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Açılış
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“Cumhuriyet,
düşüncesi hür,
anlayışı hür,
vicdanı hür,
nesiller ister.”

Açılış

Mustafa Kemal
Atatürk

yapılan toplantılarda her maddesi oylanarak geçirilmiştir. Her forum sitesinde olduğu gibi

MMO Tutkunları
MMO Tutkunları web sitesinin yönetim tüzüğüdür. Yönetim biçimi Cumhuriyet
değerlerine bağlı bir yönetimdir. Bu tüzükteki ve forumdaki genel kurallar yönetim arasında
sitenin kurucusu vardır. Her ne kadar çoğu şey oylansa da bazı kritik kararlarda site
sahibinin son sözü söylemesi gerekmektedir.

MMO Tutkunları Nedir?
MMO Tutkunları web sitesinin büyük bir çoğunluğu oyunlarla alakalıdır. Oyunlar
dışında forumda geliştiricilere yönelik bölümlerin yanı sıra gündelik şeyler için genel bir
forum deneyemini sunar.

Yönetim Faliyetleri
Forumun yönetimi kullanıcılar başta olmak üzere forumun ortamını, düzenini
sağlamakla yükümlü kişilerdir. Yönetim kullanıcıların açtığı konuları denetler site ortamına
zarar veren içerikleri temizlemekle yükümlü kişilerdir.

İleriye Dönük Planlama
Yönetim sadece forumla ilgilenmekle kalmaz ileriye dönük projeler içinde bir araya gelir.
Projelere örnek olarak;
•

Yarışmalar düzenlemek

•

Metin2 pvp serverleri açmak

Eray Öksüz
MMO Tutkunları Site Kurucusu
25 Mart 1997

Forumun Yönetim Biçimi
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“Cumhuriyet
düşünce
serbestliği
taraftarıdır.
Samimî ve meşru
olmak şartıyla her
fikre hürmet
ederiz. Her
kanaat bizce
muhteremdir.
Yalnız
muarızlarımızın
insaflı olması
lâzımdır.”
Mustafa Kemal
Atatürk

Forumun Yönetim Biçimi
MMO Tutkunları yönetimi herkesin düşüncelerinin önemsendiği bir yönetim
biçimidir. İfade özgürlüğü tamamen serbesttir. Yönetim rejimi temellerini Cumhuriyet
sisteminden almaktadır. Forumda verilecek herhangi bir kararın oylamaya sunulması ve
çoğunluğu seçtiğine göre adımlar atılması gerekmektedir. Bazı durumlarda forum
kurucusunun en son sözü olabilir.

Kimler öneride bulunabilir?
Üyeler dahil olmak üzere tüm yönetim grubu öneride bulunabilir.

Üyelerin önerileri nasıl tartışılır?
Bir kullanıcı öneride bulunduysa ilk önce kullanıcılar arasında anket yapılması
gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından kabul görürse öneri bir üst makama yönetim arasına
taşınır. Yönetimde verilen öneriyi oylayıp yürürlüğe sürer.

Yönetim takımı önerileri nasıl tartışılır?
Önerinin önceliğine göre değişir. Eğer kullanıcıları ilgilendiren bir durum söz konusu
ise kullanıcılar arasında anket yapılmalıdır. Daha çok yönetimi ilgilendiriyorsa yönetim kendi
arasında oylayıp yürürlüğe sürebilir.

Rütbe Yükseltmeleri
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Rütbe Yükseltmeleri
1.0 Yönetim Takımına Aday Gösterilme
•

Forumda +250 konusu olması gerekir. Mesajlarının 10/2’nin en az bir tane beğeni
alması gerekir.

•

Yukarıdaki şartları karşıladıktan sonra otomatik olarak MT Üye grubuna girerler.

•

MT üye olduktan sonra Tüm Paylaşımlarım bölümüne açtığı konuların listesini
yazması gerekir. Konunun nasıl açılacağını görmek için örnek konuya bakabilirler.
Link: Tıklayınız.

•

Açılan konular Admin rütbesindekiler değerlendirilecek ve uygun görülürse Usta Üye
rütbesi verilecektir.

•

Usta Üye olduktan sonra yönetime başvurabilir.

•

Kullanıcı terfisi ve beğeni oranı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

1.0.1 Yönetim Adayının Başvurusunun Değerlendirilmesi
•

Başvuruyu yapan üyelerin öncelikle bu forumdaki davranışlarını ve mesajlarını
incelemeye başlanmalıdır.

•

Bu forumdaki içerikleri değerlendirildikten sonra başvurusunda belirttiği diğer
forumlarda neler yazdığına bakılmalıdır. (Örn: Başvuru yapan kişi forumexe sitesinden
geldiyse o forumda açtığı ve yazdığı tüm içeriklerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

2.0 Usta Üye Alımında Şartlar
•

Türkçe düzgün kullanılmalı. Bu konuda detaylı bilgi için tıklayınız.

•

Açılan konular forum düzenine uygun olmalıdır.

•

Yorum kasma, konu altına "teşekkürler, süper" gibi yorumlar atmamalıdır.

•

Konu başlıkları içeriği özetleyecek şekilde olmalıdır.

•

Forum dinamiklerini iyi bilmelidir. Ödül puan sistemi vs.

•

Başvuran kişinin tüm konuları ve mesajları incelenerek kullandığı cümleler, üyelerle
iletişiminin nasıl olduğuna bakılmalıdır.

Rütbe Yükseltmeleri
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3.0 Rütbe Yükseltmeleri İle İlgili Detaylı Tablo
Aşağıda sitemizde bulunan rütbelerle ilgili gerekli şeyleri tablo halinde gösterdik.
Eğer daha detaylı bilgi edinmek istiyorsunuz buraya tıklayınız.
Not: MT Üye rütbesini sistem kendisini atamaktadır. Geri kalan tüm rütbeleri yönetim atar.

3.0.1 Tablo Elemanlarını Tanıyalım
•

İstenen Rütbe

•

Mesaj
=> Gerekli olan min mesaj. Eğer bir sayının başında + varsa onun
üstü anlamına gelir.

•

Min. Beğeni

•

Mesajlara Göre Beğeni Oranı
=> Örn: 250 mesaj varsa en az 45’i 1 tane beğeni
almak zorunda. Detaylar için buraya tıklayınız.

•

Gerekli Rütbe

•

D. Türkçe
=> Sitemizde Düzgün Türkçeye ve düzene önem gösteririz. Bu
yüzden MT Üye hariç diğerleri düzgün Türkçe ister. Bunun sebebi ise MT Üye hariç
diğerlerini yönetim kendisi seçer. MT Üye sistem tarafından şartları karşıladığınızda
size otomatik verilecektir.

•

Düzen
=> Sitemizde açılan konularda düzene de önem veririz. Örnek
vermek gerekirse konu başlıklarını düzgün belirlemek, hepsini kalın yazmamak vb.

=> Geçmek istediğiniz rütbe.

=> İstenen rütbe için min. Beğeni miktarını belirtir.

=> İstenen rütbeye geçmek için gerekli olan rütbe.

Not: MT Üye D. Türkçe ve Düzen istememesine rağmen forum sitemizde Türkçeye ve
düzene önem göstermeniz gerekmektedir. Yanlış Türkçe kullanımı sebebi ile uyarı
alabilirsiniz. Buda sizin Usta Üye alımlarında önünüze engel olabilir.

İstenen Rütbe

Mesaj

Min.
Beğeni

Mesajlara Gerekli D.
Göre
Rütbe Türkçe
Beğeni
Oranı

Düzen

MT Üye

250

x

10/2

Üye

HAYIR

HAYIR

Usta Üye

+250

x

x

MT Üye

EVET

EVET

Yönetim Adaylı.

x

x

x

Usta Ü.

EVET

EVET

Geliştirici

x

x

x

Usta Ü.

EVET

EVET

Grafiker

x

x

x

Usta Ü.

EVET

EVET

2.0 Yönetim Bütünlüğü
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2.0 Yönetim Bütünlüğü

Birlikten kuvvet
doğar...!

•

MMO Tutkunları yönetimi bir bütündür. Deneme moduyla, adminine kadar bir aile
gibidir. Burada kimse kimseden üstün değildir. Sadece forumda olan görevleri vardır.

•

Admin, yönetime hava atıcı, üstün görücü davranamaz.

•

Yönetim takımı, adminlere hava atıcı, üstün görücü davranamaz.

•

Eğer sizden bir üst yetkili kişi hata yaparsa yaptığı hatayı kendisine özel mesaj yoluyla
bildirmelisiniz.

•

Bir üst rütbeli kişi, bir alt rütbeli kişiden uyarı aldığı sebebiyle yargılama hakkı yoktur.
Kendinden bir üst rütbeliye şu kişi bana bu şekilde uyarı verdi diye bildirmeniz
gerekmekte.

•

Kimse kimseyle birbirini aşağılayıcı kelimeler kullanamaz.

•

Kimse kimse ile yarış içinde olamaz. Eğer yarış içinde olma, diğerini küçümseme,
adminlere özel mesaj yoluyla (fesatlık, kıskançlık) içerikli mesajlar atmak yasaktır.
Böyle durumlarda uyarılır. Devam edilirse görevine son verilir.

3.0 Yönetim Rütbeleri ve Görevleri
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3.0 Yönetim Rütbeleri ve Görevleri
3.0.1 Yönetim Görevleri
•

Forumda yetkili olan her kişilerin görevleri vardır. Kimse kimsenin işine karışma yetkisi
yoktur. Fakat bir hatası görülürse bildirebilir.

3.1 Deneme Moderatör
•

Yönetime yeni gelen kişiler bu rütbe ile başlar.

•

2 hafta deneme süreçleri vardır.

•

Görevi: Sadece başvuruda istediği bölümle ilgilenmektir.

•

Kendi bölümü dışında forum bütünündeki konulara katılım mecburdur.

•

Deneme Moderatörleri, Super Moderatörler takip eder. Raporları yöneticilere bildirir.

•

Deneme Moderatörlerin görevli olduğu bölümde moderasyon görevleri vardır. Kendi
bölümünden başka bölümlerde moderasyon yetkisi yoktur. O sebeple uygunsuz içerik
gördüğünde "Rapor" butonuna tıklayarak. O bölümden sorumlu yetkililere
bildirebilirsiniz.

3.2 Moderatör
•

Deneme modu süreci bitmiş kişilerdir. Resmi olarak yönetim takımında olan kişilerdir.

•

Görevi: Sadece başvuruda istediği bölümle ilgilenmektir, deneme moderatörleri takip
etmek.

•

Kendi bölümü dışında forum bütünündeki konulara katılım mecburdur.

•

Moderatörleri, Super Moderatörler takip eder. Raporları yöneticilere bildirir.

•

Moderatörlerin görevli olduğu bölümde moderasyon görevleri vardır. Kendi
bölümünden başka bölümlerde moderasyon yetkisi yoktur. O sebeple uygunsuz içerik
gördüğünde "Rapor" butonuna tıklayarak. O bölümden sorumlu yetkililere
bildirebilirsiniz.

3.3 Süper Moderatör
•

Moderatör süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Süper Moderatörlüğe yükseltilmiştir.

•

Görevi: Bütün forumla ilgilenmektir, Moderatörleri takip etmek.

•

Tartışma konularına katılım mecburdur.

•

Süper Moderatörler'i, Yöneticiler takip eder. Raporları Co-Adminler'e bildirir.

•

Tüm bölümler moderasyon yetkisi vardır. Kararsız kaldığı durumda Yöneticilere
bildirebilirler.

3.0 Yönetim Rütbeleri ve Görevleri
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3.4 Yönetici
•

Süper Moderatör süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Yönetici'liğe yükseltilmiştir.

•

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, Admin'lere yardımcı olmak, Süper Moderatörleri
takip etmek.

•

Tartışma konularına katılım mecburdur.

•

Yöneticiler'i, Co-Admin takip eder. Raporları forumun en üst yönetim kurulu Admin'e
bildirir.

•

Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi vardır.

3.5 Co-Admin
•

Yöneticilik süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Co-Admin'liğe yükseltilmiştir.

•

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, Admin'lere yardımcı olmak, Yönetici'leri takip etmek.

•

Tartışma konularına katılım mecburdur.

•

Co-Admin'leri, Adminler takip eder. Raporları Admin'e bildirir.

•

Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi vardır. Admin paneline erişimi vardır.

3.0 Yönetim Rütbeleri ve Görevleri
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3.6 Admin
•

Co-Admin süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Admin'liğe yükseltilmiştir.

•

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, Super Admin'e yardımcı olmak, Co-Admin'leri takip
etmek.

•

Tartışma konularına katılım mecburdur.

•

Admin'leri, Süper Admin takip eder. Raporları Süper Admin'e bildirir.

•

Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi vardır. Admin paneline erişimi vardır, Süper
Adminlerle bilgi alışverişinde bulunur.

3.7 Süper Admin
•

Siteyi kuran kişidir.

•

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, yönetim takımıyla ilgilenmek, forum sistemiyle
ilgilenmek, domain ve sunucuyla ilgilenir, Forum reklamlarıyla ilgilenir, Forumda en
son kararları veren kişidir.

•

Tartışma konularına katılım mecburdur.

•

Süper Admin'leri, kendisi dizginler. Raporları (yönetimi ilgilendiriyorsa) konu halinde
yönetim bölümüne açar.

•

Toplantı açma, bitirme yetkisi vardır.

•

Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi vardır. (Kalıcı silme dahil.) Admin paneline full
erişimi vardır, Admin'ler başta olmak üzere bilgi alışverişinde bulunur.

4.0 Yönetim Devamsızlık, İzin Hakları
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4.0 Yönetim Devamsızlık, İzin Hakları
•

Yönetimde bulunan her kişinin yıllık. (30 gün üst üste: 30 gün boyunca foruma
girmeme.) hakkı vardır.

•

Yönetimde bulunanlar izin alarak (En fazla 2 yıl olmak üzere izinleri vardır.)

•

İzin kurallarına ek olarak çok özel durumlarda 2 yıldan - 10 yıl olmak üzere yöneticiliği
dondurulması şartıyla 2 yıldan daha uzun süre izin alabilirler.

•

30 gün süreyle izinsiz foruma girmemezlik yaparlarsa, 2. haftasında uyarı maili alınır.
Uyarıya rağmen dönüş sağlanmazsa görevine son verilir. Görevine son verildikten
sonra düzgün bir mazereti varsa bir alt rütbeden görevine devam edebilir.

Yönetim Takımı
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Yönetim Takımı
Forum sitemizde aktif olan yetkililerin listesi..
Whistle (Eray Öksüz)
S. Admin | Site Kurucusu
Mail
info@mmotutkunlari.com

Respect (Caner Güngör)
Yönetici
Mail
info@mmotutkunlari.com

StarkTR
(Kamil Topaloğlu)
Süper M. | Grafiker
Mail
info@mmotutkunlari.com

MBayraktar
(Mustafa Bayraktar)
Süper Moderatör
Mail
info@mmotutkunlari.com

WILDGUARD
(Turan Karadeniz)
Süper M. | Grafiker
Mail
info@mmotutkunlari.com

EnverA (Enver Aksu)
Süper M. | Grafiker
Mail
info@mmotutkunlari.com

SYILMAZ
(Sadettin Yılmaz)
Yönetici
Mail
info@mmotutkunlari.com

Cool (SNoppy Vegas)
Moderatör
Mail
info@mmotutkunlari.com

Hemvol (Mert Başer)
Süper M.
Mail
info@mmotutkunlari.com

Forum Bilgileri
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Forum Bilgileri
MMO Tutkunları
[Posta Adresi, Şehir, İl Posta Kodu]
Tel [Telefon]
Faks [Faks]
www.mmotutkunlari.com

