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NatroSite, teknik bilgiye veya ek bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan, web sitenizi anında ve 
kolayca oluşturabilmeniz için sunulan bir Web Sitesi Tasarlayıcı (website builder) hizme-
tidir. Zengin tasarım havuzundan ihtiyacınıza uygun olan web sitesi tasarımı şeçip, bir kaç 
temel bilginizi girerek web sitenizi dakikalar içinde yayınlayabilirsiniz. 

NatroSite Nedir?

İÇİNDEKİLER
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Zengin tasarım havuzundan ihtiyacınıza uygun olan web sitesi tasarımı şeçip, bir kaç te-
mel bilginizi girerek web sitenizi dakikalar içinde yayınlayabilirsiniz. 

NatroSite, kişisel tanıtım, moda, teknoloji, danışmanlık, iş dünyası, sağlık ve güzellik gibi 
kategorilerde çok sayıda hazır tasarım kullanımınıza sunar. Bu tasarımlarda dilediğiniz 
düzenlemeleri yapabilir ve dilediğiniz modülleri web sitenize ekleyebilirsiniz.

Satın almış olduğunuz NatroSite’yi kullanmaya başlamak için öncelikle Natro Müşteri 
Paneli’ne giriş yapınız. Müşteri Paneli giriş bilgileriniz size email ile iletilmiştir. Müşteri 
Paneli’nde Web Site Yönetimi sekmesi üzerinden aşağıdaki adımları takip edin.

NatroSite Hesapları başlığı altında Müşteri Paneli’nde açılan sayfada doğrudan yönetici 
paneline ulaşmak için “Admin Panel” butonuna tıklayın.

1- NatroSite Kurulumu

NatroSite Admin Paneli; web sitenizin kurulumu gerçekleştirdiğiniz, web siteniz üzerinde 
ihtiyaç duyduğunuzda dilediğiniz güncellemeyi yaptığınız panel ekranıdır.

Panel üzerinde bulunan e-bülten, blog, sipariş formu, rezervasyon formu, fotoğraf galerisi 
gibi onlarca modülü kullanarak web sitenizi geliştirebilirsiniz.

a. Tasarımınızı belirlediyseniz: Eğer satın alma aşamasında size uygun olan tasarımı 
seçtiyseniz direkt olarak dilediğiniz düzenlemeyi yapabilmeniz için NatroSite Admin Pan-
eli’ne yönlendirilirsiniz. 

b. Tasarımınızı belirlemediyseniz: Bu durumda uygun tasarımı seçebilmeniz için 
Tasarım Sihirbazı’na yönlendirilirsiniz. 

i. Tasarım Sihirbazı: Bu sayfada zengin tasarım havuzundan sizin için uygun olan kate-
gori ve tasarımı seçin.

2- NatroSite ile Web Sitesi Oluşturma
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ii. Sihirbazı Tamamla: 4 adımda sitenizde yer almasını istediğiniz temel bilgilerin girişini 
yapıp “Sihirbazı Tamamla” butonuna basarak web sitenizi yapılandırın. Kurulum işlemi 
bir kaç saniye içinde tamamlanacaktır.Burada girdiğiniz bilgileri siteniz üzerinde dilediğiniz 
zaman güncelleyebilirsiniz. 

iii. NatroSite Admin Panel’e Geçiş: Kurulum tamamlandığında, yönetici panelinizde web 
sitenizi düzenleyebileceğiniz sayfa açılacaktır. 

Kurulumu tamamladıktan sonra, sıra web sitenizi düzenlemeye gelir. Tüm düzenlemeleri 
NatroSite’nin modüler sistemi sayesinde web siteniz üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. 
NatroSite Admin Paneli üzerinde yapabileceğiniz işlemler:

- Mevcut modüllerdeki görsel, yazı, yazı tipi ve renk değişiklikleri

3- NatroSite Düzenleme İşlemleri
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- Logo ekleme/değiştirme

- Modül ekleme ve silme

- Modüllerin web sitesindeki sıralamasını değiştirme

a. Üst Menü Düzenleme: Üst menüde yer alan “Görsel Ayarları” ve “İçerik Ayarları” ile 
web sitenizin rengini, yazı tipini, bölüm başlıklarını, işletmenizin logosunu düzenleyebilir/

b. Anasayfa Düzenleme: Üst Menü’deki değişikliklerden sonra sıra web sitenizde yer al-
masını istediğiniz modüller ve bunların düzenlenmesi işlemine gelir. Modüllerin sağ üst 
kısmında “Görsel Ayarları”, “İçerik Ayarları”, “Yukarı Taşı”, “Aşağı Taşı”, “Sil” seçenekleri 
bulunmaktadır.



i. Düzenleme: İçerik Ayarları’na tıkladıktan sonra açılan pencere üzerinden modüllerin 
metinlerini, görsel ve renklerini düzenleyebilirsiniz.

ii. Değişiklik: Mevcut içerik ya da slayda ek yapmak isterseniz sağda yer alan turuncu bu-
tona tıklayarak yeni içerik ekleyebilirsiniz. Düzenlemeleri tamamladıktan sonra “Kaydet” 
butonuna tıklayın. 

iii. İşlemler: Eğer mevcut içerik üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız, ilgili kategori 
üstüne gelerek “İşlem” menüsüne tıklatın. “Düzenle” seçeneğini kullanarak düzenlemeler 
yapabilir veya silme, kopyalama, sırasını değiştirme gibi işlemler uygulayabilirsiniz.

iv. Güncelleme: Tüm işlemlerimizi tamamladıktan sonra pencerenin alt kısmında bulu-
nan “Güncelle” butonuna tıklayarak ve düzenlemelerinizi kaydedebilirsiniz.

c. Yeni Bölüm Ekleme: Web sitenize yeni bir modül eklemek istiyorsanız, öncelikle yönet-
ici panelinizdeyken web sitenizde modül eklemek istediğiniz alanda “Yeni Bölüm Ekle” 
butonuna tıklamanız gerekmektedir. 

Yeni bölüm ekleme butonu modüllerin arasında “+” simgesi olarak yer almaktadır. 
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“Yeni Bölüm Ekle” butonuna tıkladığınızda sol tarafta menüsü bulunan bir alan açılır. 
Menüdeki her bir sekme üzerinde ilgili sekmeye ait içeriklere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz 
modülü seçip üzerinde dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Modüller, seçilen NatroSite paketlerine göre değişiklik göstermektedir. Her bir pakete ait detayı 

sayfamız üzerinden inceleyebilir; farklı tasarımlardan ilham almak için tasarım sayfamızı ziyaret 

edebilirsiniz.

Web sitenizi hazırladınız. Şimdi yapılandırabileceğiniz son ayarlara göz atalım.

a. Site Ayarları: Web sitenizin ayarlar sayfasına ulaşabilmeniz için NatroSite yönetici  
panelinizin sol üst köşesinde bulunan menüyü açıp, “Site Ayarları” seçeneğine tıklamanız 
gerekmektedir.

4. NatroSite Ayarları
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b. Genel Ayarlar: Açılan 
pencerede “Genel” sekmesine 
tıklayabilirsiniz. 

Burada “Site Başlığı” ayarını kul-
lanarak web sitenizin başlığını 
düzenleyebilirsiniz. 

İhtiyaç duyduğunuzda “Yapım 
Aşamasında Modu” ayarını 
kullanarak web sitenizi yapım 
aşaması durumuna alabilirsiniz. 

Web siteniz için SSL sertifikası satın alabilirsiniz. Farklı bir tasarım kullanmak isterseniz 
‘Sihirbazı Yeniden Başlat’ butonunu kullanarak web sitenizin kurulumunu yeniden başlat-
abilirsiniz.

Eğer web sitenizi yapım aşaması durumuna alırsanız, web sitenize giriş yapan ziyaretçi- 
lerinize aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir ekran yansıyacaktır. 

İşaretlenen alanda ise; alan adınız yer alacaktır.
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Web siteniz yapım aşaması durumunda çalışıyorsa NatroSite yönetici paneli sayfanızın 
üst kısmında aşağıdaki ekran görüntüsünde görülen uyarı simgesi yanıp sönerek web 
sitenizin yapım aşaması durumunda olduğunu hatırlatacaktır.

c. SEO: Ayarlarınızın “SEO” sekmesinde web sitenizin anahtar kelimeleri ve tanıtım met-
nini girebilirsiniz. Ayrıca arama motorlarının web sitesi analiz sistemlerine bağlantı sağlay-
abilmesi de, NatroSite’nin bir diğer özelliğidir. Arama motorlarına bağlantı sağlayabilmeniz 
için, öncelikle ilgili arama motorlarının web sitesi yöneticisi sayfalarını incelemeniz gerek-
mektedir.

ÖN GÖRÜNÜM YÖNETİCİ GÖRÜNÜMÜ



d. Giriş Bilgileri: Bu sekme üzerinden giriş e-posta adresiniz ve şifreniz ile ilgili işlemleri 
yönetebilirsiniz. Ayarlarınızda uyguladığınız değişiklikleri tamamladıktan sonra “Kaydet” 
butonuna tıklayın.

a. Yayınla: Web sitenizde gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra sayfanın en üstünde 
yer alan “Yayınla” butonuna tıklayınız. 
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5. Değişiklikleri Yayınlama
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b. Kaydet ve Yayınla: Açılan 
pencerede yeniden “Yayınla” 
butonuna tıklayın. 

Eğer paketinizin kapsamadığı 
bir modül kullandıysanız bu 
alanda görünür olacaktır. 

Dilerseniz paketinizi ilgili 
modülleri kapsayacak şekilde 
yükseltebilir ve web sitenizi bu 
yeni modüllerle yayına alabilir-
siniz. 

NatroSite Medium ve Large pa-
ketlerinde; hazırlanan web si-
tesinin ziyaretçi sayısı ve detay-
larının incelenebildiği İstatistik 
desteği de sunulmaktadır. 

6. NatroSite İstatistik

a. Özet: NatroSite yönetici panelinizde sol üst köşedeki menüden “İstatistikler” butonu-
na tıklayın. Açılan sayfada anlık ve geçmiş ziyaretçi sayılarını görüntüleyebilirsiniz. 
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b. Detaylı Rapor: İstatistikleri ayrıntılı şekilde incelemek isterseniz, üstteki “Detaylı Rapor” 
sekmesine tıklamanız gerekmektedir. “Detaylı Rapor” sekmesine tıkladıktan sonra açılan 
sayfada ilgili tarihin bulunduğu satırdaki “Görüntüle” butonunu kullanabilirsiniz.

Açılan sayfada ziyaretçilerin IP adresi, web sitesi ziyaret saati, kullanılan tarayıcı ve işletim 
sistemi gibi bilgiler görüntülenir.

Hesabınız ile ilgili bilgilere ulaşmak, paket yükseltme ya da yenileme gibi işlemlerinizi 
gerçekleştirebilmek için aşağıdaki adımları takip edin:

a. Hesap Detayı: NatroSite Hesapları başlığı altında Müşteri Paneli’nde açılan sayfada 
“Hesap Detayı” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın üst kısımlarında kullandığınız paketin 
süresi, özellikleri ve ödeme bilgilerine ulaşabilirsiniz.

7. NatroSite Hesap Bilgileri
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b.Web Siteleriniz: Sayfanın devamında; yönetici panelinizin adresini, yönetici paneline 
giriş yaparken kullanmanız gereken kullanıcı adı ile şifremizi öğrenebilir ve dilerseniz 
değiştirebilirsiniz.

c. Ek Hizmetler: Yine bu bölüm üzerinden güvenli bir web sitesi için SSL sertifikası satın 
alabilir, E-Posta hesabı oluşturabilir ve ihtiyaçlarınızın artması durumunda e-posta hes-
abınızı yükseltebilirsiniz.
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