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Together We Are Riot
#TogetherWeAreRiot dünyadaki en oyuncu odaklı oyun şirketi olma görevimizi 
hayata geçirmek için her Riotçunun birlikte çalışması gerektiğini bize 
hatırlatan bir slogan. Oyuncular için yeni oyunlar ve deneyimler çıkardığımız 
ve şu ana kadarki en önemli yılımızda küresel salgından toplumsal 
tedirginliklere, daha önce eşine rastlamadığımız türden zorluklarla karşılaştık 
ve birlik olma fikri eskisinden bile daha fazla önem kazandı. Böylesi bir 
yılda yönümüzü çok kez değiştirdik ve yeni yollar çizdik. Bunları başarırken 
kapsayıcı ve benimseyici bir kültür oluşturma önceliğimizi hiç kaybetmedik.

Riot’u, Riotçuların tutkularını ve yeteneklerini dışa vurarak oyuncular için keyifli ve kendi 

türünde ses getiren oyunlar üretebilecekleri bir yuva haline getirmek için çalışıyoruz. 

Bunu başarmak için çeşitliliğin yaratıcılığa ve eşitliğin yeniliğe kapı araladığı bir ortam 

oluşturmamız gerekiyor. Bu yılki çeşitlilik ve kapsayıcılık raporu dört ana alana odaklanıyor: 

insanlar, süreç, ürün ve kültür.

Bu rapor her şeyi kapsamasa da 2020’den bazı önemli gelişmeleri ve 2021’in ilk 

yarısındaki bazı başarılarımızı içeriyor. Bazı alanlarda büyük ilerleme kaydederken 

diğerlerinde çalışmalarımız devam etmekte.

Ama herkese kucak açan ve herkesin karakterinin en sevdiği yönleriyle işe gelebildiği bir 

çalışma ortamı sunmak için bir bütün olarak çalışacağız.

“ Riot’a katıldığımdan bu yana bir kere bile çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının kârlılığını veya başarı ihtimalini konuşmam gerekmedi. 

Bunun yerine bu iki değeri nasıl kültürümüzün çekirdeği haline getirebiliriz, DNA’mıza nasıl işleyebiliriz sorularına odaklandık. Geçtiğimiz 

yıl temelimizi oturtmaya devam ettik, farklı bakış açılarını destekleyen yeni programlar oluşturduk, daha fazla eşitlik için mevcut süreçleri 

iyileştirdik ve şirketin gideceği doğrultuyu kendi sorumluluğumuz olarak görmeye devam etmek için platformlarımızı genişlettik. Hâlâ yolun 

başında olsak da şu ana kadar yaptıklarımızdan gurur duyuyorum ve ufuktaki gelişmeler için enerjimi koruyorum.”

 

Angela R., Çeşitlilik Baş Direktörü,  
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık



2019 
ÇALIŞANLARIN 

DAĞILIMI

23.5% Asyalı

59% Beyaz

6.2%
İspanyol veya
Latin kökenli 

2.2%
Siyahi veya Afrika
kökenli Amerikalı

7.8% 
Birden fazla
ırkın karışımı

Birlikte Büyüyoruz

ABD’deki Yeterince Temsil Edilmeyen 
Azınlıklar

Yeterince temsil edilmeyen azınlıklar = ABD’deki siyahiler veya Afrika kökenli 

Amerikalılar, Latin veya İspanyol kökenliler ve Amerika veya Alaska yerlileri

Dünya Genelinde Kadınlar
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2020 
ÇALIŞANLARIN 

DAĞILIMI

25.3% Asyalı

56.5% Beyaz

6.9%
İspanyol veya
Latin kökenli

0.5% 

2.5% 
Siyahi veya Afrika
kökenli Amerikalı

Hawaii veya 
diğer Pasifik 

Adaları yerlisi
7.3% 

Birden fazla
ırkın karışımı

1% 
Ortadoğulu veya

Kuzey Afrikalı

1% 
Ortadoğulu veya

Kuzey Afrikalı

0.3% 
Hawaii veya 
diğer Pasifik 

Adaları yerlisi



Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı En Tepeye Aşılama

Liderlik Ekibi’nin her üyesi yaptıkları her kıdemli personel işe alımında çeşitlilik 

içeren bir aday havuzundaki herkesle mülakat düzenlemekle yükümlü. Bu 

çeşitlilik girişimi sayesinde artık yönetici kadromuzun %29’unu kadınlar 

oluşturuyor ve %22’si yeterince temsil edilmeyen azınlıklara mensup. Bunlar 

arasında çok sayıda departmanda önemli liderlik pozisyonları için işe alınanlar 

da var.

Güçlü Partnerlikler Oluşturma

Geçtiğimiz yıl içinde çok sayıda çeşitlilik içeren kuruluş ve uzun süredir 

siyahilerin eğitim almakta olduğu pek çok üniversiteyle ilişkiler kurduk. 

Böylelikle yeni yetenek havuzlarına erişimimiz oldu ve aday çalışanları 

bünyemize katarken hitap ettiğimiz kesimin çeşitliliğini arttırdık. 2020’de bu 

partnerliklerden faydalanarak 2021’deki staj programlarımızdaki kadınların ve 

yeterince temsil edilmeyen azınlıklara mensup kişilerin sayısını arttırdık.

Birlikte Büyüyoruz

Riot’ta bana fırsatlar sunan çok sayıda rehberim ve yöneticim oldu. 

Burada çalışmaya başladığımda oyun sektöründe hiç deneyimim 

yoktu ama yöneticilerim bunun potansiyelimi veya kariyerimi 

etkilemesine izin vermedi. Benim için sayısız kapı araladılar ve 

beni, benim için mümkün olmayacağını sandığım fırsatlara ve 

yollara yönelttiler.

Burada geçirdiğim sürede hiçbir zaman bir ekipte hiyerarşi varmış 

gibi hissetmediğim, aksine masadaki varlığımın ve sözlerimin her 

zaman bir değer gördüğünü hissettiğim için çok şanslı olduğumu 

düşünüyorum. Şu anki karakterimi oluşturmamda işimin çok büyük 

bir katkısı oldu ve Riot’ta çalışmaktan gurur duyuyorum.” 

Grace P., Üretim Yöneticisi,  
Wild Rift

“
Çeşitlilik İçeren Bir Liderlik Sistemi Kurma

İşe alımlarda çeşitliliği göz önünde bulundurarak her seviyede 
yeni Riotçular bünyemize katmak, gelişmelerine destek olmak 
ve şirketimizde kalıcı olmalarını sağlamak bize küresel oyuncu 
profilimizi daha iyi anlama ve temsil etme imkânı sunuyor.

2020’de üç büyük hedefimiz vardı: temsil edilme konusunda gelişme 

kaydetmek, işe alım süreçlerindeki çalışmalarımızı arttırmak için partnerlikler 

kurmak ve Riotçuların kariyer gelişimlerini daha iyi yönetebilmesi için mesleki 

gelişim fırsatları ve araçları oluşturmak.

Geçen yılki ilerleme raporumuzda olduğu gibi bu yıl da kadınların ve yeterince 

temsil edilmeyen azınlıkların temsil edilme oranını arttırdığımızı bildirmekten 

gurur duyuyoruz. Hâlâ yapılacaklar olsa da (özellikle de yöneticilik 

seviyelerinde) işe alım ve genel temsile ilişkin akımlar bize güç veriyor.

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


2020’de ABD ve Avrupa’daki kadınlar için iki liderlik programı gerçekleştirdik. Riotçular 

liderlik becerilerini geliştirmek ve Riot dışındaki sosyal ağlarını geliştirmek için Pennsylvania 

Üniversitesi Wharton Fakültesi, Yale İşletme Fakültesi ve HEC Paris’te yönetimde kadın liderlik 

programlarına katıldı.

Birlikte Büyüyoruz

%100 Programın topluluk hissiyatını arttırdığını 
düşünen katılımcı oranı

%80 Tatmin olan
katılımcı oranı

Yönetimde Kadın Liderliği Girişimi

Riot’a ilk katıldığımda karşılaştığım zorluklardan 

bahsedebileceğim ya da deneyimlerimi anlayıp benimle 

aynı bakış açısını paylaşan Riotçular bulabileceğim bir 

platform yoktu. Şimdiyse kadınlardan oluşan güçlü bir 

topluluk kurmaya ve bir araya gelebileceğimiz bir alan 

oluşturmaya odaklandığımız Women@Riot gibi programlar 

var. Oyun sektörü hâlâ çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. 

Bu yüzden kadınların kendilerini güvende hissedebileceği 

ve deneyimleri hakkında samimi paylaşımlarda bulunup 

gerektiğinde akıl danışabileceği bir ortam oluşturmak 

çok önemli.

Riot’taki kadınların ilham veren 

hikâyelerini dinlemeye bayılıyorum. 

Riot Forge’un lideri olarak ekipte 

çeşitliliğin ve temsilin sağlanması 

birincil önceliğim ve ekibimizin 

yarısının kadınlardan oluşması 

gurur verici. Bu çeşitliliğe sahip 

olmamız çok önemli çünkü bir ekibi 

güçlü kılan ve oyunlar tasarlarken 

odağımızda bulunan oyuncu tiplerini 

anlamamızı sağlayan şey bu.”

Leanne L., Direktör,  
Riot Forge Lideri

“
Kadın ve Kendini Farklı Cinsiyete Ait Hisseden 
Riotçulara Mesleki Gelişim Olanakları Sunma

Kadın ve kendini farklı cinsiyete ait hisseden Riotçuların hem kişisel hem de mesleki olarak 

büyüme, bağ kurma ve gelişme isteklerine kulak verdik. Kadın ve kendini farklı cinsiyete ait 

hisseden Riotçuların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için Women@Riot’ı oluşturduk. 

Bir topluluk inşa ediyoruz ve katılımcıların yeni beceriler öğrenebileceği, rehberlik ve koçluk 

alabileceği ve sosyal iletişim ağlarını büyütebileceği programlar tasarlıyoruz.



Tüm insan kaynakları süreçlerimize bir
çeşitlilik bakış açısı aşılamaya devam ettik.

Performansa yönelik ayarlamalarımız için Veri Analizi, Hukuk ve Yetenek 

Gelişimi Ekiplerimiz cinsiyet ve yeterince temsil edilmeyen azınlıklara ilişkin 

sonuçları incelemek üzere işbirliği yapıyor. Performans ayarlamalarının 

sonuçlarından edinilen veriler, performans yönetimi süreçlerimizde adil ve 

tutarlı bir yaklaşımın sürdürülmesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerimize 

yönelik hareket edildiğinden emin olmak için çalışan çok disiplinli bir ekip 

tarafından etraflıca inceleniyor.

Buna ek olarak, yılda iki kez maaşlardaki eşitliği inceleyerek şirketin 

tamamında ödenek ve terfilerin sonuçlarını değerlendirecek uzman bir 

üçüncü tarafla ortaklık kurduk. Bu yıl bir kez daha kadın veya yeterince temsil 

edilmeyen azınlıklara mensup Riotçuların maaş ve terfilerinde istatistiksel 

olarak önem arz eden hiçbir fark olmadığını gördük.

Birlikte İlerleme Kaydediyoruz

Riot olarak 2020’de maaş ve yetenek süreçlerimizde kapsayıcılık ve eşitlik sözümüzü sürdürdük. Kadın veya yeterince temsil 

edilmeyen azınlıklara mensup Riotçuların maaşlarında istatistiksel olarak önem arz eden hiçbir fark olmadığını duyurmaktan 

gurur duyuyoruz. Kadınlara yönelik rehberlik ve mesleki gelişim programları sunarak kadınların yetenek süreçlerindeki konumu 

hakkında da çok yol kat ettik.”

Hollie D., Başkan Yardımcısı, 
İnsan Kaynakları

“



Kapsayıcılığın yaratıcılık ve yenilikçiliğin önünü açtığına inanıyoruz. Hedefimiz tüm Riotçuların süper güçlerini 

açığa çıkarabileceği bir ortam oluşturmak. Riot’un kapsayıcı kültürü bizi bu ultra rekabetçi sektörde farklı 

kılacak ve çalışılacak en iyi yere dönüştürecek. Aynı zamanda kapsayıcılığın bir fiil olduğuna ve bu konuda bilfiil 

çalışmamız gerektiğine de inanıyoruz. İlerlememizi hem veri ölçümleriyle nicel bir biçimde hem de Riotçulara 

kulak vererek nitel bir şekilde saptamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu yıl Riot Kapsayıcılık Endeksi’ni oluşturduk. Endeksimiz daha önce Riotçulara sorulmuş olan ve kapsayıcı bir 

deneyimi benimseyen sorulardan oluşuyor. Bu endeks kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmaktaki ilerlememizi 

ölçmemizi sağlayacak.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Riot Noir bana liderlik etmenin yanı sıra şirket çapında benimle 

aynı alandan olmayan insanlarla iletişim kurmanın da farklı bir 

yolu olduğunu gösterdi. Birimler arası böyle bir etkileşimi başka 

şirketlerde hiç görmemiştim. Yeni çalışma fırsatları keşfetmemize 

ve ortamı daha eşit hale getirmek için gereken erişimi 

kazanmamıza imkân tanıyan harika bir topluluk kuruyoruz. Riot, 

Riot Noir ve Riotçu Kimlik Grupları sayesinde daha güçlü bir şirket 

ve böylelikle topluluk da daha iyi hale geliyor. Kalıcı değişimler 

sunan pozitif bir döngüye sahip ve hem topluluk içindeki hem de 

topluluk dışındaki etkilerini görmek heyecan verici.”

Joshua P., Mühendislik Ekibi Lideri, 
Sihirdar Vadisi Ekibi

“ Riotçular Konseyi

Riotçular Konseyi, farklı birimlerden 

Riotçulardan oluşuyor ve Çeşitlilik Baş

Direktörü’ne kültürümüze etki edebilecek 

sorunlar hakkında danışmanlık sunuyor. 

Bu çeşitlilik ve kapsayıcılık öncüleri, bizi 

çeşitlilik ve kapsayıcılık yolculuğumuzda 

ileri taşıyacak fırsatları ve olası çözümleri 

erkenden saptıyor. Konsey beyin fırtınası 

yapabilmek ve Riot’un tamamındaki 

çeşitlilik, kapsayıcılık ve kültürün gelişimini 

hızlandıracak stratejiler üretip uygulamak 

için iki haftada bir bir araya geliyor.

%85
demografiler arasında tutarlılık oranı

Riot Kapsayıcılık Endeksi



Riot’ta yeni başladığımda Riotçu Kimlik Grubu diye bir şey yoktu. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 

Ekibi bile yoktu. O zamandan bu yana Riot’un kaynak sağlama, dinleme ve öğrenmeye 

bağlılığının Riotçular ve yöneticiler tarafından sergilendiğini gördüm. Kıdemli liderlerimiz 

de giderek daha hızlı gelişti ve bu gelişime tanık olmak harika bir his. Bu yolda hâlâ takılıp 

bocaladığımız oluyor ve kesinlikle mükemmel değiliz ama bu hatalardan öğrenme isteği 

bana gerçekten enerji ve umut veriyor.”

Alex Q., Program Yöneticisi,  
İnsan Kaynakları

“

Çalışan kaynakları gruplarımız (Riotçu Kimlik Grupları), çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir 

çalışma ortamını sürdürmenin fırsatları ve zorlukları hakkında görüşlerini ve bakış açılarını 

bize aktarmaları için kuruldu. Ayrıca çeşitliliği kutlamak, oyun sektöründeki özgün temsili 

arttırmak ve Riotçuların diğer Riotçularla ve oyuncularla derin bir aidiyet hissi

oluşturmasını sağlamak için Riotçuları bir araya getiriyorlar. Riotçu Kimlik Grupları görüşleri, 

programları ve faaliyetleriyle her yönüyle kapsayıcı bir topluluk oluşturmada çok önemli bir 

rol oynadı.

Her Riotçu Kimlik Grubu, bir idari liderin desteğiyle bir adet yıllık operasyon 
planı oluşturuyor ve bunlar üç alana odaklanıyor: Riotçular, işletme ve 
topluluk. Şu an 6 Riotçu Kimlik Grubumuz var:

Filipinli Riotçuların misyonu Riot’ta ve oyun topluluklarında Filipinlilerin varlığını 

güçlendirmek, birleştirmek ve kutlamak. Filipinli Riotçuların Asya Kökenli Amerikalılar ve 

Pasifik Adaları Yerlileri Miras Ayı’nı kutlamak için bu gruplara mensup Riotçularla yaptığı 

işbirliğine buradan göz atabilirsiniz.

Gökkuşağı Riotçularının misyonu Riot ve ötesinde LGBTQIA+ için kapsayıcı topluluklar 

oluşturmak. Riot’taki LGBTQIA+ topluluğunu desteklemek ve bu amaçla etkinlikler 

düzenlemek için birlik oluyorlar. Vizyonlarıysa Riot’un LGBTQIA+ topluluğu için güvenli, 

kapsayıcı ve temsile önem veren oyunlar yapması. Son yıllarda Gökkuşağı Riotçularının 

Onur Ayı’nı kutlamak için yaptıklarına göz atın. 

Riot Farklı Cinsiyetler Dayanışması’nın misyonu Riot’u her cinsiyetten insanların başarılı 

olabileceği ve Riot’un ürünlerinde kendilerinden bir parça yansıtabilecekleri bir yer haline 

getirmek. Riot Farklı Cinsiyetler Dayanışması natrans kadınlar, kendisini iki geleneksel 

cinsiyet üzerinden tanımlamayan bireyler ve transseksüel insanlar için her cinsiyetten 

insanların bir araya gelip topluluklar kurabildiği, birlikte büyüyebildiği ve oyunculara erişimi 

arttırabildiği bir grup.

Riot Noir’ın misyonu Riot’ta hem ürünlerde hem de ürünlerin dışında siyahilerin sesini ve 

temsilini arttırmak. Riot Noir mesleki gelişim sunarak, topluluklarla partnerlikler kurarak ve iş 

gruplarında etkileşimi ve ilişkileri arttırarak etkisini gösteriyor. Riot Noir’ın Siyahi Tarihi Ayı’nı 

kutlamak için çalışmalarına buradan göz atabilirsiniz.

Riot Unidos’un misyonu Latin Amerika kökenli Riotçular ve dostları için destekleyici 

bir ortam sunmak adına Riot Games’in her yerinde daha fazla görünürlüğü, kültürel 

kaynaşmayı, topluluklara erişimi ve pozitif değişimi desteklemek.

Veterans@Riot’un misyonu oyun ve eğlence sektörlerindeki temsillerini arttırarak daha 

önce askeriyede çalışmış Riotçuları ve dostlarını desteklemek. Birincil hedefleri eski 

askerlerin geçmişlerinin anlaşılabileceği bir ekosistem kurmak. Eski askerlerle Riot 

arasındaki anlayışın sağlanması için bu Riotçu Kimlik Grubu’nun desteği gerekiyor.

Riotçu Kimlik Grupları

Tüm Riotçu Kimlik Grupları’nın ve Riotçular Konseyi’nin katkıları ve performansları göz 

ardı edilemezdi; Riot’ta çeşitliliği ve kapsayıcılığı ileri taşımak için gösterdikleri çabaları 

karşılığında liderlik ekiplerine ikramiyeler verildi.

Birlikte Daha Güçlüyüz

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sözü
Kapsayıcı bir kültür oluşturmakta herkesin bir parmağı olsa da gidilecek yönü liderlerimizin belirlediğine ve bu 

yüzden çeşitlilik ve kapsayıcılık yolculuğumuza yürekten bağlı olmaları gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 

her birime çeşitlilik ve kapsayıcılık aşılama amacıyla ilk çeşitlilik ve kapsayıcılık karnemizi uygulamıştık. Yönetici 

kadromuzdaki herkes çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarımıza öncülük etme konusunda nicel ve nitel ilerlemelerin 

ölçüldüğü eylem planımıza uymakla yükümlü.

Bu eylem planları şöyle:

Çeşitlilik ve kapsayıcılık pratik istiyor. Egzersiz 

yapmak gibi, bir kere yapıp da ‘hah tamam oldum 

ben,’ diyemiyorsunuz. Elle tutulur sonuçlara ulaşmak 

istiyorsanız çok düzenli şekilde egzersiz yapmanız gerek. 

Riot olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı çalışmalarımıza nasıl 

işleriz diye düşünürken bizim için de durum aynı. Çeşitlilik 

içeren bir ortam oluşturmak için üç temel alana bakmamız 

gerekiyor: kimleri işe alıyoruz, kimlerle partnerlik 

kuruyoruz ve nihayetinde ne gibi hikâyeler anlatıyoruz.

Şirket olarak, liderler olarak ve Riotçular olarak kim 

olmak istiyoruz sorusunu kendimize yöneltmeyi hiç 

bırakmıyoruz. Bu soruların yanı sıra en iyi ortamı ve 

ürünleri oluşturmak için kendimizi ve birbirimizi sorumlu 

görme becerimiz de şirketin DNA’sına işledi. Daha iyi 

olmak için kendimizi zorlamaya devam edeceğiz ve Riot’u 

benim için bu kadar özel kılan şey de tam olarak bu. Hızla 

büyüsek de ahlaki değerlerimize sıkı sıkıya tutunuyoruz 

ve insanların uğruna çalışırken gururlanacağı bir kültür ve 

oyuncu deneyimi inşa etme arzumuz hiç bitmiyor.

Shauna S., Başkan,
Riot Entertainment

“
• İlerlemenin değerlendirilmesi için tüm yöneticiler 

ve liderlik ekipleriyle her çeyrekte görüşülmesi 
• CEO ve CDO’nun yıllık değerlendirmeleri ve daha 

sonra bu değerlendirmelerin sonuçlarının şirketin 
yıllık planlama sürecine katılması

Birlikte Daha Güçlüyüz



Birlikte Oyun Sektörünü Değiştiriyoruz
Sadece Riot’ta değil, sektörün ulaşabildiğimiz her alanında farklılık yaratmak için bir 

yolculuğa çıktık. Bunun bir anda olmayacağını biliyoruz ama zaten uzun süreli bir plan olarak 

bu yolculuğa derinden bağlıyız.

Oyuncular yaptığımız her işin merkezinde ve onlar oyunlarımızı deneyimlerken çeşitli ve 

kapsayıcı temsilin çok önemli bir rolü olacağına inanıyoruz. Yalnızca şu anki ve gelecekteki 

oyuncularda yankı uyandıran oyunlar değil, tüm oyuncuların güvenli ve sıcakkanlı bir 

deneyimin tadını çıkarırken karakterlerimizde kendilerinden bir parça görebilecekleri oyunlar 

üretmeye söz verdik.

Bunu başarabilirsek, dünyanın dört bir yanından oyun tutkumuzu paylaşan milyarlarca 

oyuncuya kucak açan bir oyun topluluğu oluşturabileceğimize inanıyoruz.

 
 

Bu amaçla, oyun içi kapsayıcılığa şu hedeflerin merceğinden yaklaşıyoruz:

•  Hikâyelerimiz ve karakterlerimizle dünyanın her yerindeki oyuncuları temsil 
etmek için çabalıyoruz. 

• Oyuncuların kimliklerini oyunlarımızda kutlayabileceği anlar üretiyoruz. 

•  Üreticilerimizin oyunculara kapsayıcı deneyimler sunabilmeleri için onları 
gerekli araçlarla donatacağımızın sözünü veriyoruz.

Temsilin gerçekten olduğuna inandığım ilk oyun stüdyosu 

burası. Pek çok firma çeşitliliği ön plana çıkarıyor ama 

çalışanlarını incelediğinizde durumun öyle olmadığını 

görüyorsunuz. Riot’ta bu durum farklı, çeşitliliği birinci elden 

tecrübe edebilirsiniz.

Çalışmaya başladığım an bana hoş karşılandığımı hissettiren 

ve stüdyonun parçası olmamı kolaylaştıran pek çok şeyle 

karşılaştım. İşe alınır alınmaz Riot Noir kanalına eklendim 

ve herkes beni sıcak karşıladı. Yüreğimde o samimiyetin 

sıcaklığını hissettim.”

Jazmine D., Oyun Prodüksiyon Koordinatörü, 
League of Legends

“



Çeşitli ve kapsayıcı olmak bazıları için avantajlar üretmek değil,

herkes için bariyerleri yıkmak. VCT Game Changers girişimi de 

bu ilke doğrultusunda hazırlandı: en iyi kadınları öne çıkarmak 

ve sahneye yeni çıkan kadınlar için güvenli yollar oluşturmak. 

Rekabetçi VALORANT ekosistemi için planımız gerçekten 

kapsayıcı bir spor olması ve bizi buna ulaştıracak girişim

Game Changers.

Turnuvalar ve geliştirici programları, dostluklar ve bağlar kurmak 

için bir fırsat sunuyor. Bu güvenli ve kapsayıcı ortam sayesinde 

kadınlar ve ötekileştirilen cinsiyetlerden insanlar sevdikleri şeye, 

yani oyun oynamaya odaklanabiliyor ve bu da büyümekte olan 

sporumuz için çok büyük bir artı.

33.000+
İlk VCT Game Changers
turnuvası izleyici sayısı

“Game Changers
Riot’un dünyadaki en oyuncu odaklı oyun şirketi olma misyonu 

sonucu oluşan Game Changers, önce oyuncu anlayışıyla 

şekillenen değerlere aktif bir örnek teşkil ediyor. Riot ve 

VALORANT ekipleri rekabetçi ama bir yandan da kadınların 

ve ötekileştirilmiş cinsiyetlerden insanların rahatça oyuna 

odaklanabileceği sıcakkanlı, güvenli ve kapsayıcı alanlar 

oluşturmaya çok kararlı.

Oyun içi rekabetin dışında, daha fazla kadını oyun sektörü 

ve espor ekosistemlerinde çalışmaya ve böylece sesleriyle, 

deneyimleriyle ve uzmanlıklarıyla katkı sağlamaya teşvik 

etmeliyiz ve Game Changers gibi programların amacı da tam 

olarak bu.”

Anna D., Başkan Yardımcısı, Baş Yapımcı, 
VALORANT

Birlikte Oyun Sektörünü Değiştiriyoruz



“
Çeşitlilik ve kapsayıcılık, gerektiğinde sorumluluklarımızı hatırlamamız ve mümkün olan en iyi ürünü 

ürettiğimizden emin olmamız için ürün geliştirmenin en başından onay sürecine kadar Riot’taki yaratıcı 

süreçlerin her yerine işlenmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl süresince çeşitliliğe sahip küresel oyuncu kitlemizi ırk, cinsiyet ve cinsel kimlik gibi farklı 

yönlerden daha iyi temsil eden karakterler çıkarma çabalarımızla gurur duyuyoruz. Örnekler arasında Rell, 

Seraphine, Akshan ve Samira gibi şampiyonlar (League of Legends); Gezgin Tyari, Hava Kaykaycısı Shomi ve 

Deneyimli Lejyoner gibi takipçiler (Legends of Runeterra) ve Phoenix, Astra, Reyna, Raze ve Yoru gibi ajanlar 

(VALORANT) var.

Riotçular olarak ürettiğimiz ürünlerin özgün olmasını ve oyuncuları ve mensup oldukları toplulukları yansıtmasını 

çok önemsiyoruz. Senna’nın şampiyon olarak tasarlanmasına Riot Noir’ı dahil etmek olsun, şu ana kadarki en 

büyük oyun içi Onur Ayı faaliyetimizde Gökkuşağı Riotçularla işbirliği yapmak olsun, VALORANT ajanları için 

dünyanın dört bir yanındaki Riotçulara danışmak olsun, yaptığımız her işte çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımını 

kullanmak istiyoruz.

Bu yıl Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ürün Kılavuzu’nu da çıkardık. Tüm ürünlerimizde aramıza yeni katılan tüm 

Riotçulara, yaratıcı süreçte karşılaşabilecekleri çeşitlilik ve kapsayıcılık sorunları hakkında konuşabilmeleri için 

ihtiyaç duyacakları araçları tanıtıyor.

Oyun İçi Temsili Genişletmek

Raze’in kültürel kökeni üzerinde çalışmak için Hikâye 

Ekibi’nden davet almak benim için mükemmel bir deneyimdi. 

Ekibin Raze’in özgün hissettirmesi için Brezilyalıları 

görüşmelere davet etmesi beni çok etkiledi. Raze’in kim 

olduğu ve karakter temellerinin ne olduğu hakkında beni 

bilgilendirdiler. Sonrasında Brezilya’nın hangi bölgelerinin 

bu bağlamda özgün hissettireceğini ve Raze’in memleketi 

olabileceğini konuşmaya başladık. Raze duyurulduğunda 

Brezilya’daki topluluk çok sevindi ve oyuncuların kendilerini 

temsil edilmiş ve kültürlerine saygı gösterilmiş hissettikleri 

şeklinde pek çok geribildirim aldık. Temsil edildiğini hissetmek 

ve kültürümüzü dünyaya 

tanıtabilmek çok güzel bir 

his. Kendi adıma konuşmam 

gerekirse, bunun için hep 

minnettar olacağım.”

Nathalia M.,  
Yerelleştirme Yapımcısı,
Yaratıcı Hizmetler

Birlikte Oyun Sektörünü
Değiştiriyoruz

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Yeterince Temsil Edilmeyen Kurucular Programı

Geçtiğimiz yıl çok uzun süredir siyahilere uygulanan ırksal adaletsizliğe tepki olarak 

Yeterince Temsil Edilmeyen Kurucular Programı’nı başlattık. Programın hedefi oyun 

topluluğundaki yeterince temsil edilmeyen kuruculara ve girişimlere 10 milyon dolar 

bağış yapmaktı. Geçtiğimiz yıl boyunca, destekleyecek inanılmaz derecede yetenekli 

kurucular bulduk ve farklı girişimlere ve programlara 5 milyon doların üstünde bağış yaptık. 

Yatırımlarımızın %30’undan fazlası siyahi kuruculara ve %50’sinden fazlası kadın kuruculara 

yönelikti. Ayrıca daha yeni başlıyoruz.

Sözümüzü verdiğimiz günden bu yana bağışımızı arttırmaya karar verdik ve dünya 

çapında daha az ilgi gören bölgelerdeki oyun geliştiricilere finansal destek sunmak ve 

rehberlik etmek amacıyla şimdiden 1,6 milyon dolar daha bağışladık bile. Yeterince Temsil 

Edilmeyen Kurucular Programı’nın partnerleri arasında WINGS, Twin Drums, Double Loop 

Games, Carry 1st ve The Last Gameboard var. Bu kuruluşlar ve Yeterince Temsil Edilmeyen 

Kurucular Programı’nın yerel topluluklarında ötekileştirilen geliştiricilere yardım etmek için 

yaptıkları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan göz atabilirsiniz.

Toplumsal Etki 

Riot olarak 2020 yılında yargı reformunun çeşitli alanlarında üç yıl boyunca ilerleme 

kaydetmek, azınlıkların sahip olduğu küçük işletmelere yatırım yapmak, sektörümüzde 

yeterince temsil edilmeyen gruplar için fırsatlar oluşturmak ve iş gücündeki önyargıları ve 

ayrımcılığı ortadan kaldırmak için Toplumsal Etki Fonu’muz aracılığıyla 1 milyon dolarlık bir 

bağış yaptık. Ayrıca siyahi çalışanlarımız için çalışan kaynakları grubumuz olan Riot Noir’la 

birlikte çalışarak hem ACLU Foundation hem de The Innocence Project’e 50.000 dolarlık 

bağışlarda bulunduk ve 2021 yılı boyunca finansal desteğimizi sunabileceğimiz başka 

kuruluşlar saptamak için planlar yaptık. Riot Toplumsal Etki Ekibi hakkında bilgi almak 

ve sistemin derinine işlemiş sorunlara değinip topluluğumuza uzun süreli değişiklikler 

getirmek adına neler yaptıklarını görmek için 2020’deki toplumsal etki değerlendirmemize 

göz atabilirsiniz.

Haziran 2020’de George Floyd cinayetinin ardından değişim getirme sözümüzü duyurmuştuk. 
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ekibi’mizle yürüttüğümüz girişimlere ek olarak Toplumsal Etki ve Şirket 
Gelişimi Ekiplerimizle iki önemli projede toplandık:

Irksal Eşitlik Girişimimizi Desteklemek 
İçin Partnerlikler Kurmak

10 MILYON $

50.000 $

1 MILYON $

oyun topluluğundaki yeterince temsil 
edilmeyen kuruculara ve girişimlere 
bağış miktarı

oyun sektörüne ilgi duyan siyahi 
öğrencilere verilen toplam burs miktarı

yargı reformu ve azınlıkların sahip olduğu 
işletmelere toplam yatırım

Birlikte Oyun Sektörünü Değiştiriyoruz

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


Sohbette ve sesli sohbette rahatsız etmek ve diğer 

zararlı oyun içi oyuncu davranışları sadece Riot için 

değil sektörün tamamı için geleceğe yön verecek bir 

zorluk olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl oyuncu dinamikleriyle ilgili 

görüşlerimizi tüm oyun sektörüyle paylaştık. 

Game Developers Conference gibi toplanmalarda 

konuştuk, Fair Play Alliance ve Entertainment 

Software Association gibi sektör gruplarıyla 

etkileşime girdik ve düzenli güncellemeler aracılığıyla 

oyuncularla doğrudan bağlantı kurduk (League of 

Legends için buradaki ve VALORANT için buradaki 

örnekte olduğu gibi).  

Bunlara ek olarak, Disruption and Harms in Online 

Gaming Framework’e (Oyunlarda Olumsuz ve 

Zararlı Davranışlar Sistemi) maddi olarak destek 

vermek için Fair Play Alliance ve Anti-Defamation 

League’le partnerlik kurduk. Bu sistemin amacı 

oyun geliştiricilerine oyunlarda olumsuz ve zararlı 

davranışları anlayabilmeleri için ortak bir dil 

sunmak ve bu deneyimleri nasıl yok edebilecekleri, 

azaltabilecekleri ya da en aza indirgeyebilecekleri 

konusunda fikirler sunmak.

Riot Merkezi Oyuncu Dinamikleri Ekibi bu oyuncu 

dinamiği tasarım ilkelerini Riot’un oyunlarına 

uyguluyor ve sağlıklı oyuncu etkileşimlerini arttırmak, 

yıkıcı davranışları azaltmak ve sağlıklı oyunsever 

yaşam tarzını teşvik edip desteklemek için hizmetler, 

araçlar ve iyi uygulamalar sunuyor. Merkezi 

Oyuncu Dinamikleri Ekibi ayrıca Riot’un oyuncu 

raporu değerlendirmesi süreçleri gibi oyunlara 

özel özellikler ve hizmetler de geliştiriyor ve oyun 

ekipleriyle oyunların tasarımından operasyonlarına 

kadar oyuncu dinamiği tasarım ilkelerine

ilişkin görüşüyor.

Merkezi Oyuncu Dinamikleri 
Ekibi Riot oyunlarında yıkıcı 
davranışların engellenmesine 
destek olmak için birkaç farklı 
alana yatırım yaptı:

Kendisini sağlıklı oyuncu etkileşimlerini yaymaya, yıkıcı davranışları 

azaltmaya ve sağlıklı oyunsever yaşam tarzını teşvik etmeye adayan 

bir ekibin lideri olarak ekibimin çok sayıda farklı kültürü, deneyimi 

ve kimliği yansıtması benim için çok önemli. Riot’un çeşitlilik ve 

kapsayıcılık programı pek çok farklı bakış açısı barındıran bir ekip 

kurmama ve sürdürmeme yardımcı oldu. Oyuncu dinamiği tasarım 

ilkelerini oyunlarına uygulamak için oyun ekipleriyle birlikte çalışırken 

bu çeşitlilik oyuncular için daha iyi bir deneyim sunmamızı sağlıyor.”

Paul S., Kıdemli Ürün Yöneticisi,  
Merkezi Oyuncu Dinamikleri

“

Yıkıcı Davranışlara Çözüm Bulmak

Oyunlarımızda sesli sohbette yıkıcı davranış raporlarının 

daha iyi incelenmesi için bir sesli iletişim değerlendirme 

sisteminin geliştirme sürecine başladı.

Oyunların hazır olmasına ilişkin proje noktalarının 

incelenmesi adına oyuncu dinamiklerine ilişkin 

danışmanlıkları ve değerlendirmeleri oyun geliştirme yaşam 

döngüsünün erken safhalarına taşımak için Riot Games 

stüdyolarıyla birlikte çalışıyor.

İsim kontrolü ve yazılı sohbet değerlendirme sistemlerimiz 

başta olmak üzere kimlikle alakalı terimlerin saptanmasını 

iyileştirmek gibi çalışmalarla tespit sistemlerimizi 

iyileştirmeye devam ediyor.

Crisis Text Line’ı desteklemek için Riot Karma ve Oyuncu 

Destek Ekipleriyle üst üste ikinci yıl işbirliği yapıyor. Crisis 

Text Line, Kuzey Amerika’daki oyuncuların 741741’e RIOT 

yazıp kısa mesaj göndererek ücretsiz danışmanlık alabildiği 

bir hizmet. Böyle bir hizmeti başka bölgelere de taşımak için 

fırsatları incelemeye devam ediyoruz.

Birlikte Oyun Sektörünü Değiştiriyoruz

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Kurucularımız 15 yıl önce bu şirketi kurduklarında 

oyuncular için görülebilecekleri, duyulabilecekleri ve 

ait olabilecekleri bir oyun oluşturmak istiyordu. Bugün 

dünyanın dört bir yanında, bu misyonu önümüzdeki 15 

yıla ve ötesine uygulamaya odaklanmış 3000’den fazla 

Riotçumuz var.

Başarılarımızla övünüyor, hatalarımızdan ders çıkarıyor ve 

oyuncular ve Riotçular için harika bir şirket olmak adına 

yüksekleri hedeflemeye devam ediyoruz. 2020 yılı bize 

inanılmaz şartlarda bile inanılmaz şeyler yapabileceğimizi 

gösterdi. Geçen yıl Riot Games’in oyun yelpazesi genişledi. 

Kolay olmadı, inişler ve çıkışlar oldu ama öğrenmeye, 

dinlemeye ve gelişmeye devam ettik.

Riotçuların %94’ünün çalışmak için harika bir şirket 

olduğumuzu belirtmesi sayesinde Riot’un nihayet geçen 

yıl Great Place to Work (Çalışmak İçin Harika Bir Yer) 

sertifikasını alması koltuklarımızı kabarttı. Financial Times’ın 

15.000 şirketten 100.000 çalışana çalıştıkları şirketlerin 

kapsayıcılığı hakkındaki fikirlerinin yanı sıra farklı yönleriyle 

çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları hakkında da sorular 

yönelttiği bir anket sonucunda Financial Times Diversity 

Award’u (Çeşitlilik Ödülü) da kazanmış olmak bizi çok 

sevindirdi. Temmuz 2021’de Fortune’un Y Kuşağı İçin En İyi 

100 Çalışma Ortamı listesine de girdik. Riotçuların kültürel 

gelişimimizin etkilerini hissediyor olması bizi çok mutlu 

ediyor ama büyük yeteneklerin başarılı olabileceği ve tam 

potansiyeline ulaşabileceği kültürümüzün kalıcı olması için 

tedbiri elden bırakmaya hiç niyetimiz yok.

#TogetherWeAreRiot




