
 

 

 

SUPPLY LLAMA TOPLULUK HEDEFİ MÜCADELESİ 

 RESMÎ KURALLAR 

1) Kuralların Kabulü. Supply Llama Topluluk Hedefi Mücadelesine (“Promosyon”) katılmak için bu 
belgede (“Resmî Kurallar”) belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmeli ve bunlara bağlı kalmalısınız. 
Katılımcı kişi, Promosyona katılarak Resmî Kurallara bağlı kalmayı tam ve koşulsuz olarak kabul 
ettiğini onaylar. 

2) Sponsor. Promosyonu yürütmekten sorumlu olan şirket, aşağıdaki tabloda açıklandığı üzere 
Sponsordur. Sponsorun Promosyon ve Resmî Kurallara dair kararları her açıdan nihai ve bağlayıcıdır. 
Promosyon veya Resmî Kurallara dair soruları olan kişiler, Epic Games, Inc. (“Epic”) ile değil, ikamet 
ettikleri coğrafi bölgenin Sponsoru ile iletişime geçmelidirler. Epic, Promosyonun sponsoru, 
organizatörü ya da yöneticisi değildir. 
 
Bir kişinin ikameti, bu Promosyonun amaçları doğrultusunda, kişinin PlayStation® Network için 
hesabının (“PSN Hesabı”) kayıtlı olduğu ülkeye göre belirlenir. Promosyona katılan kişiler, yukarıdaki 
hükümlere bakılmaksızın bu Resmî Kuralları açıkça kabul eder ve ilgili herhangi bir anlaşmazlık, 
Bölüm 12’de açıklandığı şekilde idare edilir. 

COĞRAFİ 
BÖLGE 

KATILIMCI ÜLKELER/BÖLGELER BÖLGESEL SPONSOR 

SIEA 
Arjantin, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, 
Panama, Peru, Paraguay, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Uruguay. 
 
Promosyon; ABD topraklarında, mülklerinde, 
denizaşırı askerî tesislerinde ve ABD veya yerel 
yasalar tarafından farklı bir şekilde yasaklanmış 
ya da kısıtlanmış yerlerde mevcut değildir. 
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SIEE 
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İrlanda, Portekiz, Çekya, Macaristan, Slovakya, 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  
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3) Promosyon Dönemi ve Süre Kaydı.  

a) Promosyon Dönemi: 18 Mayıs 2022, Amerika Birleşik Devletleri Doğu Saati ile 04:00 (TSİ 11:00) - 
22 Mayıs 2022, Amerika Birleşik Devletleri Doğu Saati ile 23:59 (TSİ 23 Mayıs 2022, 07:00).   

b) Resmî Süre Kaydı: Sponsorun bilgisayar sistemi, Promosyonla ilgili tüm konular için resmî süre 
kaydını tutacaktır. 

4) Uygunluk. Promosyon, Promosyon Sürecinin (Bölüm 3’te tanımlanmıştır) başlangıcından itibaren 
yalnızca aşağıda listelenen uygunluk gereksinimlerini karşılayan kişilere açıktır. Aşağıdaki 
gereksinimleri karşılayarak Promosyona katılan kişiler, bundan böyle “Katılımcılar” olarak 
adlandırılacaktır. 
a) Bölüm 2’de listelenen (her biri, bir “Katılımcı Ülke/Bölge” olan) ülkelerden/bölgelerden birinde 

yasal olarak ikamet etmelidir: 
 

b) En az 16 yaşında olmalıdır. Eğer herhangi bir kişi, yaşadığı yerdeki yasal reşit olma yaşının 
altındaysa ya da Promosyon Sürecinin (Bölüm 3’te tanımlanmıştır) başlangıcında bu yaşın altında 
olacaksa (“Reşit Olmayan Kişi”), Promosyona katılım sağlamak için ebeveynlerinden ya da yasal 
vasisinden izin almalı ve ebeveynleri ya da vasisi, onun adına bu Resmî Kuralları kabul etmelidir. 
Sponsor, Reşit Olmayan bir Kişiye herhangi bir ödül verme koşulu olarak ebeveynlerin ya da 
yasal vasinin izni ve kabulünün yazılı bir kanıtını isteyebilir. 

c) Şunlara sahip olmalıdır: (i) geçerli bir PSN Hesabı ve (ii) geçerli bir Epic Games hesabı. (NOT: Bir 
PSN hesabı oluşturmak için ya (i) hesabınızın kayıtlı olduğu ülkedeki yasal reşit olma yaşına 
erişmiş olmanız ya da (ii) ebeveynlerinizin ya da yasal vasinizin, kendi ana Yetişkin Hesaplarının 
kontrolü altında bir Çocuk Hesabı ya da Alt Hesap olacak şekilde, sizin adınıza bir hesap 
oluşturması gerekmektedir.)  

d) ÖNEMLİ: aşağıdaki kişiler, uygunluk kapsamında değildir (yukarıdaki (a)-(c) bölümlerinde 
belirtilen gereksinimleri karşılasalar bile): (i) Sponsorun ya da Epic’in veya bunlardan herhangi 
birinin ilgili ana şirketinin, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin ya da bağlı şirketlerinin çalışanları; 
(ii) kategori (i) ile tanımlanan herhangi bir kişinin birinci dereceden akrabaları (nerede 
yaşadıklarından bağımsız olarak ebeveynleri, çocukları, eşleri, kardeşleri ve onların eşleri olarak 
tanımlanır); ve (iii) akraba olup olmalarından bağımsız olarak kategori (i) ile tanımlanan bir kişi ile 
aynı hanede yaşayan herhangi biri.   

5) Nasıl Girilir. Http://fortnite.sony.com/ adresini ziyaret edin ve kaydolmak için talimatları izleyin (not: 
hesap bağlantısı gerekebilir). Katılımcılar, kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, Fortnite Battle 
Royale ya da Sıfır İnşa oyun modlarında (Solo, Eşli, Üçlü veya Ekip Olarak) fırtına çemberlerinde 
hayatta kalarak, belirtilen üç (3) topluluk hedefinden (her biri, bir “Topluluk Hedefi” olacak şekilde) 
bir veya daha fazlasına katkıda bulunmaya çalışabilirler. Promosyona girmek için kullanılan PSN 
Hesabına atanan e-posta adresinin yetkili hesap sahibi, “Katılımcı” olarak kabul edilir. Oyuncular, 

http://fortnite.sony.com/


 

 

Promosyona yalnızca bir kez girebilir. Oyuncuların Promosyona birden çok defa giriş yapmak için 
ilave veya ikincil PSN Hesapları ya da Epic hesapları oluşturması veya kullanması yasaktır. 

6) Ödül Nasıl Kazanılır. Katılımcılar, kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, Bölüm 7’de listelenen 
Topluluk Hedeflerine katkıda bulunmak için Promosyon Sürecinde Fortnite Battle Royale ya da Sıfır 
İnşa oyun modlarında (Solo, Eşli, Üçlü veya Ekip Olarak) oynayarak ödüller kazanabilirler. Topluluk 
Hedefleri, Promosyon Sürecinde tüm Katılımcıların (“Topluluk”) kapattığı toplam Fırtına Çemberi 
sayısını temel alır. Topluluk Hedefleri sırasıyla tamamlanmalıdır ve Katılımcılar bir sonraki Topluluk 
Hedefine katkıda bulunmaya çalışmadan önce ilk Topluluk Hedefinin ve/veya bir önceki Topluluk 
Hedefinin tamamlanması gerekir. Bir Topluluk Hedefi tamamlandıktan sonra, bu Topluluk Hedefi için 
gerekli olan toplam fırtına çemberi sayısından en az birinde (1) hayatta kalan tüm Katılımcılar, ilgili 
ödülü (Bölüm 7’de belirtildiği üzere) almaya hak kazanacaktır. 
 
Katılımcıların, Promosyon Süreci boyunca bu Resmî Kurallara, Fortnite Son Kullanıcı Lisans 
Sözleşmesi (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) (“Fortnite EULA”) dâhil ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere tüm Fortnite kural ve yönetmeliklerine ve PlayStation Network Hizmet Koşulları ile 
Kullanıcı Sözleşmesine (şu adreste bulunabilir: https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-
of-service/ (“PSN Koşulları”) daima uymaları gerekmektedir. Bunun yapılmaması, o Katılımcının 
Promosyondan diskalifiye edilmesi ve tüm Ödülleri kaybetmesi ile sonuçlanabilir. 

7) Ödüller.   

a) Ödüller, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde verilecektir. İlgili ödülün verilebilmesi için bir 
Topluluk Hedefine ulaşılması gerekmektedir. Eğer tüm Topluluk Hedeflerine ulaşılırsa, uygun 
olan Katılımcılar aşağıda listelenen tüm ödülleri alır. Eğer hiçbir Topluluk Hedefine ulaşılmazsa, 
hiçbir Ödül verilmeyecektir. Katılımcılar, her bir Ödülden yalnızca bir (1) tane alabilir ve eğer bir 
Katılımcı, bu bölümde listelenen Ödüllerden herhangi birini, önceki bir mücadelenin ya da 
promosyonun bir parçası olarak zaten aldıysa, bu Katılımcı bu Promosyon için bu Ödülü almaya 
uygun olmayacaktır. Tüm ödül teslimleri, Katılımcının uygunluğunun ve bu Resmî Kurallara bağlı 
kalındığının doğrulanmasına tabidir. 

Sayı Hedef Ödül 

Topluluk Hedefi #1 Topluluk Tarafından Kapatılan On 

Beş Milyon (15.000.000) Fırtına 

Çemberi 

PS4 Supply Llama Dinamik 

Teması* 

“A Llotta Llamas” oyun içi 

kozmetik Yükleme Ekranı 

*PS5 konsollarında 

çalışmaz. 

Topluluk Hedefi #2 Topluluk Tarafından Kapatılan Otuz 

Milyon (30.000.000) Fırtına 

Çemberi 

PSN Karakter Avatarı Seti 1 

Fortnite “Fresh Iridescence” 

oyun içi kozmetik Kaplama 

Topluluk Hedefi #3 Topluluk Tarafından Kapatılan Kırk 

İki Milyon (42.000.000) Fırtına 

Çemberi 

PSN Karakter Avatarı Seti 2 

Fortnite “Mecha Team 

Glider” oyun içi kozmetik 

Planör  

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

 

b) Yaklaşık Perakende Değeri (ARV). PSN Karakter Avatarı Setleri 1 ve 2 ile PS4 Supply Llama 
Dinamik Teması (“PS Dijital Ödülleri”), her biri 0 Amerikan Doları olacak şekilde bir ARV’ye 
sahiptir. PS Dijital Ödülleri, PlayStation Network dışında hiçbir değere veya kullanıma sahip 
değildir ve gerçek para ya da değerli eşyalar karşılığı satılamaz, aktarılamaz veya kullanılamaz.  
Fortnite “A Llotta Llamas” oyun içi kozmetik Yükleme Ekranı, Epic tarafından satın alıma 
sunulmaması nedeniyle perakende değerine sahip değildir. Fortnite “Fresh Iridescence” oyun içi 
kozmetik Kaplamasının ARV’si 2,40 Amerikan Doları/2,28 €’dur ve Fortnite “Mecha Team Glider” 
oyun içi kozmetik Planörünün ARV’si 4,00 Amerikan Doları/3,80 €’dur. Fortnite “A Llotta Llamas” 
oyun içi kozmetik Yükleme Ekranı, Fortnite “Fresh Iridescence” oyun içi kozmetik Kaplama ve 
Fortnite “Mecha Team Glider” oyun içi kozmetik Planör (toplu olarak “Epik Ödülleri”) bir Epic 
hesabı dışında hiçbir değere (perakende veya başka türlü) sahip değildir. Not: Avro dönüşümü, 2 
Mayıs 2022 tarihli döviz kurlarına dayalı olarak, yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. 

c) Vergiler ve Maliyetler. Bir Katılımcıya verilen herhangi bir ödülün değeri, Katılımcının ülkesinde 
vergi ödeme zorunluluğu ile sonuçlanabilir. Yerel kanunlar tarafından yasaklanan durumlar 
dışında, kazanmayla ya da aldıkları ödüllerle ilgili geçerli tüm vergilerden, harcamalardan, 
maliyetlerden ya da ücretlerden yalnızca Kazananlar sorumludur.  

d) Ödül Bildirimi ve Teslimatı. PS Dijital Ödülleri, Promosyon Sürecinin bitiminden itibaren on beş 
(15) iş günü içinde para puan kodu (PlayStation Store’da kullanılabilir) olarak verilecektir. PS 
Dijital Ödülü alacak kişiler, PlayStation 4 ya da PlayStation 5 konsollarına gelecek bir PSN Sistem 
Mesajı aracılığıyla Sponsordan para puan kodu alacaklardır. Para puan kodlarının kullanma 
talimatları için şu adresi ziyaret edin: playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-
code/. Epic Ödülleri, ilgili Topluluk Hedefinin tamamlanmasından sonraki yedi (7) gün içinde ya 
da bu ödül teslimi için Epic tarafından makul nedenlerle talep edilen farklı bir süre içinde, ödül 
alacak kişinin doğrudan Epic hesabına gönderilecektir.  

e) Olduğu Gibi; Değişim Yok. Ödüller, açıkça ya da ima yoluyla belirtilmiş hiçbir garanti olmaksızın 
“olduğu gibi” verilir. Tüm Ödül ayrıntıları, yalnızca Epic ((aşağıda tanımlandığı üzere) Epic 
Ödüllerine ilişkin olarak) ve Sponsorun ((aşağıda tanımlandığı üzere) PS Dijital Ödüllerine ilişkin 
olarak) takdirine bağlıdır. Katılımcılar, Ödülün gerçek perakende değeri ile ARV arasındaki 
herhangi bir fazlalığı alma hakkına sahip değildir ve Ödülün yaklaşık değeri ile gerçek değeri 
arasındaki fark, ödül olarak verilmeyecektir. Ödüller devredilemez ve değişim, takas ya da nakit 
eş değeri için yapılan hiçbir talep, kabul edilmeyecektir. Hem Sponsor (PS Dijital Ödüllerine dair) 
hem de Epic (Epic Ödüllerine dair), bir ödül herhangi bir nedenle mevcut olmazsa, bir Ödülü eşit 
veya daha büyük bir değere sahip, alternatif bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.  

f) Kaybedilen Ödüller. Herhangi bir Katılımcının uygun olmadığı veya Resmî Kuralları ihlal ettiği 
tespit edilirse ya da Katılımcı, herhangi bir nedenden dolayı bir ödülü kabul etmezse ilgili ödülü 
kaybeder. Kaybedilen ödüller, ödül olarak verilmez. Ödüller, kazanan bildiriminde daha sonraki 
bir bitiş tarihi belirtilmedikçe, bu tür bir bildirimin alınmasından sonraki 90 gün içinde kabul 
edilmelidir. 

g) Ödül Kullanım Koşulları. Bir Katılımcının bir PS Dijital Ödülü kullanması, PSN Koşulları ile Sony 
Interactive Entertainment Gizlilik İlkesi’ne (şu adreste bulunabilir: 
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ ) (her biri, bir “PlayStation İlkesi” olacak 
şekilde) tabi olacaktır. Eğer bir Katılımcı, bir PlayStation İlkesi’ni kabul etmemeyi seçerse, bu 
Katılımcı PSN veya geçerli PS Dijital Ödülünü/Ödüllerini kullanmamalıdır. Bir Katılımcının 
Fortnite’ta bir Epic Ödülü kullanması, Epic’in Hizmet Koşulları (şu adreste bulunabilir: 

http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), Epic’in Gizlilik İlkesi (şu adreste bulunabilir: 
https://www.epicgames.com/privacypolicy) Fortnite’ın Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (her 
biri, bir “Epic Sözleşmesi” olacak şekilde) tabi olacaktır. Epic, bu sözleşmeleri her bir Katılımcıya 
karşı yürürlüğe koyma hakkına sahiptir. Bir Katılımcı bir Epic Sözleşmesini kabul etmemeyi 
seçerse, bu Katılımcının Fortnite kullanmaması ya da bu Ödülleri kullanmaya çalışmaması 
gerekir. 

8) Tanıtım Hakları. Her Katılımcı, bu Promosyona katılarak Promosyonla bağlantılı bir şekilde Sponsora 
sunduğu adını, resmini, portesini, PSN Kimliğini, avatarını ve tüm diğer biyografik bilgilerini ya da 
diğer bilgilerini veya içeriklerini, reklam ya da ticaret de dâhil olmak üzere herhangi bir yasal amaç 
için geçerli yasaların izin verdiği ölçüde tüm yayın organlarında kullanması adına Sponsora ücretsiz, 
münhasır olmayan, sürekli ve dünya çapında bir lisans verir. Sponsor, Katılımcıya başka bir ödeme 
yapmayacaktır ve bu izinler, Katılımcıya tekrar bildirim yapılmadan, Katılımcının değerlendirmesi ya 
da onayı olmaksızın kullanılacaktır.  
 
Katılımcı, bu Resmî Kuralların 2. Bölümünde sağlanan Sponsor adresindeki "SIE Hukuk Departmanı, 
Yasal Bildirimler" kısmına yazarak, verdiği izni resmî bir şekilde iptal etmedikçe, bu Resmî Kurallar 
kapsamında Sponsora verilen tüm izinler, bu Promosyonun sona ermesinden sonra da geçerli 
olacaktır.   
 
Yalnızca Arjantin’de İkamet Edenler için: Bu Resmî Kurallar kapsamında, Arjantin'de ikamet eden bir 
Katılımcı tarafından Sponsora verilen izinler, Katılımcının tazminat talep etme hakkı olmaksızın, bu 
Promosyonun feshinden veya sona ermesinden itibaren üç yıl boyunca geçerli olacaktır. Katılımcı, 
Promosyona katılmasının kendisine herhangi bir maddi zarar vermediğini kabul eder ve iddia edilen 
bu tür bir hasara veya gelirinin azalmasına dayalı olarak bulunabileceği herhangi bir hak talebinden 
açıkça feragat eder. 

9) Veri Toplama ve İşleme. Fortnite üzerinden sağladığınız bilgiler, yalnızca Epic’in 
https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinde bulunan gizlilik ilkesine uygun olarak 
kullanılacaktır. PlayStation Network üzerinden sağladığınız bilgiler, yalnızca Sony Interactive 
Entertainment'ın https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ adresinde bulunan gizlilik 
ilkesine uygun olarak kullanılacaktır. 

10) Genel Koşullar.  

a) Değiştirme, Askıya Alma veya İptal Etme Hakkı. Sponsor, aşağıdaki durumlarda Promosyonu ya 
da Promosyonun herhangi bir bölümünü iptal etme, askıya alma veya değiştirme hakkına 
sahiptir  

i) Sponsor, Promosyonun Sponsorun planladığı şekilde düzenlenemeyeceğine karar verir ya da  

ii) Sponsorun makul kontrolünün ötesindeki herhangi bir hata, ihmal, dolandırıcılık, teknik 
arıza, onaysız değişiklik, bilgisayar virüsü, savaş, acil halk sağlığı durumu veya teknik ya da 
başka bir etken, geçerli herhangi bir yasaya veya düzenlemeye tabi olarak Sponsorun 
Promosyonu düzgün bir şekilde yürütme becerisine zarar verir ya da zarar verebilir.  

 
Bu tür bir iptal, fesih ya da askıya alma durumunda, Sponsor bu tür bir iptal, fesih veya askıya 
alma tarihinden önce ulaşılan herhangi bir Topluluk Hedefi için bu Ödülleri almaya uygun olan 
tüm Katılımcılara Ödül vermeye karar verebilir. 

b) Hatalar, Sorunlar ve Arızalar. Sponsor, Katılımcıların Promosyonda karşılaşabileceği herhangi bir 
problemden, hatadan veya arızadan sorumlu değildir.  

https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

c) Promosyonda Onaysız Değişim, Müdahale ya da Kötüye Kullanım. Aşağıdaki durumlarda, 
herhangi bir Katılımcının bu Promosyondan veya Sponsor ya da kardeş şirketlerinden herhangi 
biri tarafından şu anda gerçekleştirilen veya gelecekte gerçekleştirilecek diğer herhangi bir 
promosyondan diskalifiye edilmesi, Sponsorun mutlak takdirine bağlıdır 

i) giriş sürecinde onaysız değişim ya da  

ii) bu Promosyonun bütünlüğünü etkileyen dolandırıcılık veya kötüye kullanım (makro, komut 
dizisi, bot ya da benzeri yöntemle oluşturulan girdilerin kullanımı dâhildir ancak bunlarla 
sınırlı değildir) ya da  

iii) katılımcının, başka herhangi bir kişiye karşı taciz edici, tehdit edici ya da rahatsız edici 
davranışlarda bulunması veya PlayStation Network Topluluk Davranış Kurallarını ya da PSN 
Koşullarının başka herhangi bir hükmünü ihlal etmesi. 

d) Resmî Kuralların Kontrolü. Bu Resmî Kurallar ile Promosyona dair herhangi bir reklam materyali 
ya da diğer materyaller arasında bir tutarsızlık olması durumunda, bu Resmî Kurallar geçerli 
olacaktır. 

e) Bölünebilirlik. Uygun bir yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından, bu kuralların herhangi bir 
kısmının yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu sonucuna varılırsa, 
kuralların o kısmı kaldırılmış sayılacak ve bu Resmî Kuralların geri kalanı uygulanmaya devam 
edecektir. 

f) Çeviriler. Sponsor, İngilizce dışındaki uygun dillerde bu Resmî Kuralların resmî çevirilerini 
yapabilir. Yasaların izin verdiği ölçüde, bu Resmî Kuralların İngilizce sürümü ile herhangi bir çeviri 
arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce sürümünde bulunan açıklama geçerli 
olacaktır. 

11) SORUMLULUĞUN İPTALİ VE SINIRLANDIRILMASI. 
Her Katılımcı Promosyona katılarak, kanunların izin verdiği azami ölçüde Promosyon için hazırlık, 
seyahat ya da katılım veya Promosyonla ilgili herhangi bir etkinlikte ödüllere sahip olma, onları kabul 
etme ya da kullanma ve tanıtım hakkı, telif hakkı ya da marka hakkı ihlali ve gizlilik, veri koruması ve 
ticari malların tesliminin karalanması ya da ihlali ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasar, 
kişisel yaralanma ve ölüm dâhil olmak üzere, Promosyonla bağlantılı bir şekilde ortaya çıkabilecek 
tüm sorumluluklardan ya da yaralanma, kayıp veya hasardan Sponsor ile Epic’i ve her birine ait 
çalışanları, acenteleri, ana kuruluşları, ortakları, iştirakleri ve bağlı kuruluşları ("İbra Edilen Taraflar") 
tazmin etmeyi, ibra etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul eder.  
 
İbra Edilen Taraflar, yürürlükteki yerel yasalar gerektirmedikçe, yukarıda belirtilenleri sınırlamadan 
şunlardan sorumlu olmayacaktır: herhangi bir yanlış ya da hatalı kayıt bilgisi; insan hataları; teknik 
arızalar; Sponsorun ihmalinden kaynaklansa bile katılımcının Promosyona katılım yetisini 
sınırlayabilecek kayıp, çalıntı, iptal edilmiş, yanlış teslim edilmiş, eksik veya vaktinden önceki kayıtlar; 
katılımcının ya da başka herhangi bir kişinin, Promosyona katılması ya da katılamaması ile ilgili olarak 
bilgisayarına verilen herhangi bir hasar ya da zarar dâhil olmak üzere telefon ağının, bilgisayar 
çevrimiçi sisteminin, bilgisayar donanımının, sunucularının, sağlayıcılarının ya da yazılımların hataları, 
ihmalleri, kesintileri, silinmeleri ya da arızaları; siteye erişememe ya da bilgi veya veri yükleyememe; 
kayıtların hırsızlığı, üzerlerinde oynama, imhası ya da yetkisiz erişimi veya değişimi; telefon, 
bilgisayar ya da telefon hatları veya internet veya herhangi bir internet sitesi üzerindeki elektronik 
arıza ya da yoğunluk veya herhangi başka bir nedenden dolayı geç veya yanlış ya da eksik işlenmiş 
veya kaybedilmiş veri; basım hatası ya da herhangi bir hata; veya tüm bunlarla ilgili herhangi bir 
kombinasyon. Bilgi veya veri yükleme kanıtı, teslimat veya alındı kanıtı olarak kabul edilmez. 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

Okunaksız, kopyalanmış ve eksik kayıtlar diskalifiye edilecektir. Sponsor tarafından belirlendiği üzere 
yanlış, hileli veya yanıltıcı olan kayıtlar ya da eylemler, Katılımcıları uygunsuz hâle getirir ve ilgili tüm 
kayıtlar hükümsüz olur. 
 
İbra Edilen Taraflar, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Promosyondan kaynaklanan 
veya Promosyonla bağlantılı olan herhangi bir tesadüfi, dolaylı veya cezai tazminattan hiçbir 
durumda yükümlü veya sorumlu olmayacaktır. 
 
BAZI YARGI SINIRLARI İÇİNDE TESADÜFİ, DOLAYLI YA DA DİĞER TAZMİNATLAR İÇİN SINIRLAMAYA YA 
DA SORUMLULUK MUAFİYETİNE İZİN VERİLMEMEKTEDİR; SONUÇ OLARAK, YUKARIDAKİ 
SINIRLAMALARIN VEYA MUAFİYETLERİN BAZILARI, BU YARGI SINIRLARI İÇİNDE İKAMET EDEN 
KATILIMCILAR İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.  

12) Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu Resmî Kurallar ve ortaya 
çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, aşağıdaki tabloya tabi olacaktır.  

COĞRAFİ 
BÖLGE 

BÖLGESEL 
SPONSOR 

GEÇERLİ KANUNLAR VE YARGI YETKİSİ 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

SIEE Bölgesindeki Katılımcılar için bu Resmî Kurallarda İngiliz 
yasaları geçerlidir.  

 
Taraflar, mahkemede anlaşmazlık yaşanması durumunda, 
İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır olmayan yargı 
yetkisine tabi olacaklardır. 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

Bu Kurallar, SIEA Bölgesi içindeki bir ülkede ikamet eden 
Katılımcılar için kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti yasalarına 
tabidir, bu yasalara göre değerlendirilir ve yorumlanır. Ara 
buluculuğa tabi olmayan ve asliye mahkemesinde 
başlatılmayan herhangi bir anlaşmazlık, taraflardan herhangi 
biri tarafından San Mateo İlçesi ve Kaliforniya Eyaleti Yüksek 
Mahkemelerinde ya da Birleşik Devletler Kuzey Kaliforniya 
Bölgesi Yerel Mahkemesinde, yargı yetkisine sahip bir 
mahkemeye taşınabilir ve tarafların (Yarışmacı ve Sponsor) her 
biri, bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve yerine tabi 
olmayı ve tüm yargı, yer ve uygunsuz forum itirazlarından 
feragat etmeyi kabul eder. 

 
Bu Resmî Kurallarla ilgili olarak gerçekleşen herhangi bir 
ara buluculuk ya da davada, avukatlık ücretleri de dâhil 
olmak üzere tüm masraflar ve ücretler, davayı kaybeden 
tarafça ödenecektir. 

 
SIEI Sony Interactive 

Entertainment Inc. 
SIEI Bölgesindeki Katılımcılar için bu Resmî Kurallarda, kanunlar 
ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Japonya yasaları geçerlidir.  

 
Taraflar, mahkemede anlaşmazlık yaşanması durumunda, 



 

 

Tokyo Bölge Mahkemesi’nin münhasır olmayan yargı yetkisine 
tabi olacaklardır. 

 
  

 


