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BAŞLANGIÇ 

 

30 Ekim 2011 tarihinde yayın hayatına başlayan MMO Tutkunları (www.mmotutkunlari.com) 

forum sitesi olduğu için herkesin kayıt olabildiği, içerik girebildiği bir platformdur. Bu platformun 

düzgün bir şekilde işlemesi, barışın ve huzurun sağlanabilmesi için yeterli denetim mekanizmaları 

kurulması hedeflenmiştir. 

Bu hedeflerimiz doğrultusunda ortaklaşa kararlaştırdığımız ana ilkeler çerçevesinde yönetim 

sistemimizi, yönetim ekibimizin görevleri ve yetki alanları, yönetim takımına katılmak isteyen 

üyelerimiz için belirlediğimiz şartları ve yöneticilerin uyması gereken kurallar oy birliği ile 

belirlenmiştir. Kendimize belirlediğimiz ana ilkeler şunlardır; 

• Yönetim ekibi birbiri ile ayrılmaz bir bütündür. Kararlar oylama ile ortaklaşa alınır. 

• MMO Tutkunları yönetiminde bulunanlar saygı ve sevgi çerçevesinde davranmalıdır. 

• Kurallarımızı ihlal eden üyelerimiz forumdaki konumuna bakılmaksızın ceza sisteminde 

belirlediğimiz hükümler uygulanır. 

• Üyelerimizin yazdığı her içerik koruma altındadır ve kural ihlali gerçekleşmediği sürece 

müdahale edilemez. 

• Kimse dini inanışı, ırkı, dili, siyasi görüşü, cinsiyeti, cinsel yönelimi, bulunduğu bölge ve 

düşünceleri nedeniyle site içerisinde ötekileştirilemez. Tüm üyelerimiz gözümüzde eşittir. 

• MMO Tutkunları Türkçe içerik yayınlayan bir sitedir. Ortak lisan olan Türkçenin kullanılması 

gerekmektedir. Bu yüzden başta yönetim ekibi olmak üzere girilen her türlü içerikte temel yazım 

kurallarına uyulması zorunludur. MMO Tutkunları'nda yabancı dil kullanma şartları yönetim 

ekibi tarafından belirlenen şartlara bağlıdır. 

• Üyelerimizin kişisel verilerini koruma yükümlülüğümüz vardır. Her ne sebeple olursa olsun site 

genelinde gözükmeyen her türlü bilginin site geneline veya başka kişilere aktarılması yasaktır. 

Tüm bu belirlediğimiz ilkeler ile MMO Tutkunları'nı var etmeye ve üyelerimize daha doğru bir şekilde 

hizmet etmeye devam edeceğiz. 
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BİRİNCİ KISIM                                                                                                                                                                          

GENEL ESASLAR 

I. MMO Tutkunları Yönetim Sistemi Nedir? 

 Madde 1 – MMO Tutkunları yönetim ekibi demokratik ilkeler etrafında sitenin işleyişine yön 

verebildiği sistemdir. Bu sistem sayesinde site hakkında tek kişinin karar verme yetkisi elinden alınmış 

olup yönetim ekibine verilmiştir ve gerekli denetim mekanizmaların kurulması hedeflenmiştir. Bu 

sistemin sağlıklı işlenmesi için üst merci olan Yöneticiler Kurulu ve alt merci olan Üyeler Konseyi 

bulunmaktadır. 

 

II. MMO Tutkunları Yönetim Sistemi Esasları Nedir? 

Madde 2 – Yöneticiler Kurulunda bulunan herkes yasama ve yürütme görevlerini beraber yerine 

getirir. Yürütme görevleri yönetim tüzüğümüzdeki belirlediğimiz yetki alanlarını aşmayacak şekilde 

gerçekleştirilir. 

Site kurucusu, sitenin temel işleyişinden sorumludur ve doğal olarak yönetim ekibinin başıdır. 

Konumu gereği mevcut sistemin düzgün işlemesi için çalışmalarını yürütür. Tek başına karar alabilme 

yetkisi sadece olağanüstü durumlarda uygundur. Yönetim ekibinde yer alan herkes gibi yapılan her 

işlemde bilgi verme yükümlülüğü vardır. 

Yönetim ekibindeki hiç kimse site adına tek başına karar alamaz, kararlar oylama yoluyla 

ortaklaşa alınır. 

Yönetim ekibinde yer alan herkes eşit oy hakkına sahiptir, kimse kimseden üstün değildir. 

Sadece yetki ve görev dağılımları farklıdır. Görev ve yetkileri yönetim tüzüğünde belirlenen maddelerce 

belirlenir. 

Site üyeleri dahil olmak üzere yönetim ekibinde yer alan tüm üyelerimiz site için öneri sunabilir. 

Yönetim ekibine alımlar ve çıkartmalar dahil olmak üzere mevcut ekibin onayı gerekmektedir. 

 

III. Üyeler Konseyi 

Madde 3 – MMO Tutkunları'na kayıtlı olan ve yetkili olmayan herkesin doğal olarak bulunduğu 

topluluktur. Bu topluluk çalışmalarını MMO Tutkunları kategorisi altındaki Şikâyet, İstek ve Öneri 

bölümünde gerçekleştirebilir. 

Sitemiz ile ilgili öneriler sunmak, yeni oluşumlar oluşturmak için önerilerini anket konusu 

olarak açmalıdırlar. Eğer açılan öneri konusu üyeler tarafından destek görürse bir üst merci olan 

Yöneticiler Kurulunun gündemine alınır ve yöneticiler tarafından tekrardan oylanır. Oylama sonucu 

öneri konusu altından tüm üyelere duyurulur. 

 

IV. Yöneticiler Kurulu 

 Madde 4 – Site hakkında tüm kararlar ve oylamalar sadece yöneticilerin görebildiği bölümlerde 

gerçekleştirilir. 

 Yönetim ekibinde bulunan herkes öneri konusu açabilir ve konulara oy kullanabilir. 

https://www.mmotutkunlari.com/bolum/sikayet-istek-ve-oneri-odasi.13/
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Sistemin sağlıklı işlemesi için yönetim kuruluna sunulan önerilere, tartışma başlıklarına 

mümkün olduğunca katılım gösterilmeli. Yönetim kurulu faaliyetlerine katılım sağlamayanların yetkisi 

elinden alınır. 

Yöneticiler Kurulu'nda kabul edilen bir öneri site kurucusu tarafından yürürlüğe getirilmesi 

zorunludur. Bazı özel durumlarda site kurucusu kararları veto etme hakkı vardır. Eğer kabul edilen öneri 

site genelini ilgilendiren ve üyelerin bilmesi gereken bir şey ise site genelinde duyuru konusu 

oluşturulur. 

Üyeler Konseyi’nde kabul gören önerileri Yöneticiler Kurulu gündemine alıp oylama 

zorunluluğu vardır. 

 

V. Oylama Usulleri 

Madde 5 – Üyeler Konseyinde ve Yöneticiler Kurulunda oylamalar belirlediğimiz şu şartlara 

göre yapılmalıdır. 

Kimin hangi seçeneğe oy verdiği kapatılmalı. 

Oylama devam ettiği sürece oy vermeyenler sonucu göremeyeceği şekilde ayarlanmalı. 

Oylama sürecinde fikir beyanı yalnızca ilgili önerge konusu altında belirtilir. Tartışma usulü ile 

karar verilebilir. 

Önerge konularına aleyhte oy kullananlar mümkünse neden aleyhte oy kullandığını gerekçeleri 

ile belirtmesi gerekmektedir. 

 

İKİNCİ KISIM                                                                                                                                                                                     

RÜTBE YÜKSELTMELERİ VE YÖNETİME ADAY GÖSTERİLME 

I. Rütbeler ve Rütbe Yükseltmeleri 

A. Temel Ranklar 

Madde 6 – Üye hesaplarına tanımlanan ana rank gruplardır. Üye statüsünde olan; Üye, MT 

Üye, Usta Üye, Emekli Üye, Cezalı ve yönetim rankları olan; Deneme Moderatör, Moderatör, Süper 

Moderatör, Yönetici, Admin, Süper Admin'dir. 

Temel ranklar en yüksek önceliğe göre kullanıcı bilgilerinde bir tanesi gösterilir. 

Tüm bu rankların nasıl elde edileceği ve hangi amaçlar için verildiği MMO Tutkunları Rankları 

(Genel Anlatım) mevzuatına göre yönetim ekibi tarafından belirlenir. Temel Ranklarda yükselme şartları 

tabloyla kısaca şu şekildedir; 

Terfi Mesaj Beğeni Beğeni Oranı Gerekli Rank D. Türkçe Düzen 

MT Üye 150 45 10/2 Üye HAYIR HAYIR 

Usta Üye 250 100 x MT Üye EVET EVET 

Site Yetkilisi x x x Usta Üye EVET EVET 

 

https://www.mmotutkunlari.com/konu/mmo-tutkunlari-ranklari-genel-anlatim.119/
https://www.mmotutkunlari.com/konu/mmo-tutkunlari-ranklari-genel-anlatim.119/
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B. Yan Ranklar 

Madde 7 – Üye hesaplarına tanımlanan yan ranklardır. Bunlar; Premium Üye, Geliştirici, 

Grafiker, Yardımsever Üye ve Yazar'dır. 

Her rank kullanıcı bilgilerinde gösterilir ve gösterim önceliğine göre sıralanır. 

Tüm bu yan rankların nasıl elde edileceği ve hangi amaçlar için verildiği MMO Tutkunları 

Rankları (Genel Anlatım) mevzuatına göre yönetim ekibi tarafından belirlenir. 

 

II. Rank Başvurularının Değerlendirilmesi 

Madde 8 – Yönetim tarafından belirli şartlar ile verilen rankların başvurularını her rank için 

oluşturulan alt kurullar değerlendirecektir. 

Her kurul minimum 3 kişi olmak üzere tek sayı olacak şekilde üye sayısına sahip olabilir. 

Her rankın şartları ve başvuruların değerlendirme süreci bu alt kurul tarafından oluşturulan 

mevzuata göre değerlendirilir. 

 

III. Yönetim Takımına Aday Gösterilme ve Başvuruları Değerlendirme 

A. Başvuru Şartları 

Madde 9 – MMO Tutkunları'na üye olan herkes belirlediğimiz şartları karşılamak şartı ile 

yönetime katılabilir. 

Usta Üye olmak. 

Yönetim takımına başvurabilmek için kimliği doğrulanmış üye olması gerekmektedir. 

MMO Tutkunları Kurallarını, Yönetim Tüzüğünü akıcı bir şekilde bilmek. 

Yönetim tüzüğümüzün başlangıç kısmında belirlediğimiz temel ilkelerin hepsine uygun 

davranmak. (Türkçeyi mümkün olduğunca düzgün kullanmak, üyeler ile iletişiminde saygıya önem 

göstermek, site içerisindeki içeriklerinde yeterli özeni göstermek vb.) 

Ağır ihlallerden en az 1 uyarı puanı varsa yetkili olamaz. 

Hafif ve orta dereceli ihlallerden son yılda aldığı uyarıların toplamı 5'i geçerse yetkili olamaz. 

  

https://www.mmotutkunlari.com/konu/mmo-tutkunlari-ranklari-genel-anlatim.119/
https://www.mmotutkunlari.com/konu/mmo-tutkunlari-ranklari-genel-anlatim.119/
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B. Yönetim Takımına Katılmak İsteyenlerin Başvurularının Değerlendirme Süreci 

Madde 10 – Başvuruyu yapan üyelerin öncelikle bu forumdaki davranışlarını ve mesajlarını 

incelemeye başlanmalıdır. 

MMO Tutkunları’ndaki içerikleri değerlendirildikten sonra başvurusunda belirttiği diğer 

forumlarda neler yazdığına bakılmalıdır. 

Tüm değerlendirmeler sonucunda başvurusu onaylandıysa forum kurallarına hâkim olduğunu 

anlayabilmek için forum kurallarını ihlal eden konu örnekleri sunulacak ve %65 oranında doğru bilirse 

başvurusu onaylanacak. 

 

C. Yönetim Rütbelerinde Yükselme 

Madde 11 – Yönetim takımına kabul eden kişilere standart olarak 2 hafta boyunca Acemi 

Moderatörlük verilir. Bu yönetim takımına yeni katıldığını belirtir. Eğer görevini doğru şekilde 

yapıyorsa Moderatörlüke yükseltilir. 

Moderatörlük ve yukarısındaki yükseltmeler tamamen sitenin ihtiyacına yönelik verilir. Bu 

yüzden belirli periyotlarda şu ranka yükselebilirsiniz diyemeyiz. Verilen sorumluluğu en iyi şekilde 

yerine getiren ve en çok çabalayan kişiler ihtiyaç duyduğunda kendilerine bu konuda teklif gider. Kabul 

etmeleri durumunda terfi devam eder. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM                                                                                                                                                                              

YÖNETİM RÜTBELERİ VE GÖREVLERİ 

I. Yönetim Görevleri ve Uyması Gereken Kurallar 

Madde 12 – Yetkiler hiyerarşik yapıdadır ve bir üst merciye geçtikçe sorumluluk alanı 

artmaktadır. Yönetim tüzüğümüzde belirtilen yetkilerin sınırını aşması yasaktır. 

Haklı bir gerekçe sunulmadığı sürece başka bir yetkilinin aldığını karara veya yaptığı işleme 

karışma yetkisi yoktur. Eğer hatalı bir işlem ise yönetim ekibi ile konuşulup doğrusunun nasıl yapılacağı 

kararlaştırılmalıdır. 

Kimse kimseyle birbirini aşağılayıcı kelimeler kullanamaz. 

Kimse kimseyle yarış içinde olamaz. Eğer yarış içinde olma, diğerini küçümseme, adminlere 

özel mesaj yoluyla (fesatlık, kıskançlık, nifak) içerikli mesajlar atmak yasaktır. Böyle durumlarda 

uyarılır. Devam edilirse görevine son verilir. 

Güvenlik gerekçesi ile iki aşamalı doğrulamayı aktif etmesi gerekmektedir. Bu kurala 

uymuyorsa geçici süre ile yetkisi alınır. 

Yönetim takımında yer alanlar rütbesine bağlı olarak ekstra yetkilere sahip olacağından dolayı 

site geneline yansıtılmayan her türlü veri gizli sayılmaktadır. Gizliliği ihlal edecek eylemlerden uzak 

durmalı. Kullanıcıların mahrem sayılacak kişisel verilerini dışarı sızdırması yasaktır. Bu tür bir girişim 

KVKK ihlali olarak nitelendirilecektir ve ekip ile ilişiği kesilecektir. Bu veriler şu şekildedir; 

• Kullanıcı tarafından site genelinden gizlenmiş her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. 

(Doğum tarihi, adı, email vb.) 
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• Yasal yükümlülerimizden ve site kurallarının düzgün işlenmesi için tuttuğumuz her türlü bilgi 

kişisel bilgi kapsamındadır. (Kullanıcının ip adresi, tarayıcı bilgileri, aldığı uyarı puanları, 

yönetime bildirdiği raporlar, içerik düzenleme geçmişleri, sildiği içerikler vb.) 

• Yönetim odalarında yer alan konuşmaların her türü. (Tüm platformlar dahildir.) 

 

II. Acemi Moderatör 

Madde 13 – Yönetim ekibine yeni katılanlara 2 hafta süre ile bu rütbe verilir. 

Görevi: Sadece seçtiği bölümlerde kısıtlı yetkileri olacaktır. Seçtiği bölümleri denetleme ve 

yönetme yükümlülüğü vardır. Kendi bölümünden başka bölümlerde moderasyon yetkisi yoktur. Bu 

yüzden uygunsuz içerik gördüğünde "Rapor" butonuna tıklayarak. O bölümden sorumlu yetkililere 

bildirebilir. 

Acemi Moderatörleri denetleme yetkisi Süper Moderatör, Yönetici ve Admin'lere aittir. 

 

III. Moderatör 

Madde 14 – Acemi Moderatörlük süreci bitmiş kişilerdir. Yönetim takımına resmi olarak dahil 

olmuştur. 

Görevi: Sadece seçtiği bölümlerde yetkileri olacaktır. Seçtiği bölümleri denetleme ve yönetme 

yükümlülüğü vardır. Kendi bölümünden başka bölümlerde moderasyon yetkisi yoktur. Bu yüzden 

uygunsuz içerik gördüğünde "Rapor" butonuna tıklayarak. O bölümden sorumlu yetkililere bildirebilir. 

Moderatörleri denetleme yetkisi Süper Moderatör, Yönetici ve Admin'lere aittir. 

 

IV. Süper Moderatör 

Madde 15 – Moderatör süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Süper Moderatör'lüğe yükseltilmiştir. 

Görevi: Tüm forumlarda yetkisi vardır. Moderatörleri ve Acemi Moderatörleri denetler. 

Süper Moderatör'leri denetleme yetkisi Yöneticilere ve Admin'e aittir. 

 

V. Yönetici 

Madde 16 – Süper Moderatör süreci bitmiş kişilerdir. Rütbesi Yöneticiliğe yükseltilmiştir. 

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, Adminlere yardımcı olmak. Süper Moderatör, Moderatör ve 

Acemi Moderatörleri denetlemek. 

Yöneticileri denetleme yetkisi Adminlere aittir. 
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VI. Admin 

Madde 17 – Yöneticilik Süreci bitmiş kişilerdi. Rütbesi Admin'liğe yükseltilir. 

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, Adminlere yardımcı olmak, Yönetici, Süper Moderatör, 

Moderatör ve Acemi Moderatörleri denetlemek. 

Adminleri denetleme yetkisi Site Kurucusuna aittir. 

Yetkileri: Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi, yönetime paneline kısmı erişim. 

 

VII. Site Kurucusu (Süper Admin) 

Madde 18 – Site kuran kişidir. Yönetim ekibinin başıdır. 

Görevi: Bütün forumla ilgilenmek, yönetim takımıyla ilgilenmek, forum sistemiyle ilgilenmek, 

forum yazılımını ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, reklamları yönetmek. 

Yöneticiler Kurulu ve Üyeler Konseyi’nde alınan kararları gerekçeli nedenleri belirterek veto 

etme hakkı vardır. 

Yetkileri: Tüm bölümlerde moderasyon yetkisi, yönetim paneline tam erişim. 
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YÖNETİM TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞİ 

Yönetim tüzüğümüz zamanla değişikliğe uğramıştır. 30 Kasım 2014 tarihinden bu yana yönetim 

ekibimizin oylarıyla kabul edilen değişikler şunlardır. 

Değişiklik tarihi: Değişiklik için oylamanın tarih.                                                                                   

Duyuru tarihi: Değişikliklerin tüzüğe yazılma ve duyurulma tarihi. 

Değişiklik Tarihi / 

Duyuru Tarihi 

Değişiklik Nedeni Etkilenen Maddeler Oylama 

(Evet/Hayır) 

30 Kasım 2014 

 

Yönetim ekibinin daha sağlıklı 

işlemesi için Yönetim Tüzüğü 

yazılmıştır. Amaç keyfi 

uygulamaların önüne geçmek, site 

kurucusunun yetkilerini kısmak, 
yönetim ekibi ve üyelerin site 

işleyişinde söz hakkına sahip 

olması. 

 

Öneri sahibi: Dönemin mevcut 

ekibi ile yapılan “Forumdaki Son 

Güncellemeler ve Yönetim 

Takımındaki Değişikler” isimli 

toplantı sırasında yönetim 

tüzüğünün yazımı için çoğunluğu 

madde önerileri sunmuştur. Her 

madde tek tek oylandıktan sonra 

kabul edilenler tüzüğe eklenmiştir. 

Yönetim tüzüğünün son halinin 

oylama sonucu eklidir.  

Hepsi 10 / 0 

18 Kasım 2016 /  

19 Ocak 2017 

Yeni kullanıcı terfisine göre 

yönetim tanıtımına aday gösterme 

maddelerinde yapılan değişikler.  

 

Öneri sahibi: Whistle 

6, ve 9. maddeler - 

29 Temmuz 2017 /  

15 Nisan 2020 

Yönetim takımına alımlar ve 

çıkartmalarda mevcut ekibin oy 

çokluğu, Yöneticiler Kurulu ve 

Üyeler Konseyi oylama usulleri. 

 
Öneri sahibi: Whistle 

2. ve 5. maddeler 5 / 0 

10 Ağustos 2017 /  

15 Nisan 2020 

Yönetime Adaylığı Kabul edilen 

kişilerin kurallara ne kadar hâkim 

olduğunu test etmek için sınav. 

 

Öneri sahibi: Whistle 

10. madde 5 / 1 

23 Eylül 2017 /  

15 Nisan 2020 

Yönetici Hesaplarının Güvenliğini 

Sağlaması 

 

Öneri sahibi: Whistle 

12. madde 6 / 0 

23 Ekim 2020 / 
11 Mart 2022 

Co-admin rankı kaldırıldı. 

 
Öneri sahibi: LikapaTR 

- - 
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27 Eylül 2021 / 

11 Mart 2022 

Yönetim tüzüğümüzün günümüz 

şartlarına ve koşullarına daha 

uyumlu hale getirmek, yazımı 

daha yalın hale getirmek için 

baştan yazılması. 

  

Başlangıç kısmı eklendi, madde 

numaraları eklendi, yönetim ekibi 

üyelerinin bulunduğu sayfa 

kaldırıldı, tüzük değişiklik 

geçmişini içeren tablo eklendi. 

 

Öneri sahibi: Whistle 

Hepsi 9 / 0 

02 Temmuz 2022 / 

07 Temmuz 2022 

Yönetim ekibi tarafından belirli 

kriterlere göre verilen rankların 

başvuruları değerlendirilmesi için 

alt kurullar oluşturulması. 

 

Öneri sahibi: Whistle 

8. Madde 4 / 0 
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