
KULLANIM KILAVUZU

Not : Bu kullanım kılavuzu Jet Pro Paketlerimiz için
hazırlanmıştır. Bu yüzden sizin sisteminizle farklılıklar

gösterebilir.
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Yönetici Paneli Giriş Sayfası
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1. Kullanıcı Adı : Size e-posta ile gönderilmiş olan kullanıcı adını kutucuğa giriniz.
2. Şifre : Size e-posta ile gönderilmiş olan şifrenizi kutucuğa giriniz. 
3. Giriş : Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra Giriş butonuna tıklayınız.
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4. Türkçe(Türkiye) : Site panelinizin dilini İngilizce ya da Türkçe olarak seçmenizi sağlar.
5. Ön Görünüm : Sitenizin ana sayfasını açar.

Yönetici Paneli Ana Sayfa
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6. Panel : Yönetici panelinin ana sayfasını açar. (Resim 2)
7. Kullanıcılar : Kullanıcı yönetimi ve toplu e-posta gönderme alt menülerini açar.
8. Makaleler : Sayfa düzenlemeleri için alt menü açar.
9. Genişlet : İletişim bilgilerinin ve resim yükleme aracının bulunduğu alt menüleri açar.
10. Yardım : Kullanım kılavuzu indirebileceğiniz ve Tekno Gelişim'e ulaşabileceğiniz alt menüleri açar.
11. Makale Düzenle : Sitenizin sayfalarını düzenleyebileceğiniz sayfayı açar. (Resim 12)
12. Resim Düzenle : Sitede bulunan resimleri değiştirebilmenizi sağlayan resim yöneticisini açar. (Resim 16)
13. İletişim Düzenle : İletişim bilgilerini değiştirebileceğiniz iletişim sayfasını açar. (Resim 14)
14. Kullanım Kılavuzu : Panelinizin kullanımını kolaylaştırma için sunulan kullanım kılavuzunu indirmenizi sağlar. (Bazı 
tarayıcılar belgeyi kendi içerisinde açabilir)
15. Bize Ulaşın : Her türlü sorunlarınız için bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri sayfasını açar.
16. Özelleştir : İşlevsizdir.
17. Genel İstatistikler : Sitenize giren kullanıcılar hakkında detaylı istatistikler bulunur.
18. Kullanıcı Etkinliği Tablosu : Sitenize giren kullanıcılar hakkında küçük istatistik grafiği.
19. Son 5 Oturum Açan Kullanıcı : Sitenizde son oturum açan 5 üyenizin bilgilerini gösterir.
20. Son Yapılan Yönetici İşlemleri : Siteniz de son yapılan işlemlerin kaydını gösterir.
21. Ayrıntılar : İşlem yapan kullanıcıların daha ayrıntılı ya da sadece sizin yaptığınız işlemlerin görüntülenmesini 
sağlayan modlar arasında geçiş yapar.
22. Daha Fazla : Daha eski tarihte ki işlemleri de görüntüleyebilmeniz için yeni tarihten eskiye doğru kayıt sayfasını 
genişletir.
23. Sistem Gereçleri : İşlevsizdir.
24. Siteyi Gör : Yeni bir sekme de sitenizin ana sayfasını açar.
25. Çıkış Yap : Oturumunuzu güvenli bir şekilde kapatmanızı sağlar. (Kesinlikle Önerilir)
Önemli : Eğer ki oturumunuzu 25.maddede ki gibi kapatmazsanız, sizden sonra bilgisayara oturan kişi sitenizin yönetim 
paneline oturum açıp, bilgileri değiştirebilir.
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26. Kullanıcı Düzenleyicisi : Kullanıcılarınızı ekleyip silebileceğiniz, ya da bilgilerini değiştirebileceğiniz kullanıcı 
düzenleyici sayfasını açar. (Resim 8)
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27. Kullanıcılara Mail : Kayıtlı üyelerinize toplu e-posta atabileceğiniz sayfayı açar. (Resim 11)

28. Makale Yöneticisi : Sitenizin sayfalarını düzenleyebileceğiniz sayfayı açar. (Resim 12)
29. Kategori Yöneticisi : İşlevsizdir.
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30. Öne Çıkan Makaleler : İşlevsizdir.

31. İletişim : İletişim bilgilerini değiştirebileceğiniz iletişim sayfasını açar. (Resim 14)
32. Kategoriler : İşlevsizdir.
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33. Upload : Sitede bulunan resimleri değiştirebilmenizi sağlayan resim yöneticisini açar. (Resim 16)
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34. Kullanım Kılavuzu : Panelinizin kullanımını kolaylaştırma için sunulan kullanım kılavuzunu indirmenizi sağlar. (Bazı 
tarayıcılar belgeyi kendi içerisinde açabilir)
35. Bize Ulaşın : Her türlü sorunlarınız için bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri sayfasını açar.
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Kullanıcı Yöneticisi
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36. Kullanıcılar : Sitenize üye tüm kullanıcıların bilgilerinin olduğu kullanıcı yöneticisi sayfasını açar. (Resim 8)
37. İletişim İşaretleri : Birden çok iletişim üzerinde işlem yapabilmek amacıyla çoklu seçim imkanı sağlar.
38. Ara : Soldaki süzgeç kısmına yazılan metine göre makaleler içerisinde arama yapılmasını sağlar.
39. Sıfırla : Soldaki süzgeç kısmında yazılan metni temizler ve tüm iletişim bilgilerini gösterir.
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40. Başlıklar : Tıklanan başlığa göre makalelerin sıralanmasını sağlar.
41. İletişim Başlıkları : Mavi renkli başlıklara tıklanması durumunda (örneğin Demo), tıklanan iletişimin 
düzenlenebileceği iletişim düzenleme sayfasını açar. (Resim 9)
42. Görüntüle : Düzenleme ekranında kaç adet iletişimin görüntüleneceğini ayarlar. (Resim 8 ekranında)
43. Grup İşlemleri : 37. maddede ki şekilde seçimi yapılan iletişimlerin gruba eklenmesi, silinmesi işlemlerini yapar.
44. Seç : 37.maddede ki yöntemle seçilen makalelerin farklı kategoriye taşınması ya da kopyalanması için kategori 
seçmeyi sağlar.
45. İşlem : 44. maddenin uygulanmasını sağlar.
46. Temizle : 43. ve 44. maddede seçilen işlemlerin sıfırlanmasını sağlar.
47. Filtreler : Açılır menülere göre iletişimlerin filtrelenmesini sağlar.
48. Yeni : Yeni bir kullanıcı eklemenizi sağlar. (Resim 10)
49. Sil : 37. maddede ki yöntemle seçilen kullanıcıların silinmesini sağlar.
50. Düzenle :  37. maddede ki yöntemle seçilen kullanıcıların bilgilerinin düzenlenebileceği kullanıcı düzenleme sayfasını
açar. (Resim 9)
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Kullanıcı Düzenleme
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51. İsim : Kullanıcının asıl ismini giriniz.
52. Oturum İsmi : Kullanıcının oturum açarken gireceği kullanıcı adını giriniz.
53. Parola :  Kullanıcının oturum açarken gireceği şifreyi giriniz.
54. Parolayı Doğrulayın : 53. madde de girilen şifrenin aynısını giriniz.
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55. E-Posta : Kullanıcının e-posta adresini giriniz.
56. Sistem E-Postalarını Gönder : Kullanıcıya siteden e-postaların gitmesine izin verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz.
57. Kullanıcıyı Engelle : Kullanıcının siteye erişiminin engellenebilmesini seçebilirsiniz
58. Atanmış Kullanıcı Grupları : Kullanıcının istenilen gruplara bağlanabilmesini sağlar.
59. Denetim Masası Biçemi : İşlevsizdir.
60. Denetim Masası Dili : Kullanıcının kullandığı panelin dilini değiştirmeye yarar.
61. Site Dili : Kullanıcının siteyi gördüğü dili değiştirmeye yarar.
62. Düzenleyici : İşlevsizdir.
63. Yardım Sitesi : İşlevsizdir.
64. Zaman Dilimi : Kullanıcının bağlı olduğu zaman dilimini değiştirmeye yarar.
65. Kaydet : Bulunulan sayfadan çıkılmadan kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini sağlar.
66. Kaydet&Kapat : Bulunulan sayfadan çıkılarak kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini sağlar.
67. Kaydet&Yeni : Bulunulan sayfadan çıkılarak kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini ve yeni bir kullanıcı ekleme 
sayfasının açılmasını sağlar. (Resim 10)
68. Kapat : İletişim bilgilerinin kaydedilmeden sayfadan çıkılmasını sağlar.
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Yeni Kullanıcı Ekle

19



69. İsim : Kullanıcının asıl ismini giriniz.
70. Oturum İsmi : Kullanıcının oturum açarken gireceği kullanıcı adını giriniz.
71. Parola :  Kullanıcının oturum açarken gireceği şifreyi giriniz.
72. Parolayı Doğrulayın : 71. madde de girilen şifrenin aynısını giriniz.
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73. E-Posta : Kullanıcının e-posta adresini giriniz.
74. Sistem E-Postalarını Gönder : Kullanıcıya siteden e-postaların gitmesine izin verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz.
75. Kullanıcıyı Engelle : Kullanıcının siteye erişiminin engellenebilmesini seçebilirsiniz
76. Atanmış Kullanıcı Grupları : Kullanıcının istenilen gruplara bağlanabilmesini sağlar.
77. Denetim Masası Biçemi : İşlevsizdir.
78. Denetim Masası Dili : Kullanıcının kullandığı panelin dilini değiştirmeye yarar.
79. Site Dili : Kullanıcın siteyi gördüğü dili değiştirmeye yarar.
80. Düzenleyici : İşlevsizdir.
81. Yardım Sitesi : İşlevsizdir.
82. Zaman Dilimi : Kullanıcının bağlı olduğu zaman dilimini değiştirmeye yarar.
83. Kaydet : Bulunulan sayfadan çıkılmadan kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini sağlar.
84. Kaydet&Kapat : Bulunulan sayfadan çıkılarak kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini sağlar.
85. Kaydet&Yeni : Bulunulan sayfadan çıkılarak kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesini ve yeni bir kullanıcı ekleme 
sayfasının açılmasını sağlar. (Resim 10)
86. Kapat : İletişim bilgilerinin kaydedilmeden sayfadan çıkılmasını sağlar.
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Toplu E-Posta
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87. Alt Kullanıcı Gruplarına Postala : Gönderilecek e-postanın seçilen gruplara ait alt grup üyelerine de gönderilip 
gönderilmeyeceğini belirler.
88. HTML Biçiminde Gönder : E-postanın içeriğinin Html formatında gönderilmesini sağlar. Böylelikle resim, renk vs. 
biçimler kullanılabilir.
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89. Devre Dışı Bırakılmış Kullanıcılara Gönder : E-postanın üyeliği askıya alınmış üyelere de gönderilip 
gönderilmeyeceğini belirler.
90. Grup : E-postanın gönderileceği üyelerin grupları seçilir.
91. BCC(Gizli) Alıcılar : Gönderilen e-postada ki alıcılar listesini gizler.
92. Konu : Gönderilen e-postanın konusu.
93. Mesaj : Gönderilen e-postanın içeriği.
94. E-Posta Gönder : E-postanın gönderilmesini sağlar.
95. İptal : E-postanın gönderimini iptal eder.
96. Seçenekler : İşlevsizdir.
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Makale(Sayfa) Yöneticisi
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97. Makale : Makale (Sayfa) düzenleyici sayfasını açar. (Resim 12)
98. Kategoriler : İşlevsizdir.
99. Öne Çıkan Makaleler : İşlevsizdir.
100. Ara : Soldaki süzgeç kısmına yazılan metine göre makaleler içerisinde arama yapılmasını sağlar.
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101. Temizle : Soldaki süzgeç kısmında yazılan metni temizler ve tüm makaleleri gösterir.
102. Makale Başlıkları : Mavi renkli başlıklara tıklanması durumunda (örneğin Ana Sayfa), tıklanan makalenin 
düzenlenebileceği makale düzenleme sayfasını açar. (Resim 13)
103. Başlıklar : Tıklanan başlıklara göre makalelerin sıralanmasını sağlar.
104. Makale İşaretleri : Birden çok makale üzerinde işlem yapabilmek amacıyla çoklu seçim imkanı sağlar.
105. Görüntüle : Düzenleme ekranında kaç adet makalenin görüntüleneceğini ayarlar. (Resim 7 ekranında)
106. Filtreler : Açılır menülere göre makalelerin filtrelenmesini sağlar.
107. Düzenle : Tıklanan başlığa göre makalelerin sıralanmasını sağlar.
108. Seç : 104.maddede ki yöntemle seçilen makalelerin farklı kategoriye taşınması ya da kopyalanması için kategori 
seçmeyi sağlar.
109. Kopyala-Taşı : 104. maddede ki yöntemle seçilen makalelerin 108.maddede ki seçilen kategoriye taşınmasını ya da
kopyalanmasını seçmenizi sağlar.
110. İşlem : 109. maddenin uygulanmasını sağlar.
111. Temizle : 108. ve 109. maddede seçilen işlemlerin sıfırlanmasını sağlar.
112. Erişim Seviyesini Ayarla : İşlevsizdir.
113. Dil Ayarla : İşlevsizdir.
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Makale(Sayfa) Düzenleyicisi
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114. Başlık : Makalenin başlığını girmenizi sağlar. (Site menüsünde de görünür)
115. Kategori : Makalenin bağlı olduğu kategoriyi seçmenizi sağlar. (Yazılan içeriğin duyurular da görünmesi için 
kategorisini Duyurular olarak seçmek yeterlidir.)
116. Erişim : İşlevsizdir.
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117. Site Dili : İşlevsizdir.
118. Editör : Makale üzerinde düzenleme yapabilmeniz için editör sayfasını açar. (Resim 13)
119. Metaveri Bilgileri : İşlevsizdir.
120. Takma Ad : Makalenin site url(link) inde görünecek adını yazmanızı sağlar. (Türkçe karakter kullanmayınız, 
tamamen küçük harf kullanınız, boşluk yerine normal tire(-) kullanınız)
121. Durum : Makalenin aktif olup olmadığını gösterir.
122. Öne Çıkan : İşlevsizdir.
123. Giriş Editörü : Makalenin içeriğinin düzenlenmesini sağlayan Microsoft Office Word benzeri bir editör ortamı sağlar. 
Fareyi simgelerin üzerine götürerek simgelerin ne işe yaradıkları hakkında açıklama görebilirsiniz.
124. Sayfa Alanı : Makalede görüntülenecek olan metin, resim vs. içeriğin yazılabileceği alandır.
125. Makale : Makale listesini açar. Böylelikle başka makaleden link verilebilir.
126. Resim : Makaleye resim eklenmesini sağlar.
127. Sayfa Sonu : İşlevsizdir.
128. Devamını Oku : İşlevsizdir.
129. Kaydet : Bulunulan sayfadan çıkılmadan makalenin kaydedilmesini sağlar.
130. Kaydet&Kapat : Bulunulan sayfadan çıkılarak makalenin kaydedilmesini sağlar.
131. Kapat : Makalenin kaydedilmeden sayfadan çıkılmasını sağlar.
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İletişim Yöneticisi
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132. İletişim : İletişim bilgilerini düzenleyebilmeniz için iletişim düzenleyicisi sayfasını açar. (Resim 14)
133. Kategoriler : İşlevsizdir.
134. Ara : Soldaki süzgeç kısmına yazılan metine göre iletişimler içerisinde arama yapılmasını sağlar.
135. Temizle : Soldaki süzgeç kısmında yazılan metni temizler ve tüm iletişimleri gösterir.
136. İletişim Başlıkları : Mavi renkli başlıklara tıklanması durumunda (örneğin İletişim), tıklanan iletişimin 
düzenlenebileceği iletişim düzenleme sayfasını açar. (Resim 15)
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137. Filtreler : Açılır menülere göre makalelerin filtrelenmesini sağlar.
138. Erişim Seviyesini Ayarla : İşlevsizdir.
139. Dil Ayarla : İşlevsizdir.
140. Bağlı Kullanıcıyı Ayarla :  İşlevsizdir.
141. Seç : Seçilen iletişimin farklı kategoriye taşınması ya da kopyalanması için kategori seçmeyi sağlar.
142. Kopyala-Taşı : Seçilen iletişimlerin 141.maddede ki seçilen kategoriye taşınmasını ya da kopyalanmasını seçmenizi 
sağlar.
143. İşlem : 142. maddenin uygulanmasını sağlar.
144. Temizle : 141. ve 142. maddede seçilen işlemlerin sıfırlanmasını sağlar.
145. Düzenle : Seçili olan iletişimin düzenlenmesi penceresini açar. (Resim 15)
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İletişim Düzenleyicisi

34



146. İsim : İletişimin ismini değiştirmenizi sağlar.
147. Takma Ad : İletişim sayfasının url(link)'sini değiştirmeyi sağlar. (Türkçe karakter kullanmayınız, tamamen küçük 
harf kullanınız, boşluk yerine normal tire(-) kullanınız)
148. Bağlı Kullanıcı : İşlevsizdir.
149. Kategori : İletişimin kategorisini değiştirmeyi sağlar.
150. Durum : İletişim bilgilerinin aktif olup olmadığını gösterir.
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151. Erişim : İşlevsizdir.
152. Sıralama : İşlevsizdir.
153. Öne Çıkan : İşlevsizdir.
154. Site Dili : İşlevsizdir.
155. Giriş Editörü : İletişim içeriğinin düzenlenmesini sağlayan Microsoft Office Word benzeri bir editör ortamı sağlar. 
Fareyi simgelerin üzerine götürerek simgelerin ne işe yaradıkları hakkında açıklama görebilirsiniz.
156. İletişim Ekstra Alanı : İletişime standart bilgiler dışında ekstra bilgiler eklemek için kullanılır.
157. Makale : Makale listesini açar. Böylelikle başka makaleden link verilebilir.
158. Resim : İletişim içeriğine resim eklenmesini sağlar.
159. Yayınlama Seçenekleri : İşlevsizdir.
160. İletişim Ayrıntıları : İletişim bilgilerini (telefon,adres vs.) girebileceğiniz detay kısmını açar. (Resim 15)
161. İletişim Bilgileri : İletişim bilgilerini girebileceğiniz alandır.
162. Görüntüleme Seçenekleri : İstenilen bilgilerin görüntülenip, istenilen bilgilerin gizlenebileceği alanı açar.
163. Üstveri Seçenekleri : İşlevsizdir.
164. Kaydet : Bulunulan sayfadan çıkılmadan iletişimin kaydedilmesini sağlar.
165. Kaydet&Kapat : Bulunulan sayfadan çıkılarak iletişimin kaydedilmesini sağlar.
166. Kapat : İletişimin kaydedilmeden sayfadan çıkılmasını sağlar.
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Resim Yükleme Aracı
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167. Upload : Resimlerin yüklenip değiştirilebileceği dosya yükleme aracını açar. (Resim 16)
168. Dosyalar Alanı : Sunucuda var olan dosyaları gösterir.
169. Yükleme Kuyruğu Alanı : 171. madde kullanılarak seçilen dosyaların listesini görüntüler.
170. Yenile : Sol taraftaki dosyalar kısmındaki dosyaların bulunduğu listeyi yeniler. 
171. Dosya Ekle : Yeni bir dosya yüklemek ya da var olan dosyayı değiştirmek amacıyla bilgisayarınızdan resim 
seçmenizi sağlar. (Resim formatı jpg,gif,png ya da bmp olmalıdır) 
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(Var olan bir resmi değiştirmek için yüklenecek resmin adı ve uzantısı sunucudaki değiştirilecek dosya ile aynı olmalıdır.)
172. Kaldır : Yükleme kuyruğuna eklenmiş olan resimleri siler.
173. Yükle : 171.madde kullanılarak seçilen dosyaları yükler.
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Bu belgenin tüm hakları Tekno Gelişim İstanbul'a aittir. 
İzinsiz yayınlanamaz, ya da çoğaltılamaz.

Detaylı bilgi için : www.teknogelisim.com
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