
Fortnite Etkinliği Lisans Şartları 
 

1. Arkaplanı ve Kabulü 

a. Bu Fortnite Etkinliği Lisans Şartları (bu “Şartlar”), Fortnite’ı (“Oyun”) aşağıdaki Bölüm 2’de belirtilen 
yeterlilik kriterlerini (“Yeterlilik Kriterleri” ve bu gibi her etkinlik ya da turnuva, yani “Etkinlik”) karşılayan 
etkinlik ve turnuvalarla bağlantılı olarak işletmeniz ve kullanmanız için Epic Games, Inc.’in (“Epic”) size 
sınırlı bir lisans vereceği yasal koşulları kapsar.  Daha net anlaşılması adına, (i) Yeterlilik Kriterlerinin 
tamamını karşılamayan etkinlikler veya turnuvalar ya da (ii) başka bir şekilde bir arenada veya mekânda 
gerçekleştirilen etkinlikler veya turnuvalar, her bir durumda (madde (i) veya (ii)), sizin tarafınızdan ve 
Epic tarafından imzalanmış ayrı bir yazılı sözleşme yoksa, lisanssız ve yetkisizdir.   

b. Etkinlikler düzenleyebilmeniz, işletebilmeniz ya da Online Etkinliklere ev sahipliği yapabilmeniz için, bu 
Şartlara her zaman uymayı kabul etmelisiniz (ya da 18 yaşından veya ikamet ettiğiniz ülkedeki reşit olma 
yaşından küçükseniz (“Reşit Olmayan Kişi”) ebeveyniniz ya da yasal vasiniz sizin adınıza kabul etmelidir).  
“KABUL ET” düğmesine tıklayarak bu Şartları kabul ettiğinizi (ya da Reşit Olmayan Kişiyseniz, 
ebeveyninizin ya da yasal vasinizin kabul ettiğini) onaylamış oluyorsunuz.  Bu Şartların, tarafınızdan (ya 
da Reşit Olmayan Kişiyseniz ebeveyniniz ya da yasal vasiniz tarafından) kabul edilmesi üzerine, tıpkı 
tarafınızdan (ya da Reşit Olmayan Kişiyseniz ebeveyniniz ya da yasal vasiniz tarafından) imzalanmış 
herhangi bir yazılı sözleşme gibi yasal olarak uygulanabilir nitelikte olduğunu kabul edersiniz (ya da Reşit 
Olmayan Kişiyseniz ebeveyniniz ya da yasal vasiniz kabul eder). 

c. Reşit Olmayan Kişiyseniz, bu Şartlardaki “siz” ya da “sizin” ifadeleri, Etkinlik organizatörü olarak size ve 
izin veren ebeveyne ya da yasal vasiye atıfta bulunur.  

2. Etkinlikler için Yeterlilik Kriterleri 

a. Epic tarafından yazılı olarak (e-posta yöntemi dâhil) aksi kararlaştırılmadığı sürece, bir Etkinlik ancak 
aşağıdaki kriterlerin her birini karşılıyor olması durumunda bu Şartlar altında lisanslanır:  

● Etkinlik, televizyonda yayımlanmaz;  

● Etkinliğe katılımı veya Etkinliğin izlenmesini ücretli bilet ya da giriş ücretleri, ücretli abonelik/takip ya 
da oyuncunun satın almasına bağlı başka şartlarla kısıtlamazsınız ya da giriş şartları oluşturmazsınız; 

● Haftada birden (1) fazla Etkinlik organize etmez veya ev sahipliği yapmazsınız; 

● Etkinlik üst üste üç (3) günden uzun sürmez;  

● Etkinlik, kurumsal bir sponsorun adı veya ticari markası kullanılarak pazarlanırsa veya tanıtılırsa, bu 
ad veya ticari marka yalnızca Etkinliğe özel logoda kullanılır.  Şüphelerin önlenmesi açısından, bu 
hüküm, Epic Varlıkları (aşağıda tanımladığı gibi) Etkinlikle bağlantılı olarak kullanıldığında, “Sunan:” 
ya da “Destekleyen:” şeklinde ifadelerin yer aldığı markalamayı yasaklar; 

● Aşağıda Bölüm 3’te belirtildiği şekilde, Etkinliğinizin işletimi, yönetimi veya ev sahipliği ile bağlantılı 
tüm masraf ve giderleri siz ödersiniz; 

● Etkinliğin pazarlanması ve tanıtımı, aşağıdaki Bölüm 5’in şartlarına, Üslup Rehberine (aşağıda 
tanımlandığı gibi) ve Bölüm 6’daki Kısıtlı Sponsor Listesine uygundur; 

● Etkinlik herhangi bir pornografik içerik veya yalnızca yetişkinlere yönelik materyal (Epic tarafından 
belirlendiği şekilde) barındırmamakta veya başka suretle bunları içermemektedir; 



 

 

 

 

● Etkinlik, yarışma yapısının bir parçası olarak alkol tüketimi içermemektedir (bir içki içme yarışması 
gibi); 

● Hiçbir Etkinlik maçında bahis veya kumar oynatmaz veya oynanmasını teşvik etmezsiniz ya da hiçbir 
Etkinlik maçında bahis veya kumar oynanmasından doğrudan ya da dolaylı olarak fayda elde 
etmezsiniz;  

● Sizin organize ettiğiniz ya da ev sahipliği yaptığınız tek bir Etkinlikte tüm oyunculara ve/veya 
takımlara ödenen toplam ücret 25.000 ABD dolarını geçmez;   

● Sponsorlar tarafından size veya oyunculara ve/veya takımlara sunulan toplam yardım katkıları, sizin 
tarafınızdan organize edilen veya ev sahipliği yapılan tek bir Etkinlik için 25.000 ABD dolarını geçmez; 

● Etkinlik Malzemeleri de dâhil olmak üzere (aşağıda tanımlandığı gibi), tüm Etkinlik kuralları ve 
pazarlama malzemeleri aşağıdaki yasal uyarıyı içermeli ya da sergilemelidir: “Bu etkinlik, Epic Games, 
Inc.’in sponsorluğunda değildir, onun tarafından desteklenmez ya da idare edilmez.”; 

● Etkinliğinizle ilgili oyuncu verilerini, istatistiklerini veya maç sonuçlarını fantezi e-sporları ya da e-
sporlar üzerine bahis ile ilgili hiçbir işletmeye temin etmezsiniz veya oyuncu verilerini, istatistiklerini 
ya da maç sonuçlarını fantezi e-sporları veya e-sporlar üzerine bahis için ya da bunlarla bağlantılı 
olarak kullanmazsınız; ve 

● Etkinlik, tüm geçerli yasalara uygundur.  

Yukarıdakilere ek olarak, bir Etkinlik için özel maç erişimi gerekiyorsa, aşağıdaki adrese e-posta 
göndererek özel maçlar oluşturma yetkisini ayrıca talep etmelisiniz: 
TournamentRequests@epicgames.com.  Epic, verdiğiniz destekleyici bilgilere bakarak, tamamen kendi 
takdirine bağlı olarak talebinizi onaylayabilir ya da reddedebilir.  Talebinizde Etkinlik tarihi/tarihleri, 
konum, varsa marka/kreatif ürünler, varsa ödül havuzu, kurallar/sistem ve hâlihazırda web sayfaları 
varsa URL’ler de yer almalıdır.   

Özel maçlar oluşturma yetkisinin, seyirci araçları veya skor tutma sistemlerine erişim sağlamadığını 
lütfen unutmayın. Bu araçlar, üçüncü taraf turnuvalarında (yani Epic’in düzenlemediği turnuvalarda) şu 
an için kullanılamamaktadır. 

b. Herhangi bir Etkinlikle bağlantılı olarak ödenen ücretlerin veya sunulan katkıların hesaplanmasında, ödül 
parası, para ödülü, maaş, aynî ödüller (örneğin oyun donanımı veya ekipmanı), seyahat ve konaklama 
masrafları, sponsor tarafından temin edilen giyim veya ürünler ve kılık kıyafet ücretleri biçiminde ödenen 
ücret veya sunulan katkılar dâhil olmak üzere, değer taşıyan tüm öğeler (nakit ve aynî) sayılacaktır.   

c. Sizinle Epic arasında, Etkinlikleriniz için Yeterlilik Kriterlerinin uygulanması ile ilgili bir anlaşmazlık olması 
durumunda, Etkinliklerinizden birinin veya daha fazlasının Yeterlilik Kriterlerini karşılıyor olup olmaması 
dikkate alınmaksızın, Epic’in tek takdir yetkisiyle verdiği karar nihai ve bağlayıcı olacaktır. 

3. Etkinliklerin Oluşturulması 

a. Organize ettiğiniz, düzenlediğiniz veya ev sahipliği yaptığınız tüm Etkinliklerden ve bu Etkinliklerle 
bağlantılı olarak sizin yaptığınız ya da sizin adınıza yapılan tüm masraflar, harcamalar ve borçlardan 
yalnızca siz sorumlusunuz (prodüksiyon masrafları, satış ve pazarlama masrafları, ayrıca tüm satış, 
kullanım, katma değer vergileri ve benzer vergiler dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir). 



 

 

 

 

b. (i) Etkinliklerinizle ve bu Etkinliklere oyuncuların katılımıyla ilişkili tüm geçerli yasalara uymaktan, (ii) 
herhangi bir Etkinlik organize etmek veya yürütmek için gerekli olan tüm resmî onayları, ruhsatları ve 
izinleri almaktan, ve (iii) Etkinliğin gerçekleştirildiği yerin yargı alanındaki uygun oyuncu yaşına uyumu ve 
çalışma uygunluğunu sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.  Etkinliğiniz üçüncü taraflardan bir gümrük 
izni, onay, feragat, ruhsat veya izin alınmasını gerekli kılıyorsa, bu gümrük izni, onay, feragat, ruhsat veya 
izinden yalnızca siz sorumlusunuz ve bunları siz temin edeceksiniz. 

c. Yukarıdaki Bölüm 3(b)’yi sınırlandırmaksızın, yargı alanınızdaki geçerli yasanın oyunculara veya takımlara 
nakit ve/veya nakit dışı ödüller ödeme veya verme konusunda bir Etkinliğin organizatörüne izin verip 
vermediğini belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.    

ç. Sizin veya sizin namınıza ya da sizinle birlikte çalışan bir kişinin Etkinliğinizin işletimi, prodüksiyonu, 
yönetimi veya ev sahipliği ile bağlantılı olarak yapılan masraf ve harcamaların herhangi bir bölümü için 
Epic’den geri ödeme alma hakkı olmadığını açıkça beyan ve kabul edersiniz. 

d. Bu Şartları ihlal eden veya diğer kullanıcıların Oyundan Epic’in amaçladığı şekilde (Epic tarafından 
belirlendiği şekilde) yararlanması üzerinde başka türlü zarar verici bir etkiye sahip olan bir şekilde 
davranmayacağınızı ve Etkinliğinizdeki her bir katılımcının bu şekilde davranmamasını sağlamak için 
makul çaba sarf edeceğinizi kabul edersiniz.  Özellikle ve yukarıdakileri sınırlandırmaksızın, taciz edici 
veya saygısız hareket, küfürlü veya hakaret niteliğinde dil kullanımı, oyunu terk etme, oyunu sabote 
etme, gizli anlaşma, şike, istenmeyen posta gönderme, sosyal mühendislik, dolandırıcılık veya yasa dışı 
faaliyet davranışlarında (“Toksik Davranış”) bulunmayacaksınız veya Etkinliğinizdeki her bir katılımcının 
bu davranışlarda bulunmamasını sağlamak için makul çaba sarf edeceksiniz. 

e. Epic’in, tek takdir yetkisiyle, herhangi bir kişinin Toksik Davranış veya bu Şartların herhangi diğer ihlalini 
teşkil eden bir faaliyete veya uygulamaya dâhil olduğunu tespit etmesi durumunda, Epic’in söz konusu 
bu kişinin oyun oynamasını veya başka suretle bir Etkinliğe katılmasını engelleme hakkını saklı tuttuğunu 
kabul edersiniz.  Epic, Toksik Davranış veya bu Şartların herhangi diğer ihlali nedeniyle herhangi bir kişiyi 
ilerideki etkinliklere katılmaktan men ettiyse, bu kişinin Etkinliğinize katılmasına izin vermemeyi kabul 
edersiniz.   

f. Bir Etkinliğe katılan herhangi bir kişi ile, söz konusu kişinin Epic’in kendi etkinliklerinde ve turnuvalarında 
oynama veya bunlara katılma kapasitesini, şimdi veya gelecekte, yasaklayan veya kısıtlayan hiçbir 
sözleşme veya anlaşma yapmamayı kabul edersiniz.  Epic’in bir oyuncuyu davranışlar veya diğer ihlaller 
nedeniyle Oyunun yer aldığı herhangi bir etkinlikte ve turnuvada yarışmaktan men etmiş olması 
durumunda, bu oyuncunun Etkinliklerde yarışmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. 

4. Lisansın Verilmesi  

a. Bu Şartlara uyumunuza tabi olarak, Epic size aşağıdakiler için münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı 
(alt lisans verme hakkı olmayan) bir lisans vermektedir ve siz de bunu kabul etmektesiniz: (i) Oyunu bir 
ya da daha fazla Etkinlikte kullanma ve halka açık olarak sergileme; (ii) aşağıdaki reklam ve sponsorluk 
sınırlamalarına tabi olarak Oyunu, Etkinlikle ilişkili olarak tanıtmak; (iii) bir internetten yayın platformu 
üzerinden (ör., Twitch, YouTube vb.) (“İnternetten Yayın Platformu”) Etkinliği canlı yayımlamak ve (iv) 
Etkinliklerinizi kaydetmek ve bir İnternetten Yayın Platformu üzerinden istendiğinde izlenebilmesi için 
kayıtları dağıtmak.  

b. Bu Bölüm 4’teki lisans, bu Şartları kabul ettiğiniz (ya da Reşit Olmayan Kişiyseniz ebeveyniniz ya da yasal 
vasinizin kabul ettiği) tarihte yürürlüğe girer.  Oyun size lisanslanır, satılmaz.  Bu Şartlar size Oyun 
üzerinde herhangi bir tasarruf veya sermaye payı hakkı tanımaz. 



 

 

 

 

c. Bir Epic Varlığını, Etkinliklerinizin bir internet yayınına veya kaydına dâhil ederseniz, yerleştirirseniz veya 
başka suretle bunlardan yararlanırsanız ya da Oyuna ait bir oynama sesini veya videosunu 
Etkinliklerinizin bir internet yayınına veya kaydına dâhil ederseniz, yerleştirirseniz veya başka suretle 
bunlardan yararlanırsanız, bu internet yayınlarını veya kayıtları (“Etkinlik Medyası”) ya da Etkinlik 
Medyasından türetilen işleri (Etkinlik Medyasından türetilen özet görüntüler, video klipler, fotoğraflar, 
grafikler, animasyonlar ya da diğer içerikler ve/veya haberler dâhil, ancak bunlarla sınırlı değil) evrenin 
her noktasında, şu anda bilinen tüm medya formatlarında ya da gelecekte icat edilecek formatlarda 
kopyalaması, sergilemesi, yayımlaması, düzenlemesi, barındırması, saklaması ve başka bir şekilde 
kullanması için Epic’e geri alınamaz, kalıcı, münhasır olmayan, telifsiz bir lisansı/izni bu sözleşmeyle 
verirsiniz. 

ç. Oyunu kullanımınız, Oyunun Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine ve bu Şartlara tabidir.  Oyunun Son 
Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile bu Şartlardaki hükümler arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, 
Epic’in en koruyucu nitelikteki hükümleri (Epic’in belirlediği şekilde) geçerli olacaktır.   

5. Etkinliklerin Pazarlanması ve Tanıtımı 

a. Bu Şartlara uymanıza tabi olarak, Oyun adını, logosunu, Epic’in Üçüncü Taraf Etkinliği Üslup Rehberinde 
gösterilen diğer kreatif unsurları (zaman zaman Epic’in güncellediği, revize ettiği, değiştirdiği ya da 
modifiye ettiği hâliyle “Üslup Rehberi”) ve zaman zaman Epic tarafından Etkinlik organizatörlerine 
sağlanan diğer Oyun içeriğini (“Epic Varlıkları”) Etkinliklerinizi pazarlamak ve tanıtımını yapmak için 
kullanabilirsiniz.  Her bir durum için Epic’in önceden yazılı izni olmaksızın, Epic Varlıklarını değiştiremez, 
tadil veya modifiye edemezsiniz ya da Epic Varlıklarının herhangi bir türevini veya varyasyonunu 
oluşturamazsınız. 

b. Epic Varlıklarını (i) insanların Etkinliğinizin resmî bir Epic prodüksiyonu olduğuna veya Epic tarafından 
desteklendiğine ya da onaylandığına inanmasına neden olacak bir şekilde; (ii) Epic’in, veya ürünlerinin, 
hizmetlerinin ya da markalarının değerine, itibarına veya namına zarar veren bir biçimde (Epic’in 
belirlediği şekilde); veya (iii) soyut veya dijital ürün dâhil olmak üzere, her türden ürün oluşturmak, 
pazarlamak veya satmak için kullanamazsınız.   

c. Epic Varlıklarının herhangi bir bölümünü içeren Etkinlikleriniz için tüm pazarlama ve tanıtım malzemeleri 
(“Etkinlik Materyalleri”) Oyunun izleyici kitlesi için uygun olmalı ve Epic Varlıklarının ruhu ve tarzıyla 
uyumlu olmalıdır (Epic tarafından belirlendiği şekilde).  Etkinlik Materyalleriniz, Oyun veya herhangi bir 
diğer oyun için hileler ya da korsan uygulamalar tanıtan veya açıklardan yararlanan, ya da Oyun içi para 
birimi yetiştiriciliği açıklarından yararlanan herhangi bir web sitesine bağlantılar içeremez. 

ç. Doğrudan veya dolaylı olarak: (i) Epic Varlıklarında yer alan ticari markalara veya hizmet işaretlerine kafa 
karıştıracak şekilde benzeyen bir ticari marka veya hizmet işareti oluşturamaz, kullanamaz, tescil 
ettiremez veya başka şekilde faydalanamazsınız; (ii) Epic Varlıklarının tamamını veya bir bölümünü içeren 
bir alan adı oluşturamaz, kullanamaz, tescil ettiremez veya başka şekilde faydalanamazsınız; (iii) bir ad, 
ticari marka, logo, sosyal medya tanıtıcısı veya alan adın kompozit veya birleştirilmiş bir ticari ad, işaret, 
logo veya alan adı oluşturacak şekilde Epic Varlıklarında yer alan ticari markalar veya hizmet 
işaretlerinden biriyle birleştiremezsiniz veya (iv) Epic’in veya lisansörlerinin Epic Varlıklarındaki veya 
bunların bir bölümündeki haklarını tehlikeye düşürecek, reddedecek veya itiraz edecek ya da elde etme 
girişiminde bulunacak faaliyetlerde bulunamazsınız.  Epic Varlıklarının tüm kullanımı ve bunlarla 
oluşturulan tüm itibar, Epic’in yararına olacaktır. 

d. Etkinlik Materyalleriniz geçerli yasalara, Üslup Rehberine ve bu Şartlara uygun olmalı, başkalarının 
haklarını ihlal etmemeli ve müstehcen, cinsel içerikli, karalayıcı, saldırgan, uygunsuz veya başkaları için 
zararlı olmamalıdır. 



 

 

 

 

e. Epic, kendi takdir yetkisiyle, bu Şartlara uymamanızın bir sonucu olarak, önceden görüntülenmiş veya 
dağıtımı yapılmış olan Epic Varlıklarını kaldırmanızı veya başka suretle çıkarmanızı isteyebilir veya 
herhangi bir nedenle Epic Varlıklarını ileride görüntülemenizi ya da dağıtımını yapmanızı yasaklayabilir.  
Epic’in talimatlarında belirtildiği şekilde Epic Varlıklarını kaldırmanız veya başka suretle çıkarmanız 
yönünde Epic tarafından verilen yazılı talimatı aldıktan sonra üç (3) iş günü süreniz vardır.  

6. Etkinliklerin Sponsorluğu 

a. Bölüm 6(b)’de belirtilen sponsor kısıtlamaları dâhil olmak üzere, bu Şartlara uymanıza tabi olarak 
Etkinlikler için sponsorluklar satabilirsiniz. 

b. Rekabetin dürüstlüğünü ve Epic’in ve ürünlerinin ticari itibarını korumak üzere, aşağıdaki listede yer alan 
varlık, ürün veya hizmetlerin (“Kısıtlı Sponsor Listesi”) hiçbirinin pazarlama, promosyon, destek veya 
sponsorluğunu hiçbir Etkinliğe veya bir Etkinliğin internet yayınına veya kaydına dâhil edemezsiniz: (i) 
uyuşturucular veya uyuşturucuyla ilgili eşyalar; (ii) tütün veya tütünle ilgili ürünler, elektronik sigara 
ürünleri dâhil; (iii) alkol; (iv) ateşli silahlar; (v) pornografi veya yalnızca yetişkinlere yönelik diğer 
materyaller; (vi) (A) içeriği ayırımcı, tacizkâr veya nitelik olarak başka suretle nefret içeren veya (B) 
uygulamaları (Epic tarafından belirlendiği şekilde) Epic’in imajı için zararlı olan veya Epic’in genel eleştiri 
almasına veya üzerine gölge düşmesine yol açan her türlü iş; (vii) yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya 
yürürlükteki kanunları ihlal eden her türlü iş; (viii) kumar ürünleri (fantezi spor bahisleri dâhil), piyangolar 
veya yasa dışı bahis; (ix) oyun içi korsan uygulamalar, hileler, açıklardan yararlanmalar veya oyun içi para 
birimi yetiştiriciliği kullanımını teşvik eden her türlü iş; (x) siyasi adaylar ve (xi) yüksek ücretli telefon 
hizmetleri. 

7. Gizlilik Politikası   

Bu Şartlara tabi olarak Oyunu kullanarak ve Oyunun yer aldığı bir Etkinliğe ev sahipliği yaparak, Epic’in zaman zaman 
güncellenebilecek olan Gizlilik Politikasındaki veri toplama ve kullanımı şartlarını kabul edersiniz.  Gizlilik 
Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.   

8. Feragatler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması   

a. OYUN VE TÜM EPİC VARLIKLARI “OLDUĞU GİBİ” VE “SUNULDUĞU HÂLİYLE” ESASINA DAYALI OLARAK, “TÜM 

KUSURLARIYLA” VE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULMAKTADIR.  EPİC, ONUN LİSANS VERENLERİ VE KENDİSİNİN VE 

LİSANS VERENLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERİ; KANUNLARDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN, TİCARETTEKİ GELENEKLERDEN VEYA 

KULLANIMLARDAN DOĞAN YA DA SÖZLEŞME SÜRESİNCE ORTAYA ÇIKAN TASARRUF, KULLANIMINIZA KARIŞMAMA, YETKİ, 
İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA ELVERİŞLİLİK (EPİC SÖZ KONUSU AMACI 

BİLİYOR OLSUN YA DA OLMASIN VEYA BİLMESİ GEREKSİN YA DA GEREKMESİN), SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ, DOĞRULUĞU VEYA 

EKSİKSİZLİĞİ, SONUÇLAR, MAKUL BAKIM, USTALIKLA ÇALIŞMA, İHMALKÂRLIK OLMAMASI VE VİRÜS OLMAMASI GİBİ TÜM 

DOĞRUDAN, DOLAYLI VE KANUNİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK 

KAYDIYLA OYUN VE EPİC VARLIKLARIYLA İLGİLİ (DOĞRUDAN, DOLAYLI, SÖZLÜ VE YAZILI) TÜM GARANTİLERİ, KOŞULLARI, 
TEAMÜL HUKUKU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE BEYANLARI REDDETMEKTEDİR.  YUKARIDAKİ HÜKMÜN GENELLİĞİNİ 

KISITLAMAKSIZIN, EPİC, LİSANS VERENLERİ VE KENDİSİNİN VE LİSANS VERENLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERİ (İ) OYUNUN VEYA EPİC 

VARLIKLARININ DOĞRU ÇALIŞACAĞINA, (İİ) OYUNUN VE EPİC VARLIKLARININ GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA, (İİİ) 

OYUNUN HERHANGİ BİR ETKİNLİĞİNDE VEYA DİĞER TÜM DURUMLARDA KESİNTİSİZ, ARIZASIZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINA 

YA DA (İV) OYUNDAKİ VEYA EPİC VARLIKLARINDAKİ TÜM KUSURLARIN DÜZELTİLEBİLECEĞİNE VEYA DÜZELTİLECEĞİNE DAİR 

HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.  TİCARET KANUNU BÖLÜM 2-312’DE VEYA DİĞER BENZER YASALARDA BELİRTİLEBİLECEK 

İHLALLERE KARŞI TÜM GARANTİLER AÇIKÇA REDDEDİLMEKTEDİR.  EPİC, EPİC’İN LİSANS VERENLERİ VE KENDİSİNİN VE LİSANS 

VERENLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERİ OYUNUN VEYA BİR EPİC VARLIĞININ ÇALIŞMASININ YA DA OYUNA VEYA BİR EPİC VARLIĞINA 

ERİŞİMİN KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ YA DA GÜVENLİ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.   



 

 

 

 

b. İlgili kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüde, Epic, onun lisans verenleri, kendisinin veya lisans 
verenlerinin bağlı şirketleri ya da Epic’in hizmet sağlayıcıları (hep birlikte “Epic Tarafları” olarak 
anılacaktır), Epic Tarafının hatası, haksız fiili (ihmal dâhildir), kesin yükümlülüğü, tazmin yükümlülüğü, 
ürün yükümlülüğü, sözleşme ihlali, garanti ihlali olsa bile ve hatta Epic Tarafı söz konusu zararların ortaya 
çıkma ihtimalinden haberdar edilmiş olsa bile bu Şartlar, Oyun ya da Epic Varlıklarından kaynaklanan 
veya bunlarla ilişkili olan kâr kayıpları ya da dolaylı, arızi, bağlı, özel, adli veya cezai zararlardan, Oyunun 
kullanımının gecikmesinden veya kullanılamamasından ya da fonksiyonlarının eksikliğinden sorumlu 
olmayacaktır.  Ayrıca, geçerli yasa tarafından izin verilen azami ölçüde, Epic Taraflarının bu Şartlar, Oyun 
veya herhangi bir Epic Varlığının kullanımından ortaya çıkan veya bunlarla bağlantılı olan toplu 
yükümlülüğü, 250 ABD dolarını aşmayacak şekilde doğrudan zararlarınızla sınırlı olacaktır.  Çoklu talepler 
bu sınırlandırmayı genişletmeyecektir.  Zararlarla ilgili bu kısıtlamalar ve muafiyetler, herhangi bir çözüm 
yeterli telafiyi sağlayamıyor olsa bile geçerlidir. 

c. Yukarıdaki hükümlere rağmen bazı ülkeler, eyaletler, şehirler veya diğer yargı bölgeleri yine yukarıda 
belirtilen belirli garantilerin muaf tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermediğinden 
yukarıdaki hükümler sizin için geçerli olmayabilir.  Bu tür yargı bölgelerinde yukarıdaki muafiyetler ve 
sınırlandırmalar yalnızca söz konusu yargı bölgelerindeki kanunların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.  
Ayrıca, kendi yargı bölgenizde Oyunla ilgili bazı ek yasal haklara sahip olabilirsiniz ve bu Şartlardaki hiçbir 
husus Oyunun tüketicisi olarak sahip olabileceğiniz kanuni haklara halel getirmez. 

9.   Tazminat   

(a) Bu Şartları ihlaliniz veya iddia edilen ihlaliniz; (b) kusurlu davranışlarınız veya ihmalleriniz; (c) Oyunu bir Etkinlikle 
bağlantılı olarak kullanımınız (yalnızca Epic Varlıklarının Epic tarafından temin edilen biçimde 
kullanılmasından ortaya çıkan iddialar hariç); (d) bir Etkinliğin organizasyonu, işletimi, prodüksiyonu, 
pazarlaması veya tanıtımı; ve/veya (e) Etkinliklerinizin internet yayınlarının veya kayıtlarının dağıtımından 
(yalnızca Epic Varlıklarının Epic tarafından temin edilen biçimde kullanılmasından ortaya çıkan iddialar hariç) 
kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm talepler, istekler, eylemler, kayıplar, yükümlülükler ve harcamalar 
(avukatlık ücretleri, masraflar ve eksper tanık ücretleri dâhildir) için Epic’i, onun lisans verenlerini, kendisinin 
ve lisans verenlerinin bağlı şirketlerini ve kendisinin ve lisans verenlerinin çalışanlarını, yetkililerini, 
yöneticilerini, acentelerini, yüklenicilerini ve diğer temsilcilerini tazmin etmeyi, onların savunma masraflarını 
karşılamayı ve zarar görmesini önlemeyi kabul edersiniz.  Bu Bölüm 9 kapsamındaki hususlara dayalı olarak, 
mahkeme kararı veya mutabakat kapsamında Epic veya diğer tazmin edilen tarafın ödediği savunma 
masraflarını ve Epic veya diğer tazmin edilen taraf tarafından karşılanan ödemeleri veya kayıpları talep 
üzerine Epic’e ödemeyi kabul edersiniz. 

10.   Fesih 

Epic, tek takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, çevrim içi hesap kaydınızda yer alan e-posta adresinize yazılı bildirim 
göndermek suretiyle bu Şartları ve bu şartlar kapsamındaki haklarınızı ve lisanslarını her an nedensiz olarak 
feshedebilir.  Ayrıca, Epic bu sayfada bir duyuru yayımlayarak Fortnite Etkinlik Lisansı programını her an 
bütünüyle nedensiz olarak sonlandırabilir.   

11.   Bu Şartlarda Değişiklikler 

Epic bu Şartları zaman zaman güncelleyebilir, revize edebilir, değiştirebilir veya tadil edebilir.  Güncellemeler, 
revizyonlar, değişiklikler veya tadiller olup olmadığını görmek için bu sayfaya düzenli olarak bakmakla 
sorumlusunuz.  Revize edilmiş Şartların bu sayfada yayımlanmasından sonra bir Etkinlikte Oyunu kullanmaya 
devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı (ya da Reşit Olmayan Kişiyseniz 
ebeveyninizin ya da yasal vasinizin kabul ettiğini ve onayladığını) ifade eder. 



 

 

 

 

12.   Çareler 

a. Bu Şartlardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, Epic’in, çözümleri arasında, Oyunun yer aldığı 
ilerideki Etkinliklerde bir organizatör olarak görev yapmaktan sizi men edebileceğini beyan ve kabul 
edersiniz.  Özellikle ve yukarıda söz edilenleri sınırlandırmaksızın, oyuncuların ve Etkinliklerinize 
katılanların Toksik Davranışlarını veya bu Şartların herhangi diğer ihlallerini denetlemezseniz ve bu Toksik 
Davranışları veya diğer ihlalleri durdurmak için uygun ve yasal önlemleri almazsanız, Epic’in, çözümleri 
arasında, Oyunun yer aldığı ilerideki Etkinliklerde bir organizatör olarak görev yapmaktan sizi men 
edebileceğini beyan ve kabul edersiniz. 

b. Bu Şartları ihlal etmenizin, Epic açısından tazminat kararının, zararın telafisi için yeterli olmayacak olan, 
onarılması mümkün olmayan zarara neden olabileceğini ve, böyle bir ihlal ya da ihlal tehdidi durumunda, 
Epic’in, yasaklama emri biçiminde olanlar dâhil olmak üzere, parasal olmayan tedbir, ihtiyati tedbir veya 
kati mahkeme emri, aynen ifa veya herhangi bir mahkeme tarafından sağlanabilecek olan herhangi başka 
bir çözüm hakkına sahip olacağını beyan ve kabul edersiniz ve işbu belgeyle, bu çözümlerle bağlantılı 
olarak bir senet güvenceye alma veya gönderme ya da fiili maddi zararların gösterilmesi gerekliliğinden 
feragat edersiniz.  

c. Bu Şartlardaki çareler münhasır kabul edilmeyecektir, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde veya başka 
suretle mevcut olan diğer tüm çarelere ilave niteliğinde olacaktır. 

13.   Genel Şartlar   

a. Bu Şartlardan veya bu şartlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya talebinizin 
(“Talep”), herhangi bir kanun hükmü veya kuralı tercihini ya da uyuşmazlığını uygulamaya koymaksızın, 
North Carolina kanunlarıyla yönetileceğini kabul edersiniz.  Bir Talepten ortaya çıkan veya taleple 
bağlantılı olan herhangi bir hukuk davası, dava veya kanuni kovuşturma yalnızca ABD federal 
mahkemelerinde veya Wake Country’de yer alan her davada North Carolina mahkemelerinde 
başlatılacaktır.  Bu mahkemeler tarafından sizin üzerinizde yargı yetkisi uygulanması ve bu mahkeme 
yerlerine tüm itirazlardan feragat etmeyi kabul edersiniz.   

b. Herhangi bir Etkinliğin akışını yapmak için kullandığınız Akış Platformunun tüm geçerli yasa ve 
politikalarına uymayı kabul edersiniz.   

c. Bu Şartlar yalnızca sizin ve Epic’in yararına yöneliktir ve burada yer alan, açık veya gizli, hiçbir unsur, 
herhangi bir kişi veya varlığa, bu Şartlar altında veya bu Şartlar nedeniyle herhangi bir nitelikte herhangi 
bir yasal veya adil hak, yarar veya çare verme amaçlı değildir veya bu söz edilenleri vermeyecektir. 

ç. Bölüm 2(a)’da belirlenen toplam tazminat ve/veya sponsor katkısı tutarlarının hesaplanmasıyla bağlantılı 
olarak para birimi dönüştürmesi gerekliyse, bu dönüştürme, söz konusu tutarların ödendiği ve/veya 
temin edildiği günden beş (5) iş günü öncesi olan tarihte İstatistiksel Yayım H.10’da Federal Rezerv 
Sistemi Yöneticiler Kurulu tarafından yayımlanan cari döviz kuru üzerinden yapılacaktır. 

d. Epic’in Hizmet Şartları, Oyunun Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve Epic’in Gizlilik Politikasıyla birlikte bu 
Şartlar, bir Etkinlik sırasında Oyunu işletmeniz ve kullanmanızla ilgili olarak sizinle Epic arasındaki 
sözleşmenin bütününü teşkil eder ve bu Şartların konusuyla ilgili, yazılı veya sözlü, önceki tüm 
sözleşmelerin yerini alır.  Epic tarafından bu Şartlardan feragat edilmesi, bu şartın veya koşulun ya da 
herhangi bir şart veya koşulun daha fazla veya sürekli feragati olarak kabul edilmeyecektir ve Epic’in bu 
Şartlar altında bir hak veya hüküm iddia etmemesi bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına 
gelmeyecektir.  Yetkili bir yargı alanı mahkemesi, bu Şartlardaki herhangi bir hükmün herhangi bir 
nedenle geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, bu hüküm çıkarılacaktır veya bu 



 

 

 

 

Şartlardaki geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecek şekilde asgari 
ölçü ile sınırlandırılacaktır. 

 

*** 


