
 

2021 RIOT GAMES FAN ART YARIŞMASI 

RESMİ KURALLAR 

 

YARIŞMAYA KATILMAK VEYA KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ALIŞVERİŞ 

VEYA ÖDEME YAPILMASI GEREKMEMEKTEDİR. YARIŞMAYI HENÜZ 

KAZANMADINIZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN SATIN ALMAK, KAZANMA ŞANSINIZI 

ARTIRMAYACAKTIR. BU BİR ŞANS OYUNU DEĞİL, BECERİ OYUNUDUR. 

1. Uygunluk. DELAWARE MERKEZLİ BİR ŞİRKET OLAN RIOT GAMES, INC., 

DOĞRUDAN VEYA İŞTİRAKLERİ ARACILIĞIYLA (“SPONSOR”) BU YARIŞMAYA 

(“YARIŞMA”) SPONSOR OLMUŞTUR. 

YALNIZCA LEAGUEOFLEGENDS.COM VE/VEYA İLGİLİ YEREL SİTELERİNİN 

(“SİTE”) (1) HALİHAZIRDA ÇALIŞAN, YÜKLENİCİ VEYA SPONSOR ÇALIŞANI 

OLMAYAN; (II) KATILIM TARİHİNDE ON ÜÇ (13) YAŞ (GÜNEY KORE İÇİN ON İKİ [12] 

YAŞ) (18 YAŞIN ALTINDA OLAN TÜM ESER SAHİPLERİNİN KAYIT SIRASINDA 

EBEVEYNLERİ VEYA YASAL VASİLERİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR) VE ÜZERİNDE OLAN; (III) KÜBA, İRAN, KUZEY KORE, KIRIM, 

SUDAN, VENEZUELA, SURİYE, YUNANİSTAN, İTALYA, ÇİN, QUEBEC, TAYVAN, 

FİLİPİNLER, HONG KONG, MAKAO, VİETNAM, SİNGAPUR, TAYLAND, MALEZYA, 

ENDONEZYA VE MYANMAR DIŞINDA İKAMET EDEN VE (IV) BU TEKLİFİN 

GEÇERSİZ OLMADIĞI BİR ÜLKEDE VEYA BÖLGEDE YASAL OLARAK İKAMET EDEN 

MEVCUT GEÇERLİ ÜYELERİ YARIŞMAYA KATILABİLİR (“ESER SAHİPLERİ”). BU 

YARIŞMA; KÜBA, İRAN, KUZEY KORE, SUDAN, VENEZUELA VE SURİYE’DE VE 

İLGİLİ YASALARLA VEYA ABD’NİN TİCARET KISITLAMALARIYLA YASAKLANDIĞI 

DİĞER ÜLKE VEYA BÖLGELERDE GEÇERSİZDİR. BU YARIŞMA, ABD İLE TİCARET 

YAPMASI YASAKLANAN VEYA KISITLANAN KİŞİLER İÇİN GEÇERSİZDİR. 

YASAKLANDIĞI YERLERDE GEÇERSİZDİR. 

Bu yarışma, bazı ülkelerde veya bölgelerde de geçersiz olabilir veya Sponsor ile birlikte ya da 

Sponsor adına Sponsorun belirli iştirakleri tarafından sunulabilir. Söz konusu bağlı iştiraklere 

ilişkin varsa diğer bilgiler, hükümler ve koşullar, bu belgeye eklenen ve dahil edilen Ek A’da 

sunulan Ülkeye Özgü Ek’te açıklanmıştır. 

Potansiyel kazananların, ikamet ettiği ülkedeki veya bölgedeki yasal reşit olma yaşının 

altında olması durumunda, söz konusu kazananın ebeveyninin veya yasal vasisinin işbu 

Resmi Kuralların şartlarına tabi olmayı ve diğer tüm gerekli hüküm ve koşullara uymayı 

reşit olmayan kazanan adına ve münferiden yazılı olarak (elektronik ortamda veya başka 

şekilde) kabul etmesi gerekmektedir. 

Ödül almaya hak kazanmak için Eserlerin (aşağıdaki tanımıyla) aşağıda belirtilen formatta 

tamamlanması ve Sponsor tarafından teslim alınması gerekmektedir. Sponsor, yukarıdaki 

uygunluk kriterlerini Başlama Zamanından önce (aşağıdaki tanımıyla) gözden geçirme hakkını 

saklı tutar. Siteye üye olmak için kayıt yaptırmadıysanız buraya tıklayarak ve (herhangi bir ücret 

ve yükümlülük olmaksızın) üye kayıt işlemini tamamlayarak kayıt yaptırabilirsiniz. Üyelik 

https://developer.riotgames.com/sign-in


kaydınızı tamamlamadan önce bölgenizde Site için geçerli olan Hizmet Şartları’nı ve Gizlilik 

Bildirimi’ni kabul etmeniz gerekmektedir (örneğin, Kuzey Amerika’dan kayıt yaptıran kullanıcılar 

için Hizmet Şartları ve Gizlilik Bildirimi sırasıyla https://www.riotgames.com/en/terms-of-service 

ve https://www.riotgames.com/en/privacy-notice adreslerinde yer almaktadır). Sitenin Hizmet 

Şartları’nı ve Gizlilik Bildirimi’ni kabul etmek istemiyorsanız üye olma ve bu yarışmaya katılma 

teşebbüsünde bulunmayınız. Sponsorun, ana şirketinin ve bu şirketlerin iştiraklerinin, bağlı 

ortaklıklarının, vekillerinin, profesyonel danışmanlarının ve reklam ve tanıtım ajanslarının 

yöneticileri, görevlileri ve çalışanları, bu kişilerin birinci dereceden akrabaları ve bu kişilerle aynı 

adreste ikamet eden kişiler yarışmaya katılamaz ve herhangi bir ödül kazanamaz. Bu yarışma; 

ulusal, federal ve yerel düzeydeki ve eyalet ve vilayet düzeyindeki ilgili tüm kanun ve 

yönetmeliklere tabidir. Yarışmaya katılmak veya kazanmak için herhangi bir ücretin ödenmesi 

gerekmemektedir. Herhangi bir ihtilaf durumunda, aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklandığı 

gibi, Eserlerin (aşağıdaki tanımıyla) Yarışma başvurusunda belirtilen üye hesabının sahibine ait 

olduğu kabul edilecektir.  

2. Sorumluluk Reddi. Sponsor, diğer tüm katılımcı sponsorlar ve bu sponsorların ilgili ana 

şirketleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yöneticileri, görevlileri, profesyonel danışmanları, 

çalışanları ve vekilleri belirtilen konulardan sorumlu olmayacaktır: (a) geç kalmış, kaybolmuş, 

yanlış adrese yönlendirilmiş, tahrif edilmiş, bozuk veya hasarlı iletimler veya Eserler; (b) telefon, 

elektronik cihazlar, donanım, yazılım, ağ ya da internet kaynaklı arızalar veya bozukluklar veya 

bilgisayarlarla ya da iletişimle ilgili diğer arızalar veya bozukluklar; (c) Sponsorun kontrolü 

dışındaki olaylar nedeniyle Yarışmanın kesintiye uğraması veya yaralanmaların, kayıpların veya 

zararların meydana gelmesi ve (d) Yarışmayla ilgili materyallerde Sponsorun kontrolü dışındaki 

nedenlerden kaynaklanan baskı veya yazım hataları. 

3. Yarışma Süresi. Yarışma, 18 Ocak 2021 tarihinde Pasifik saatiyle (“PT”) 08.00’da (“Başlama 

Zamanı”) başlayacak ve 1 Şubat 2021 tarihinde 23.59’a (PT) kadar (“Bitiş Zamanı”) devam 

edecektir. Bitiş Zamanından sonra alınan Eserlerin sahipleri yarışmayı kazanamaz. Yarışmayla 

ilgili tarihler ve süreler yalnızca Sponsor veya Sponsorun atayacağı taraflarca belirlenecektir. 

4. Yarışmaya Eser Gönderme. Eser Sahipleri, Başlama Zamanından itibaren burada belirtilen ve 

bu belgede atıfta bulunulan gerekli içeriğe sahip olan bir dosyayı buraya tıklayarak başvuru 

yükleme aracı üzerinden yükleyebilir ve böylece eserlerini göndererek Yarışmaya katılabilir 

(“Eser”). Yarışma için gönderilen Eser, çevrimiçi Yarışma bildiriminde belirtilen şartları 

karşılamalıdır.  

Burada belirtilen şekilde yapılmayan Yarışma başvuruları geçersizdir. Eser formu eksik olduğu 

takdirde söz konusu Eser, bu Yarışmanın amaçları için geçerli bir unsur teşkil etmeyecek ve kabul 

edilmeyecektir. Yarışmaya birden fazla Eser göndermek yasaktır. Yarışmaya yeni bir hesap 

oluşturarak birden fazla katılım yapılamaz. Bu tür yeni hesaplar/Eserler diskalifiye edilecektir. 

Tüm Eserler, teslim alındıktan sonra Sponsorun mülkiyeti haline gelecektir. Eserlerin alındığı 

bildirilmeyecek ve Eserler iade edilmeyecektir. 

(i) Ahlaka aykırı, müstehcen, karalayıcı, uygunsuz, aşağılayıcı, pornografik, taciz edici, rahatsız 

edici, yasa dışı, kaba veya küfür içeren davranışları tasvir eden veya yücelten; (ii) herhangi bir ırkı, 

dini veya etnik kökeni aşağılayan; (iii) işbu Resmi Kuralları veya Site Hizmet Şartları’nı ihlal eden 

veya (iv) Sponsor tarafından başka herhangi bir nedenle uygun bulunmayan tüm Eserler, her 

zaman tamamen Sponsorun takdirine bağlı olarak kaldırılabilir veya diskalifiye 
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edilebilir. Kaldırılan Eserler diskalifiye edilir ve geçersiz kabul edilir. Eserler, Eser Sahiplerine 

iade edilmez. Eser Sahiplerinin kaldırma veya diskalifiye işlemi hakkında bilgilendirilmesi 

zorunlu değildir. 

5.  Değerlendirme ve Kazananın Belirlenmesi. Sponsor; kazananların tamamını tüm uygun 

eserler arasından her bir eserin yaratıcılığına, özgünlüğüne ve görsel açıdan göze hitap 

edilebilirliğine (eşit oranda) göre tamamen kendi takdirine bağlı olarak seçecektir. Kazananlar, 

Sponsorun seçiminin hemen ardından e-posta ile (veya başka uygun bir yöntemle) 

bilgilendirilecektir. Kazananlar (veya kazanan yasal reşit olma yaşının altındaysa kazananın 

ebeveyni veya yasal vasisi) ödüllerini talep etmek için bildirimde yer alan talimatlara uymalıdır. 

Bu talimatlar arasında Sponsorun takdirine bağlı olarak bir veya birden fazla belgede yer almak 

üzere (i) kazananın kimliğini, uygunluğunu ve tüm kuralları kabul ettiğini doğrulayan yazılı 

beyanının; (ii) işbu Resmi Kuralların hükümleriyle tutarlı bir izin belgesinin; (iii) bir 

yükümlülükten muafiyet belgesinin ve/veya (iv) bir tanıtım izni belgesinin (toplu olarak 

“Belgeler”) sunulması da yer alabilir. Belirlenen Belgeler, Sponsor tarafından bildirim e-

postasında açıklanan tarihe kadar tamamlanmalı ve sunulmalıdır. Aksi takdirde, zamanın ve 

koşulların el verdiği durumlarda ödül geri alınacak ve başka bir kazanan seçilecektir. Sponsor, 

kazananın kimliği ve uygunluğu konusundaki tespitin doğruluğuna kanaat getirene kadar ödülü 

alıkoyma hakkını her koşulda saklı tutar. Sponsorların tüm konulardaki kararları nihaidir. 

6. Ödüller.  

5 kazanan esere (“Büyük Ödül Kazananı”) ve 25 mansiyon ödülü kazananına (“Mansiyon 

Ödülü Kazananı”) ödül verilecektir. 

Büyük Ödüller 

5 Büyük Ödül Kazananından her biri aşağıda belirtilen büyük ödülü (“Büyük Ödül”) alacaktır:  

● 12,9 inç Gümüş iPad Pro (512 gb, Wi-Fi) 

● Apple Pencil 

● 3250 Riot Puanı 

Her bir Büyük Ödülün yaklaşık perakende değeri (“YPD”) 1.450 ABD dolarıdır. 

Mansiyon Ödülleri 

25 Mansiyon Ödülü Kazananından her biri aşağıda belirtilen mansiyon ödülünü (“Mansiyon 

Ödülü”) alacaktır: 

● 3250 Riot Puanı 

Her bir Mansiyon Ödülünün YPD’si 0 ABD dolarıdır.  

Bu Yarışmada verilen tüm ödüllerin toplam YPD’si azami 6.650 ABD dolarıdır. 

HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN ALINMASI VEYA KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI 

OLAN FEDERAL, ULUSAL VE/VEYA YEREL DÜZEYDEKİ TÜM VERGİLER İLE 

EYALET VE/VEYA VİLAYET DÜZEYİNDEKİ TÜM VERGİLER KAZANANIN 



SORUMLULUĞUNDADIR. Sponsor, yasaların gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde bu 

vergilere ve ödemelere karşılık gelen tutarı ödülden alıkoyma ve kesme hakkını saklı tutar. Tüm 

ödüller, yeterli sayıda uygun Eserin bulunması koşuluyla verilecektir. Sponsorun kontrolü 

dışındaki nedenlerle teslim edilemediği için iade edilen veya bildirimin tesliminden sonraki on beş 

(15) gün içinde talep edilmeyen Ödüller geri alınacak ve başka bir kazanana verilecektir. Ödüller 

devredilemez. Herhangi bir ödülün değiştirilmesine veya değiş tokuş edilmesine (nakit para 

karşılığında yapılan işlemler de dahil olmak üzere) izin verilmez. Bununla birlikte, Sponsor 

tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir ödülü eşit veya daha yüksek değerde başka bir 

ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm ödüller “OLDUĞU GİBİ” ve açık veya zımni 

HERHANGİ BİR TEMİNAT VERİLMEDEN (ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca 

uygunluk konusundaki zımni teminatlar da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) 

verilir. 

7. Eser Üzerinde Hak Tanınması. 

Eser Sahipleri, Eserleri üzerindeki mülkiyet menfaatlerini ve geçerli fikri mülkiyet haklarını 

koruyacaktır. Bununla birlikte, burada sağlanan imkânlar dikkate alınarak, Eser Sahipleri (veya 

Eser Sahibinin reşit olmaması halinde ebeveyni veya yasal vasisi; 7 ve 8. bölümler için “Eser 

Sahibi” ifadesinin bu tarafları da kapsadığı kabul edilmiştir) bu belgeyle Sponsora ve Sponsorun 

vekillerine, iştiraklerine, haleflerine ve tayin ettiği taraflara Eseri Yarışmayla ve Sponsorun 

aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklanan reklam ve pazarlama çalışmalarıyla bağlantılı olarak 

herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanma, dağıtma ve Eserden ticari amaçlarla 

yararlanma hususunda süresiz, gayri kabili rücu, genel, münhasır olmayan (Eser Sahibinin Sitede 

kullanımı da dahil olmak üzere kişisel kullanımları hariç olmak üzere), bedeli tamamen ödenmiş 

ve telifsiz olan, üçüncü taraflara verilebilen ve devredilebilen bir ruhsat vermiştir. Eserlerin gizli 

veya tescilli olmadığı kabul edilmiştir ve edilecektir. Sponsor, tüm Eserleri herhangi bir şekilde ve 

herhangi bir amaçla düzenleme hakkını saklı tutar ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Tüm 

Eser Sahipleri işbu belgeyle, gönderdikleri Eserin (ve eser içeriğinin) kendilerine ait olduğunu 

veya Eserin kendilerine ait olmaması halinde, bu bölümde belirtildiği şekilde kullanım izni verme 

hakkına sahip olduklarını ve söz konusu Eserin internet üzerinden yayınlanmasının ve/veya daha 

sonra ticari amaçlarla kullanılmasının herhangi bir kişi veya kuruluşun gizlilik, tanıtım, telif, ticari 

marka, sözleşme, yayım ve diğer haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Sponsor; 

internet üzerinden yayınlama, ticari satış, çoğaltma, paylaşma, reklam ve tanıtım faaliyetleri, 

dağıtım, iletim, yayım ve yayın da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla Eseri kullanma hakkını 

saklı tutar ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Sponsor, Eserde yer alan fikirleri, konseptleri, 

bilgileri ve teknikleri ürün ve/veya hizmet geliştirme ve pazarlama da dahil olmak üzere herhangi 

bir amaçla kullanma hakkını saklı tutar. Eser Sahipleri, bu Kullanım İzni uyarınca Sponsordan, 

onun vekillerinden, iştiraklerinden ve tayin ettiği taraflardan söz konusu Eserin veya 

içeriğin kullanılması karşılığında başka herhangi bir ödeme, ücret ödemesi, telif hakkı 

ödemesi veya tazminat ödemesi alınmayacağını kabul eder ve anlar. Eser Sahipleri, işbu 

fıkrada yukarıda belirtilen hakların yürürlüğe koyulması, eksiksiz hale getirilmesi veya tasdik 

edilmesi için Sponsor tarafından makul şekilde talep edilen tüm diğer işlemleri (yazılı beyanların 

ve diğer belgelerin yürürlüğe konulması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), 

masrafları Sponsora ait olmak üzere yapmayı kabul eder. Eser Sahibinin ikamet ettiği yerdeki yerel 

yasalar uyarınca Eser üzerindeki hakların bu fıkranın gerektirdiği ölçüde tanınamaması halinde 

yukarıdaki hakların tanınması, Sponsora Eseri kullanabilmesi ve Eserden yararlanabilmesi için 

azami hakkı sağlarken söz konusu yerel yasalara uygunluğu sağlamak için gerekli olduğu şekilde 



düzenlenecektir. Ayrıca, tüm Eser Sahipleri ve onların mirasçıları, üçüncü tarafların haklarının 

ihlalinden kaynaklanan herhangi bir dava ve/veya yükümlülük durumunda, avukat ücretleri ve 

Eserle ilişkili masraflar da dahil olmak üzere, Sponsoru ve varsa eş sponsorları; ana şirketleri, 

vekilleri, iştirakleri, halefleri ve tayin ettikleri taraflar ve bunların ilgili yöneticileri, üyeleri, 

hissedarları, görevlileri, çalışanları, vekilleri ve temsilcileri ile birlikte (yukarıdakilerin tamamı 

bundan sonra toplu olarak “Muaf Tutulan Taraflar” olarak anılacaktır) herhangi bir şekilde veya 

yolla tazmin eder, yükümlülükten muaf tutar ve masun tutar. Bir Eserin bu Yarışmada ödül 

kazanması durumunda, Eser Sahibi, Sponsorun önceden açık yazılı iznini almadan Eseri 

herhangi bir şekilde veya yolla pazarlama, dağıtma, satma, üçüncü taraflara ruhsat verme 

veya Eserden başka bir şekilde ticari amaçlarla yararlanma teşebbüsünde bulunmayacağını 

kabul eder. 

Eser Sahibinin ikamet ettiği yerdeki yerel yasalar uyarınca Eser üzerindeki hakların bu fıkranın 

gerektirdiği ölçüde tanınamaması halinde yukarıdaki hakların tanınması, Sponsora Eseri 

kullanabilmesi ve Eserden yararlanabilmesi için azami hakkı sağlarken söz konusu yerel yasalara 

uygunluğu sağlamak için gerekli olduğu şekilde düzenlenecektir. 

ESER ÜZERİNDE HAKLARIN TANINMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ KABUL 

ETMİYORSANIZ YARIŞMAYA GİRMEYİNİZ.  

8. Kuralların Kabulü; Genel Muafiyet. Tüm Eser Sahipleri, Yarışmaya girerek, işbu Resmi 

Kurallara ve Sponsorun işbu belgedeki tüm amaçlar için nihai olan kararlarına yasaların izin 

verdiği azami ölçüde tabi olmayı kabul eder. Tüm Eser Sahipleri, kasıtlı veya kasıtsız olarak yol 

açılan ve bir sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dahil olmak üzere), teminattan veya başka 

hukuki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanmalara, ölümlere, mal hasarlarına ve 

tahribatlarına, tanıtım veya özel hayatın gizliliğine saygı haklarına ve karalamaya veya kötü 

göstermeye ilişkin her türlü hak talebi, masraf, yaralanma, zarar ve ziyan da dahil olmak ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yarışmadan ya da herhangi bir ödülün tesliminden, yanlış adrese 

tesliminden, kabulünden, zilyetliğinden, kullanılmasından veya kullanılamamasından ve 

bildirimine ilişkin hatalardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü hak talebine, 

masrafa, yaralanmaya, zarara veya ziyana ilişkin tüm dava haklarından feragat eder ve Sponsoru 

ve varsa eş sponsorları; ana şirketleri, vekilleri, iştirakleri, halefleri ve tayin ettikleri taraflar ve 

bunların ilgili yöneticileri, üyeleri, hissedarları, görevlileri, çalışanları, vekilleri ve temsilcileri ile 

birlikte tazmin etmeyi kabul eder, her türlü yükümlülükten muaf tutar ve masun tutar. İlgili yargı 

alanındaki yasalar veya kamu politikaları uyarınca kasıtlı veya taksirli eylemlerden doğan hak 

taleplerinden feragat edilememesi halinde, Eser Sahibi, Sponsorun ihmalinden doğan hak 

taleplerinden açıkça feragat ederek, Sponsorun kasıtlı veya taksirli eylemlerinden doğan hak 

taleplerinden feragat etmiş olmaz. Eser Sahibi, işbu fıkranın veya işbu Resmi Kuralların herhangi 

bir bölümünün geçersiz hale gelmesi durumunda fıkranın veya Resmi Kuralların geri kalanının 

tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edeceğini kabul eder. Yukarıdaki 

hususlara herhangi bir kısıtlama getirmeksizin, tüm Eser Sahipleri, Kaliforniya Medeni 

Kanunu’nun aşağıda verilen 1542. bölümü kapsamındaki haklarından özellikle feragat eder:  

GENEL MUAFİYET, ALACAKLININ MUAFİYETİ VERİRKEN KENDİ LEHİNE 

MEVCUT OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ VEYA ŞÜPHELENMEDİĞİ VE BİLİYOR 

OLMASI HALİNDE BORÇLU İLE UZLAŞMASINI MADDİ OLARAK 

ETKİLEYECEK OLAN HAK TALEPLERİNİ KAPSAMAZ.  



Eser Sahibi, Kaliforniya Medeni Kanunu’nun 1542. Bölümünde yer alan hükümlerin yanı sıra, 

diğer yargı alanlarında benzer etkiye sahip olan her türlü kanunda, kuralda, yasada, kararnamede, 

genel hukuk ilkesinde ve diğer kaynaklarda yer alan hükümler kapsamındaki haklarından ve söz 

konusu hükümlere halihazırda veya gelecekte başvurma haklarından açıkça feragat eder. Eser 

Sahipleri ve kazanan, söz konusu feragatin işbu Resmi Kuralların ve Yarışmanın temel ve önemli 

bir şartı olduğunu onaylar ve kabul eder.  

9. Genel Eser Kuralları: Sponsor, tüm Eserleri ve oyları tamamen kendi takdirine bağlı olarak 

gözden geçirme ve inceleme ve Yarışmanın adil olmasını sağlamak için gerekli gördüğü tüm 

tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Tahrip edilmiş, kaybolmuş, okunaksız, bozuk veya eksik 

Eserlerin uygun olmadığı kabul edilecek, söz konusu eserler diskalifiye edilecek ve geçersiz 

sayılacaktır. 

Sponsor, Sponsorun ana şirketi, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, reklam ve tanıtım ajansları, 

tedarikçileri (tüm ödül sağlayıcılar da dahil olmak üzere), matbaaları ve dağıtıcıları ile bu 

Yarışmayla herhangi bir şekilde ilişkili olan herhangi bir kişi veya kuruluşun ilgili yöneticileri, 

üyeleri, hissedarları, görevlileri, çalışanları, temsilcileri ve vekilleri şu hususlardan sorumlu 

değildir: (i) Eserlerin geç teslim edilmesi, kaybolması, eksik olması, yanlış adrese yönlendirilmesi 

veya zarar görmesi; (ii) her türlü teknik, donanımsal, yazılımsal ve telefonla ilgili arıza ve ağ 

bağlantısının kesilmesi veya mevcut olmaması; (iii) göndericiden veya bu Yarışmayla ilişkili olan 

ya da Yarışmada kullanılan donanımlardan veya programlardan kaynaklanan ve katılım imkanını 

kısıtlayan başarısız, yanlış, eksik, hatalı, bozuk veya gecikmiş elektronik iletişimler; (iv) kazanan 

bildiriminde veya Yarışmayla ilgili diğer iletişimlerde ya da Yarışmadaki Eserlerin işlenmesi, 

gözden geçirilmesi veya çizelge haline getirilmesinde meydana gelebilecek insan hataları veya (v) 

işbu Resmi Kurallarda meydana gelebilecek baskı hataları. Bir baskı hatası, iletim hatası veya 

başka herhangi bir hata nedeniyle işbu Resmi Kurallarda belirtilen sayıdan daha fazla ödül talep 

edilmesi veya açıklanması durumunda Sponsor bu hatayı tamamen kendi takdirine bağlı olarak 

düzeltebilir. Hiçbir koşulda ilan edilen sayıdan fazla ödül verilmeyecektir.  

Herhangi bir etmenin (bilgisayar virüsünün veya solucanının bulaşması, bilgisayar hataları, 

tahrifat, yetkisiz müdahaleler, dolandırıcılık, teknik arızalar ve başka nedenler de dahil olmak 

üzere) Yarışmanın yönetimini, güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü ve uygun şekilde yürütülmesini 

bozması veya etkilemesi ya da Yarışmanın başka nedenlerle işbu Resmi Kurallarda açıklandığı 

şekilde yürütülememesi halinde, Sponsor, Yarışmayı ve işbu Resmi Kuralları tamamen kendi 

takdirine bağlı olarak iptal etme, feshetme, değiştirme veya askıya alma ve/veya kazananları 

durdurma tedbirinin uygulanmasından önce alınan Eserler arasından veya Sponsor tarafından adil 

ve uygun görülen başka herhangi bir şekilde seçme hakkına sahip olacaktır. SPONSOR, 

YANILTICI ESERLER VE ESER SAHİPLERİ ALEYHİNDE YASALARIN İZİN 

VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE YASAL TAKİBAT BAŞLATMA HAKKINI SAKLI 

TUTAR. İşbu Resmi Kurallara uymayan veya Yarışmaya başka herhangi bir şekilde müdahale 

etme teşebbüsünde bulunan Eser Sahipleri ve kazananlar tamamen Sponsorun takdirine bağlı 

olarak diskalifiye edilebilir. 

SPONSOR TARAFINDAN ALINAN TÜM KARARLAR NİHAİDİR. İŞBU RESMİ 

KURALLARDA YER ALAN HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ 

YARIŞMAYA GİRMEYİNİZ. 



10. Telif Hakkı Bildirimi. Yarışmaya ve tüm ilişkili materyallere ilişkin telif hakları, © 2017 Riot 

Games, Inc. ve şirkete ruhsat verenlere aittir. Tüm hakları saklıdır. 

11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya katılarak, Yarışmanın ve işbu 

Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. İlgili herhangi bir davada veya 

yargılamada Kaliforniya Los Angeles County’de bulunan eyalet mahkemeleri ile federal 

mahkemelerin ve ilgili temyiz mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu ve söz konusu 

davaların ve yargılamaların bu mahkemelerde yürütüleceğini gayri kabili rücu şekilde kabul etmiş 

olursunuz. Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi Kurallardan 

kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen her türlü ihtilafın ve dava 

nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul 

etmektesiniz. Ayrıca, bu tür ihtilaflarda hiçbir koşulda ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi 

cebinizden yaptığınız masraflar (Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle 

doğabilecek tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar tazminatı 

haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve fazlaya dair her türlü hakkınızdan 

bu belgeyle feragat etmiş olursunuz.  

12. Dil Uyuşmazlığı. İşbu Resmi Kuralların hüküm ve koşulları ile Yarışma giriş formu veya 

çevrimiçi Yarışma bildirimi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yarışmayla ilgili 

diğer materyallerde yer alan açıklamalar veya diğer ifadeler arasında herhangi bir uyuşmazlık veya 

tutarsızlık olması halinde, Resmi Kurallar geçerli yasaların izin verdiği ölçüde amir, geçerli ve 

hakim olacaktır. Resmi Kuralların İngilizce versiyonu ile İngilizce olmayan versiyonları arasında 

herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlık olması halinde, Resmi Kuralların İngilizce versiyonu 

amir, geçerli ve hakim olacaktır. 

13. Muhtelif. İşbu Resmi Kurallar veya Yarışma hakkındaki sorularınızı lütfen contests-

rg@riotgames.com adresine e-posta ile gönderin veya Riot Games, Inc., “Riot Games Fan Art 

Contest 2021” c/o Riot Games, Inc., 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, CA, 90064 adresine 

yazılı olarak iletin. Sponsor, soruyu ve cevabı herkesin görebileceği şekilde yayınlama hakkını 

saklı tutar. 

14. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası. ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (veya diğer yerlerde 

geçerli olan benzer yasalar) uyarınca, herhangi bir kişinin veya kuruluşun bir Eser Sahibi 

tarafından gönderilen bir Eserin üçüncü tarafların telif haklarını ihlal ettiğine dair iyi niyetli bir 

inanca sahip olması halinde durumu postayla Sponsorun aşağıda verilen adresine Telif Hakkı 

Departmanı’nın dikkatine olacak şekilde iletmesi veya copyright@riotgames.com adresine “Telif 

Hakkı” konulu bir e-posta göndererek bildirmesi gerekmektedir. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası 

bildiriminde şunların yer alması ZORUNLUDUR: (i) iddia edilen hak ihlalinin detaylı açıklaması; 

(ii) telif hakkı veya kullanım izni sahibi; (iii) iddia edilen hak ihlalinin görülebileceği URL(ler); 

(iv) Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası uyarınca şikâyette bulunmak için yetkinizi gösteren bir 

beyan; (v) iletişim bilgileriniz ve (vi) aşağıdaki ifade: 

“Yukarıda belirtilen ve telif hakkıyla korunan materyalin kullanımına telif hakkı sahibi veya onun 

vekili tarafından izin verilmediğine veya bu kullanımın başka nedenlerle yasalara uygun 

olmadığına dair iyi niyetli bir inanca sahibim. Yalan beyanda bulunmam halinde cezaya 

çarptırılabileceğimi kabul ederek, burada sunduğum bilgilerin doğru olduğunu, telif hakkı 

about:blank


sahibini temsil etmeye yetkili olduğumu ve kullanımın ihlal teşkil ettiğine dair iyi niyetli bir inanca 

sahip olduğumu beyan ederim.” 

15. Yarışma Sponsoru. 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, CA, 90064 ABD adresinde 

yerleşik olan Riot Games, Inc., Yarışmanın sponsorudur.  

 

  



Ek A 

Ülkeye Özgü Ek 

  

Aşağıdaki hüküm ve koşullar, aşağıda belirtilen ülkelerde, Resmi Kurallar’ın hükümlerine 

tabi olmak kaydıyla ve aşağıda açıkça belirtilen durumlar dışında tamamlayıcı kabul 

edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına (aşağıda belirtilen yargı alanlarının yerel 

yasalarına tabi olarak), Ek A’da yer alan hiçbir ifade, Resmi Kurallar’a göre sunulan 

Yarışmadan ayrı bir yarışma (değerlendirmesi, ödülü vb. ayrı olan) sunulduğu anlamına 

gelmeyecektir.  

Bu belgede büyük harfle kullanılan ancak tanımlanmayan ifadeler, Resmi Kurallar’da 

belirtilen anlamı taşıyacaktır. 

1.     İrlanda 

a.   Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, İrlanda merkezli bir 

limited şirket olan Riot Games Limited’ı (“Riot İrlanda”) ifade etmektedir. 

Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot İrlanda’nın The Observatory 

Building, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, İrlanda adresine atıfta 

bulunulduğu kabul edilecektir. 

b.  Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, İrlanda yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

2.     Güney Kore 

a.      Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Güney Kore merkezli bir 

limited şirket olan Riot Games Korea Limited’ı (“Riot Güney Kore”) ifade 

etmektedir. Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Güney Kore’nin 30F 

Parnas Tower, 521 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seul, Güney Kore adresine atıfta 

bulunulduğu kabul edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 



 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Güney Kore yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

3.     Türkiye 

a.   Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Türkiye merkezli bir 

limited şirket olan Riot Games Eğlence Hizmetleri Limited Şirketi’ni (“Riot 

Türkiye”) ifade etmektedir. Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot 

Türkiye’nin Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe İş Merkezi 

Kat: 28-29 Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresine atıfta bulunulduğu kabul edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Türkiye yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

4.     Almanya  

a.   Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Almanya merkezli bir 

limited şirket olan Riot Games Services GmbH’i (“Riot Almanya”) ifade etmektedir. 

Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Almanya’nın AM Studio 20 

12489 Berlin Adlershof Cologne 50829, Almanya adresine atıfta bulunulduğu kabul 

edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 



i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Almanya yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

5.     Rusya 

a.   Resmi Kurallar’ın giriş fıkrasında yer alan “BU BİR ŞANS OYUNU 

DEĞİL, BECERİ OYUNUDUR” ifadesi aşağıdaki şekilde tamamen 

değiştirilecektir: “YARIŞMA BİR ŞANS OYUNU DEĞİL, BECERİ 

OYUNUDUR VE RUSYA MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA HALKA AÇIK 

BİR YARIŞMA, HAREKETE GEÇİRİCİ BİR ETKİNLİK VE/VEYA BİR 

PİYANGO TEŞKİL ETMEZ”. 

b.  Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Riot Games U.S. 

Holdings, LLC’nin Rusya şubesini (“Riot Rusya”) ifade etmektedir. Sponsorun 

adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Rusya’nın 125047, Moscow, Lesnaya st., 9, 

floor 12 Rusya adresine atıfta bulunulduğu kabul edilecektir. 

c.   Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Rusya yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

6.     Birleşik Krallık 

a.      Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Birleşik Krallık merkezli 

bir limited şirket olan Riot Games Services Limited’ı (“Riot Birleşik Krallık”) ifade 



etmektedir. Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Birleşik Krallık’ın 5 

New Street Square, London EC4A 3TW, İngiltere adresine atıfta bulunulduğu kabul 

edilecektir.  

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Birleşik Krallık yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş 

olursunuz. Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu 

Resmi Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve 

çözümlenemeyen her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu 

davaya başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. 

Ayrıca, bu tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, 

hiçbir koşulda ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız 

masraflar (Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle 

doğabilecek tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve 

dolaylı zarar tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak 

üzere) ve fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş 

olursunuz. 

7.     Avustralya 

a.   Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Avustralya merkezli bir 

özel şirket olan Riot Games Pty. Ltd.’ı (“Riot Avustralya”) ifade etmektedir.  

Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Avustralya’nın 157 Harris Street, 

Pyrmont Sydney, NSW 2009, Avustralya adresine atıfta bulunulduğu kabul 

edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Avustralya yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

8.  Japonya 

a.      Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Japonya merkezli bir godo-

kaisha olan Riot Games LLC’yi (“Riot Japonya”) ifade etmektedir. Sponsorun 



adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Japonya’nın Roppongi Hills Tower 6-10-1 

Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6111 Japonya adresine atıfta bulunulduğu kabul 

edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Japonya yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Tokyo Bölge Mahkemesi veya Tokyo Dar Yetkili Mahkemesi, Yarışma veya 

işbu Resmi Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya 

çıkan anlaşmazlıklarda ilk derece mahkemesi olarak münhasır yargı yetkisine 

sahip olacaktır. Ayrıca, bu tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar 

haricinde (zararlarınızın Sponsorun ağır ihmalinden veya kasıtlı 

suiistimalinden kaynaklandığı durumlar da dahil olmak üzere), hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

9.  Meksika 

a.      Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Meksika merkezli bir şirket 

olan Riot Games Services S de RL de CV’yi (“Riot Meksika”) ifade etmektedir. 

Sponsorun adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Meksika’nın Avenida Insurgentes 

Sur 730, Interior 5 Col. Del Valle C.P. 03100, Ciudad de México adresine atıfta 

bulunulduğu kabul edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 7. bölümü aşağıdaki şekilde yorumlanmalıdır: 

i.  7.  Eser Üzerinde Hak Tanınması. Tüm Eser Sahipleri, bu yarışmaya 

katılarak ve çizimlerini (eserlerini) yükleyerek söz konusu çizimler 

üzerindeki ekonomik haklarını Riot Meksika’ya devreder. Riot Meksika, 

hakkın devredilmesinden itibaren on dört yıl süreyle eserden yararlanma ve 

eseri kullanma, çoğaltma ve şu anda mevcut olan veya gelecekte mevcut 

olacak olan fiziksel veya dijital ortamlar üzerinden dağıtma hakkına sahip 

olacaktır ancak bunu yapmakla yükümlü olmayacaktır. Söz konusu on dört 

yıllık süre, tamamlanmasının ardından eşit sürelerle otomatik olarak 

yenilenecektir. Bu anlaşmanın kabul edilmesiyle, söz konusu hakların 

devredilmesi karşılığında ödeme yapıldığı kabul edilmiş olacaktır. Eser 

Sahibi, Riot Meksika’nın üçüncü taraflara münhasır olmayan başka haklar 

verebileceğini ve eseri kendi imkânlarıyla veya üçüncü bir taraf aracılığıyla, 

karar verdiği herhangi bir şekilde değiştirebileceğini veya 

düzenleyebileceğini açıkça kabul eder. 

 



c. Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Meksika yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, yetkili Meksika mahkemelerince ayrı ayrı 

çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Buna göre, mevcut veya gelecekteki 

ikamet adresinizden veya başka herhangi bir nedenden ötürü sizin için geçerli 

olabilecek diğer yargı alanlarında yargılama yapılmasını talep etme 

hakkınızdan bu belgeyle feragat etmektesiniz. Ayrıca, bu tür ihtilaflarda, 

yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda ödül alamazsınız 

ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar (Yarışmaya katılımla 

ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek tüm zarar ve ziyan 

tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar tazminatı 

haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve fazlaya dair 

her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

10.   Fransa 

a.      Resmi Kurallar’da da kullanılan “Sponsor” ifadesi, Fransa merkezli bir şirket 

olan Riot Games Services SAS’i (“Riot Fransa”) ifade etmektedir. Sponsorun 

adreslerine atıfta bulunulduğunda, Riot Fransa’nın 42 rue Monge, 75005 Paris, 

Fransa adresine atıfta bulunulduğu kabul edilecektir. 

b.      Resmi Kurallar’ın 11. bölümü aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilecektir: 

 i.  11. Geçerli Yasalar ve Yargı Yetkisi. Yarışmaya girerek veya 

katılarak, Yarışmanın ve işbu Resmi Kuralların, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Fransa yasalarına tabi olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yarışmaya katılmak için bir koşul olarak, taraflar arasında işbu Resmi 

Kurallardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan ve çözümlenemeyen 

her türlü ihtilafın ve dava nedeninin, hiçbir şekilde toplu davaya 

başvurulmaksızın, ayrı ayrı çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu 

tür ihtilaflarda, yasaların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde, hiçbir koşulda 

ödül alamazsınız ve fiili olarak kendi cebinizden yaptığınız masraflar 

(Yarışmaya katılımla ilişkili olan masraflar) dışında bu nedenle doğabilecek 

tüm zarar ve ziyan tazminatı, cezai tazminat, arızi tazminat ve dolaylı zarar 

tazminatı haklarınızdan (makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere) ve 

fazlaya dair her türlü hakkınızdan bu belgeyle feragat etmiş olursunuz. 

 

 


