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YÖNETİM PANELİNE GİRİŞ / ŞİFRE VE KİŞİSEL BİLGİ GÜNCELLEMESİ 

 

Şekil 1 - Yönetici Paneline Giriş 

E-Ticaret  paketinizin admin panelinden yönetim sağlamanız için ; 

Kullanıcı adı : admin  Şifre  : admin 

Bilgileri ile aşağıdaki linkteki siteadınız yerine mevcut sitenizin adını yazmak suretiyle açılan sayfadan 
(Şekil 1) panelinize giriş yapabilirsiniz.  

http://www.siteadınız.com/Admin/Admin.aspx 

Kullanıcı şifrenizi ve diğer size ait bilgileri güncellemek içinde sisteme giriş yaptıktan sonra ; 

http://www.siteadınız.com/Kullanici.aspx sayfanızdan güncellemeleri sağlayabilirsiniz.  

Alternatif olarak sitenizin sol üst kısmından girişe tıklayarak, kullanıcı adı ve şifrenizi girip, giriş 
butonuna  tıklayınız, üst sol alanda Şekil 2 de göreceğiniz admin ikonu gözükecektir, bu ikona 
tıklayarak panelinize erişebilirsiniz.  

 

Şekil 2 - Panele Giriş 

http://www.siteadınız.com/Admin/Admin.aspx�
http://www.siteadınız.com/Market/Kullanici.aspx�


YÖNETİCİ PANELİNİZİN GENEL GÖRÜNÜMÜ ve İŞLEVLERİ 

 

Şekil 3 - Yönetici Paneli Genel Görünüşü 

Yönetici panelinizdeki alanların temel olarak neleri içerdiğini bu bölümde açıklayacağız. İlerleyen 
sayfalarda tüm kısımların detaylı anlatım ve kullanım görselleri yer almaktadır.  

Kategori Yönetimi : Sitenize dinamik olarak kategoriler ekleyip , silip düzenleyeceğiniz bölümdür. 
5 alt kategori ekleme, her kategoriye özel tanıtım görseli ve seo ayarları bu bölümde 
yapılabilmektedir. ( Ürünler ) 

Aşağıda yazılan bölümlerin sonunda parantez içinde mavi renkte yazan bölümler üst menüdeki 
yerlerini göstermektedir. 

Ürün İşlemleri  : Ürün ekleme, düzenleme, silme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. 
Ürünlerinize ait seo ayarları, toplu ürün güncelleme gibi fonksiyonlar bu bölümde yer almaktadır. ( 
Ürünler ) 

Şirket Bilgileri  : Kurulum aşamasında öncelik vermeniz gereken bölümdür. Şirket bilgilerinizi 
girdiğiniz bu bölümdeki en önemli kısım mail ayarlarınızdır. Mail ayarları sitenizde olacak tüm 
işlemlerin size bildirilmesi

Ödeme İşlemleri : Paketinize uygun olan ödeme sistemleri bu bölümde yer almaktadır. Kredi 
kartı , paypal , ipara gibi ödeme sistemlerinin kullanım şifrelerinizi bu alanda tanımlanmaktadır. 
Kullanacağınız yada kullanmak istemediğiniz ödeme seçeneğini aktif / pasif yapabilirsiniz. ( Ayarlar / 
Ödeme Ayarları ) 

ni sağlayacaktır. Sosyal medya ve  GoogleMaps ayarları da bu bölümdedir.  ( 
Ayarlar / Temel Ayarlar ) 



Kargo Ayarları  : Gelişmiş kargo ayarları ile sisteminize kargo ücreti hesaplaması yaptırabilir, 
ücreti sepete ekletebilir, belirli ücret üzeri kargoyu ücretsiz yapabilir, kargo yerine nakliye seçeneğini 
aktif ederek ücret hesaplamalarını devre dışı bırakabilirsiniz. ( Ayarlar / Kargo Ayarları ) 

Sipariş İşlemleri : Siteniz üzerinden verilen tüm siparişleri bu alandan inceleyebilirsiniz. 
(Siparişler) 

Üye Yönetimi  : Sisteminize hızlı üyelik, facebook bağlan yada aktivasyonlu üye olan tüm 
üyelerinizi bu bölümde görüp pasif,aktif yada silme işlemlerini yapabilir bilgilerine erişebilirsiniz. ( Üye 
Bayii Yönetimi ) 

Sayfa Yönetimi  : Bu kısımda dinamik ve statik olarak menüler oluşturulmaktadır. Ana menüde 
4 farklı menü içeriği oluşturabilir , hakkımızda ve sözleşme kısımlarını düzenleyebilirsiniz. Dinamik 
kısımda ise ana menünün hemen altında açılan kısımda sınırsız sayfa ve altsayfa oluşturup içeriğini 
düzenleyebilirsiniz. ( Ayarlar / Menü- Sayfa Yönetimi ) 

Slider Ayarları  : Ana sayfada yer alan görsel slider alanına dair efektleri ve görselleri bu 
alanda düzenleyebilirsiniz. Alt mini görselleri açıp kapatabilir, 8 adet slider görseli ekleyebilirsiniz. ( 
Tasarım / Slider Ayarları ) 

Ana Sayfa Ayarları : Bu bölümde ; ana sayfada sağ ve sol kısımlarda yer alan 8 adet fırsat 
görselini  veya farklı temalarda ürünlerin alt ve üstünde yer alan fırsat görsellerini düzenleyebilirsiniz. 
Mevcut girmiş olduğunuz markaları yada fırsat ürünlerinizin geçtiği sliderı aktif / pasif yapabilirsiniz. 
Ana sliderın sağında yer alan mini slider kısmına ürünler ekleyebilirsiniz. Sliderın altına HTML veya 
resim ile görsel , yazı, içerik girmenizi sağlayan bölümü kullanabilirsiniz. Ana sayfanın SEO ayarları bu 
bölümden yada SEO ayarları bölümünden yapılabilir. ( Tasarım / Sayfa Dizayn&Modül Yönetimi ) 

Kampanya Yönetimi : Kampanyalı ürünlerinizin sıralanması, hediye çeki, puan sistemi, hediyeli 
ürün girişlerinin tamamı bu alanda yer almaktadır. (Ürünler / Kampanyalar ) 

Tema Seçenekleri : Tema seçerek tüm site görünümünüzü değiştirebilir, slider konumu, 
arkaplan renk veya görseli, menü uzunluğu, aktif yada pasif yapılacak ürün görselleri , header footer 
alanlarının imajları gibi görsel nitelikli olan tüm ayarları bu alanda bulabilirsiniz. (Tasarım / Tema & 
Renk Ayarları ) 

Canlı Destek  : Olark Chat sistemi altyapısını kullanarak müşterinizle canlı destek üzerinden 
görüşebilirsiniz.  Web sitesine üye olarak size verilen koddaki ID numarasını bu alana girip , pidgin 
isimli program vasıtası ile android, iphone veya bilgisayarınızdan görüşebilirsiniz. ( Üye Bayii Yönetimi  
/ Canlı Destek ) 

Varyasyonlar  : Ürünleriniz için dinamik olarak varyasyonlar oluşturduğunuz alandır. Renk, 
boy, beden veya işinize uygun şekilde bu alanda oluşturduğunuz varyasyonları ürünlerinize ekleyerek 
, bir ürün üzerinden çeşitlendirme yapabilirsiniz. Örneğin bir t-short için beden ve renk girişleri 
yaparak her biri için ayrı ayrı ürün oluşturmak yerine bu şekilde kolayca çoğaltabilirisiniz. (Ürünler / 
Varyasyonlar ) 

İstatistikler  : Toplam ürün - kategori sayınız, sitenizi ziyaret eden tekil ziyaretçiler, ip 
adresleri, ziyaret edilen sayfalar gibi pek çok istatistiğe bu bölümde erişebilirsiniz. Google Analystics 



ile sitenizi takip edebilmeniz için ID numaranızı bu alana girmeniz yeterli olacaktır. ( İstatistik / 
İstatistik) 

Marka Yönetimi :  Ürünlerinize ekleyeceğiniz markaları bu bölümde oluşturabilirsiniz. ( 
Ürünler / Marka Yönetimi ) 

Satış Raporları  :  Sipariş tutarlarınızı, satılan ürün adetlerinizi, satılan illere ve tarih 
aralıklarına göre bu alandan takip edebilirsiniz. Görsel raporlama sunulmaktadır. (İstatistik / Satış 
Raporları )  

SEO Yönetimi  :  Sitenizdeki mevcut ; ana sayfa, hakkımızda, iletişim, referanslarımız, sayfa1-
3 sayfalarına ait tüm SEO ayarları bu alandan yapılmaktadır. (Ürünler / SEO Yönetimi )  

Yorum Yönetimi : Ürünlere veya sayfalarınıza yapılan yorumları bu alandan onaylayabilir , pasif 
yapabilir yada silebilirsiniz. ( Ayarlar / Yorum )  

Anket Modülü  : Soru ve cevaplarınızı kaydederek müşterilerinize anket oluşturabilir , belirli 
tarihler aralığında sunabilirsiniz. ( Ayarlar / Anket ) 

Duyurular Modülü : Şirket veya sitenize dair önemli bilgilendirmelerinizin girişini sağlayabilirsiniz.  
( Ayarlar / Duyurlar ) 

Toplu Mail  : Bu bölümde mevcut üyelerinizi gruplayabilir , bu gruplara mail gönderebilir 
yada tüm üyelerinize toplu mail gönderebilirsiniz. Ayrıca giriş kısmını kullanarak dilerseniz üyeleriniz 
dışında da yeni mail adresleri de girerek gönderilecek mail adreslerinize ilave edebilirsiniz.  ( Üye Bayii 
Yönetimi / Toplu Mail )  

KULLANIM DETAYLARI 

1- Menü Ayarları 

 



 

Şekil 4- Menü Ayarları 

Menü ayarlarınıza girdiğinizde Şekil 4 yer alan ekran görüntüsü karşınıza gelecektir. Sayfadaki sol 
kısımda ana kategorileriniz sağ kısımda ise alt kategorileriniz yer almaktadır. 3 + Kategori ekle kısmına 
tıkladığınızda 2 den fazla iç içe kategoriniz varsa ekleyip düzenleyeceğiniz kısma geçilecektir. 

Üst alanda göreceğiniz ürün, kategori , altkategorilerde aynı isimde ürün / kategori girişine izin ver 
kısmı SEO için tavsiye edilmeyen

Sol üstte göreceğiniz SIRALAMA kısmı ana kategorilerinizin 

 bir seçenektir. Bu seçenek aktif edilip yanındaki kaydet butonuna 
basıldığında, tüm ürün ve kategorilere mevcut bir ismi kullanarak giriş yapılabilir, ancak sayfa adları 
aynı olmaması gerektiği için sistem otomatik olarak sayfa adına değişken bir numara eklemektedir. 
SEO açısından sayfa başlığı (h1 etiketi) ve adı aynı olması artı bir değer katmaktadır. Sonuna eklenen 
sayı bu değeri az da olsa düşürmektedir. Aynı isimle ürün / kategorileriniz olacaksa eklediğiniz anda 
aktif yapıp daha sonra tekrar pasif yaparakta kullanabilirsiniz. Bu sayede sadece o an eklediğiniz ürün 
/ kategori bu şekilde kayıtlanmış olur, diğer girişler ek numara bilgisi olmadan sağlanır. 

sürükle bırak ile sıralamasını 
yapabilmenizi sağlamaktadır. 

Yeni bir kategori eklemek

Dosya seç kısmından kategorinize 

 için sol üstteki yeni kategori ekleye basınız. Şekil 5 göreceğiniz ekran 
karşınıza gelecektir. Kategori alt içerik metni ve title kısmı girişini yapmakta olduğunuz kategorinin üst 
başlık metnidir ve sitenizde kategoriye girildiğinde üst alanda bu başlık yazısı gözükecektir. Kategori 
adınızı girdikten sonra SEO açısından önemli olan iki alan olan description yani açıklama kısmı ve 
keywords yani anahtar kelimelerinizi girebilirsiniz. Description kısmı sitenizin arama motolarında 
gözükecek olan açıklama yazısıdır. 

üst görsel ekle

 

yebilirsiniz. Yükle butonuna bastığınızda girmiş 
olduğunuz başlık metni ve  kategori üst görselini önizleme olarak görebilirsiniz. Görünüm istediğinize 
uygunsa kategori ekle butonuna basarak kaydetebilirsiniz. 



Şekil 5 - Yeni Kategori Ekleme 

Mevcut bir kategoriye alt kategori eklemek için

Üstte anlatılan kategori ekleme ile birebir aynı mantıkta altkategori bilgilerinizi girerek altkategori 
ekle butonuna basarak kaydebilirsiniz.  

 sol taraftan alt kategori eklemek istediğiniz 
kategoriye tıklayınız, sağ üstte altkategori ekle kısmı aktif olacaktır, bu butona basınız. 

Altkategorilerde farklı olan tek kısım kredi kartı sanal pos sistemi kullanıyorsanız bu alanda 
göreceğiniz en fazla taksit sayısı kısmına 1 -9 taksit aralığını seçerek bu altkategorideki bir ürüne 
yapılacak en fazla taksiti belirleyebilirsiniz. Cep telefonu, altın v.b. yasal olarak sınırlandırılmış 
taksitlendirme seçenekleri için bu kısmı kullanabilirsiniz. 

Kategori veya Altkategoriyi düzenlemek , silmek veya pasif yapmak için adına tıklayarak açılan 
kısımda düzenlemelerini yaparak üst fotosunu silebilir, kategoriyi silebilir, pasif yapabilir yada içeriğini 
değiştirip güncelleye basarak güncelleme işlemini yapabilirsiniz. 

3 + Kategori Ekle

 

 kısmını kullanarak kategori => altkategorinin yeterli olmadığı durumda alt kategori 
sayınızı 3-5 aralığında yükseltebilirsiniz. Şekil6 da göreceğiniz ekranda sol taraftan kategori ve 
alkategori seçimlerinizi yapınız. Eklenecek olan 3. kategori görselde yer aldığı gibi yeni kategori adı 
yazan kısma yazılarak ekle butonuna bastığınızda eklenecektir. Aynı mantıkla 4. ve 5. kategorileri 
ekleybilirsiniz. Bölümlerin altında yer alan seçili kategori kısımlarından kontrol ederek , seçili olan 
kategorileri silebilir yada güncelleyebilirsiniz. 

Şekil 6 - 3-5 arası kategori ekleme 



2- Ürün Yönetimi Toplu Ürün Güncelleme/Varyasyon Sistemi 

 

Şekil 7 - Ürün Yönetimi Ekranı 

Şekil 7 de gösterildiği şekilde , ürün yönetimi sayfanıza ulaşabilirsiniz. 5 bölümde anlatılacaktır;                       
2a- Ürün Yönetim Sayfası   2b- Yeni Ürün Ekleme    2e- Toplu Ürün Güncelleme               
2c- Varyasyonlu Ürün Ekleme   2d- Detaylı Ürün Düzenleme  

2a- Ürün Yönetim Sayfası 
Sol bölümde mevcut kategorilerinizi görebilirsiniz. Düzenlemek için aradığınız bir ürünü bulmak için 
eğer biliyorsanız kod veya adını sağ üstte yer alan kutucuğa yazarak ara butonuna basabilirsiniz. Eğer 
ürün adı veya kodunu bilmiyor , kategorisi üzerinden bulmayı düşünüyorsanız sol bölümdeki 
kategoriler kısmından filtreleme yapabilirsiniz. 

Sıralama şekli kısmından ürünlerinizi eklenme tarihi, adı , fiyatı, stokta olmayanlar, en çok satanlar 
gibi kriterlere göre sıralayabilirsiniz. 

Sağ bölümde ürünlerinizi düzenlemenizi sağlayan butonlar yer almaktadır. Eklediğiniz ürün 

varyasyonlu bir ürünse seçenekli şekilde gözükmektedir. Bu ürünleri detaylı düzenleme 
kısmından düzenleyebilirsiniz.  

Tekil ürünlerde ( varyasyon olmayan ) düzenle simgesi yer alır . Bu simgeye tıkladığınızda  
tıkladığınız satırdaki ürünün, ekran gözüken , ürün adı, fiyatı , stok, desi, kargo ücreti, gittigidiyor ve 
sanalpazar linkleri girebilme alanlarını hızlı şekilde düzenleyebilirsiniz. 



Pasif butonuna basarak ilgili ürünü geçiçi olarak pasif duruma geçirebilir yada sil butonu ile tamamen 
silebilirsiniz. Detaylı düzenleme butonu ile tüm ürün özelliklerini görüp düzenleyebileceğiniz detay 
sayfasına ulaşabilirsiniz. 

 

Şekil 8 - Ürünler için ortak özellikler 

En üstte yer alan kısım Şekil 8 de gösterildiği gibi, tüm ürünler için ortak özelliklerdir. Sisteminiz SEO 
açısından daha üst düzeyde olabilmek için aynı isimle ürün ve kategori girişine izin vermemektedir

Benzer Ürün Ekle seçeneğine tıkladığınızda , mevcut satıdaki seçili ürünün içeriği kopyalanarak yeni 
bir ürün oluşturabilmeniz sağlanır. Ürünü Kopyala seçeneği ise mevcut ürünün farklı kategorilerde de 
gözükmesini sağlamaktadır. Şekil 8a görüldüğü gibi ürünün gösterileceği ilave kategoriler seçilebilir. 

 
ancak sol üstten bu girişe izin ver kısmını aktif ederek aynı isimleri kullanarak ürünler veya kategoriler 
oluşturabilirsiniz. Ürünlerinize yorum yapılabilmesi, stok gösterimi ve ürün detay sayfasında kdv 
gösterme seçenekleri de yine bu kısımdan aktif yada pasif yapılabilir. Seçimlerinizi yaptıktan sonra sağ 
tarafında yer alan kaydet butonuna basarak işlemlerinizi kayıtlayabilirsiniz. Ayrıca ürün eklerken kdv 
dahil haricinde bir değer seçtiğinizde kategoriler sayfalarında da +kdv olarak gösterilecektir. 

 

Şekil 8a - Ürünler Kopyalama 

2b-Yeni Ürün Ekleme  
Sol üstteki bölümden yeni ürün ekleme butonuna bastığınızda, Şekil 9 daki ürün ekleme sayfasına 
ulaşırsınız. 

Ürün eklerken SEO için dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi , eklediğiniz ürünü arama 
motorlarına uyumlu olabilmesi için öncelikle bu ürünün müşterileriniz tarafından hangi anahtar 
kelimelerle aranacağını tespit etmenizdir. Ürün adınızı, açıklamanızı ve anahtar kelimelerinizi bu 
düşünce içerisinde oluşturmanız sizi rakiplerinizden bir adım önde kılacaktır. Sisteminiz girdiğiniz 
bilgilere göre gerekli ayarlamaları otomatik olarak düzenleyecektir. Girişleri yaptığınız alanlarda 
gördüğünüz harf kısıtlamaları bu doğrultuda sizler için en doğru seçimler olarak sistem tarafından 
oluşturulmaktadır. Örneğin description yani açıklama kısmının 160 karakterden uzun olması arama 
motoları ( google vb. ) için spam yani sahte içerik olabileceği şüphesi oluşturur. Bu sebeple 160 
karakterden uzun giriş yapabilmenize sistem izin vermeyerek bu tip durumlara karşı sizi koruyacaktır. 



 

 

Şekil 9 - Yeni Ürün Ekleme 



Şekil 9 ' daki ürün ekleme sayfanızda öncelikle kategori ve varsa altkategori , marka seçimlerimizi 
yapıyoruz.  İkiden fazla altkategori varsa siz ikinciyi seçtiğinizde 3. , 3. seçtiğinizde 4. kategori şeklinde 
kategorileriniz gözükecektir. Ana kategori seçimi zorunludur. 

Ürün başlığınız ve opsiyonel olarak girebileceğiniz alt başlığınız sitenizin h1 ve h2 etiketlerini de 
oluşturur.  Bu etiketler arama motorlarının okuduğu birincil alanlardandır, örnek olarak okuduğunuz 
bir gazetenin 1. sayfasındaki büyük başlık gibi düşünebilirsiniz.  

Description

Şekil 10 da arama sayfasında sitenizin görünümü yer almaktadır. Başlık olarak girdiğiniz alan ve 
description olarak girdiğiniz alanlar şekil10 daki gibi gözükecektir.

 

 yani açıklama kısmı , sitenizin arama motorlarında gözüktüğü alt açıklama kısmıdır.  

Şekil 10 - Arama Sayfasında SEO kısımlarının görünümü 

Ürünü kampanyalarım içine ekle seçeneğini seçtiğinizde , eklemiş olduğunuz ürün ana sayfadaki 
kampanyalar tabının içinde yer alacaktır. 

Ürün görselleri kısmında ürününüze 5 adet görsel ekleme şansınız vardır. Buradaki dosya seç 
kısımlardan resimlerinizi seçerek yükle butonuna bastığınızda sağ taraftaki önizleme alanında eklemiş 
olduğunuz görseller yer alacaktır. Fotoğraflar üstüne yazı bölümden site adınızı vb. kullanarak 
resimlerinizin üzerine otomatik olarak yer almasını sağlayabilirsiniz. Buradaki dikkat edilmesi gereken 
nokta bir seferde yükleyeceğiniz toplam resim boyutu 2 mb geçemez.

Eklemiş olduğunuz görsellerin altında yer alan küçük yeşil eksi ( - ) butonuna basarak silebilirsiniz. 

 Bu sebeple fotoğraf makinesi 
ile çekilmiş ham fotoğraflar yerine düzenlenmiş fotoğraflar kullanmanız her zaman kolaylık ve fayda 
sağlayacaktır. Ayrıca sistem tüm resimleri 500 px X 500 px boyutlarında düzenlemektedir. Kare 
formatında görsel kullanmanız her zaman daha uygun olacaktır.  

Ürüne Varyasyonlar Eklemek İstiyorum Kısmı , Varyasyonlu Ürün Ekleme kısmında anlatılacaktır. 

Ürüne Özel Stok Kodu Tanımı yapacağınız girişler fatura modülü dökümanında yer almaktadır. 

Fiyatlandırma Kısmında yer alan eski fiyat kısmı zorunlu bir alan değildir. Fiyat kısmından daha 
yüksek bir fiyat ile girildiğinde ürünlerinizde üstü çizgili şekilde gözüken alandır.  Ayrıca temanıza 
uyumlu renkte indirim oranı görseli de bu alan düzenlendiğinde gösterilmektedir.Şekil 11 de eski fiyat 
ve indirim oranı olarak gözüken kısımlardır.  

Stok adeti kısmına bir rakam girdiğinizde buradaki sayı adette ürüne stok girmiş olursunuz ve stok 
bittiği anda ürün pasife düşer ve geçiçi olarak temin edilememektedir yazısı ürününüzde gözükür. 
Yani alım yapılamaz. Ayrıca anlık olarak stoğunuzdan fazla alım yapılmak istendiğinde de sistem 
müşterinizi uyararak bu alımı engeller. -1 olarak girildiğinde sınırsız stok girişi olarak kabul edilir ve 
sistem herhangi bir stok tutma işlemi yapmaz. 



Ürün Durumu kısmından sıfır, ikinci el , outlet, arızalı gibi seçimler yapabilirsiniz. YOK seçeneği 
seçildiğinde bu alan gözükmeyecektir.  

Garanti Süresi

 

 kısmından da YOK seçildiğinde herhangi bir süre gösterimi yapılmayacaktır. Diğer 
seçenekler ile garanti süresi gösterimi yapabilirsiniz. 

Şekil 11 - Fiyatlandırma Bölümü

 



Şekil 12 - Yaptığınız Ayarların Ürün Detay Sayfasındaki Karşılıkları 

 

Aşağıdaki anlatılan kısımlarda yaptığınız ayarların ürün detay sayfanızdaki yansımaları şekil 12 deki 
gibi olacaktır. 

Kargo süresi ve Kargo Ücreti ve Desi kısımları ile ürününüzün kargo ayarlarını özelleştirebilirsiniz. 
Kargo sisteminiz aktif olduğunda ve bu kısımdaki sepette tek ürün varsa desi hesabı yapma seçeneği 
aktifse  ( kargo ayarları kısmında detayları anlatılacaktır ) , bu ürünün tek alımında gösterilecek ve 
uygulanacak olan kargo ücretidir, bu ayar pasifse bu alan gösterilmez. Bu koşulda ürünün desi veya 
diğer hesaplarına bakılmaksızın bu kısımdaki fiyatlandırma uygulanır.  Sıfır ( 0 ) girildiğinde ücretsiz 
kargo / nakliye olacaktır. ( Şekil 12 ) 

Desi kısmına ürünün boyutları ve ağırlığına göre hesaplanan desi miktarını ondalık sayı olarak 
girebilirsiniz. Örneğin küçük dosya bir ürün için 0,1 şeklinde giriş yapabilirsiniz. 0 desi girdiğinizde bu 
üründen 10 adet alındığında 10 x 0 = 0 olacağından , 0,1 x 10 = 1 desi olacaktır.  

Tavsiye Edilen Ürünler

Giriş yapmakta olduğunuz ürünün satışını Gittigidiyor, Sanalpazar sitelerinde de gerçekleştiriyorsanız 
buradaki ürün sayfalarınızın adreslerini bu alanlara girip , aktif butonlarına bastığınızda, ürün detay 
sayfanızda bu kısımlar yer alacaktır.  ( Şekil 12 ) 

 kısmından en fazla 4 adet ürünün, ürün kodunu bu alana aralarında virgül ile 
yazdığınızda, bu ürünler, girmekte olduğunuz ana ürünün sayfasında tavsiye edilen ürünler 
bölümünde yer alacaktır. Ürün kodlarına ürünlerin detay sayfalarının sağ üstünden yada , ürün 
yönetimi sayfanızdan ulaşabilirsiniz. ( Şekil 12 ) 

Ürün Açıklaması ve Ürün Özellikleri

 

 kısmı HTML olarak giriş yapmanıza imkan tanıyan bölümdür. Bu 
bölümden görsel ve yazılı olarak içeriklerinizi düzenleyebilirsiniz. ( Şekil 13 ) 

Şekil 13 - Ürün Açıklaması Ekleme Kısmı 

Şekil 13 te görüleceği gibi resim ekleme alanına tıklayarak açılan ekranda sırasıyla, köprü, sunucu gez, 
dosyadan seç kısımlarına tıklayınız. Bilgisayarınızdan veya webden yüklemek istediğiniz görseli 
seçerek tamam butonuna basınız , sunucunuza yüklenecektir. Buradan seçerek , boyutlarınıda 
düzenleyerek tamam dediğinizde sayfanızda yerini alacaktır. 



Internet üzerindeki bir sayfadaki içeriği direk olarak kopyalamak

HTML bilgisi olan kullanıcılarımız Buton 3 yani kaynak butonuna basarak editör modunda düzenleme 
yapabilirler. div mantığı ile düzenlemeler yapabilirsiniz. 

 isterseniz buton 2 ye tıklayarak 
açılan ekrana yapıştırıp tamam demeniz sonrasında sayfanızdaki yerini alacaktır. Direk olarak bu alana 
yapıştırma yapılmamaktadır. 

Tüm işlemlerimizden sonra kaydet butonuna bastığımızda ürünün güncelleme detay sayfasına 
gönderecek ve üst tarafta BAŞARIYLA ÜRÜN EKLENDİ ibaresini göreceksiniz. 

2c- Varyasyonlu Ürün Ekleme   

Varyasyonları Ekleme / Düzenleme  
Bu bölüm için öncelikle yönetici panelinde yer alan Şekil 14 te yer alan varyasyonlar kısmına tıklayınız 

 

Şekil 14 -Varyasyonlar Bölümüne Giriş 

 

Şekil 15 -Varyasyonlar Ekleme / Düzenleme 



Şekil 15 te varyasyon ekleme / düzenleme ekranı gözükmektedir. Burada mevcut 10 adet kutuyu 
kullanarak sisteminiz için varyasyonlar oluşturabilirsiniz.  

Yeni Varyasyon Eklemek için 1. aşama yazan alandaki kutuya solda gözüken renk , numara 
örneklerindeki gibi varyasyonun adını girip 2a. aşamada gözüken mavi butona basınız. 
Oluşturduğunuz varyasyon içine renk örneğindeki gibi kırmızı, mavi, siyah gibi özellik alanları 
oluşturmak için 1. aşama olan giriş kutusuna özellik giriş yapınız. 2b aşamada gösterilen Ekle 
butonuna bastığınızda ilgili varyasyon kutusuna giriş yapılmış olacaktır. Aynı şekilde 1. aşama - 
2b.aşama kısımlarını tekrarlayarak istediğiniz kadar özellik oluşturabilirsiniz.  

Bir özelliğin adını değiştirmek için üzerine tıklayıp, 1. aşamadaki kutuya yeni ismini yazıp düzelt 
butonuna basınız.  

Silmek içinde yine seçili duruma getirip sil butonuna basınız. 

Kullanılan Varyasyon şeklinde gözüken etrafı kırmızı çizgili alan içindeki varyasyon özellikleri 
ürünleriniz tarafından kullanıldığından silinemez veya düzenlenemezler

Eklenen Varyasyonları Ürünlere Uygulama 

. Yeni özellikler 
ekleyebilirsiniz. Silmek yada düzenlemek için bu varyasyonun kullanıldığı ürün yada ürünlerden 
kaldırılması gerekmektedir. 

Bir ürün eklerken varyasyonlu olup olmayacağına karar vermemiz önemlidir, çünkü varyasyonlu bir 
ürünü varyasyonsuza yada tersi bir durumda tekil bir ürünü varyasyonluya dönüştürülemez.

Şekil 16 - Ürünlere Varyasyon Ekleme 

 

 

 

Şekil 17 - Ürünlere Varyasyon Ekleme 



 

Şekil 18 - Ürünlere Varyasyon Eklenmiş Hali 

Oluşturduğumuz varyasyonların ürün ekleme kısmında; öncelikle normal bir ürün ekler gibi tüm 
özellikleri giriniz , bu özellikler ürün ilk açıldığına gözükecektir. Eklediğiniz ürünün detay sayfasında 
sağ tarafında yer alacak varyasyonlar bölümünde gözükecek özellikler Şekil 17 1. kısımda gösterilen 
alanda seçilen özelliklerdir.  

Örnek : Renk kısmından kırmızı, numara kısmından 38 seçerek kırmızı ve 38 numaralı bir ayakkabı 
girişi yapabiliriz. ( Şekil 18 ) 

Fiyat, desi , kargo, ürün durumu, garanti süresi gibi özellikler tamamen kırmızı-38 numaralı 
ayakkabımıza özel olacaktır. ( Şekil 18 ) 

Eğer ana görselden farklı görseller eklemek isterseniz bu bölümde yer alan foto 1-5 aralığındaki 
kısımlardan görsellerimizi seçip, fotoğrafları yükle butonuna basmalıyız. ( Şekil 18 ) 

Son olarak 3. aşamada gösterilen EKLE butonuna basarak varyasyonumuzu ekleriz. ( Şekil 18 ) 

Bu ürüne örneğin mavi - 39 numaralı bir özellik daha eklemek için sadece üst alandan mavi ve 39 
seçerek ( fiyat vb. özellikler farklı ise bunları düzenleyerek, aynı ise mevcut şekli ile bırakarak ) tekrar 
EKLE butonuna basarız.  ( Şekil 19 ) 

 

Şekil 19 - Ürüne Yeni Varyasyon Ekleme 



Üstteki örnekte olduğu gibi renk numara kısımlarını farklı kombinasyonlar uygulayarak istediğiniz 
kadar çoğaltabilir ve ürünlerinize ekleyebilirsiniz. Son olarak ürünü kaydet kısmına tıklayarak 
ürünümüzü oluştururuz. 

2d- Detaylı Ürün Düzenleme 

Ürün yönetimi sayfanızdan detaylı düzenleme butonuna bastığınızda ürün düzenleme bölümü 
ekranınıza gelecektir. Görsel ve çalışma sistemi önceki bölümde anlatılan ürün ekleme ile aynıdır. 
Mevcut girdiğiniz tüm ürünleri bu bölümde düzenleyebilirsiniz. 

Bir ürün eklerken varyasyonlu olup olmayacağına karar vermemiz önemlidir, çünkü varyasyonlu bir 
ürünün mevcut yapısı daha sonra dönüştürülemez örnek renk-boy varyasyonları varsa farklı bir 
varyasyon daha sonradan eklenemez, var olan varyasyon tiplerinde içerik eklenebilir. 

Varyasyonlu bir ürünü düzenlerken daha önce girmiş olduğunuz varyasyonların dışında bir varyasyon 
eklenemez, örneğin bir ürün renk ve numara varyasyonları ile oluşturulduysa ona 3. ve 4. 
varyasyonlar eklenemez. Ancak mevcut olan renkleri ( özellikleri ) örneğin ; kırmızı ve yeşil iken bu 
alana mavi ve turuncu özellikleri eklenebilir. Yani özellikler eklenebilir , ancak yeni varyasyonlar 
eklenemez

2e- Toplu Ürün Düzenleme 

. 

Ürün yönetimi sayfanızdaki toplu ürün güncelleme butonuna bastığımızda bu alan ulaşırız. 

 

Şekil 20 - Toplu Ürün Güncelleme 

Şekil 20 de gösterildiği gibi toplu ürün güncelleme ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranı iki kısım olarak 
düşünebilirsiniz.  

1. BÖLÜM- Üst kısımda güncellenmesini istediğimiz ürünleri filtre ederiz. 

2. BÖLÜM- Alt kısımda bu ürünlere uygulanmasını istediğimiz değişimleri sağlarız. 

1. BÖLÜMDE Güncellenmesi istediğimiz ürün kategori, altkategori , marka ve fiyat aralığına göre 
filtreleme uygularız. Sitenizde TL haricinde dolar yada euro ile kayıtladığınız ürünler varsa fiyat aralığı 
uygulandığında güncel kur üzerinden bu ürünler TL bazında işleme dahil edilecektir. Bu alanda yer 
alana varyasyonlu ürünleri dahil et kısmını aktif yada pasif yaparak bu tip ürünlerinizin yapacağınız 



değişimden etkilenip etkilenmeyeceğine karar verebilirsiniz.  Bu alanda herhangi bir filtreleme 
uygulamayarak tüm kategori, tüm altkategoriler, tüm markalar

2. BÖLÜMDE yapılmasını istediğiniz değişiklikleri girebilirsiniz.  

 seçimi ile tüm ürünlere yapacağınız 
değişimleri uygulayabilirsiniz, ya da filtrelerden biri yada birkaçını uygulayabilirsiniz. 

Fiyat arttırma veya azatlama işlemi için fiyatlar kısmından Satış fiyatını % arttır yada % azalt 
seçeneğini seçerek yan tarafına değeri sayısal olarak giriniz. Örnek %10 bir attırım için satış fiyatını 
arttır seçerek yandaki kutuya 10 giriniz.  

Satış fiyatı arttırılan yada azaltılan ürünün eski fiyat alanında bir değer varsa bu alanda girilen oran 
doğrultusunda arttırılır yada azaltır.Dolar yada euro olarak girilmiş ürünlerde oran kadar arttırılır yada 
azaltılır döviz tipi değişmez. 

Stok Miktarı arttırma, azaltma veya girilen adete eşitleme durumları söz konusudur. Burada adet 
mantığı işlemektedir. Yani filtrelediğimiz ( seçtiğimiz ) ürünleri girilen adet kadar arttırma, azaltma 
yada girilen miktara eşitleme şansınız mevcuttur. Stok tutmamaya çevir seçildiğinde tüm seçili 
ürünlerin stoğu -1 olacaktır yani stok tutulmayacaktır. Kargo Fiyatını eşitle seçeneği ile gireceğiniz 
kargo fiyatına seçili ürünleri günceller yada tümünü ücretsiz kargoya çevirebilirsiniz. 

3- Şirket Bilgileri ( Temel Ayarlar ) 

 
Şekil 21 - Şirket Bilgileri 

Site Modları :  Şekil21 de sağ üst tarafta gözükmekte olan alandan ;  



Site durumu bakımda, yenileniyoruz veya yapım aşaması seçildiğinde sitenize sadece admin ( yönetici 
) şifresi ile giriş yaparak erişebilirsiniz. Diğer tüm ziyaretçilere kapalı duruma gelir ve seçtiğiniz moda 
uygun sayfa görüntülenir. 
Fiyat Gösterim kısmından site satışa açık yada kapalı seçebilirsiniz. Siteniz satışa kapatıldığında e-
ticaret siteniz bir tanıtım sitesine dönüşmüş olur, fiyat gösterimleri ve sepet fonksiyonları kapanır. 
 
Şirket Logonuzu 330px X 110 px ve katları şeklinde dosya seç kısmından seçerek logo yükle butonuna 
bastığınızda şirket logonuz sisteme yüklenecektir. Sağ tarafında yer alan favicon , browser larda( 
tarayıcı chrome , internet explorer ,firefox vb. ) siteniz açıldığında gösterilecek olan mini ikondur. 

Bu bölümde yer alan iletişim bilgileri kısmındaki iki önemli ve sistem için kritik nokta mail ayarları ve 
site adresinizdir.  

İletişim mail adresi kısmı , şifre , smtp sunucusu , port ayarı , ssl modu sistemin size tüm konularda ( 
sipariş , stok biten ürünler vb. ) iletişim kurmasını sağlayacak olan ayarlardır. Siparişler için mail adresi 
kısmı , oluşturulan siparişlerin size bildirilmesini istediğiniz mail adresinizdir. 

gmail kullanacaksınız ; 

İletişim mail adresi  : mailadresiniz@gmail.com  

smtp sunucunuz  :smtp.gmail.com  
ssl  : açık            smtp portu : 587 olacaktır.  
 
Eğer pop3 bir mail kullanıyorsanız mail hizmeti aldığınız firmanın bilgilerine göre düzenleyebilirsiniz.  
Bu ayarlar smtp sunucusu genellikle mail.siteadresiniz.com , port 587 , ssl modu kapalı olacaktır. 
İkinci önemli ayar site adınız kısmında www.siteadınız.com şeklinde site adınız yerine mevcut site 
adresinizi yazarak girmenizdir. Örneğin : www.odyobilisim.com  
Bu alan sitenin tüm iletişim maillerinde, site haritanızda vb. bir çok alanda bu kısımdan okunmaktadır. 

Sosyal Medya Ayarları 
Facebook şirket sayfanız kısmına facebooktaki sayfa oluştur seçeneği ile şirketinize özel bir sayfa 
oluşturup bu alanın adresini yazmanız gerekmektedir. Bu alan kullanıcılarınız tarafından beğenilme 
durumlarını sayfanızda gözüksün seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. 

Twitter, google, pinterest ve youtube  takip içinde mevcut varsa adreslerinizin girişini yapabilirsiniz. 

Ürünlerde yorum sayfası aktif seçeneği ile ürünlerinize hem sistem üzerinden onayınızla eklenen 
yorumları ( yorum yönetiminde detaylı anlatılacaktır

Facebook bağlan özelliği özetle kullanıcılarınızın sitenizde gözükecek olan facebook bağlan butonuna 
bastığında , facebookta yer alan ad - soyad - email gibi bilgilerinin alınarak sisteme giriş ile 
uğraşmadan hızlı şekilde üye olmalarını sağlamaya yarayan bir özelliktir. 

 ) hemde facebook yorum özelliğini aktif yada 
pasif yapabilirsiniz. 

Bu özelliğin kullanımı için facebook web sitesi üzerinden size özel bir app id ve app secret 
oluşturmanız gerekmektedir. Bu konu ile ilgili facebook bağlan dökümanımızı

Mağaza adresinizi ve şirket hesaplarınızı sağ alandaki ilgili kısımlara girerek bunların gözüküp 
gözükmeyeceğine dair karar verip aktif yada pasif yapabilirsiniz. 

 inceleyebilirsiniz. 



Google Maps Özelliği Kullanımı 
https://www.google.com/maps 

Web sitesine girerek arama kısmından adresinizi girerek tespit ediniz. Şekil 22 de kırmızı kutu içine 
alınan alana tıklayınız. Paylaşın veya harita yerleştirin seçiniz.  

 

Şekil 22- Google Maps 

Açılan ekranda Şekil 23'te gösterildiği gibi harita yerleştir seçip orta yazan kısımdan özel boyutu 
seçiniz, Şekil24 'te gösterildiği gibi 425 -  350 girerek <iframe ile başlayan kodu buradan kopyalayıp 
şirket bilgileri kısmındaki google maps alanına yapıştırınız. 

 

 

Şekil 23- Google Maps Harita Oluşturma  

 

 



 

Şekil 24- Google Maps Boyutlandırma  

Google Maps Kodu Yerine Imaj Yükleme seçeneği mevcuttur. Buradan 450 px X 450px genişliğinde 
imaj yükleyebilirsiniz. Bu imaj yüklendiğinde iletişim sayfanızda gösterilen google maps kısmı 
kapanacak yerine imaj gösterilecektir. Mevcut imajı , imaj sil butonuna basıp silebilirsiniz. 

4- Ödeme İşlemleri  

 

Şekil 25 - Ödeme Seçenekleri 

Şekil 25 'te en üstteki 1 numaralı alanda ; 

Kur göster seçeneği ile sitenizin üst alanında dolar ve euro kurunun gösterilmesini sağlayabilirsiniz. 

Oto kur güncelle seçili hale getirildiğinde sisteminiz T.C.M.B üzerinden dolar ve euro kurunu otomatik 
olarak güncelleyecektir. 
 
Ürünlerde Stok Göster seçeneği aktif olduğunda ürünlerinizdeki stok miktarları gözükecektir. 



 
Ürünlerde kdv durumunu ne şekilde gösterileceğini seçebilirsiniz. 
 
Sipariş Oluşturulunca Bilgi Ver seçeneği aktif hale getirilirse müşteriniz sepete girip sipariş 
oluşturulduğunda ödeme yapmadan önce sistem size bilgi verecektir.  
 
Tüm ödeme seçenekleri üzerindeki aktif alanlarını kullanarak hangi tip ödemeyi kullanıp 
kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz. 
 
Kredi kartı ödeme sayfası kısmında ve ipara üyelikli alışveriş kısmında yer alana public ve private key 
bilgileri multinet firması tarafından size onay sonrası gönderilmektedir. Bu alanlara girilmelidir. 
 
Paypal ödeme sistemini kullanmak için , paypal sistemine üye olduğunuz mail adresinizi ilgili lana 
girmeniz yeterlidir. 
 
İpara - Paypal - Havale kısımlarında yer alan indirim oranı kısımlarına % olarak indirim oranları 
girmeniz durumunda bu siparişlerde sepet tutarı üzerinden indirim uygulanacaktır. 
 
Kapıda ödeme bölümünde yer alan + kapıda ödeme farkı kısmına gireceğiniz tutar, sepet tutarına 
ilave edilerek müşterinize bilgi verilecektir. Bu tutar genelde kargo şirketlerinin almış olduğu , kargo 
ücretine ilave hizmet bedeli değeridir. 
 
1- Kur Ayarları 
 
En üstte yer alan dolar kuru ve euro kuru alanlarına manuel olarak kur girişleri yaparak Manuel 
Güncelle butonuna bastığınızda kur güncellemesi yapılacaktır.  
Anlık olarak TCMB den kur güncellemek için TCMB Güncelle Butonuna basabilirisiniz. 
 
2- 14 Bankaya Ait Sanal Pos Sistemi ( Premium ve Extra Pakette ) 

 
Şekil 25a - Çoklu Sanal Pos Sistemi 



2 numaralı seçeneğin içinde yer alan seçeneklerden ortak sanal pos

 

 seçeneği seçildiğinde ipara-
türkpos-iyzico ortak pos sistemi devreye girecektir,bu 3 ünden birini kullanabilmenizi sağlamaktadır. 
Bunlardan birini seçtiğinizde 3,4,5 maddelerde detayları ile anlatıldığı şekilde aktif edebilirsiniz. 

Banklara Özel Sanal Pos seçeneği seçildiğinde Şekil 25a açılır ve bu bölümde yer alan bankalarda 
anlaşmalı olduğunuz aktif edilebilir. Taksit ve vade farkı kısmından vade farkı, taksit sayılarının 
yanından + taksit girilebilir, boş bırakıldığında ise bu taksit sayısı seçeneklerde gösterilmez. Pos türü 
kısmından 3d_pay seçildiğinde bu ayarlar ve banka posu devrede olacaktır, ipara firması ile 
anlaşmanız olduğu durumda 3d_pay yerine ipara seçilerek bu bankaya ait posu ipara üzerinden 
kullanabilirsiniz.  
 
 
3- iPara Ödeme Modülü ( Business- Premium ve Extra Pakette ) 
 
3 ile numaralandırılmış alanda iPara Taksit Oranları yazan bölüme iPara Ödeme Sistemi ile yapılacak 
alışverişlerdeki komisyon oranlarını girebilirsiniz. Vade farksız taksitler için 0 ( sıfır ) girebilir yada 
girmek istediğiniz vade farklarını ondalık olarak girebilirsiniz. Örneğin 3,95 şeklinde virgül ile ayırarak 
girebilirsiniz. Posu Aktif edebilmek için iPara firmasından tarafınıza verilecek keyler public-private 
key alanlarına girilmelidir. 
 
Ayrıca bir taksit oranında vade farkı yerine indirim uygulamak isterseniz başına - (eksi ) işareti koyarak 
bu değeri girebilirsiniz. Örneğin tek çekimde -2 girdiğinizde , tek çekim ile oluşturulan bir siparişte 
müşteriniz 100 TL lik sepet tutarı için 98 TL ödeyecektir. 
 
 
4- İyzico Ödeme Modülü ( Premium ve Extra Pakette ) 
 
Banka Kartlarına ortak şekilde ödeme alma imkanı sunan İyzico firmasına ait sanal pos sistemi için 
tarafınıza bu firma tarafından iletilen api id ve secret key bilgileri bu alana girilmelidir. 
 
5- TürkPos Ödeme Modülü ( Premium ve Extra Pakette ) 
 
Kırmızı kutu içerisine alınmış ve 5 ile numaralandırılmış alanda TürkPos Taksit Oranları yazan bölüme 
TürkPos Ödeme Sistemi ile yapılacak alışverişlerdeki komisyon oranlarını girebilirsiniz. 3-6-9 Taksit 
şeklindedir.  Vade farksız taksitler için 0 ( sıfır ) girebilir yada girmek istediğiniz vade farklarını ondalık 
olarak girebilirsiniz. Örneğin 3,95 şeklinde virgül ile ayırarak girebilirsiniz. Posu Aktif edebilmek için 
TürkPos firmasından tarafınıza verilecek keyler client code- Username- Password- GUID alanlarına 
girilmelidir. 
 
Ayrıca bir taksit oranında vade farkı yerine indirim uygulamak isterseniz başına - (eksi ) işareti koyarak 
bu değeri girebilirsiniz. Örneğin tek çekimde -2 girdiğinizde , tek çekim ile oluşturulan bir siparişte 
müşteriniz 100 TL lik sepet tutarı için 98 TL ödeyecektir. 



5- Kargo Ayarları 

 

Şekil 26 - Kargo Ayarları 

Kargo ayarları kısmında iki ana bölüm yer alır , kargo sistemi ve nakliye sistemidir. 

Sağ tarafta yer alana Nakliye Sistemi Aktif seçeneği seçildiğinde ; 
 
Ürün sayfalarındaki kargo yazıları teslimat ibaresi olarak değişmektedir.  
 
Ürün detay sayfalarındaki ücretsiz nakliye yazısı girişi olan kısma bir yazı yazdığınızda tüm ücretsiz  
teslimat ürünlerinde bu yazı gözükecektir. Boş bıraktığınızda ücretsiz teslimat görseli çıkacaktır. 
 
Ücretsiz nakliye yazısı ana sayfada yazan kısma bir yazı girildiğinde bu yazı ana sayfadaki ücretsiz 
nakliye görselinin altında yer alacaktır. 
 
Ücretsiz nakliye görselini en üstte yer alan dosya seç kısmından seçip yükle butonu ile yüklenebilir. 
 
Sistem desilere göre bir hesaplama yapmaz , teslimat ücretleri sepete dahil edilemez, sadece tekil 
olarak ürünlerin detay sayfalarında ücret gösterilebilir. 
 
Sol tarafta yer alan Kargo Sistemi Aktif seçeneği seçildiğinde ; 
 
Bu bölümün en üst kısmında yer alan kısımdan ücretsiz kargo görselinizi değiştirebilirsiniz. 
 
Kargo seçiniz kısmından anlaşmalı olduğunuz kargoyu seçebilirsiniz. 
 
Kargo ücretini sepete dahil et seçildiğinde , sistem girmiş olduğunuz desi miktarlarına göre 
hesaplama yaparak oluşturduğu kargo ücretini sepete dahil edecektir. 
 
Sipariş içindeki herhangi bir ürün ücretsiz kargo ise tüm siparişi ücretsiz yapmak için "herhangi bir 
ürün ücretsiz kargo ise kargo ücretsiz" seçeneğini seçmelisiniz.

 

 Pasif yapıldığında ürün detay 
sayfalarındaki tekil ürün kargo fiyatı gösterilmez. 

Sepette tek ürün varsa desi hesabı yapma seçeneği seçildiğinde, örnek bir siparişte tek bir ürün 
mevcutsa bu ürüne , ürün ekleme kısmından girdiğiniz kargo fiyatını uygulayacaktır.  



Eğer bu kısmı pasif yaparsınız, sepetteki tek ürünün desi miktarına bakarak sisteme girdiğiniz desi 
fiyatlarına göre kargo ücretini hesaplayacaktır. 44 üzeri her 1 desi için varsa ek ücret bölümüne 
girdiğimiz tutar 44 desiyi aşan her 1 desi için ilave edilir örnek: 44 desi 50 TL iken 44 desi aşan her 1 
desi için 5 tl girdiğimizde alışveriş 60 desi ise 60-44 = 16 desi x 5 = 80 + 50 = 130 TL olacaktır. 
 
TL ve üzeri kargolar ücretsiz kısmına gireceğiniz tutar ve üzeri kargoları sistem ücretsiz yapacaktır. 
 
Mobil bölgeler için ilave ücret kısmına gireceğiniz tutar müşterinize sipariş sonrasında gönderilecek 
olan mail bilgilendirmesinde iletilecektir, kargo tutarını etkilemez, bilgilendirme amaçlıdır.  
 
Aynı gün kargo saati kısmına girdiğiniz saat kısmına örneğin 16:00 girdiğinizde kargo süresi 1 olarak 
girdiğiniz ürünlerde gözükecek ibare aynı gün 16:00 kadar alınan ürün için geçerlidir ibaresi 
gözükecektir. Saat kısmına 00:00 girerseniz ürün aynı gün kargo yerine kargoya veriliş süresi 1 gün 
olarak gözükecektir. 
 
Kargo sistemi bölümün sağ tarafında yer alan desi fiyatlandırma listesini anlaşmalı olduğunuz kargo 
fiyatlarına göre doldurmanız kargo hesaplaması yapan sistemlerde önemlidir. Sistem fiyatları buradan 
okuduğu değerlere göre hesaplayacaktır. Bu kısma kdv dahil olarak giriş yapınız. 
 
Tüm ürünlerin kargo fiyatını güncelle butonuna bastığınızda mevcut ürünlerinizde desi lerine göre bu 
listeye girmiş olduğunuz fiyatlar üzerinden , tekil kargo fiyatları güncellenecektir. 

 

Kargo sistemi ve nakliye sistemi aktif butonları pasif hale getirildiğinde tüm hesaplama ve görseller 
devre dışı bırakılacaktır. 

Şekil 26 'da Yeşil kutu ile işaretlenmiş alana tıkladığınızda e-ticaret paketinizin sepet alanındaki 3 
seçenekli bölüme 4. olarak teslimat seçenekleri eklenir. Müşterilerinize birden fazla teslimat seçeneği 
sunmak istediğinizde bu bölümü aktif edebilirsiniz. Tıklandığında Şekil26 a ekrana gelir.

 

1- Gelişmiş Kargo Ayaları Seçeneği ( Premium ve Extra Pakette) 

 
Şekil 26a - Gelişmiş Kargo Ayarları 

Aktif etmek istediğiniz hazır kargo seçeneklerini seçerek aktif edip desi-kapıda ödeme -mobil bölge ve 
listedeki gösterim sırası gibi ayarları yapabileceğiniz gibi yeni kargo seçenekleri ekleyebilirsiniz. Üstte 
anlatılan temel kargo ayalarından en önemli farklı şehilere göre ayar yapabilmenizdir. Yeşil çerçeve ile 



işaretlenen alandan Tüm Türkiye seçeneğini seçebilir veya bu teslimat seçeneğinin aktif olacağı 
şehirleri ekle seçeneği ile listeye ekleyebilirsiniz. 

 6 - Sipariş İşlemleri 

 

Şekil 27- Sipariş İşlemleri 
 
Üst alanda yer alan filtreleri kullanarak aradığınız siparişe kolayca ulaşabilirsiniz. Bu alanda soldan 
sağa doğru gelirsek;  
 
Tüm siparişlerin seçili olduğu kısımdan Ödeme bekleyen , Kargo Bekleyen veya tamamlanan 
siparişleri seçebilirsiniz. Siparişinizin durumuna göre seçim yapmış olursunuz. 
Hepsi seçili olan kısımdan bugün, 1 hafta, 1 ay ve 3 ay seçebilir, yada hemen sağındaki kısımdan tarih 
aralıkları belirleyip ara butonuna basarak bu tarih arasındaki siparişleri listeleyebilirsiniz. 
 
ID kısmına aradığınız siparişin , sipariş ID yani numarasını girerek ara tuşuna basabilirsiniz. 
 
Ad ve soyad kısımlarından biri veya her ikisini de doldurarak adsoyad ara butonuna basarak 
arayabilirsiniz. 
 
Sayfada tek seferde gösterilecek sipariş sayısı sayfa açıldığında 10 seçili durumdadır, 5-10-20 
seçilebilir. 
 
Tutar kısmında yazan değer seçmiş olduğunuz kriterlere göre toplam sipariş tutarıdır. 
 
Sipariş genel bilgilerinin yer aldığı satırdaki sipariş detay butonuna basarak siparişe ait tüm detayları 
görebilir, kargo fişi şeklinde hazırlanmış bu alandan yazıcı çıktısı alabilirsiniz. Şekil 29 'da detaylı kargo 
fişini görünüş örneği mevcuttur. Üstteki seçili alanda müşteri bilgileriniz, alt kısımdaki seçili alanda 
sipariş bilgileri ve ürünler yer almaktadır. Sağ üstteki yazıcı simgesi ile çıktı alabilirsiniz. 
 

 



Şekil 28 - Kargo Bilgisi Girişi 
 

 
 
 
Şekil 29 - Kargo Fişi 
 
Kapıda ödeme ve havale sistemlerinden birini seçen müşteriniz için sistem ödeme onayı tarafınızdan 
yapıldıktan sonra ( havale için hesabınızı kontrol ettiğinizden , kapıda ödeme için müşterinizle 
görüşüp onay aldıktan sonra ) kargoya vereceğiniz ürün için , Şekil 28 görüldüğü gibi 1 numaralı 
kısımdan kargo bilgisi gire tıklayıp üstte açılan 2 numaralı alana kargo şirketi ve takip kodunu girerek 
kaydete basarak müşterinize takip kodunu otomatik olarak göndereceği ve kullanıcı sayfasında 
siparişini görebileceği şekilde otomatik bir yapı oluşturur. 
 
Kredi kartı sistemi kullanıyorsanız 3d ödeme sayfası sonucuna göre ödeme hatalı olduğunda size bilgi 
dönüşü olacak buradaki kargo bilgisi gir alanı gözükmeyecektir. Başarılı ödemelerde az önce anlatılan 
uygulama geçerli olacaktır.  
 
Paypal ve ipara ödemelerinde de kredi kartı sistemine benzer bir yapı mevcuttur. Ancak bu 
ödemelerin başarılı olması durumunda mutlaka ilgili ödemenin yapıldığı ipara veya paypale hesabınızı 
ödemenin başarılı olduğuna dair kontrol etmeniz önemlidir. 
 
İade bölümünde henüz kargo gönderim işlemi yapmamış olduğunuz ürünler için iade et seçeneği 
vardır. Bu alan seçildiğinde iade yaptığınız tutarı ve bilgileri girerek müşterinizi yapılan iade 
konusunda bilgilendirebilirsiniz. İadeler sipariş tutarından indirim olarak düşülür, son girdiğiniz iade 
tutarı daha önce girdiklerinizi temizler örneğin 100 TL lik bir alışverişte 20 TL iade işlemi yaptığınızda 
sipariş tutarında 20 TL iade 80 TL sipariş tutarı şeklinde görülecektir. Aynı siparişte tekrar iade 



yapmak demek bir önceki iadenin iptali anlamına gelir aynı örnekte tekrar 40 TL iade yaptığınızda 
100-40 = 60 TL sipariş tutarı gözükecektir. 

7 - Üye Yönetimi 

 

Şekil 30 - Üye Yönetimi  

Şekil 30 da üye yönetim paneli gözükmektedir.   
1 Numaralı alan içinde mevcut üyelerinizi kullanıcı adı , email , ad soyad göre arama yapabilirsiniz. 
 
2 Numaralı alanda yer alan Üye ekranında T.C. kimlik aktif seçili olduğunda , müşterinizin üye olduğu 
ve hızlı üyelik yaptığı ekranlarda T.C. kimlik girişi zorunlu olacaktır. Ayrıca T.C. girişi aktif seçili olduğu 
durumda müşterinizin sipariş ve kullanıcı ekranlarında fatura bilgilerini girebileceği ekranda aktif 
olacaktır. Bu seçenek pasif ise fatura bilgileri girme ekranı da pasif durumda olacaktır. 
 
3 Numaralı alanda mevcut üyeleriniz pasifse aktif ( aktivasyonlu üye olup , üyeliğini aktif etmeyen 
yada edemeyen müşterileriniz için kullanabilirsiniz ) aktif olanları pasif yapabileceğiniz veya 
silebileceğiniz bölümdür. 
 
4 Numaralı alanda üyenize ait bilgi detayları yer alacaktır. Bunun için üyenizin Kullanıcı adı kısmına 
tıklamanız yeterli olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 - Sayfa Yönetimi ve Sözleşmeler 

 

Şekil 31- Sayfa Yönetimi 

Sayfa yönetim ekranı Şekil 31 'deki gibi karşınıza gelecektir.Şekilde 3 Bölüme ayırdığımız kısımlar; 

1. BÖLÜM 

Bu bölümde işlem yapmak istediğimiz sayfaları seçmeliyiz. Alt Menü Dinamik Sayfalar, Üst Menü 
Sayfalar ve Hakkımızda Sayfasıdır. Bu bölümde yaptığınız değişiklikler Şekil 32 deki alanlara 
yansımaktadır.  
 

 
Şekil 32- Sayfaların Yerleşimi 

 
Alt Menü Dinamik Sayfalar 



Şekil 31 'deki 2. bölümde yer alan Alt Menü Seçeneği Aktif kısmını aktif halde kayıtlarsak Şekil 32 deki 
2 numaralı alan açılacaktır. 
Dinamik olarak alt sayfalar ekleyip bunları eklerken menüye ekle seçeneğini kullandığımızda 
ekleneceği alt menü  Şekil 32 deki 2 numaralı alandır.  
Alt menüye dinamik sayfalar eklemek için Şekil 31 'deki 3 numaralı alan kullanılmaktadır.  Bu alandaki 
sayfa adı kısmı zorunlu alandır. Bir örnek ile ;  
 
Şekil 32 deki e-ticaret menüsünü oluşturmak için sayfa adına e-ticaret girdikten sonra eğer buraya 
tıkladığında gösterilecek sayfayı kendimiz oluşturmak istiyorsak ve içeriğimiz varsa bu içeriği 3 
numaralı alandaki HTML giriş yaptığımız editöre gireriz. Bu alana diğer alanlarda olduğu gibi ( ürün 
ekleme alanı gibi ) resim veya içerik girebilir, HTML olarak kodlayabiliriz.  
 
Eğer bu menüyü tasarlarken tıklandığında gitmesini istediğimiz bir sayfa varsa Direk URL Ver kısmına 
gidilmesini istediğimiz sayfanın adresini girebilirsiniz. Bu şekilde bir giriş yapıldığında bu menü 
tıklandığında girilmiş sayfaya gidecektir, HTML giriş kısmına gireceğimiz sayfa içeriği gözükmeyecektir. 
 
Sayfamız daha önce girmiş olduğumuz bir sayfanın alt sayfası olacaksa Alt Sayfa kısmından bu 
sayfanın üst sayfası olacak sayfayı seçeriz. Sayfa = >alt sayfa mantığını Şekil 31 in 2 numaralı alanında 
gözlemleyebilirsiniz. Bu kısımda görüleceği gibi sağ tarafta ana sayfalar, sol tarafta ise bu ana 
sayfalara oluşturduğunuz alt sayfalar görülecektir. Site alanında ise Şekil 33 te görüleceği şekilde ana 
sayfalar ( 1) ve atlında açılan alt sayfalar ( 2) olarak gözükmektedir.

 
Şekil 33- Ana Sayfa - Alt Sayfa Görünümü 
 
Şekil 31 de 3. bölümde sayfaya yorum yapılabilmesi, facebook yorumları, sosyal medya butonları ve 
sayfanın aktif olup olmayacağını seçebilirsiniz.  
 
Sadece üyelerin bu sayfa içeriğini görebilmesini istiyorsanız bu alandaki sadece üyeler görebilsin 
seçeneğini aktif hale getiriniz. 
 
SEO ayarları kısmından sayfanıza özel açıklama ( description ), anahtar kelimeler ( keywords )  ve ana 
sayfa başlığını (title) belirleyebilirsiniz. 
 
Kaydet butonuna basarak sayfanızı kaydedebilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz bir sayfayı Şekil 31 
deki 2 numaralı alandan seçerek düzenleye bastığınızda tüm bilgileri 3 numaralı düzenleme alanına 
dolacaktır, bu aşamada değişimleri yaparak güncelle butonuna basarak güncelleyebilirsiniz. Seçili olan 
sayfa veya alt sayfayı yanında bulunan sil butonuna basarak tamamen silebilirisiniz. 
 

 
Sabit Üst Sayfalar 

Şekil 34 te 1 numaralı alana tıklandığında karşınıza gelmektedir. 2 numaralı alanda yer alan 
sayfalarınızın yönetimini bu alanda sağlarsınız , bu sayfalar Şekil 32 deki 3. numaralı alanda yer 



almaktadır. Referanslarımız sayfasının adını Şekil 34 teki 3 numaralı alanda yer alan sayfa adınız 
kısmını değiştirerek farklı bir isim ile gösterebilir, yada bu alanı boş bırakarak sayfanın gözükmemesini 
sağlayabilirsiniz. Sözleşme sayfanızdan, şirket sözleşmenizi belirleyebilirsiniz. ( bu kısım yardım 
sayfasında ve sepetteki sözleşme metni alanında gözükecektir ). 4 Numaralı alan tüm sayfalarda 
olduğu gibi içerik giriş alanınızdır.  
 

 
Şekil 34 - Üst Menü Sayfalar 
 
5 Numaralı alanda yer alan tüm kategoriler aç/kapa seçeneğinden ana sayfada gözüken tüm ürünler 
kısmını açabilir yada kapatabilirsiniz. 
Sözleşme, teslimat şartları, iade iptal , gizlilik güvenlik ve üyelik sözleşmesini 2 numaralı alanda yer 
alan sekmelerden kayıtlayabilirsiniz. 
Referanslarımız haricinde üst menü sayfalarınıza sayfa1-sayfa2-sayfa3 bölümlerinden 3 ek sayfa 
ekleyebilirsiniz. Bu sayfalara Şekil 35 yer alan LİNK kısmından direk link verebilir yada sayfa içeriği 
girerek oluşturabilirisiniz. 
 

 
Şekil 35 - Sayfa 1 -3 
 
 

 
Hakkımızda  

Şekil 32 de 3 kısımda gösterilen Hakkımızda sayfanızın içeriğini bu alandan oluşturabilirsiniz. 
 

Son sekmede yer alan sözleşmeler içerik olarak dinamik yapıdadır yani oluşturulacak olan siparişteki 
bilgilere göre otomatik olarak düzenlenecek şekilde dizayn edilerek yüklenmiştir. <ad><soyad> gibi 
işaretlenmiş alanları bozmadan bu sözleşmeleri istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. 

Sözleşmeler 

 
 



9- Slider Ayarları 

 

Şekil 36 - Slider Ayarları 

Sitenizin ana sayfasında yer alan slider kısmının ayarları bu bölümde yapılmaktadır.  

Slider effect kısmından sliderınızın geçişleri sırasında hangi efekti kullanarak döneceğini seçebilirsiniz. 

Slider geçiş süresi , slider fotoğraflarınızın geçiş aralığıdır, 1000 = 1 sn denk gelir, ayar boş bırakılırsa 
standart değeri 2000 yani 2 sn dir. 

Slider altındaki mini görsel bölümü gözüksün kısmı aktif olduğunda Şekil 37 de mavi kutu içinde 
işaretlenmiş olan slider alt kısmındaki görseller aktif olacaktır. Bunlar Şekil 36 da slider görsellerinin 
altı kısmında görülen 45 px X 45 px boyutlarında yükleyebileceğiniz görsellerdir.  

Slider Bölümüne Görsel Yüklenmesi 

Slider Boyutu kısmı Full olarak seçili ise bu sliderin genişliğinin tüm ekran tiplerini kaplayacağı 
anlamına gelir, bu durumda genişlik 1400 px yükseklik ise şekil 36 da 500 px seçili olan alandan 
seçeceğiniz değer olacaktır. 

Slider Boyutu kısmı normal olarak seçili ise Slider görsellerinizi 785 px X 325 px veya katları olacak 
şekilde dosya seç kısmından seçiniz.  

Alt mini görseller içinde 45 px X 45 px genişliğinde veya kare formatında görsellerinizi seçiniz. 



Eğer yükleyeceğiniz görsellerin üzerine bir yazı eklemek isterseniz ( örneğin site adresinizi ) üstte yer 
alan Foto Üstü Yazı kısmına yazınız. 

Slidera tıklandığında gidilmesini istediğiniz bir sayfa adresi varsa mevcut alandaki gidilecek url kısına 
bu adresi yazınız. 

Gönder butonuna bastığınızda tüm eklediğiniz görseller önizleme olarak yüklenecektir.  

Bu aşamada eğer görsellerinizde bir sorun varsa değiştirebilir eğer sorun yoksa kaydet butonu ile 
sliderınıza görsellerinizi yükleyebilirsiniz. 

Girmiş olduğunuz bir slider görselini silmek için slider görseli vaya slider mini görseli alanlarında yer 
alan fotoğrafı sil kısmına basarak kaydete basmanız gerekmektedir. 

Herhangi bir sliderı pasif duruma geçirmek için ilgili bölümdeki aktif kısmını kaldırıp kaydete basınız. 

 

Şekil 37 - Slider Görünümü 

 

 

 

 

 

 



10- Sayfa Dizayn 
Bu bölümde sitenizin tüm yerleşimini sürükle-bırak sistemi ile yapabilmektesiniz.Sitenizin en altında 
yer alan kayan markalar yada ürünler sliderı, sağda yer alan mini slider ayarları, fırsat kutuları, sliderın 
altında yer alan resim kısmı, yine slider altında bulunan HTML giriş yapabileceğiniz dinamik kısımlar,  
 

 
 
Şekil 38 - Sayfa Dizayn 

Düzen1-10 arasından sayfanızın görünüm düzenini belirleyebilirsiniz. Sol ve Sağ Modüllerde yer alan 
ok işaretlerine basıldığında sağ-sola , sol-sağa olacak şekilde yer değiştirebilirsiniz. Orta - Sağ ve Sol 
bölümler kendi içlerinde sürükle bırak yöntemi ile yer değiştirebilmektedir. Yanlarında yer alan 
düzenle butonlarına basıldığında seçeneklerin içerikleri girilebilir ve düzenlenlebilir. Pasif seçeneği ile 
pasif duruma geçirilen bir seçenek tekrar aktif edilebilir, silinen bir modülse kaldırılmış olacaktır geri 
dönüşü olmayacaktır. Sol üstte yer alan yeni reklam modülü ekle seçeneğine tıkladığınızda sağ veya 
sol bölüme yeni bir HTML içerikli veya Resim içerikli bir kutu ekleyebilirsiniz. 



11- Kampanya Yönetimi 

 

Şekil 39 - Kampanya Yönetimi 

Pro pakette Şekil 39 da göreceğiniz şekilde sürükle bırak sistemi ile ana sayfada yer alan kampanya 
ürünlerinin sırasını değiştirebilirsiniz.  
 
Business ve Premium paketlerde kampanya modülleri yer almaktadır. Kampanya yönetimine 
tıkladığınızda Şekil 40 da yer alan 4 lü menü karşınıza gelecektir. Kampanya ürünlerini sırala seçeneği 
şekil 39 da gözüken, kampanya ürünlerinin sürükle bırak ile yer değiştirmesini sağlayan modüldür. 



 
Şekil 40 - Kampanya Yönetimi Business Premium 

1- Hediyeli Ürün Kampanyaları 
 

 

Şekil 41 - Hediyeli Ürün Kampanyaları 



Şekil 41 de hediyeli ürün kampanyaları ekleyebilirsiniz. 3 bölüm mevcuttur, indirim tipi bölümü, 
kampanya ürünü bölümü, promosyon ürünü bölümüdür. 

İndirim tipi bölümünden indirimin ürün detay bölümünde yer alan kampanya kısmında ne şekilde 
gözükeceğini seçebilirsiniz. % veya TL olarak gösterim mümkündür.  

Kampanya ürünü bölümünde; alındığında promosyon ürününde indirime neden olacak ana ürünü 
seçeriz. Bu seçimi ürün adı veya ürün kodundan seçebilirsiniz, bir tanesini girmeniz yeterlidir.  

Ürün adı kısmına ürünün adına dair harfler girilmeye başladığında otomatik dolduracaktır. Eğer ürün 
kodunu biliyorsanız hemen altındaki kod kısmına girmeniz çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır.   

Seçimi yaptıktan sonra alt kısımdan ana üründen kaç tane alındığında promosyon ürününe % kaç 
oranında indirim yapacağını seçeriz.  Oranı %100 olarak girdiğinizde promosyon ürünü bedava 
olacaktır.  Promosyon ürünü ana ürün de olabilir, farklı bir üründe girebilirsiniz.  

Promosyon ürünü bölümü ana üründen girilen adet kadar alındığında indirimin uygulanacağı veya 
hediye edilecek ürünün yer aldığı bölümdür. Seçim mantığı kampanya ürünü ile aynıdır. 

Örnek ; kırmızı tshirt isimli bir üründen 1 adet alana 2. bedava olsun istiyorsak ana ürüne ve 
promosyon ürününe kırmızı tshirt girip ana ürünün altındaki kısma ana üründen 1 adet alana 
aşağıdaki promosyon ürünü indirim oranı % 100  

Örnek 2; kırmızı tshirt isimli bir üründen 3 adet alana mavi tshirt isimli ürün %20 indirimli olsun 
istiyorsak ana ürün bölümde ürün adına kırmızı tshirt yazalım veya ürün kodu girelim, promosyon 
ürünü kısmına da aynı mantıkta mavi tshirt yazalım yada kodunu girelim. ana ürünün altındaki kısma 
ana üründen 3 adet alana aşağıdaki promosyon ürünü indirim oranı % 20 olarak girelim. 

İkinci örneğimizde indirim tutarını ürün sayfasında iki şekilde gösterebiliriz. Birincisi % 20 olarak 
ikincisi ise %20 oranının üründeki karşılığı olan TL olarak. Örnekteki mavi tshirt 100 TL olduğunda ve 
indirim tipi kısmından tl olarak göster seçildiğinde ürün detay sayfasında 20 TL indirimli olarak 
gözükecektir.  

Örnek ürün detay sayfası  Şekil 42 'de gösterilmektedir. 1 adet webnet pro paket alındığında web site 
paketinin %20 indirimli olduğu kampanya ürün detay sayfasında bu şekilde yer almakta ve içinde yer 
alan hemen sepete ekle butonuna basıldığında kampanyaya tabi olan ürünler sepet eklenmektedir ; 
bu kampanyada webnet pro ve web site paketi 1 er adet sepete eklenmekte ve web site paketine 
otomatik olarak %20 indirim uygulanmaktadır. 



 

Şekil 42 - Hediyeli Ürüne ait Ürün Detay Sayfası 

2-Hediye Çeki Sistemi 
 

 

Şekil 43 - Hediye Çeki Sistemi 

İndirim tipi kısmından TL veya % olarak indiriminizi belirleyip seçiniz. Daha sonra indirim kısmına bu 
değeri giriniz , örneğin indirim tipi % seçip indirim kısmına 20 girerek %20 lik indirim oranı belirlebilir. 

Çek kodu otomatik olarak sistem tarafından tekrarı olmayacak şekilde oluşturulmaktadır. 

Bayi / Üye seçimi kısmından ; Tüm Kullanıcılar, Sadece Üyeler, *Sadece Bayii ler (*Premium Pakette) , 
Seçili Üye seçenekleri yer almaktadır. Oluşturacağınız çeki kullanacak kesimi buradan belirleriz. Seçili 
üye kısmını seçtiğinizde sistem sizden bu çeki kullanacak üyenin sistemdeki kayıtlı email adresini 
isteyecektir , bu bilgi girildiğinde oluşturacağınız çeki sadece bu üye kullanabilecektir. 



Geçtiği ürünler ; tüm ürünleri, seçili ürün , seçili kategori seçenekleri sunmaktadır. Seçili ürün veya 
kategori kısmını seçtiğinizde sistem sizden ürün veya kategori bilgisini talep edecektir. Oluşturacağınız 
çek bu ürün yada kategoride geçerli olacaktır.  

Seçili ürün kısmını seçtiğinizde ve tutar olarak indirim uyguladığınızda , girdiğiniz tutar seçili olan 
ürünün 1 adetini geçmemelidir. 

Örnek ; Kategori seçeneği ile bir çek oluşturduğunuzda , X isimli bir kategori seçtiğimizi ve %20 
indirim uyguladığımızı varsayalım. Sepette seçtiğiniz X kategorisine ait toplam 100 TL lik ürünler ve 
farklı 200 TL lik ürünler mevcut durumunda, sistem sadece X kategorisindeki ürünlere %20 indirim 
uygulayacak ve 20 TL lik bir indirim uygulanmış olacaktır, diğer ürünlerin fiyatı düşmeyecektir. 

Örnek2; Ürün seçeneği seçildiğinde X isimli bir ürüne 5 TL indirim seçtiğimizi varsayalım. Sepette 10 
adet X ürünü olduğu bir örnekte , ürün fiyatı 10 TL olsun. 10 x 10 = 100 TL lik bir fiyat olacak, 
yaptığınız indirim 5 x 10 = 50 TL olacak ve indirim tutarınız 50 TL olacaktır. Diğer ürünler bu 
indirimden etkilenmeyecektir. 

Başlangıç ve bitiş tarihi belirleyerek çekin kullanım aralığını seçebilirsiniz. 

Kişi başı kullanım sayısı belirlediğinizde bir kullanıcı çeki buraya girdiğiniz adet kadar kullanabilir. Sınır 
getirmek istemiyorsanız 0 girebilir yada boş bırakabilirsiniz. 

Örneğin; kişi başı kullanım sayısı 1 olduğu bir durumda deneme@deneme.com mail adresine sahip 
bir kullanıcınız bu çeki 1 defa kullanabilir. Aynı çeki ilettiğiniz farklı bir kullanıcı da bu çeki 1 defa 
kullanabilir. Bu sayı toplam kullanımdan ayrı kişisel kullanımı göstermektedir. 

Toplam kullanım sayısı, çekin toplamda kaç defa kullanılacağını belirleyeceğiniz alandır.  

Sepet limiti , çekin kullanabileceği kdv dahil minimum sepet tutarıdır. Buraya gireceğiniz rakamın 
altında kalan tutarda çek kullanılamayacaktır. 0 girerek yada boş bırakarak limit koymamış olursunuz. 

3- Puan Sistemi 

 

Şekil 44 - Puan Sistemi 

Puan sistemi ile müşterilerinizin alışveriş ve üyelik işlemleri sonrasında kazanacağı puanları puan 
onaylama kısmından onaylayabilir yada silebilirsiniz. Puanlar bu alanda belirleyeceğiniz kriterlere 
göre müşterilerinizin hesabım sayfasından hediye çekine dönüştürüp kullanabileceği şekildedir. 



Puan değeri kısmından 1 TL hediye çeki kazanmak için toplanması gereken puanı giriniz. 

Puan adı ürünlerin detay sayfasında gözükecek isimdir, Örnek ; gold puan gibi girebilirsiniz. 

Puan kullanım süresinden gün olarak süre girebilirsiz 0 girerek yada boş bırakarak sınırsız yapılabilir. 

İkinci aşamada kazanılan puanların çeke dönüştürülmesi için kriter belirleyebileceğiniz alan yer 
almaktadır. Bu kısımda ;  

Minimum puan müşterinizin puanlarını çeke dönüştürmesi için kazanması gereken en düşük puandır. 

Minimum sepet tutarı ile puanlardan oluşturulacak olan bir çekin kullanabileceği sepet tutarı girilir. 

Çek kullanım süresi puanlardan oluşturulan çekin kullanabileceği maksimum süredir. 

Puan kazanma yöntemleri kısmında ; 

Yeni üyelik puanı ile müşterinizin üye olup aktivasyon yaptıktan sonra ilgili puanı kazanacaktır.  

Alışveriş puanı kısmında yapılan her 1 tl lik alışverişe karşılık müşterinizin kazanacağı puanı 
girebilirsiniz. Bu alana değer girip farklı bir noktaya tıkladığınızda hemen sağında 1-10-100 TL lik 
alışverişlerde müşterinizin kazanacağı puanın karşılığı TL olarak gösterilecektir. 

12- Tema Seçenekleri 

 

Şekil 40 - Tema Seçenekleri 

Mevcut temalar içinden istediğinizi anlık olarak değiştirip sitenizde kullanabilirsiniz. 

Bunun için 1 numaralı alandan temanızı seçiniz 

2 numaralı alan özelleştirme alanıdır, bu alandan renk seçimi yaparak sağ tarafta yer alan kaydet 
butonuna bastığınızda yeni temanız sitenize uygulanacaktır. 



2 numaralı alan tema seçimi dışında, menü uzunluğu, slider konumu ve boyutu, arka plan rengi , arka 
planın tekrarlanabileceği yada sabit olacağı gibi kısımları seçebilirisiniz. 

Header yani üst kısım , arkaplan ve footer yani en alt kısmın arka plan görsellerini de bu alandan 
değiştirip resimleri yükle butonuna basarak aktif edebilirsiniz. Yanlarında bulunan sil butonlarına 
basarak daha önce yüklediğiniz görselleri silebilirsiniz. 

Önizleme ve kayıt kısmından seçmiş olduğunuz yeni temanın önizlemesini görebilirsiniz. 

3 numaralı alanda sitenize gözükmekte olan görselleri aktif yada pasif yapabilirsiniz. 

4 numaralı alanda footer ikonları yani sitenizin en altında gözükmekte olan ikonlara ait seçenekler 
mevcuttur. Burada soft seçeneği seçildiğinde bu alandaki görseller siyah-beyaz gözükecektir, renkli 
durumunda orjinal renklerinde yer alacaklardır. 

Ürün görsel boyutları seçeneğinden büyük boy veya normal seçenekleri mevcuttur. Büyük boy 
seçeneğini seçildiğinde ürünler bir sayfaya yanyana 3 adet gelecek şekilde büyük boyda 
sergilenmektedir. Normal seçeneği ise seçili temaya göre bir satıra 4 veya 5 ürün gelecek şekildedir. 

 

13- Canlı Destek 
www.olark.com sitesine giriş yaparak sitenizi kayıt ettirdikten sonra size ileteceği kodun içerisindeki 
sadece 7774-573-10-1123 formatındaki kısmı alarak Şekil 41 'deki 1 numaralıbölümdeki kutuya 
yerleştirip aktif butonuna bastığınızda sitenizdeki canlı destek aktif hale gelecektir.  

Canlı desteğinizi masaüstü bilgisayarınızdan takip edebilmek için aşağıdaki linkteki programı indirerek 
kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 

https://www.olark.com/install/pidgin/download/697622 

 

Şekil 41 - Canlı Destek 

Canlı destek kısmı ingilizce olarak gözükmektedir. Bu alanın Türkçeleştirmek için 2 numaralı alandaki 
linke tıklayarak karşınıza gelen sayfadaki ingilizce kısımları Türkçeye çevirip kaydedebilirsiniz. 

 

http://www.olark.com/�
https://www.olark.com/install/pidgin/download/697622�


14- Varyasyonlar  
Bu bölüme ait tüm ayarlar dökümanınızda ürün yönetimi bölümünde yer alan varyasyonlu ürün 
ekleme kısmında detaylı şekilde anlatılmıştır. 

 

15- İstatistikler 
Bu alanda tekil ziyaretçi , ziyaret sayısı ve toplam gösterilen sayfa sayınıza erişebilirsiniz. En alttaki 
detay liste hafta bir aylık listeye devrederek temizlenir, aylık listenizse yıllık olarak gösterimdedir. 

Şekil 42 de gösterilen alana google analystics id numaranızı girerek yanındaki kodu kaydet butonuna 
basarak web site istatistiklerinizi google analystics ile de izleyebilirsiniz. 

 

Şekil 42- İstatistik 

 

 

 

 

 

 

 

 



16- Marka Yönetimi 

 

Şekil 43- Marka Yönetimi 

Şekil 43 te Marka Yönetimi kısmını görebilirsiniz.En sağ tarafta marka ekleme kısmından marka adınızı 
girdikten sonra dosya seç kısmından markanıza ait fotoğrafı tavsiye edilen 100 px X 100 px 
boyutlarında seçip fotoğrafı yükle butonuna basınız. Alt kısımda yer alan + yeni markayı ekle 
butonuna bastığınızda yeni markanız eklenerek en solda yer alan markalar kısmında yer alacaktır. 

Markalar kısmındaki bir markayı düzenlemek için bu markayı listeden seçip düzelt butonuna basınız. 
Marka içeriğiniz orta kısımda yer alan marka düzenleme kısmına aktarılacaktır, buradan 
düzenlemelerinizi yaparak değişiklikleri kaydet butonuna bastığınızda güncellenecektir. 

Markalar kısmından bir marka seçip sil butonuna basarak ilgili marka ve görsellerini silebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17- Satış Raporları 

 

Şekil 44 - Satış Raporları 

Şekil 44 ' te 1 numaralı bölümde satılan ürünlerin toplam adeti ve anlık fiyatla çarpım sonucu bulunan 
tutarı gözükmektedir. Buradaki rakamlar başarılı yada başarısız tüm siparişleri

2 numaralı bölümde aylara göre yıllık olarak başarılı ile tamamlanan sipariş sayısı veya tutarını 
izleyebilirsiniz. İstatistikler yıllık olarak gösterilmektedir, bu alanda üst taraftaki filtrelemelerden 
faydalanarak toplam seçeneğinden, 1 ay, 3 ay, 6 ay , 1 yıl olarak listenizi güncelleyebilirisiniz.Sipariş 
durumu kısmından hepsi yada tamamlanan seçimleri vardır. Tamamlanan sipariş demek, başarı ile 
sonuçlanmış ve tarafınızdan kargo kodu girişi yaparak bitirilmiş siparişlerdir. Eğer kargo ile gönderim 

 kapsamaktadır. Sipariş 
oluşturulduğu anda ürün satış adetine eklenmektedir. Üst tarafında yer alan filtreme sistemi ile 
kategoriye, markaya , fiyata , aktif veya pasif durumuna göre seçim yaparak listenizi kontrol 
edebilirsiniz. 



yapmıyorsanız , kargo giriş kısmına teslim edildi vb. ibare kullanarak giriş yapmanızda bu alan için 
uygundur. 

İller kısmı sayfa açıldığında top 5 il şeklindedir. Bu seçenek en çok satış olan 5 ili gösterimini 
sağlamaktadır. Bu 5 il 3 numaralı alana etki etmektedir. 

3 numaralı alanda illere göre grafiksel olarak sipariş adeti veya tutarı görüntüleyebilirsiniz. 

Ödeme tipine göre satışlar kısmında da mevcut başarılı siparişlerinizin ödeme tipine göre sipariş tutar 
veya adetlerini görüntüleyebilirsiniz. Filtre kısmından sipariş sayısı göster yada tutar göster seçerek 
isteğinize uygun şekilde sonuçlara erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 - SEO Yönetimi 

 

Şekil 45- SEO Yönetimi 

Ana sayfa, hakkımızda, iletişim sayfası, referanslarımız, sayfa1 , sayfa2 ve sayfa3 ün tüm seo 
detaylarını bu alandan güncelleyebilirsiniz. 

Sistem seo gereklerine uygun şekilde title için 70 karakter, açıklama için 160 karakter ve anahtar 
kelimeler için 260 karakter kısıtlaması uygulamaktadır. Bu sayıların aşılması arama motorları 
tarafından uygun görülmediğinden sistem bu konuda ilgili alanları bu uzunluklarla sınırlandırmıştır. 

Şekil 45 te ana sayfa seo ayarları alanında gözüktüğü gibi kullanmak istediğiniz anahtar kelimelerle 
firma adınızın bir karması şeklinde olan veya anahtar kelimeleri kullanarak yazacağınız anlamlı bir 
başlık önemlidir. Şekil 46 da seo ayarlında gireceğiniz başlık ve açıklama kısımlarının google da ve 
diğer arama motorlarında hangi alanlarda gözükeceği gösterilmektedir. 

Description yani açıklama kısmında anahtar kelimelerinizin geçmesi ve başlık ile anlamlı bir bütünlük 
oluşturması önemlidir.

 

Şekil 46- Açıklama (Description ) ve Başlık (Title ) Arama Motorlarında Görüntülenmesi 

 

 



19 - Yorum Yönetimi 

 

Şekil 47- Yorum Yönetimi 

Bir numaralı alanda yorum yapılan sayfa veya ürününüz gözükmektedir. Sitenize tüm yeni eklenen 
yorumlar pasif olarak gelir yani sizin onayınız olmadan yayınlanmaz. Onayınız için tüm eklenen 
yorumlar mail adresinize bilgi maili ile gönderilmektedir. 

Yorum okuma kısmına tıkladığınızda 2 numaralı alanda yoruma dair gönderim saati, gönderici ve 
yaptığı yorum şeklinde tüm detaylar yer almaktadır. 

Bir yorumu aktif / pasif bölümünden aktif yada pasif yapabilir sil butonu ile silebilirsiniz. 

Ürünlerinize  yorum gelip gelmemesi konusundaki genel aktif yada pasif yapma işlemini yönetici 
panelinizdeki şirket bilgileri kısmında yer alan ürünlere yorum sayfası aktif seçeneğini seçerek yada 
kaldırarak sağlayabilirsiniz. 

Sayfalara yorum için her sayfanın kendine özel ayarı vardır. Sayfa yönetimi kısmında eklediğiniz bir 
sayfayı düzenle butonuna basarak sayfaya yorum yapılabilsin, facebook yorum için facebook yorum 
kısmını aktif yada pasif yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20- Anket Modülü 
 

 

Şekil 48 - Anket Modülü 

1. bölümde yer alan kısımdan ankette sorulacak sorunuzu soru alanına girdikten sonra aşağıdaki 15 
alana seçilebilecek cevapları giriniz. Bu 15 alandan örneğin 3 tanesini doldurduğunuzda anketinizde 
sadece bu üç alan gözükecektir, yani boş bırakılan alanlar gözükmeyecektir. Başlangıç ve bitiş 
tarihlerinizi seçerek kaydet butonuna bastığınızda 2. bölümde girmiş olduğunuz anket aktif olacaktır. 

2. bölümde mevcut anketleriniz görüntülenmektedir. Silebilir veya aktif edebilirisiniz.  Aynı anda 
sadece 1 adet anket görüntüleneceğinden

2. bölümden düzenle butonuna bastığınızda , seçili anketinize dair bilgiler 3. bölüme aktarılacak ve 
buradan düzenleme yapabileceksiniz. 3. Bölümde mevcut anketinizde yaptığınız değişimlerden sonra 
kaydet butonuna basarak anketinizi güncelleyebilirsiniz. 

 , herhangi bir anket aktif yapılırsa diğer tüm anket 
girişleriniz pasif olacaktır. 

 

 

 



21- Duyurular 

 

Şekil 49 - Duyuru 

Sitenizin ana sayfasında gözükmekte olan duyurular bölümü için bu alandan giriş, düzeltme silme 
yapılabilmektedir. 

1. Bölümde duyuru başlığı yazarak bu duyurunun görüntülenmesini istediğiniz tarih aralığını seçiniz. 
Duyuru link kısmından  dilerseniz bir link yazabilir yada Şekil 49 ' da 1a olarak işaretlenmiş olan 
alandan bir sayfa seçerek , duyuru link yanında bulunan seç butonuna basarak , duyuruya 
tıklandığında gidilecek olan sayfayı seçebilirsiniz. Açılış penceresi bölümünden aynı pencere 
seçildiğinde , duyuruya tıklandığında aynı sayfada linkinize gidilecektir, yeni pencere seçerseniz, 
duyuru link sayfanız yeni pencerede açılacaktır. Kaydet butonuna basıldığında 2 numaralı alanda 
eklediğiniz duyuru görüntülenecektir.  

2 . Bölümde duyurularınızı aktif pasif yapabilir silebilirsiniz. Düzenle butonuna tıkladığınızda seçili 
duyuru 3 numaralı alana aktarılacaktır. 

3 . Bölümde mevcut duyurunuzu , ekleme kısmında anlatılan mantık ile aynı şekilde düzenleyerek 
kaydedebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



22- Toplu Mail 

 
 
Şekil 50 - Toplu Mail  
 
Maillerinizi gönderirken iki yol mevcuttur , birincisi tüm aktif yada tüm aktif-pasif üyelere göndermek 
ikinci yöntem ise belirleyeceğiniz gruplara mail göndermektir. Her iki durumda da ;  

 
Gönderi durumu kısmında gönderildi mesajı alana kadar sayfanızı kapatmayınız. 

Tüm Üyelere Mail Gönderme 
 
Tüm üyelerinize girmiş olduğunuz içeriği göndermek için 3 numaralı alanda yer alan tüm üyelere 
göndere tıkladığınızda sitenizdeki tüm üyelere oluşturduğunuz mailiniz gönderilecektir. 
Burada yer alan tüm üyeler yada sadece aktif seçimlerini yaparak gönderilecek üyelerin sadece aktif 
olan üyeler mi yoksa tüm üyeler mi olup olmadığını belirleyebilirsiniz. 
 
Gruplara Mail Gönderme 
 
Şekil 50 ' de 1. bölümde işaretlenmiş olan düzenleme butonuna basarak grup 1-5 arasında seçim 
yaparak üye gruplarınızı oluşturabilirsiniz.  Tüm üyeler ilk eklendiğinde bir gruba kayıtlı değil, genel 
olarak gözükmektedir.  Gönderme seçeneğini seçtiğinizde ilgili üyenize hiç bir şekilde mail 
gönderilmeyecektir. 
Üyelerinizi düzenledikten sonra 2 . bölümde yer alan grup1-ekle  ile  grup5- ekle arasından birine 
tıkladığınızda hemen altında yer alan gönderilecek mail listesine bu liste eklenecektir. Örneğin grup 1 
ve grup 2 ye tıklayarak bu listeye grup1 ve grup2 eklenmiş olacaktır. Bu kısım düzenlenebilir bir 
bölümdür, yani istediğiniz mail adreslerini aralarında ; (noktalı virgül) ekleyerek bu listeye ekleyebilir 
yada mevcut olanları silebilirsiniz. Sağ tarafında yer alan gönder butonuna basarak bu alandaki 
üyelere mailinizi gönderebilirsiniz. Temizle ile tüm listeyi temizlemiş olursunuz. Üyeleri göster 
kısmından grubunuza ait üyeleri sağ üst alanda görüntüleyebilirsiniz. 
Gönderilen  tüm maillerin altında üyenize mail listesinden çıkma linki gönderilecektir. Bu aşamada 
üyeniz bu linke tıkladığı takdirde listenizde gönderme olarak işaretlenecektir. 



23- Bayii Yönetimi ( Premium Paket) 
Premium pakette yer alan Bayii yönetimi kısmından , bayii oluşturma, silme ve düzenleme işlemlerini 
sağlayabilirsiniz. 

 

Şekil 51 - Bayii Yönetimi 
  
Siteniz üzerindeki bayii giriş sayfasında ayrıca bayii başvuru alanı da yer almaktadır. Bu alanı aktif 
etmek için bayii başvurusu açık kısmını seçip kaydete basmanız yeterlidir. 
Bir üyenizi bayii olarak atamak için bayii atama kısmında yer alan bayii yap butonuna basınız, butona 
bastığınızda bayii bilgileri bayiinizin mailine gönderilecektir,  hemen altta yer alan üye / bayii detayları 
kısmı Şekil 52 deki gibi değişecektir. 

 
Şekil 52 - Bayii Yönetimi -2 
 

Bayii kodunu sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Bayiinizin bilgileri bu alanda gözükecektir. 
İndirimleri düzenleyiniz butonuna tıklayarak bayiinize özel indirimleri gireceğiniz sayfaya geçiniz. 



 

Şekil 53 - Bayii İndirim Oranları 
 
Şekil 53 'te görüleceği üzere tüm kategorilere tek oran ve özel oran seçenekleri gözükmektedir. Tek 
oran seçilip bir oran girildiğinde bayiiniz tüm ürünlere aynı oranda indirim alacaktır. 
 
Özel oran seçtiğinizde şekil 54 'teki ekran gelecektir bu aşamada kategorilere özel oranlar 
girilebilecektir. İndirim yapılmasını istemediğiniz bir kategoriye 0 (sıfır ) girebilirsiniz.  

 
Şekil 54 - Bayii Kategori Özel İndirim Oranları 
 
Bayii yap butonu ile bayii olarak atadığınız bir kullanıcınızı tekrar kullanıcı yap seçeneği ile kullanıcıya 
dönüştürebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



24- XML İşlemleri ( Premium Paket ) 
 

 

Şekil 55 - XML İşlemleri 
 
Bu alandan sitenizdeki mevcut ürünlerinizi XML olarak çıktı alarak SanalPazar ve N11 Sitelerine 
gönderme işlemleriniz yapılabilmektedir. 
SanalPazar için sol üst taraftaki kategorilere özel oran yada tek oran seçeneğini seçerek mevcut ürün 
fiyatlarınıza % olarak fark ekleyebilirsiniz. tek oran seçtiğinizde hemen altındaki kutudaki oran geçerli 
olacak , kategori oranları okunmayacaktır. Kategori oranları seçtiğinizde şekil 55 te gireceğiniz 
kategori ve altkategorideki sanalpazar fark oranları geçerli olacaktır.  
 
SanalPazar XML butonuna bastığınızda oluşturulan yapı bilgisayarınıza kayıtlanacaktır, Sanalpazar xml 
şablonu yazan alandaki linkde aynı yapıyı vermektedir.  
 
N11 içinde aynı mantık geçerli olup, ek olarak N11 Tek Kargo Şablonu için giriş alanı vardır. N11 
mağazanızda entegrasyondan önce kargo şablonu oluşturmanız gerekmektedir. Eğer tüm ürünler için 
tek bir şablon kullanacaksanız bu alana girerek kayıtlamanız yeterlidir. Eğer kategorilere göre farklı 
şablonlar olacaksa her kategoriye ve/veya altkategoriye özel olarak n11 kargo şablonu kısmından 
girebilirsiniz.  
 
N11 için bir önemli farkta kategori eşleme işlemidir. Kategori eşleme sitenizde var olan bir kategori ve 
/ veya altkategorinin N11 de karşılık geleceği kategoriyi göstererek işlemlerinizde kolaylık sağlayan bir 
seçenektir. N11 deki kategorilerin ID numaralarını öğrenmek için N11 firması ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
SanalPazar ve N11 de ortak mantık olarak ; Altkategori kategoriye göre önceliklidir. Bir örnekle ; 
Şekil 55 'te görülecek şekilde Deneme kategorisi ve altında 3 alt kategori vardır. Deneme kategorisine 
bir oran / şablon / eşleme girdiğinizde bu giriş kategorinin tamamındaki ürünlere etki etmektedir.  
2. altkategori olarak işaretlenen alandan deneme2 kısmında yapılan değişimler ana kategoriye göre 
baskındır yani buraya girilen oranlar bu altkategori dahilinde olan tüm ürünlere uygulanır, kategori 
oranları devre dışı kalmış olur.  
Altkategorisi olan kategorilerin sağında düzenle butonu çıkmaktadır bu butona basarak 
altkategorilere erişip düzenleme sağlanabilmektedir. IP kısıtlaması alanı opsiyonel bir seçenektir. XML 
dosyalarınızın görüntüleneceği IP adreslerini girebilir, diğer ip leri devre dışı bırakabilirsiniz.  
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