
 

3 - KONTROL PANELİ ANA SAYFASI: 

 

a1 & b1: Lisanlar: İçerik yönetimi yapacağınız lisan adının yazdığı bölüm. Yeni bir dil eklendiği zaman 

Ayarlar bölümü bir alt satıra kayarak, resimde görünen Türkçe ve English bölümleri gibi bir 

bölüm daha açılacaktır. 

a2 & b2:  Sayfalar: Web sayfanızın sayfalarını, menü yapısını oluşturacağınız ve site içeriğini 

doldurabileceğiniz bölüm. 

a3 & b3:  İntro: Web sayfanıza intro (giriş) çalışmasını bu bölümden eklenir. 

a4 & b4: Banner Alanı: Web sayfanızın Banner Alanı’nı bu bölümden kontrol edebilir, yeni imajlar 

yükleyebilir ve silebilirsiniz. 

a5 & b5: Sosyal Linkler: Bu bölümden sosyal medya linklerini (Twitter/Facebook vb. Tasarıma göre 

farklılık gösterebilir) düzenleyebilirsiniz. 

a6 & b6: Logo Yükle: Bu bölümde web sayfanıza, elinizdeki mevcut logoyu yükleyebilirsiniz. Logo 

boyutları tasarımlara göre farklılık gösterebilir. Logonuzu yüklerken düzgün görüntülenmesi için, 

boyutlara riayet etmeli ayrıca *png formatlı, arka planı saydam çalışmalar yüklemeniz 

gerekmektedir. 

a7 & b7:  Diğer Metinler ve Bölümler: Web sayfanızda düzenlemenizi gerektirecek tek satırlık ya da sabit 

metinleri bu alandan düzenleyebilirsiniz. Bu bölüm web sayfalarına göre değişiklik göstermekle 

beraber, genellikle sitenin üst kısmı, ana sayfa ya da sitenin alt bölümündeki metinlerden oluşur. 



 
c1:   Dil Ayarları: Bu bölümden web sayfanıza yeni bir lisan ekleyebilir, mevcut lisanların temel 

özelliklerini düzenleyebilir, silebilir ya da sitenizin giriş lisanını değiştirebilirsiniz. Yeni bir lisan 

eklendiği zaman, ana sayfada o lisana ait yönetim bölümü otomatik olarak oluşmaktadır. 

c2:   Site haritası oluştur: Web sayfanızda herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra bu bölümden web 

sayfanızın haritasını oluşturup arama motorlarını otomatik olarak bilgilendirebilirsiniz. 

c3:   Mail Yönetimi: Domaininize ait mail oluşturabilmek ve maillerinizi yönetebilmek için sizi Kur 

Çalıştır yönetim sayfasına yönlendirir. 

c4:  İstatistikler: Web sayfanızın ziyaret istatistiklerine bu bölümden erişebilirsiniz. Giriş bilgilerini Kur 

Çalıştır yönetim sayfasından temin edebilirsiniz. 

c5:   Kullanıcılar: Web sayfanızın yönetim paneline giriş yapabilmek üzere kullanıcı oluşturabilirsiniz. 

Böylelikle Kur Çalıştır yönetim sayfasını ziyaret etmeden web sayfanızın kontrol paneline hızlı 

bir şekilde erişebilirsiniz. Şifrelerinizi unutmanız durumunda Kur Çalıştır yönetim sayfasından 

doğrudan giriş yapabilirsiniz. 

c6:  Ayarlar: Web Sayfanızın temel ayarlarını yapılandırabileceğiniz bu bölümden favicon ekleyebilir, 

mobil sayfasına geçişi kapatıp açabilir, hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz 

c7:   Destek: Bu bölüm sizi, herhangi bir konuda bizden destek almak için Kur Çalıştır yönetim 

sayfasına yönlendirir. 

c8 & d1:  Güvenli Çıkış: Kontrol Panelinden güvenli olarak çıkış yapar. Ayrıca otomatik olarak site haritası 

oluşturup arama motorlarını bilgilendirir. 

e1:   Kontrol paneli iç sayfalara geçiş yaptığınızda, ana sayfaya dönmek için bu bağlantıyı kullanınız. 

 


