
 

 
 
 
Zula Yılbaşı Turnuvaları Kural Listesi 
  
 
1.AÇIKLAMALAR 
1.1. Zula Yılbaşı Turnuvaları 
Zula Yılbaşı Turnuvaları, Zula Espor’un bir parçası olarak Lokum Games 
tarafından düzenlenen bir turnuvadır. İşbu kural listesi, Zula Yılbaşı 
Turnuvalarının resmi kural listesidir. Zula Yılbaşı Turnuvaları’na 
başvuruda bulunan bütün oyuncular bu kural listesini okuduklarını ve 
kabul ettiklerini beyan eder. 
  
1.2. Geçerlilik Süresi 
Zula Yılbaşı Turnuvaları Kural Listesi, ilgili turnuvanın başlaması ve 
bitmesi arasındaki süreçte geçerliliğini korur. Bir oyuncunun turnuvadan 
elenmesi ya da diskalifiye edilmesi Zula Yılbaşı Turnuvalarıı Kural 
Listesi’nin bağlayıcılığını etkilemez. 
 
 
 
 
 



 
2.GENEL KURALLAR 
2.1. İletişim 
Zula Espor’un resmi iletişim kanalı e-posta'dır. Zula Yılbaşı Turnuvaları 
ile ilgili önemli duyuruların gözden kaçmaması için başvuru sırasında 
belirtilen e-posta adresi güncel olmalıdır.  
Oyuncular espor@lokumgames.com adresinden gelecek olan 
e-postaları düzenli olarak kontrol etmelidir. 
  
2.2. Gizlilik 
Turnuva yöneticileri ve katılımcılar arasında herhangi bir platformda 
gerçekleşen yazışmaların ve konuşmaların içeriği gizli sayılır. Bu 
yazışmaları ve konuşmaları Lokum Games’in yazılı izni olmadan 
paylaşmak yasaktır. İlgili yazışmaları izinsiz bir biçimde yayınlayan 
katılımcılar hakkında cezai işlem uygulanabilir ve hukuki işlemler 
başlatılabilir. 
 
 
2.3. Bilgi Paylaşımı 
Zula Yılbaşı Turnuvaları’nda yer alan katılımcılar turnuva yöneticileri 
tarafından talep edildiği takdirde ad soyad, doğum tarihi ve iletişim 
bilgilerini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri Lokum Games 
ile paylaşmakla yükümlüdür. 
  
2.4. Katılımcı Bilgilerinin Kullanılması 
Lokum Games, Zula Yılbaşı Turnuvaları’na katılan her oyuncunun adı, 
takma adı, fotoğrafı, sesi, istatistikleri gibi bilgileri de içeren ancak 
bunlarla sınırlı olmayan bilgileri değiştirme ve düzenlemenin yanı sıra 
reklam, gösteri, tanıtım, pazarlama ve ticaret amaçlı faaliyetlerde sınırsız 
olarak kullanma hakkını saklı tutar. 
 
 



 
3.KATILIMCILAR 
 3.1 Yaş Kısıtlaması  
Zula Yılbaşı Turnuvaları’nda 15 yaşından küçük katılımcılar turnuva 
ödülünden faydalanamaz. 
 
  
3.2 Oyuncuların Karakter Adları - Oyuncu Hesapları 
Her oyuncu turnuvaya katıldığı oyuncu hesabı ile turnuva ödülü gelene 
kadar devam etmelidir. Turnuvanın başlamasının ardından oyuncuların 
karakter adlarında herhangi bir değişiklik yapması yasaktır. 
Turnuvanın başlamasının ardından bittiği tarih sonrasındaki 7 gün 
boyunca karakter adı değiştirilmemelidir. Aksi takdirde ödül kazanan 
oyuncuların ödülleri gönderilmeyecektir. 
 
 
3.3 Oyuncular İle İlgili Kısıtlamalar 
  

3.3.1. Cezalı Oyuncular 
Zula organizasyonlarından uzaklaştırma cezası almış ve cezası devam 
eden oyuncuların Zula Yılbaşı Turnuvaları'nda yer alması yasaktır. 
  
        3.3.2. Zula Süper Lig Oyuncuları 
Herhangi bir Zula Süper Lig takımı ile aktif sözleşmesi bulunan 
oyuncular takımın aktif kadrosunda bulunmasa dahi Zula Yılbaşı 
Turnuvaları'nda yer alamaz. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.TURNUVANIN İŞLEYİŞİ 
4.1. Oyuncuların Seçilmesi 
Zula Yılbaşı Turnuvaları’na katılan oyuncu sayısı, onaylı başvuruların 
sayısı kadardır. Başvuruların onaylanması için katılımcıların 15 yaş ve 
üzerinde olmaları gerekmektedir.  
 
 
  
4.2. Turnuva Formatı 
Zula Yılbaşı Turnuvaları'nda bütün maçlar tekli eleme usulüne göre BO1 
olarak oynanacaktır. Bütün maçlar “Herkes Tek”  modunda, 10 dakika/50 
öldürme kuralına göre oynanacaktır.  
 
  
4.3. Maç Programı 
Zula Yılbaşı Turnuvaları'nda bütün maçlar 31 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 
tarihlerinde 16:00-19:00 saatleri arasında oynanır. Lokum Games, 
önceden haber vermek şartıyla maç tarihlerinde ve saatlerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.  
 
  
4.4. Oyuncu ile İlgili Teknik Sorunlar 
Zula Yılbaşı Turnuvaları'nda bir maç başladıktan sonra oyundan 
düşmeler olsa dahi maç devam eder.  
  
4.7. Maç Skorunun Tescil Edilmesi 
Oyuncular maç sonunda maçın sonucunu açık ve net bir şekilde 
gösteren bir ekran görüntüsü almalıdır. Turnuva yönetimi tarafından 
talep edildiği takdirde oyuncu bu ekran görüntüsünü Lokum Games’e 



göndermekle yükümlüdür. Maç skorunun ekran görüntüsü ile tescil 
edilemediği durumlarda ilgili oyuncu diskalifiye edilebilir. 
 
5.YAYIN 
5.1. Yayın Hakkı 
Zula Yılbaşı Turnuvaları’nın bütün yayın hakları Lokum Games’e aittir. 
Oyuncular, maçların Lokum Games yetkilileri tarafından yayınlanmasını 
reddedemez ve bu maçların yayınlanması için gereken durumlarda 
işbirliği yapmayı kabul eder. 
  
5.2. Bireysel Yayınlar 
Lokum Games’in devam eden bir yayınının olmadığı durumlarda, Zula 
Yılbaşı Turnuvaları'nda oynayan oyuncular kişisel yayınlarını açabilir. 
Oyuncuların açtığı kişisel yayınlar dolayısıyla oluşabilecek her türlü 
sorundan oyuncunun kendisi sorumlu olacaktır. 
  
 
6.DAVRANIŞ KURALLARI 
Zula Yılbaşı Turnuvalarına katılan her oyuncu Zula Davranış Kuralları’na 
ve Zula Kullanıcı Sözleşmesine uygun davranacağını kabul ve taahhüt 
eder. Her oyuncu ayrıca turnuva yöneticileri ve turnuvadaki rakipleri 
başta olmak üzere turnuvanın bütün unsurlarına saygılı olmakla 
yükümlüdür. 
 
7.ÖDÜLLER 
Zula Yılbaşı Turnuvaları'nda belirlenen sıralamaya giren oyunculara ödül 
dağıtılacaktır. 
Ödüllerden faydalanmak için oyun hesabının ‘Onaylı Hesap’ (telefon ve 
e-mail) olması gerekmektedir. Aksi halde oyuncular ödül kazansa dahi 
ödülden faydalanamazlar. 
*Turnuva boyunca her oyuncu yalnızca bir defa 1.’lik ödülünden 
faydalanabilir. 



Turnuvayı 2.3.4.5. ve 6. sıralamada tamamlayan oyuncular, bu 
kapsamdaki ödüllerden ise en fazla üç kez faydalanabilir.  
Lokum Games, pozitif rekabeti sağlamak amacıyla ödül şartlarını 
değiştirme haklarını saklı tutar. 
 
Trendyol 20 tl indirim kuponu kullanım şartları; 
 
Kodlar max. 3 ay süreyle geçerlidir.100 TL üstü siparişlerde kullanılabilir.  
Kodlar altın, cep telefonu ve dijital ürün butikleri hariç tüm butiklerde geçerlidir. 
Her kullanıcı kampanyadan bir kez yararlanabilir.**  
Bu kampanya, trendyol.com'da yapılan diğer kampanya ve indirim kodları ile birleştirilemez. 
Özel kampanyalı (2. ürün 1 TL, sepette ek %30 indirim vb.) butiklerde kampanya ve indirim kodu birlikte 
kullanılamaz. 
Kodlar parçalanamaz, tekrarlı kullanım yapılamaz. Tek seferde kullanılabilir. 
Alışveriş tutarının kargo ücreti ve vade farkı hariç kısmı indirime tabii tutulur. 
Siparişin iptal veya iade edilmesi durumunda indirim kodu iadesi yapılmaz veya yeniden kullanım hakkı verilmez. 
Trendyol.com kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.  
 
Trendyol 100 tl hediye kuponu kullanım şartları; 
 
Kodlar altın, cep telefonu ve dijital ürün butikleri hariç tüm butiklerde geçerlidir. 
Her kullanıcı kampanyadan bir kez yararlanabilir.**  
Bu kampanya, trendyol.com'da yapılan diğer kampanya ve indirim kodları ile birleştirilemez. 
Özel kampanyalı (2. ürün 1 TL, sepette ek %30 indirim vb.) butiklerde kampanya ve indirim kodu birlikte 
kullanılamaz. 
Kodlar parçalanamaz, tekrarlı kullanım yapılamaz. Tek seferde kullanılabilir. 
Alışveriş tutarının kargo ücreti ve vade farkı hariç kısmı indirime tabii tutulur. 
Siparişin iptal veya iade edilmesi durumunda indirim kodu iadesi yapılmaz veya yeniden kullanım hakkı verilmez. 
Trendyol.com kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.  
 

 

 
8.KURALLARIN UYGULANMASI 
8.1. Kararların Kesinliği 
İşbu kural setinde yer alan bütün kuralları Lokum Games uygular. Bu 
kuralların yorumunu, turnuvanın planlanmasını, cezaların verilmesini de 
içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan konularda verilen bütün kararlar 
tamamen turnuva yetkililerin takdirindedir ve turnuva yetkilileri tarafından 
verilen kararlar nihai kararlardır. Turnuva yetkililerinin Zula Yılbaşı 
Turnuvaları çerçevesinde verdiği kararlar temyiz edilemez. 

http://trendyol.com/
http://trendyol.com/
http://trendyol.com/
http://trendyol.com/


 
 
 
8.2. Cezalar 
İşbu kural setinde yer alan kuralların ihlali, kuralı ihlal eden oyuncunun 
ceza alması ile sonuçlanır. Bu cezalar uyarı, para cezası, turnuvadan 
men edilme gibi cezalar olabilir. Hiçbir ceza bir kere verilmeye mahsus 
değildir ve tekrarlanan durumlarda birden fazla kez uygulanabilir. 
  
8.3. Kural Değişiklikleri 
Lokum Games, Zula Yılbaşı Turnuvaları Kural Listesi’ni herhangi bir 
zamanda değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu kural 
listesinde belirtilmeyen herhangi bir durumun gerçekleşmesi halinde 
konu ile ilgili değerlendirme yapma ve karar verme hakkı Lokum 
Games’e aittir. 
 
 
 
 


