
Ramazan Mücadeleleri 
Katılım Koşulları 

Fortnite Ramazan Mücadeleleri’ne (“Yarışma”) katılarak siz (ve reşit olmayan uygun bir 
kişiyseniz  veya yasal vasiniz) bu Fortnite Ground War Trials Katılım Koşullarına 
(“Katılım Koşulları”) ve her konuda nihai ve bağlayıcı olan Epic Games, Inc., (“Epic”) 
kararlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Katılım Koşullarının herhangi bir şekilde 
ihlal edilmesi Yarışmaya katılımınızın sonlandırılması ile sonuçlanabilir.

KİMLER KATILABİLİR: Yarışmanın tüm bölümleri, bu bölümde aksi belirtilmedikçe 
(“Katılımcı”) geçerli bir Epic hesabına sahip 13 yaş veya üzeri kişilere açıktır. Yarışma, 
yürürlükteki yasaların sınırlandırdığı ya da yasakladığı veya ABD yasalarına göre 
katılımın yasaklandığı ülkelerdeki bireylere açık değildir.  Yukarıdaki maddenin 
genelliğini sınırlamadan Yarışma; Küba, İran, Irak, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye 
ve Kırım, Yuzovka ve Luhansk bölgelerindeki bireylerin katılımına açık değildir.

13 yaş ila ikamet ettiğiniz yargı alanındaki reşit olma yaşı arasında bulunan, reşit 
olmayan uygun bir kişiyseniz veliniz veya yasal vasiniz bu Katılım Koşullarına sizin 
adınıza rıza göstermelidir. 

Epic çalışanları, memurları, müdürleri, acenteleri ve temsilcileri (Epic hukuk, kampanya 
ve reklam ajansları da dâhil) ve onların birinci dereceden aile üyeleri (yaşadıkları yerden 
bağımsız olarak eş, anne, baba, kız kardeşler, erkek kardeşler, erkek çocuklar, kız 
çocuklar, amcalar/dayılar, halalar/teyzeler, erkek yeğenler, kız yeğenler, büyükanneler 
ve büyükbabalar, kayınvalideler, kayınbabalar, kayınbiraderler ve görümceler olarak 
tanımlanır) ve evlerinde yaşayan kişiler (aile üyesi olsun ya da olmasın) ve Yarışmanın 
oluşturulması ya da yönetimi ile bağlantılı tüm kişi ve kurumlar ve hiçbir ana şirket, 
iştirak ve ortak Epic temsilcileri seçilemez. Yasak olduğu yerlerde geçersizdir. Yarışma, 
yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

KATILMA YÖNTEMİ:  20 Nisan 2022 New York Doğu Standart Saatine (“ET”) göre 
04.00 ile 24 Nisan 2022 ET 23.59 ("Yarışma Dönemi") arasında, Katılımcılar Yarışmaya 
katılmak için lanterntrials.fortnite.com (“Yarışma Sitesi”) adresini ziyaret edip aşağıdaki 
talimatları uygulayarak kaydolabilirler.

Kaydolup oturum açtıktan sonra, Katılımcılara Yarışma Dönemi boyunca her gün bir (1) 
günlük yarışma (“Günlük Yarışmalar”) sunulacaktır. Bir Katılımcı, bir Günlük Yarışmayı 
tamamladıktan sonra, söz konusu Katılımcının Yarışma liderlik tablosundaki (“Liderlik 
Tablosu”) sıralamasına göre söz konusu Ödüle hak kazanmak için yeterli puan 
kazanmışsa belirlenen Yarışma ödülünü (“Ödül”) almaya hak kazanacaktır. Puan 
kazanmanın net yollarının listesi Yarışma sitesinde verilecektir ancak bunlar 
aşağıdakileri içerebilir: elemeleri geçmek, belirlenen bitirme klasmanlarına yerleştirilmek, 
fırtına çemberlerinde hayatta kalmak, vb. Açıklık getirmek için, tüm Günlük Yarışmalar 
veya 

Katılımcıların Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi dâhil ancak onunla sınırlı 
olmamak üzere tüm Fortnite kural ve düzenlemelerine uymaları gerekmektedir 
(https://www.epicgames.com/fortnite/eula) (“Fortnite EULA”). Bunun yapılmaması, o 
Katılımcının Yarışmadan diskalifiye edilmesine neden olabilir ve bu Katılımcı tarafından 
kazanılan tüm ilişkili puanlar geçersiz olacaktır.
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LİDERLİK TABLOSU: Liderlik tablosunda görüntülenen puan puanlarının doğru veya 
gerçek zamanlı olmayabileceğini lütfen unutmayın. Epic, teknik sorunlar nedeniyle veya 
sportmenlik dışı bir davranışın veya bu Katılım Koşulları tarafından yasaklanmış başka 
bir davranışın sergilenmesi durumunda, herhangi bir Katılımcı için gösterilen puanları 
değiştirme hakkını saklı tutar. Epic, Katılımcı ve toplam puanlarını doğrulayana ve söz 
konusu Katılımcı resmî olarak Ödülün kazananı olarak ilan edene kadar Liderlik Tablosu 
belirtmiş olsa bile, bir Katılımcı herhangi bir Ödülün alıcısı olmaz.

TANITIM İZNİ: Bu Katılım Koşullarını kabul etmekle her Katılımcı (ve reşit olmayan 
uygun bir kişi olması hâlinde velisi veya vasisi) Epic’in ve görevlilerinin, yasalar özel 
olarak yasaklamadığı sürece ön inceleme veya herhangi bir karşılık ödeme olmaksızın, 
yalnızca Programın duyurulmasıyla bağlantılı olarak, devamlı şekilde, dünya çapında, 
her türlü medya kanalında, Program Süresi öncesinde, sırasında veya sonrasında, 
tanıtım amacıyla, kendi isim, etiket, benzerlik, ses, video ve oyun istatistiği bilgilerini üç 
(3) yıl süreyle kullanmasına izin verir.
● Birinci Zorlayıcı Hedef Ödülü: “Leadlight” oyun içi kozmetik Sargı. (Fortnite 
“Leadlight” oyun içi kozmetik Sargısının yaklaşık Perakende Değeri (“YPD”): USD 4,00 
$/3,60 €*.)
● İkinci Zorlayıcı Hedef Ödülü: Fortnite “Dream Lantern” oyun içi kozmetik Sırt 
Aparatı: (Fortnite “Dream Lantern” oyun içi kozmetik Sırt Aparatının Yaklaşık Perakende 
Değeri (“YPD”) USD 2,40 $/2,20 €*.)

* 

Açıklık getirmek için, Katılımcı her Ödülden yalnızca birini (1) alabilir ve bir Katılımcı bu 
bölümde listelenen Ödüllerden herhangi birini daha önceki bir Fortnite yarışması veya 
promosyonunun parçası olarak almışsa, söz konusu Katılımcı bu Yarışma için böyle bir 
Ödül almaya uygun olmayacaktır.

Ödüller, açık veya zımni hiçbir teminat veya garanti olmaksızın "olduğu gibi" verilir.
Ödüllerle ilgili tüm ayrıntılar Epic’in tek takdirindedir. Katılımcılar, Ödülün gerçek 
perakende değeriyle yaklaşık perakende değeri arasında fazla bir fark olması 
durumunda bu fazla değeri alma hakkına sahip olmayacak ve yaklaşık perakende değer 
ile ödülün gerçek perakende değeri arasındaki fark Ödül olarak verilmeyecektir. Epic, bir 
Ödülün mevcut olmaması durumunda, onu benzer veya daha yüksek değerdeki bir Ödül 
ile değiştirme hakkını saklı tutar. Ödüllerin bir Epic hesabı dışında değeri (ticari veya 
başka türlü) yoktur. Ödüller nakde çevrilemez veya alıcılar tarafından değiştirilemez 
veya devredilemez. Ödüller, ilgili Ödül eşiğine ulaştıktan sonraki bir (1) saat içinde veya 
Epic tarafından böyle bir ödül verme işlemi için makul olarak gerekli görülen başka bir 
zaman dilimi içinde doğrudan alıcının Epic hesabına verilecektir. Katılımcılar, burada 
sağlandığı belirtilmeyen Ödül kabulü ve kullanımıyla ilgili tüm masraf ve harcamalardan 
sorumludur. Bir Ödülün kabulü ve kullanımı için ek hükümler ve koşullar geçerli olabilir.

Bir Katılımcının bir Ödülü Fortnite’da kullanımı, Epic’in Hizmet Şartları 
(https://www.epicgames.com/site/en-US/tos adresinden erişilebilir), Epic’in Gizlilik 
Politikası (https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinden erişilebilir) ve Fortnite 
EULA’ya (her biri bir “Epic Sözleşmesi”) tabi olacaktır. Epic, bu anlaşmaları her 
Katılımcıya uygulama hakkına sahiptir. Bir Katılımcı Epic Sözleşmesini kabul etmemeyi 
seçerse, bu Katılımcı Fortnite’ı kullanmamalı veya Ödülleri kullanmaya çalışmamalıdır.
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GENEL KOŞULLAR:  Katılımcılar (ve reşit olmayan uygun bir kişi ise velisi veya vasisi) 
katılımda bulunarak Epic'i, bağlı kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, perakendecilerini, 
distribütörlerini, tedarikçilerini, reklam ve tanıtım ajanslarını ve Yarışmanın geliştirilmesi, 
üretimi, idaresi veya yürütülmesinde herhangi bir şekilde görev alan diğer kişileri ve 
Yukarıdakilerin ilgili yöneticilerini, memurlarını, temsilcilerini ve çalışanlarını (topluca 
"İbra Edilen Taraflar") Yarışmaya katılımınızdan ve bununla bağlantılı olarak alınan 
herhangi bir Ödülün kabulü, kullanımı, kötüye kullanılması veya bulundurulmasından 
kaynaklanan ya da bununla ilgili her türlü sorumluluk, talep, kayıp ve zarardan muaf 
tutmayı, kurtarmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul ederler. İbra Edilen 
Taraflar; sınırlama olmaksızın Yarışmanın idaresi, Yarışma Sitesinin işlevselliği, 
Ödüllerin duyurulması veya Programla ilgili materyallerle bağlantılı olarak ortaya 
çıkabilecek hatalar veya sorunlar dâhil olmak üzere, ister insani, mekanik, teknik, 
elektronik ister dizgi veya basım kaynaklı isterse başka türlü olsun, Programla ilgili veya 
Programla bağlantılı herhangi bir hata veya sorundan sorumlu değildir. Yangın, sel, 
deprem, pandemi, patlama, işçi-işveren anlaşmazlığı veya grev, doğal afet veya halk 
düşmanlarının neden olduğu afet ya da federal hükûmetin, eyalet hükûmetinin veya 
yerel hükûmetin kanun, emir veya yönetmelikleri ya da Epic'in makul şartlarda 
kontrolünde olmayan diğer bir sebep gibi Epic'in kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle 
Epic'in Yarışmaya burada planlandığı gibi devam etmesi mümkün olmazsa, gerekiyorsa 
devlet onayına tabi olarak, Epic, her zaman Yarışmayı değiştirme, askıya alma ya da 
sonlandırma hakkına sahip olacaktır. 

Bu Katılım Koşulları'ndaki herhangi bir maddenin geçersiz ya da uygulanamaz olması, 
diğer maddelerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Katılım Koşullarının 
herhangi bir maddesinin geçersiz ya da başka bir şekilde uygulanamaz olduğu 
saptanırsa, bu Katılım Koşulları, geçersiz veya uygulanamaz madde işbu belgede yer 
almıyormuş gibi, buradaki hükümlere göre yorumlanacaktır. Epic'in bu Katılım 
Koşulları'ndaki herhangi bir koşulu uygulayamaması o koşuldan vazgeçtiği şeklinde 
yorumlanamaz.

Bu Katılım Koşulları'ndaki diğer ilgili maddelerden bağımsız olarak, altı çizili 
bölümdeki hiçbir şey İbra Edilen Tarafların şu durumlar için garantilerini ve 
yükümlülüklerini hariç tutmaz veya sınırlamaz: (i) İbra Edilen Tarafların neden 
olduğu ölüm veya kişisel yaralanma; (ii) İbra Edilen Tarafların ağır ihmali veya 
kasıtlı suistimali durumu; veya (iii) Yasalar gereği İbra Edilen Taraflarca 
sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan diğer herhangi bir sorumluluk veya 
garanti.

KATILIMINIZI SONLANDIRMA HAKKI: Epic, kendi takdirine bağlı olarak, (a) bir 
Katılımcının bu Katılım Koşullarına, Epic’in Hizmet Koşullarına Fortnite SKLS’ne 
uymaması veya (b) Epic, söz konusu Katılımcının hile, kurcalama, bilgisayar korsanlığı, 
aldatma veya diğer bozguncu veya adil olmayan oyun oynama uygulamalar yoluyla 
Yarışmanın meşru işleyişini baltalamaya çalıştığını belirlemesi durumunda ilgili 
Katılımcının Yarışmaya katılımını sonlandırma hakkını saklı tutar.

UYUŞMAZLIKLAR: Bu Katılım Koşulları ve/veya Yarışma ile ilgili uyuşmazlıklar, 
kanunla yasaklanmadıkça, North Carolina eyaletinin kendi kanunlarınca yönetilecektir. 
Epic'in kararları bağlayıcı ve nihaidir. Epic’in dâhil olduğu bir uyuşmazlığa taraf olan 
hiçbir iddia sahibi, dolaysız, cezai, arızi ya da risk sebebiyle oluşan hasarlardan kaynaklı 
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tazminat talep etmeye veya almaya hak kazanmaz.

KİŞİSEL GİZLİLİK: Verdiğiniz bilgiler yalnızca Epic’in 
https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinde bulunan gizlilik politikasına uygun 
olarak kullanılacaktır.
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