“Virtual Chef”-www.virtual-chef.eu
sanal platformu forumunda yazma
KURALLARI

I. GENEL KURALLAR
1. 2014-2020 INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
tarafından finanse edilen № CB005.1.23.017 “Maritza-Meriç sanal mutfağı” projesi
kapsamındaki “Virtual Chef”-www.virtual-chef.eu sanal platformu forumuna katılarak her
kullanıcı forum kurallarına uyacağını kabul edip forumu destekleyen ekibin ilgili gözetimi ve
cezasına tabi tutulacaktır.
2. Forum, 2014-2020 INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
tarafından finanse edilen № CB005.1.23.017 “Maritza-Meriç sanal mutfağı” projesi
kapsamında kurulmuştur ve böyle bir forum olarak öncelikle Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi
bölgelerin geleneksel mutfağı ve geleneksel yemekleri ile ilgili konular, Program ve projenin
temel hedefleri ile bağlı konular tartışılacaktır.
3. Bir kullanıcının birden fazla kullanıcı adı ile, yani “multi account” ile kayıtlanması
yasaktır. Böyle bir kullanıcı saptanırsa, ağır bir şekilde cezalandırılacaktır - kullanıcı silinecek
ve forumdan belirsiz bir süre için uzaklaştırılacaktır.
4. Kullanıcı profilindeki Zorunlu alanların doldurulması mecburidir. Bilgi güncel, doğru
ve gösterilen şablona uygun olmalıdır.
5. Konu ve başlıklarda yazım, var olan harfleri sayılar ile değiştirmeden yapılır.
İstisnalar yalnızca adlar için yapılır.
6. Forumdaki yazışmalar diğer forum kullanıcılarına karşı saygı göstererek yapılır.
Hakaretler, doğrudan veya dolaylı tehditler, nefret dolu yorumlar, kaba, küfürlü ve
müstehcen dilde yazışmalar hoşgörülmeyecek ve cezlandırılacaktır.
7. Her bir ayrım(ırk, din, cinsiyet, yaş v.b.) gösterisi hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.
8. Yeni başlıklar bunlara özel alt forum ve bölümlere yayınlanıyor.
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Bu yayın, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı, CCI Numarası 2014TC16I5CB005. Avrupa Birliği desteğiyle yayınlanmaktadır. Bu yayının içeriği tamamen
Maritza Bölgesel Belediyeler Birliği’ne sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin veya Programın Yönetim Makamının görüşlerini yansıtmak için
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9. Kullanıcıların net ve hedefli başlıklarla yazdıkları konuların yayınlanması önerilir.
Böylece uygun konu daha kolay bulunur, doğru cevap vermek ise daha kolay olur.
10. Spam her bir şekli yasaktır (anlamsız yorumlar, Smiley’s vb.) ve uyarısız silinecektir.
Yazan ise yorumunu kontrol eden kişi /forum görevlisi/ tarafından cezalandırılacaktır.
11. Diğer kullanıcıları ilgilendirmeyen her tür özel soru ve konular forum sayfalarında
tartışılmaz.
12. Herhangi bir şekilde Bulgar mevzuatına aykırı, ırkçı ve insanlar arasında nefret
yaratan konu ve düşüncelerin yayınlanması yasaktır. Pornografi ve hakaret edici içeriklerin
yayınlanması yasaktır.
13. Kullanıcı veya kullanıcı grubuna karşı ihlal/uygunsuzluk/ durumunda kişi derhal
forum görevlisine bunu bildirmelidir. Kullanıcının bu gibi bir bilgiyi forum görevlilerine
sunması anından bu vaka ile ilgilenecek kişi forum görevlisi olacaktır. Belirli bir kullanıcının
yaptığı ihlaller ile ilgili gereksiz mesajlarla konuları doldurmak hoşgörülmeyecektir. Bu gibi
mesajlar silinecektir.
14. “Report” tuşun kullanılması ve belli bir mesajın raporlanması gerektiğini düşünen
kullanıcılar, bunun nedenini açık argümanlar ile sunmaları önerilir. Herhangi bir şekilde
sorunu kendi başınıza çözmek kesinlikle yasaktır.
15. Başka yerlerden alınan makale, fotoğraf v.b var ise forum kullanıcıları bilgi
kaynağını belirtmelidirler.
16. Kullanıcıların foruma yükledikleri malzeme ve bilgiler www.virtual-chef.eu
sayfasına yüklenerek forum ve sayfa görevlilerinden kullanılabilir.

proje

II. YÖNETMEK/MODERATÖRLÜK VE CEZALAR
1. Yukarıda belirtilen kuralların her hengi birini ihlal ederseniz moderatör/yönetici/
kontrolüne tabi tutulursunuz.
2. Moderatör/yöneticiler forumdaki kibarca ve arkadaşça yaklaşımın sağlanmasından
sorumludurlar ve bu yetkiye sahip olduklarından yorumda bulunabilirler ve cezalar
kesebilirler. Uygunsuzluklar tespit eden kullanıcılar “Report” tuşunu kullanabilirler.
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3. Uygunsuzluklar durumunda tüm kullanıcılar yönetici kararına göre cezalandırılırlar.
Cezalar şu gibidir:
- Uyarı
- Moderatör yoklaması/Belirli bir süre yayınlama yasağı:
= 4-12 saat foruma yazma yasağı
= 24 saatlik foruma yazma yasağı
= 48 saatlik foruma yazma yasağı
= 72 saatlik foruma yazma yasağı
= Bir aylık foruma yazma yasağı
- Foruma girme hakkını yasaklamak
- Kullanıcıyı forumdan uzaklaştırmak-kullanıcı adını silmek
4. Uygunsuz ve yanlış uyarıldığını düşünen kullanıcılar Yönetici ile mail aracılığla
kibarca irtibata girmelidirler. Kullanıcı yersiz şekilde uyarıldıysa/Yönetici tarafından/ yönetici
uyarısı kaldırılacaktır.

RMA “Maritza” ekibinin işbu kuralları değiştirme ve gerekli olduğunu düşünmediği
halde kararlaırının açıklamak zorunda olmama hakkı saklıdır.
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