
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUR ÇALIŞTIR “vKLASİK“ KONTROL PANELİ KULLANMA KILAVUZU 

 



 

 

1 - YÖNETİM PANELİNE ERİŞİM SAĞLAMA: 
 

Yönetim panelinize, http://www.WebSayfanizinAdi.com/adminx yazarak, yani domaininizin sonuna “/adminx” 

(tırnak işareti olmadan) yazarak ulaşınız ya da Kur Çalıştır’a giriş yaparak sitelerim bölümünden kontrol 

panelinize doğrudan şifresiz erişim yapabilirsiniz. 

 



 

 

2 - YÖNETİM PANELİNE İLK GİRİŞTE YAPILMASI GEREKENLER: 
  

Yönetim panelinize ilk defa giriş yapıyorsanız, sistem sizi kontrol paneli kullanıcı oluşturma sayfasına 

yönlendirecektir. Bu bölümden kullanıcı oluşturup kontrol panelini kullanmaya başlayabilirsiniz. 

 



 

 

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. 



 

 

4 - SAYFA OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?  

 1 - Kontrol panelinizin ana sayfasında sayfalar bölümüne gelin.   

 

 2 -  ” “  ekle butonuna tıklayın.    

 3 - Buradan sayfa adını yazın daha sonra sayfa tipini seçin. Sayfa tipleri hakkında daha fazla bilgi 

almak için sayfa tipi videolarını izleyin. 

 

 

 4 - Sayfanın konumunu belirleyin. 

 

 5 - Sayfanın yayın durumunu belirleyin. 

 

 6 - Sayfanız mobil versiyonda görülmesini istiyorsanız mobilde gösteri işaretleyin. 

 

 7 - Sayfanız mobilde uyumsuzsa bununla ilgili uyarmak için burayı işaretlerin. 

 

 8 -  Sayfanızı menüde görünmez yapmak için buradan seçim yapın. 

 

 9 - Bu sayfanın navigasyon bölümünü kaldırmak için buradan seçim yapın.  

 

10 - Sayfanızı sosyal medya paylaşım butonlarını göstermek için buradan seçim yapın.  

 

11 - Eğer iletişim formu hazırlıyorsanız buraya bir mail adresi girmelisiniz.  

 



 

 

12 - Eğer bu sayfanın bir resmi olmasını istiyorsanız buradan kapak fotoğrafı yükleyin. 

 

13 - Eğer bu sayfayı farklı bir adrese yönlendirmek istiyorsanız buraya bağlantı adresini yazın bu 

bağlantı adresi http ile başlamalıdır. 

 

14 - Seo bölümü sayfa adresidir buraya yazacağınız metinler arama motorları için önem teşkil edebilir 

herhangi bir şey yazmazsanız otomatik olarak sayfanın adı yer alacaktır.  

 

15 - Site başlığı tarayıcılarda sekme üzerinde yazan metindir faviconun sağ tarafında bulunur.  

 

16 - Bu sayfa için anahtar kelimeleri ayarlamak için bu alanı doldurun. 

 

17 - Tanımlama bölümü genellikle arama motorlarında bulunduğu zaman alt metinde yazan açıklama 

metnidir. 

 

18 - Bütün alanları doldurduktan sonra gönder butonuna basıp işlemi kaydedin. 

 

 



 

 

5 - INTRO NEDİR? NASIL YÖNETİLİR? - vKlasik Kontrol Paneli 

1 - Web sayfanızın ilk açılışında ziyaretçilerinize göstermek istediğiniz alandır.  

2 - Ana sayfanızda bulunan intro bölümüne göz atmak için tıklayın. 

 

 

3 - Yeni bir kayıt eklemek için “ ” butonuna tıklayın. 

4 - Gerekli alanları doldurun. Bir bağlantı eklemek istiyorsanız link kutucuğuna bağlantı adresini 

yazınız eğer istemiyorsanız “#” işaret koymanız yeterlidir. 

 

6 - Görünmesini istediğiniz çalışmayı yükleyin dosyalara göz atmak için tıklayın ya da istediğiniz 

dosya varsa buraya sürükleyebiliriz. Dosyamızı seçtikten sonra dosyayı yolla butonuna tıklayın. 

 

8 - Yüklenen resmi kırpmak için kırpma aracı kullanın. 

 

9 - Kaydet butonuna basarak pencereyi kapatın. 

10 - Gönder butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayın.  

 



 

 

6 - BANNER ALANI YÖNETİMİ NASIL YAPILIR?  

1 - Banner alanı bölümüne tıklayın. 

 

2 - Yeni bir kayıt eklemek için “     ”butonuna tıklayın.  

3 - Başlık bölümüne herhangi bir metin yazın. Bağlantı adresinizi verin adres belirlemek 

istemiyorsanız # işareti yapmanız yeterli olacaktır. Uygun bir resim yüklemek için resim seç butonuna 

tıklayın. 

 

4 - Dosya görüntüleyicisini açmak için tıklayın ve istediğiniz dosyayı seçin. 

 

5 - Dosyayı gönder butonuna tıklayın. Resminiz yüklendikten sonra kırpma aracı ile resmi ortalayın.  

 

6 - Kaydet butonuna tıklayın ve kayıt işlemini bitirmek için gönder butonuna basın.  

 

 



 

 

7 - SOSYAL LİNKLER NEDİR?  

1 - Sosyal linkler twitter, facebook, instagram, youtube ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinin 

linkleridir. 

2 - Bu linkleri düzenlemek için sosyal linkler butonuna tıklayın. 

 

3 - Kaydetmek için sayfa adreslerini yazıp gönder butonuna tıklayın.  

 

 



 

 

8 - LOGO YÜKLEME NASIL YAPILIR?   

1 - Kontrol paneli ana sayfasına gelerek logo yükleme butonuna tıklayın.  

 

2 - 2 tane logo bulunmaktadır. 1 normal logo, 2 logo mobil. Logoyu buraya sürükleyin ya da dosya 

seçmek için tıklayın. Seçtiğiniz dosyayı kaydetmek için dosyayı yolla butonuna tıklayın. Kırpma 

işlemini yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayın. 

 

! - Logo yüklerken dikkat etmeniz gereken husus seçtiğiniz dosyanın png ve arkasının saydam olması gerekiyor aksi 

takdirde tasarımda bozukluk meydana getirir. 

 



 

 

9 - YENİ BİR LİSAN NASIL EKLENİR?  

1 - Dil ayarları bölümüne tıklayın. Yeni dil eklemek için yeni dil ekle butonuna tıklayın. Bu bölümde 

gerekli alanları doldurun. İngilizce bölümünü ekleyin. 

 

! - Prefix bölümü web sayfanızın lisan adresidir yani kurcalistir.com/en ya da kurcalistir.com/tr olarak adreslemektedir. 

2 - Prefix bölümüne yazacağınız metin sizin lisan adresiz olacaktır. Kutucuklar içerisinde gördüğünüz 

metinlerin o dildeki karşılığını yazarak lisan eklemeyi tamamlayın. 

 

3 - Title bölümü web sayfanızın site başlığıdır tarayıcılarda en üstte yazan bölümdür.  

4 - Description bölümü web sayfanız arama motorlarında çıktığı zaman genellikle tanımlama 

bölümüdür.  

5 - Keywords web sayfanızın anahtar kelimeleridir.  

6 - Eklediğiniz lisanın yayın durumunu buradan ayarlayabilirsiniz. 

7 - Girdiğiniz bilgileri kaydetmek için gönder butonuna tıklayın. 

 

 



 

 

10 - SİTE HARİTASI NEDİR?  

1 - Site haritası web sayfanızın linklerin oluşan xml dosyadır.  

2 - Site haritası oluştur butonuna tıkladığınız zaman otomatik olarak xml dosyası oluşacak ve arama 

motorlarına gönderilecektir.  

3 - Güvenli çıkış yap butonuna tıklarsanız otomatik olarak web site haritanız oluşturulacak ve arama 

motorlarına gönderilecektir. 

 

 



 

 

11 - SAYFA SİLME  

1 - Sayfa silmek için ilgili sayfanın en sağındaki ikona tıklayın. 

2 - Daha sonra tamama tıklayarak ilgili sayfayı ve alt sayfalarını kolay bir şekilde silebilirsiniz.  

 

3 - Artık sayfamız kaldırılmıştır dikkat etmeniz gereken husus artık sayfanız geri getirilemez! 

 



 

 

12 - SAYFA ARAMA VE MENÜ AĞACI  

1 - Menü ağacı ve sayfa arama için sağ üstte bulunan butona tıklayın. 

 

2 - Bütün sayfalar hiyerarşik şeklinde görülmektedir. 

3 - Arama yapmak için en üstte bulunan sayfa arama bölümüne tıklayın bu bölüme herhangi bir şey 

yazdığınız zaman sayfaların filtrelenecektir. 

4 - Bu bölümden istediğiniz sayfayı bulabilir düzenleyebilir ve silebilirsiniz. 

 



 

 

13 - SAYFA TİPİ DÖKÜMANLAR  

 

1 –  “ ” tıklayınız.  

2 - Doküman adını yazınız. Doküman seç bölümünden dokümanınızı yükleyiniz. 

3 - Gönder butonuna bastıktan sonra yeni kaydınız eklenmiş olacaktır. 

 

 

 

 



 

 

14 - SAYFA TİPİ FOTO GALERİ  

1 - Yeni resim eklemek için “  ” butonuna basınız. 

2 - Bu bölüme tıklayarak görsellerinizi seçip ekleyebilirsiniz.  

3 - Bir ya da birden fazla dosya seçip aç tuşuna basınız. 

4 - Dosyalarınızı seçtikten sonra aşağıdaki bölümde dosyalarınızı sıralandığını göreceksiniz.  

5 - Dosyayı yolla butonuna basarak resimlerinizi sisteme ekleyebilirsiniz. 

 

 



 

 

15- SAYFA TİPİ İSİM LİSTESİ  

1 - İsim listesi sayfası şahısları tanıtmanızı yarayan sayfadır.  

2 - Yeni bir kayıt eklemek için “ “ butonuna tıklayınız.  

3 - İlgili alanları doldurunuz son olarak gönder butonuna basarak bu işlemi kaydediniz.  

 

4 - Sıralamada değişiklik yapmak için Mouse yardımı ile sürükleyip bırakabilirsiniz.  

 

 

 

 



 

 

16- SAYFA TİPİ LİSTELEME (BAŞLIK) 

1 - Yeni bir kayıt eklemek için “ “ butonuna tıklayınız.  

2 - Gerekli alanları doldurunuz daha sonra gönder butonuna basarak işlemi kaydedin. 

 

 



 

 

17 - SAYFA TİPİ LİSTELEME (BAŞLIK + ÖZET)  

1 - Yeni kayıt eklemek için “   “ butonuna basın. 

2 - Gerekli alanları doldurduktan sonra gönder butonuna basıp işlemi kaydediniz. 

 

3 - Kayıt sıralamasını değiştirmek için tut ve sürükle metodunu kullanınız. 

 



 

 

18 - SAYFA TİPİ LİSTELEME (BAŞLIK+ÖZET+RESİM)  

1 - Yeni bir kayıt eklemek için “ “ butonuna tıklayın. 

2 - İlgili alanları doldurup gönder butonuna basarak kaydetmeniz yeterli olacaktır. 

 

 



 

 

19 - SAYFA TİPİ RESİMLİ ALT SAYFA  

1 - Yeni bir kayıt eklemek için “ “ butonuna tıklayın. 

2 - Biraz sayfayı aşağıya kaydırıyoruz ve kapak resminin buradan ayarlandığını görüyoruz.  

 

3 - Yeni bir kapak resmi yüklemek için dosya seç butonuna tıklayıp kapak resmini yükleyebilirsiniz 

gönder butonuna basıp bu işlemi kaydediniz. 

 

!   -  Bu kapak resimlerini doğru görüntüleyemiyorsanız bir üst sayfanın resimli alt sayfa formatında olduğuna dikkat ediniz. 



 

 

20 - SAYFA SIRALAMA DEĞİŞTİRME  

1 - Sayfa sıralama değiştirme öncelikle sıralamasını değiştirmek istediğiniz sayfaya asılı tutun. 

2 - İstediğiniz bölüme doğru sürükleyip bırakın. 

3 - Güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.  

 



 

 

21 - SAYFA TİPİ ÜRÜN SAYFASI  

1 - Yeni kayıt eklemek için “ “ butonuna tıklayın. 

2 - Açılan sayfadan gerekli alanları doldurup gönder butonuna basınız. 

 

 3 - Kayıt sıralamasını değiştirmek için tut sürükle bırak metodunu kullanın. 

 



 

 

22 - SAYFA TİPİ VİDEO GALERİ  

1 - Yeni kayıt eklemek için “ ” butonuna tıklayınız.  

 !  -  Videoyu yüklemek için youtube, vimeo, vb ,embed kodunu yapıştırmanız yeterli olacaktır. Embed kodu genellikle paylaş 

ekle ya da embed şeklinde geçer. 

2 - Açılan sayfada gerekli alanları doldurduktan sonra kaydetmek için gönder butonuna basınız.  

 



 

 

23 - SAYFA TİPİ YAZI SAYFASI  

1 - Sayfayı düzenle dediğimizde karşınıza çıkan html editörden sayfa içeriğini girip gönder butonuna 

basmanız yeterli olacaktır.  

 

2 - Html editörün kullanımı için html editör nedir nasıl kullanılır videosunu izleyiniz. 

 



 

 

24 - SAYFA VE ALT SAYFA İŞLEMLERİ  

1 - Öncelikle ilgili sayfanın alt sayfalarını görebilmek için bu ikona tıklayın. 

 

2 - Gördüğünüz bu bölümde seçtiğiniz sayfanın alt sayfalarını görmektesiniz. Yeni bir sayfa eklemek 

için yeni bir sayfa ekle butonuna tıklayınız. 

 

3 - Sayfanızın adını yazın üst sayfa bölümünden sayfanın konumunu belirleyin. 

 

4 - Gönder butonuna tıklayarak yaptığımız değişikliği kayıt edin. 



 

 

25 - SAYFA YÖNLENDİRME  

1 - Öncelikle sayfa özelliklerine tıklayın.  

 

2 - Biraz aşağıya inecek olursak yönlendirme bölümünü göreceğiz.  

 

3 - Bu bölüme http ile başlayan bir link yazın daha sonra gönder butonuna tıklayarak kaydedin. 

 



 

 

26 - SAYFAYI MENÜDEN KALDIRMA  

1 - Öncelikle sayfa özelliklerine tıklıyoruz. 

 

2 - Tıkladıktan sonra açılan sayfada menüde göster bölümüne tıklıyoruz. Açılır menüye tıklayarak 

göstermeyi işaretliyoruz daha sonra gönder butonuna basarak kayıt edin. 

 

 

 



 

 

 27 - AÇILIŞ DİLİNİ DEĞİŞTİRMEK  

1 - Kontrol paneli ana sayfasında bulunan dil ayarları butonuna tıklayın. 

2 - En üstte bulunan lisan web sayfanızın giriş lisanıdır istediğiniz lisanı yukarıyı getirmek için tut 

sürükle ve bırak metodunu kullanınız. 

 

 

 



 

 

28 - SAYFA DÜZENLEME NASIL YAPILIR?  

1 - İlgili sayfanın sayfa özellikleri düzenle butonuna tıklayın. 

.  

2 - Bu bölümden daha önce oluşturduğumuz sayfanın özelliklerini düzenleyebilirsiniz.  

 

3 - Sayfa özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için “ “tıklayınız. 

4 - Gerekli değişikliklere yaptıktan sonra gönder butonuna basıp işlemi kaydedin. 

 



 

 

29 - SAYFAYI NASIL YAYINDAN KALDIRIRIM?   

1 - İlgili sayfanın sayfa özellikleri düzenle butonuna tıklayın. 

 

2 - Yayın bölümüne gelip yayında değil seçeneğine tıklayın. Gönder butonuna basarak değişikliği 

kayıt edin. 

 

 

!  -  Aynı işlemi tekrar yaparak sayfayı yayına alabilirsiniz. 



 

 

30 - SAYFA TİPİ İLETİŞİM FORMU  

1 - Yeni bir element eklemek için “ “ butonunu kullanın.  

 

2 - Bu bölümde kullanıcıdan istediğiniz bilgiyi girin  

 

3 - Element tipini ayarlayın 

 

4 - Ön değer tanımlamak için bu bölümü kullanın. 

 

5 - Kullanıcının zorunlu olarak doldurmasını istediğiniz yerleri buradan belirleyebilirsiniz. 

 

6 - Bu bölümden elementin yayın durumunu belirleyebilirsiniz.  

 

 !  -  İletişim formu hangi epostaya düşmesini belirlemek için sayfa özelliklerine bakmamız gerekiyor. 

 



 

 

31 - SİTE AYARLARI NEDİR?  

1 - Site ayarlarını göz atmak için ayarlar butonuna tıklayın. 

 

2 - Mobil versiyonunuz devre dışı bırakmak ya da etkinleştirmek istiyorsanız bu bölümü kullanın. 

 

3 - Web sayfanızda oluşan hataları es geçmek için aktif ya da pasif olarak işaretleyebilirsiniz  

 

4 - Google analytics webmaster araçları ya da diğer izleme araçlarını kullanabilmek için size verilen 

kodu buraya yapıştırabilirsiniz.  

 

5 - Web sayfanıza favicon eklemek için icon seç bölümüne tıklayın favicon web sayfanızın 

tarayıcılarda sol bölümde bulunan ikonudur. 

 

6 - Bütün işlemleri yaptıktan sonra ayarları kaydet butonuna tıklayın. 

 

 



 

 

32 - HTML EDİTÖR NEDİR NASIL KULLANILIR?   

!  -  Metin düzenleme aracıdır. Web sayfanızın içeriğindeki metinleri, resimleri, videoları vb. içerikleri bu alandan 

düzenleyebilirsiniz detaylı anlatım için videoyu izleyebilirsiniz 

 



 

 

33 - KULLANICI İŞLEMLERİ     
1 – “ “ butonuna tıklıyoruz. 

2 - Kullanıcının ismini yazıyoruz. Kullanıcının adını yazıyoruz ve bir şifre belirliyoruz.  

 

3 - Oluşturmuş olduğunuz kullanıcı kontrol paneline KurÇalıştır.com’dan bağımsız olarak erişebilir.  

 

 

4 - Bu kullanıcının web sayfasının kontrol paneline erişmesini istemiyorsanız bu kaydı sil butonuna 

tıklayınız. 

 

!  -  Bütün kullanıcıları silersiniz KurÇalıştır.com kontrol paneline girerek web sayfanızın kontrol paneline şifresiz olarak 

erişebilirsiniz. 

 



 

 

34 SAYFA TİPİ IFRAME    

!  -  Iframe sayfa formatı farklı bir sayfayı kendi web sayfanız içerisinde görüntülenmesine denir. Örneğin www.kurcalistir.net  

sitesinin www.kurcalistir.com/duyurular sayfasının içinde görüntülenmesine denir 

http://www.kurcalistir.net/
http://www.kurcalistir.com/duyurular


 

 

35 - SAYFALAR NEDİR?    

1 - Sayfalar web sayfanızın menü ağacında bulunan bağlantılardan oluşmaktadır.  

2 - Sayfalarınızı yönetmek için kontrol panelinizin ana sayfasında bulunan sayfalar butonuna 

tıklayınız. 

 

3 - Web sayfanızın sayfalarını yönetebileceğiniz bu bölüm açılır bu bölümden yeni sayfa oluşturabilir 

silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. 

 


