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1. Admin olan oyuncularımız oyun içinde çok konuşmayacak,saçma sapan muhabbetlere

girmeyecek,küfür,hakaret,argo içeren ifadelerde bulunmayacak, oyuncuların isteklerine cevap
verecek ve uygun olan konularda oyuncuların isteklerini uygulayacak,KARI-KIZ muhabbeti
yapmayacaktır!

2. Serverda oyunda olan tüm adminlerimiz aynı anda TS3 adresine girmek zorundadır.
3. Toplantılara katılmak zorunludur. Mazeretsiz bir şekilde toplamda 3 toplantıya katılmayan
yetki sahibi oyuncuların yetkileri alınacaktır!

4. Admin olan tüm oyuncular instagram adresinden kendini tanıtmak amaçlı instagram
hesabımızı takip etmek zorundadır.(instagram.com/civilengineersce)

5. Serverda harita(map) değişimi ve harita oylaması yapmak yasaktır.
6. Spec(İzleyici) Modda AFK kalmak kesinlikle yasaktır. Spec mod yalnızca hile olduğundan

şüphelenilip bildirilen oyuncuyu izlemek için kullanılacaktır. Spec modda afk kaldığı tespit
edilen yetkililer uyarılacak tekrarı halinde yetkileri silinecektir.

7. Yetki İsteyen Oyunculara Verilecek Bilgiler:
a. Slot alımımız vardır. Slot olmak için;
i. +17yaş zorunluluğu
ii. Sv kurallarına uyma,
iii. İnstagramdan kendini tanıtıcı mesaj atma(Nick:xx , OnlineSure: xx)
b.
c.
d.
e.

8.

GAG KURALLARI: LAN-LA-ULAN-ULEN İFADELERİ GAGLANMAYACAKTIR!

a.
b.
c.
d.

9.

TOP10 ilk 2 Oyuncuya Adminlik (Aylık sıfırlanır)
SCTF10 İlk 3 Oyuncuya Slot Adminlik (Haftalık sıfırlanır)
Time10 İlk 3 Oyuncuya Slot Adminlik (Haftalık sıfırlanır)
Ücretli Adminlik 1AY:10TL 3AY:20TL 6AY:40TL

1.sefer oyuncu küfür,hakaret ederse,siyaset yaparsa 5 dakika (300sn)
2.sefer oyuncu küfür,hakaret ederse,siyaset yaparsa 15 dakika (900sn)
3.sefer oyuncu küfür,hakaret ederse,siyaset yaparsa 30 dakika (1800sn)
3+sefer oyuncu küfür,hakaret ederse,siyaset yaparsa 60 dakika (3600sn)

BAN KURALLARI

a. Serverda reklam yapan tüm oyuncular direkt olarak banlanacaktır.
b. Servera, CivilEngineer’S ailesine hakaret eden küfür eden oyuncular direkt olarak
banlanacaktır.
c. ALİAS,RECOİl ve STRAFE türü CFG kullanan oyuncular banlanacaktır.

10. OYUNCU NİCK DEĞİŞTİRME KURALLARI (TAGLAR SİLİNMEYECEK!)

a. Küfürlü nick ile oyuna giren oyuncuların nickleri,
b. Siyasi söylem içeren nick ile oyuna giren oyuncuların nickleri,
c. Siyasette yer alan kişilerin isimleriyle oyuna giren oyuncuların nickleri,

Değiştirilecektir!

11. ŞİKAYET SİSTEMİ KURALLARI

a. Oyuncu şikayetini Y tuşuna basıp yazarsa şikayeti değerlendirmeye almıyorsunuz. Oyuncuya
şikayetini U’dan yapmasını söylüyorsunuz.
b. Oyuncu şikayetini U tuşuna basıp yazarsa şikayeti hemen değerlendirmeye alıyorsunuz.
c. Oyuncu şikayetini /sikayet sisteminden bildirdiyse hemen değerlendirmeye alıyorsunuz.
/sikayet sistemini gereksiz kullanan oyuncuları şikayet yasaklısı olarak işaretliyorsunuz.
d. /sikayet sistemi çok doluysa konsolu açıp amx_sikayetlerisil yazınız.

12. AFK KALMA KURALLARI
a. AFK KALACAK OYUNCU /afk komutunu kullanarak afk kalabilir

13. TEAMVİEWER KURALLARI
a. Teamviewer kontrolü yapmayı bilmeyen adminlerimiz mutlaka bu videoyu izleyecekler ve kendileri
bir kereye mahsus kendi bilgisayarlarında uygulama yapacaklardır.

https://www.youtube.com/watch?v=t4eCkY9QzPo&t=488s
b. TeamViewer istenen oyuncu(hile olduğundan şüphelenilen oyuncu) SPEC moda çekilecektir.
“Eğer oyun içinde TW bilgilerini vermek istemez ise TS3 adresinden TW bilgileri vermesi
istenecektir.”
c. Spec moda çekilen oyuncu asla ama asla oyundan çıkmayacaktır!
d. TeamViewer istediğinizde sizi oyalayan oyuncular, vermeyen oyuncular
banlanacaktır.(banip nick 0)

e. Teamviewer kontrolüne başlanıldığında ilk olarak wargods kontrolü
yapılacaktır.
f. Hile olduğu anlaşılan oyuncu oyundan süresiz banlanacak.(banip nick 0)
g. Hile olduğu anlaşılan ve banlanan oyuncu TeamSpeak3 adresinde ilgili
kanala(TEAMVİEWER ODASI ve YASAKLI LİSTESİ) bildirim yapacak.
h. Oyuncuda hile yoksa yine TS3 adresinde ilgili kanala(TEAMVİEWER ODASI)
bildirim yapacak.
i. Oyuncuda hile yoksa oyuncuya oyuna devam etmesi söylenip iyi oyunlar dilenecek.
j. TEAMVİEWER KONTROL EDEN ADMİN YUKARIDAKİ YOUTUBE VİDEOSU
HARİCİ DIŞINDA BİR İŞLEM YAPARSA HAKKINDA YASAL İŞLEM
BAŞLATILACAKTIR!

14. SERVERDAN BANLANAN ve YASAKLANAN TÜM OYUNCULAR TS3 adresinde ilgili
kanala(YASAKLI LİSTESİ) yazılacaktır.

YUKARIDA Kİ KURALLARA UYMAYAN KENDİ KAFASINA
GÖRE KURAL UYDURAN YETKİLİLERİN YETKİLERİ
ALINACAKTIR.

