
 

 

 
YÖNETMELİK 
 
##: GENEL 
Uygulama, sadece 18 yaşından büyüklerin kullanımı içindir ve kullanabilmek için bu düzenlemenin, 
kullanım koşulları ve  gizlilik politikasının onaylanması gerekir. 
 
## NEZAKET: 
Aynı fikirde olmasanız bile daima nazik olun. 
Yeni başlayanlara yardımcı olun, gerektiğinde tavsiye ve önerilerde bulunun. 
Konuşmaya katkıda bulunabilecek mantıklı ifadeler kullanarak görüşmeyi destekleyin. 
Eğer bir şeyi uygun bulmazsanız, kişileri değil fikirleri eleştirmeyi aklınızdan çıkarmayın. 
Başta kadınlar olmak üzere herkese karşı saygılı davranın. 
Şunları yapmak yasaktır: 
* Hakaret, saldırganlık, küfürbazlık, küfür, ırkçı, cinsiyetçi dil kullanmak 
* Uygun olmayan veya pornografik ses eklemek 
* Kişisel saldırı 
* Kontrolsüz ve çok düşünmeden tepki vermek  
 
## SİZE UYGUN GRUBUN SEÇİLMESİ: 
Gruplar insanların buluşup konuştuğu odalar gibidir. 
Karşılıklı eğlencenin mümkün olduğu kadar ilginç ve hoş olabilmesi için temaları sizin 
beğendiklerinizle eşleşen grupları bulmaya çalışın. 
Gruplar herkes içindir, ancak diğer insanların o anda ilgilendikleri konulara da saygılı olunması 
gerekir. 
Müdahale etmeden önce, dinleyin ve en uygun anı seçin. 
 
## Sesli görüşmeleri ifşa etmek YASAKTIR: 
Sohbetleri kaydetmeyin ve özellikle CBTalk ya da diğer sosyal medyada paylaşmaktan kaçının (bu 
durum, bu düzenlemeye aykırı olmaktan başka yasayla da cezalandırılır). 
Telif hakları olup olmadıklarına bakılmaksızın, gruplarda ve kanallarda müzik çalmak yasaktır. 
 
## BasKonuş’u çılgınca kullanmayın: 
Her zaman, konuşmayı kendi tekelinize almayacak şekilde kısa ve öz konuşun, tekrar BasKonuş’a 
basmadan önce bir duraklama süresi bırakın. 
Grup çok büyüdüğünde tüm katılımcıların görüşebilmesi için iletişim boşluğu bırakın. 
Aynı kişiyle "ping pong" türü iletişimden kaçının, eğer belirli bir kullanıcı ile görüşmeye devam 
etmeniz gerekiyorsa, başka serbest bir gruba veya kanal moduna (CH) geçin. 
 
## ULUSAL DİLLERE saygılı olun 



 

 

Her ulusun kendi dil grubu olduğundan, farklı bir dil konuşmaktan kaçının. 
 
## Eğer bir PROBLEM fark ederseniz:   
 
Düzenlemeyi ihlal eden problemli kullanıcıyı sistem dışına çıkarması için durumu Moderatörlük 
yapan sistem yöneticisine bildirin. 
Bozguncuya doğrudan tepki vermekten kaçının, asla çıkışmaya veya hakaret etmeye kalkışmayın, 
Bozguncuyu dikkate almayın ve “kara liste”ye ekleyin. 
Sistem yöneticileri, sizin de yardımınızla, CB Talk’u doğru kullanan tüm kullanıcıları 
destekleyebileceklerdir. 
Bir sistem yönetisini olmadığı durumlarda, infoapp@midlandeurope.com adresine e-posta 
göndererek doğrudan Midland ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
 
## MIDLAND KARARLARI TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR  
 
Midland, kendi takdirine bağlı olarak, bir kullanıcıyı, Uygulamadan geçici ya da kalıcı olarak silebilir 
(yasaklayabilir). 
Benzer şekilde, tüm grubu veya kanalı susturabilir. 
 

 


