
Aşağıda yazan kurallara ek olarak TÜRK CEZA KANUNU’nun tüm maddeleri 

kurallarımıza dahildir.  

  

1.0 ) Yaş Sınırlaması  

1.1 ) 8-13 Yaş arasındaki oyuncu adaylarının ebeveyn isteği dışında sisteme 

kayıt olmaları yasaktır. 13 Yaş altındaki oyuncu adaylarının sisteme kayıt 

olması kesinlikle yasaktır.  

  

2.0 ) Ücretsiz Oyun  

2.1 ) Oyun tamamen ücretsiz olarak oynanabildiği gibi, yardımcı nesnelerin 

kullanımı , belirtilen fiyatlarda ödeme yapılarak sağlanabilmektedir. Ödeme 

yapan kişi herhangi bir sebepten dolayı ceza alırsa veya kapatılırsa hak 

talebinde bulunamaz. Yardımcı nesneler için kesinlikle değişim ve soyulma 

olaylarında iade yapılmayacaktır.  

  

3.0 ) Geri Dönüşüm  

3.1 ) Kullanıcıların kendi karakterlerini geliştirmek amacı ile yaptığı 

ödemeler karşılıksız kalmaz, Sistem Güçlendirme / Geliştirme Çalışmalarıyla 

kullanıcılara hizmet kalitesi olarak geri dönecektir.  

  

4.0 ) Engelli Hesaplar  

4.1 ) Kullanıcıların hesapları , Ceza sistemi'nde bulunan süreli veya 

süresiz kapatılma cezalarını aldıklarında oyun içinde faydalandıkları 

yardımcı nesnelerin kesinlikle iadeleri yapılmaz. Eğer bir açık bulup bunu 

kendinize avantaj sağlamak için kullanırsanız oyun hesabınız 

cezalandırılır. Bulunan tüm oyun ve programlama açıkları derhal Destek 

Sistemi kullanılarak oyun takımına iletilmelidir. Destek sistemine 

gönderilen sahte resim,video ve benzeri unsurlar için tarafların 

başlatacağı hukuki işlemlerde Yönetim sorumlu değildir. Sorumluluk, öğeyi 

gönderen oyuncu ve kapatılan oyuncunundur. Hiç bir oyuncu oyuna ait hiç bir 

ortamda diğer oyuncuları gerçek hayata yönelik olarak tehdit edemez ve 

gerçek hayata yönelik eylemlere zorlayamaz. Oyuna yönelik tehditler bu 

madde kapsamı dışındadır. Herhangi bir oyuncuyu, takım üyesini, oyun 

servisleri ile ilgili birini bulup ona zarar verileceğine yönelik imalar ve 

söylemler kesinlikle yasaktır. Oyun Yöneticileri uygun görmediği bir 

oyuncunun hesabını sebep belirtmeksizin kapatabilir.  

  

5.0 ) Hesap Paylaşımı  

5.1 ) Hesabın veya oyun içindeki herhangi bir eşyanın, başka kişi ya da 

kurumlara Ücret (TL, $, EURO vs) karşılığında Satılması veya alınması 

Kesinlikle yasaktır. Hesapların takası durumunda hiçbir Oyun Yöneticisi, 

Moderatörü vs. sorumlu tutulamaz. Tarafların kendi aralarındaki meseledir. 

Sorumluluk taraflarındır.  

  

6.0 ) Dosya Paylaşımı / Hesap Soyulmaları / Eşya Çalınması  

6.1 ) Oyun içindeki diğer kullanıcılardan veya internet bağlantılarıyla 

alınan dosyalardan gelebilecek olan ve bilgisayarınızda çalıştırıldığında 

klavyede basılan her tür harf,sayı vb. karakterlerin kaydedilmesi durumunda 

hesap soyulmaları meydana gelmektedir. Hesap güvenliği tamamen kullanıcıya 

aittir ve bu gibi durumlarda çalınan hesap, nesne vs. geri iadesi söz 

konusu değildir. Eğer ispat edilirse sadece suçlu hesap süresiz kapatılır.  

  

7.0 ) Diğer Ekler  

7.1 ) Küfür & Hakaret & Argo kullanımı derecesine göre (Chat Block) atılır.  

7.2 ) Aile Bireylerine hakaret (Hesabınız 7 gün kapatılır.)  

7.3 ) Hile & Bug Kullanımı (Hesabınız 1 Ay kapatılır.)  

7.4 ) Oyun içerisinde sohbet satırından reklam yapmak (Hesabınız süresiz 

kapatılır. (Soru-cevabına yönelik yazılar hariç).)  

7.5 ) Oyun yöneticilerine hakaret. (Hesabınız süresiz kapatılır.)  



7.6 ) Çar Satım/Devir yapmak (Başka Serverler veya Ticari Para Değeri:  

(Hesabınız Süresiz kapatılır.)  

7.7 ) Uygunsuz isim kullanmak (Uyarı alırsınız. Düzeltmezseniz 30 Gün 

hesabınız kapatılır.)  

7.8 ) Karakter isimlerinde Oyun takımına benzer nick kullanımı yasaktır. 

7.9 ) Kimse keyfi olarak banlanmamaktadır. Banlananlara destek olmak, taraf 

olmak (Hesabınız süresiz kapatılır)  

7.10 ) Oyundaki mevcut problemleri tekrar tekrar yazarak mesaj kirliliği 

yaratmak (Uyarı alırsınız. Süreli uzaklaştırma alırsınız.)  

7.11 ) Uzaklaştırılan hesabını savunmak için yeni hesap açarak itirazda 

bulunmak (Açtığınız hesapta süresiz kapatılır)  

7.12 ) Oyun içinde  din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmak kesinlikle 

yasaktır. (Chat Block alırsınız. Devamı halinde hesabınız süreli 

kapatılır.)  

7.13 ) Yasalarla belirlenmiş terör örgütleri hakkında propaganda ve 

mesajlar kesinlikle yasaktır. (Hesabınız süresiz kapatılır)  

7.14 ) Herhangi bir oyuncunun oyun hesabı veya oyun hesabındaki herhangi 

bir itemi, server hatasından, server çökmesinden veya benzer bir durumdan 

dolayı zarar görürse oyun hesabının veya oyundaki herhangi bir eşyasının 

eski haline getirilmesini, iadesini talep edemez.  

7.15 ) Oyunun herhangi bir durumunda kapanması/kapatılmasında hiçbir oyuncu 

hak talep edemez.  

  

8.0 ) Yöneticilerin İzleme Hakkı  

8.1 ) Yöneticiler istediği karakteri izleme hakkına sahiptir.  

  

9.0 ) Lonca Kuralları  

9.1 ) Siyaset içeren lonca isimlerinin kullanımı yasaktır, gerekli 

görüldüğünde loncanın başka bir isime taşınması talep edilebilir. Bu talebe 

uymayan loncalar kapatılır.  

9.2 ) Oyun görevlisi lonca liderinden loncada bulunan bir oyuncu ile ilgili 

bazı bilgiler talep edebilir, lonca lideri bu bilgileri eksiksiz ve doğru 

bir şekilde vermekle görevlidir. Yanlış yönlendirme veya hatalı 

bilgilendirme yapan lonca liderinin hesapları kapatılır.  

9.3 ) Lonca üyelerinin toplu bir şekilde oyun yönetimine hakaret etmesi 

veya oyun kurallarını hiçe sayması tüm lonca üyelerinin oyundan 

uzaklaştırılmasına sebep olur.  

9.4 ) Lonca savaşlarında haksız puan elde etmek veya sıralama yükseltmek 

yasaktır. Lonca dağıtılır ve bu işe karışan tüm oyuncuların hesabı 

kapatılabilir.  

9.5 ) Lonca turnuvularında veya özel lonca etkinliklerinde etkinliği 

düzenleyen yöneticinin belirtmiş olduğu tüm kurallara uyulmalıdır. Etkinlik 

yöneticisi kurallara uymadığını düşündüğü loncaları turnuvadan 

çıkartabilir.  

  

10.0 ) Önemli  

10.1) YAPILAN BAĞIŞ SADECE SERVER AÇIK KALMASI İÇİNDİR. Yukarıda  

Belirtilen Maddelerde Belirtilen Durumlarda Oluşabilecek Hiçbir 

Sıkıntıdan Oyun Yöneticileri Sorumlu Tutulamaz. Kurallara aykırı olan 

davranış ve tutumlara Hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir. Olası 

bir iade konusunda Yönetim kanıt istemekle yükümlüdür. Yönetimi tatmin 

etmeyen kanıtlar geçersiz sayılıp iade işlemi yapılmayacakdır.EP Alanlar 

mutlaka ScreenShot gibi kanıtlar yanlarında  

bulundurmalıdırlar.(Dekont,video,screenshot vs.) Kayıt olan , Oyuna giriş 

yapan ve Oyun hizmetlerinden yararlanan tüm kullanıcılar Üyelik ve Hizmet  

Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.   

Yönetim, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi'nde belirtilen maddeleri değiştirme 

hakkını gizli tutar.  


