RADYO’DA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1- Daha seviyeli ve saygılı bir ortamda bir arada paylaşım için; radyomuza girildikten sonra kişilerin
kendisini belirtmek için isim alması gereklidir. Irkçı ve ahlakı rencide edici kelimelerden oluşan
isimler alınamaz ve bunun tartışması yapılamaz. Devrimci Parti ve Örgütlerin ismi ile isim
alınamaz. Dj arkadaşın 3. uyarısına rağmen aynı tutumda ısrar eden kişiler radyonun dışına
çıkarılacaktır ve bu tutumlarında ısrar edenler süresiz olarak engellenecektir.
2- Kayıtlı olmadan nick (isim) alan arkadaşlar yalnızca radyoda ki tartışmaları takip edebilirler.
Tartışmalara aktif olarak katılamazlar.
3- Radyomuz, siyasi bir içeriğe sahip ve egemen anlayışa göre aykırı bir radyodur. Bu da pek çok
konuda özel bir takım önlemler almamızı gerekli kılıyor. Radyomuzdan kişisel bilgiler veya başka
bireyi veya kurumları ilgilendiren özel bilgilerin söylenmesi ya da sorulması yasaktır. Uyarılara
rağmen bu kurala uymayanlar önce süreli tekrarlanırsa süresiz uzaklaştırılacaklardır
4- Deşifrasyon, faşist propaganda ve devrimci yapıları karalayıcı yazı, ırkçı söylemler, ulusal kimlikleri
rencide eden bir üslup, insanların dini inançlarını rencide içerikli sohbetler, genel ahlaka aykırı
küfürlü yazı, argo kabul edilen sözler, hakaret edici sohbetler; aynı şekilde, başka bir forum
katılımcısını ya da üçüncü bir şahsı küçültücü veya hakaret edici bir tarzda sohbet edilemez.
5- Radyomuzda, genel sohbeti rahatsız edecek şekilde üyelere veya DJ’lere yöneltilen ithamlar
uyarılardan sonra son bulmak zorundadır. Aksi halde bireylerin tatmin edilmelerinden çok
radyonun genel ortamını ve diğer dinleyicileri öncelikli olarak düşündüğümüzden dolayı
rahatsızlık veren arkadaş önce süreli tekrarlanırsa süresiz uzaklaştırılır.
6- Radyomuzda, üyeleri veya DJ leri aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sarf eden üyeler geçici
olarak uzaklaştırılacak başka zamanlarda tekrarlanırsa radyodan süresiz uzaklaştırılacaklardır.
7- Chat'de MSN Adresi Yazmak Veya Kişilerden MSN Adresi istemek Yasaktır!
8- Özele yazmadan önce izin alınmalıdır .Özeline yazılmasını reddeden Dj ler ve dinleyiciler rahatsız
edilemez.
9- Özel görüşmelerin açık olması veya kapatılması Djlerin yetkisindedir.Kurala uymayanlar dj
arkadaşımız tarafından uyarılır eğer uyarılara aldırmazsa radyodan uzaklaştırılır.
10- Site yönetimimizin bilgisi dışında reklam ve tanıtımların yapılması yasaktır
11- Başka radyonun ismiyle girmek yasaktır.
12- Radyomuzda bulunan herkes bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

DJ’LERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1- Dj’ler adminlerin uyarılarını dikkate almak zorundadırlar.
2- Dj ler arası yayın değişikliği yapıldığında, yayını alacak yeni Dj öncelikle radyodaki kendi nick'i ile
giriş yapmalı, yayındaki Dj yayını alacak yoldaştan emin olmalıdır önce ve deviri ondan sonra
açmalıdır.
3- DJ ler radyoda, ortak belirlenen resim ve amblemleri kullanmalıdırlar. (Sitenin logosu, Beş usta
ve İbrahim’in resimi) Bunlardan herhangi birini kullanabilirler. Bunların dışındaki resim vb.
kullanamazlar.
4- Bütün Djler arasında güvenlik ve sorunsuz bir işlerlik için iyi bir koordine olmalı ve radyo
güvenliğinden Dj arkadaşlar sorumludur.
5- Sitenin genel müzik yapısı; Kürt, Laz, Ermeni ve Türk halk müzigi, devrimci marşlar, özgün ve
ensturmantal müziklerdir. Bu yapıya uygun müziklere çalmaya özen gösteriniz.
6- DJ Arkadaşlar, tartışmalarda divan görevini görmeli ve tarafsız davranmalıdırlar.
7- RADYOMUZDA YAYINCI OLAN HİÇ KİMSE DİĞER RADYOLARDA HİÇBİR ŞEKİLDE GÖREV
ALMAYACAK VE HİÇBİR RADYONUN PAYLAŞIMINI YAPMAYACAKTIR.
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