanacak Hukuk  

İsveç Yasalarını kabul ediyorsunuz. Aramızda bir anlaşmazlık olursa onu tahkim 
yoluyla çözümleyeceğimizi ve her birimizin kendi masraflarını ödeyeceğini kabul 

ediyoruz. 

(a) Uygulanacak Hukuk. Bu EULA, bir Oyun, Hizmetler ile bunların varlığı, geçerliliği, 
yorumlanması, yerine getirilmesi, ihlali veya feshinden doğan veya onlarla ilgili herhangi bir 
anlaşmazlık, uyuşmazlık, farklılık veya talebin veya bu EULA, bir Oyun veya Hizmetlerden doğan 
veya onlarla ilgili sözleşme dışı yükümlülüklere dair anlaşmazlıkların (topluca “Anlaşmazlıklar”) 
hukuk seçimi kurallarına bakılmaksızın ve Birleşmiş Milletler 1980 tarihli Malların Uluslararası 
Satışına Dair Sözleşmeler Hakkında Konvansiyonu dâhil olmadan İsveç yasalarına göre 
çözümleneceğini kabul ediyorsunuz. Bir sözleşmenin dilinin onu yazan aleyhinde yorumlanacağını 
öngören yasa veya düzenlemeler bu EULA için geçerli olmayacaktır. 

(b) Anlaşmazlıkların Çözümü. Anlaşmazlıklar tahkim yargılamasına sevk edilecek ve kesin 
olarak Stokholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü (“SCC”) tarafından tahkim ihbarının tebliğ edildiği 
tarihte yürürlükte olan SCC’nin Tahkim Kuralları tarafından tahkim yoluyla çözümlenecektir; söz 
konusu kurallar atıf yoluyla bu maddeye eklenmiştir. 

(c) Tahkim Kuralları. Tahkim, İsveç yasalarına göre yürütülecek, tahkim yeri Stokholm, İsveç 
olacak ve işlemlerin dili İngilizce olacaktır. Heyet, taraflardan her birinin tahkim ihbarının 
tebliğinden sonra otuz (30) gün içinde gösterdiği bir aday olmak üzere üç (3) hakemden oluşacaktır. 
Söz konusu hakemlerin tayini SCC tarafından tasdik edilmelidir ve her iki hakem, SCC tarafından 
tasdik edilmelerinden sonra on (10) gün içinde üçüncü hakemi atamakla görevlendirilecek ve 
üçüncü hakem üzerinde anlaşacaklardır. Taraflardan birinin bir hakem atamaması halinde veya iki 
hakemin on (10) gün içinde üçüncü hakem hakkında anlaşmaya varamaması halinde bu 
hakem(ler) SCC’nin Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Hakemler, yalnız bu EULA uyarınca 
hükmetmelerine izin verilen zararlar hakkında hüküm vereceklerdir. 

(d) Masraflar. Taraflar bu tahkimin kendilerine ait masraf ve giderlerini (sınırlama olmaksızın 
avukat ücretleri dâhil) ödeyecektir ancak taraflar hakemlerin ücret ve giderlerini eşit olarak 
paylaşacaktır. 

(e) İhtiyati Tedbir. Bu EULA’daki aksine herhangi bir şeye rağmen, taraflardan her biri bir 
ihtiyati tedbir veya diğer yasal veya haklı tedbir için yargılama yetkisine sahip bir mahkemeye her 
zaman başvurabilir. 

23. Temlik Yasağı 

Bu EULA’yı hiç kimseye devredemez veya temlik edemezsiniz. 



Bu EULA’yı bizim önceden yazılı onayımız olmadan yasanın işlemesi suretiyle veya başka türlü temlik 
edemez veya devredemezsiniz. Bu onay olmadan bu EULA’nın temlik veya devir girişimleri geçersiz ve batıl 
olacaktır. Bu Bölümün başlığına rağmen, biz bu EULA’yı kısıtlama olmadan serbestçe temlik veya 
devredebiliriz. Yukarıda belirtilenlere tabi olmak üzere, bu EULA taraflar, halefleri ve izin verilen temlik 
alanları bağlayıcıdır ve onlar yararına hüküm ifade eder. 

24. Çeşitli Hükümler 

Bu EULA bizim tüm sözleşmemizdir (bunun dışında hiçbir vaat yoktur). Resmi sürüm 
İngilizcedir. Bu EULA’nın bazı kısımları geçerli olmadığında geri kalanı mümkün 

olduğunca geçerli olmaya devam eder. Bu EULA’nın bazı kısımlarını uygulamamız 
onları gelecekte uygulamayacağımız veya diğer haklarımızı kullanmayacağımız 

anlamına gelmez. Ayrıca, Uygulama Mağazaları hariç, sizin ve bizim dışımızda hiç 
kimse bu EULA’yı uygulatamaz. 

(a) Tüm Sözleşme. Bu EULA ve bu EULA’da atıfta bulunulan diğer belge veya bilgiler sizinle 
aramızda Hizmetler ile ilgili tüm ve münhasır anlayışı oluşturur ve sizinle aramızda Hizmetlerle ilgili 
daha önceki tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya sözleşmelerin yerine geçer. 

(b) Dil. Bu EULA’nın asıl dili İngilizcedir; çeviriler yalnızca referans amacıyla sağlanmaktadır. 
Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde bu EULA’nın bir başka dilde yazılmasını veya 
yorumlanmasına yönelik sahip olabileceğiniz haklardan feragat ediyorsunuz. 

(c) Ayrılabilirlik. Bu EULA belirli yasal hakları açıklamaktadır. Kendi yargı çevrenizin yasalarına 
göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Bu EULA, yargı çevrenizin yasaları kapsamındaki haklarınızı, 
eğer yargı çevrenizin yasaları bunun yapılmasına izin vermiyorsa, değiştirmez. Yukarıda belirtildiği 
gibi bu EULA’daki garanti ve çarelerin sınırlamaları ve istisnaları sizin için geçerli olmayabilir çünkü 
sizin yargı çevreniz sizin belirli durumunuzda bunlara izin vermeyebilir. Bu EULA’nın belirli 
hükümlerinin bir mahkeme veya yargılama yetkisine sahip bir heyet tarafından uygulanamaz 
olduğuna karar verilmesi halinde bu hükümler yalnızca geçerli yasa altında mümkün olan en geniş 
ölçüde uygulatılacak ve bu EULA’nın geri kalan şartları tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya 
devam edecektir. 

(d) Feragat Etmeme. Siz ve eylemleriniz veya eylemsizlikleriniz bu EULA’da açıkça yazılı 
olanlar dışında bu EULA altında başka herhangi bir hak yaratmayacak. Bu EULA’nın herhangi bir 
hakkını veya hükmünü uygulatmamamız söz konusu hak veya hükümden feragat sayılmayacaktır. 
Söz konusu hak veya hükümden feragat yalnız yazılı olursa ve usulüne uygun olarak 
yetkilendirilmiş bir temsilcimiz tarafından imzalanmışsa geçerli olacaktır. Bu EULA’da açıkça ortaya 
konanlar haricinde taraflardan herhangi birinin bu EULA altındaki kanun yollarını kullanması bu 
EULA altındaki diğer kanun yollarına zarar vermeyecektir. 

(e) Üçüncü Taraf Hakları. Bölüm 12’de açıklananlar hariç, bu EULA’nın tarafı olmayan bir kişi, 
bu EULA'nın herhangi bir şartını uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 

25. İletişim Bilgileri  



Bu EULA veya Oyun hakkında sorularınız varsa lütfen Destek Eposta Adresimizden bizimle iletişime geçin. 

  



Ek C-1: Yayın Politikası 

Giriş.  

Oyunlarımızdan keyif aldığınızı umuyoruz ve görüntüler, ses efektleri, oyun içi müzik veya oyunlarımızdan 
diğer varlıkları (“İçerik”) kullanarak ister canlı ister kayıt olsun oyun deneyimlerinizi başkalarıyla 
paylaştığınız oyun oynama videoları (“Videolar”) üretmeye duyduğunuz ilgiyi destekliyoruz. Ancak lütfen 
çoğu durumda İçeriğimizi bizim iznimiz olmadan kullanmanın yasa dışı olduğunu ve haklarımızın ihlali 
olduğunu unutmayın. Bu politika size İçeriğimizle deneyiminizi Videolarınızda halka paylaşmanız için 
verdiğimiz sınırlı haklar hakkında size bilgi vermektedir. 

Videolarda İçeriğimizi kullanmanız bu Yayın Politikasında açıkça belirtilen durumlar haricinde ticari 
olmayan amaçlarla sınırlı olmalıdır:  

İçeriğimizi Videolarda bu Yayın Politikası kapsamında açıkça aksini belirtmedikçe yalnız ticari olmayan 
amaçlar için kullanabilirsiniz. Hal böyle iken, İçeriğimizden faydalanan Videonuzu herhangi bir şirket veya 
kişiye ücret veya bir başka bedel karşılığı lisanslayamazsınız veya önce bunu yapmak için bizim yazılı 
yetkilendirmemizi almadan başka ticari kullanıma konu edemezsiniz. Kendi Videolarımızı ticari amaçlarla 
kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ayrıca bizim İçeriğimizden faydalanan Videolarınız yalnız bizim 
takdirimize göre onu eğitimsel veya tanıtım amaçlı yapacak yorumlara, oyun oynamaya veya yeterli 
orijinalliğe sahip olmalıdır. Bu politika altında yeterli OLMAYAN Videolara örnek olarak, oyunlardan 
kesilmiş sahnelerden klipler veya belirli bir oyunun müziğinin kayıtları (kesilen sahne veya müzik hakkında 
hiçbir yorum olmadan) verilebilir. 

Ancak bu Yayın Politikasının diğer bölümlerine uymanız koşuluyla aşağıdaki iki yönteme göre ödeme 
almanıza izin verebiliriz: 

 İçeriğimizden faydalanan Videonuzu barındıran YouTube veya Twitch gibi bir platformda 
(“Platform”) gösterilen reklamlar yoluyla Videonuzdan Para Kazanma. 

 Profilinizde veya Platformdaki Video açıklamanızda yayımlanan bağış bağlantısı yoluyla bağış 
almak. 

Videonuzun dağıtımını nasıl yapabilirsiniz: 

Geçerli EULA’nın ve bu Yayın Politikasının şartlarına tabi olarak bizim İçeriğimizi kullanan Videolar 
yaratabilirsiniz ve bu Videoları izleyicilerin herhangi bir ücret ödemeden görmelerine izin verilen web 
sitelerinde söz konusu Videoları serbestçe dağıtabilirsiniz. Bazı web sitelerinin ücretli hizmetler 
sunduklarını anlıyoruz. Bu Videoları barındıran web sitesi izleyicilerin bunları izlemesi için bedava bir 
yöntem sağlarsa Videoları o web sitelerinde de dağıtabilirsiniz. 

Bizim İçeriğimizden faydalanan Videonuza neleri koyamazsınız: 

EULA kapsamında Kullanıcı İçeriği olarak yasak olan herhangi bir içeriği ve aşağıdakileri Videolara 
koyamazsınız (ne de Videoya yakın veya aynı sayfada bağlantı vererek): 

 Videonun bizim tarafımızdan üretildiğini veya sizi veya Videonuzu onayladığımızı ima eden 
herhangi bir şey (bizimle aranızda ayrı bir yazılı veya başka sözleşme kapsamında bizimle bir 
onaylama ilişkiniz olmadıkça); 



 Hileler, hack’ler, kötüye kullanmalar veya üçüncü taraf programları ile bunların herhangi birine ait 
bağlantılar veya 

 İçeriğimizin geçerli yasayı ihlal eden veya bizi aşağılayan ya da bizim takdirimize göre bizim, bağlı 
kuruluşlarımızın, ürünlerimizin, İçeriğimizin veya markalarımızın değerine, şerefiyesine veya 
itibarına zarar verebilen kullanımları. 

 Kamu ahlak ve etik kurallarına aykırı herhangi bir davranış veya tutum. 

Bazı önemli ek bilgiler: 

Yalnız bizim tarafımızdan belirleneceği üzere size bildirimde bulunmadan veya size karşı sorumlu olmadan 
İçeriğimizden faydalanan bir Videoyu iş veya başka sebeplerle barındırma, dağıtma veya başka türlü 
kullanıma sunma hakkınızı feshedebiliriz.  Bu gibi durumlarda bu Videodaki hakların feshedildiğine dair 
sizinle veya ilgili web siteleri veya Platformlarla iletişime geçebiliriz (ama zorunda değiliz). 

 

 


