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SÿýTE KULLANIMI HAKKINDA

Aktan ÿýahan, Sunday 09 November 2008 - 23:48:28

Sitede yer alan menÿýlerin kullanÿýmÿý ile ilgili olarak Aÿýaÿýÿýda yer alan
aÿýÿýklamalarÿý dikkatle okuyunuz. Sormak istediklerinizi , lÿýtfen yazÿýnÿýn..
Forum Bÿýlÿýmÿýnde Konu baÿýlÿýklarÿý seÿýerek , sesinizi duyurabilir, konu ve ya konular hakÿýnda
1 - Forum Bÿýlÿýmÿý
gÿýrÿýÿýlerinizi belirtebilirsiniz. Bunun iÿýin Cevap gÿýnder kutucuÿýunu doldurmanÿýz yeterli olacaktÿýr.
Yayÿýnlanmasÿýnÿý
istediÿýiniz , Sarÿýlar Kÿýyÿý ve Rumkale
2 - Haber gÿýnder Bÿýlÿýmÿý
:

ÿýepnileri ile ilgili haberleri

dilerseniz bu adÿýmdan yararlanarak bize gÿýnderebilirsiniz.
3 -Site iletiÿýim Bÿýlÿýmÿý
Site: yÿýneticilerine , bu adÿýmdan mesaj yazabilirsiniz.
4 -Site ÿýstatistikleri HakkÿýndaSite
: istatistiklerinden , siteye en son kullanÿýcÿý itibariyle , bu gÿýne kadar kaÿý kiÿýinin giriÿý
yaptÿýÿýÿýnÿý , ÿýyelerin en ÿýok izleme aldÿýklarÿý bÿýlÿýmleri ve oranlarÿýnÿý gÿýrebilirsiniz.
5 -Haber Takvimi HakkÿýndaEkranÿýn kenar kÿýsÿýmÿýna ÿýakÿýlÿý Haber Takvimi ÿýzerinden ileri geri tuÿýlarÿý kullanarak ÿýnceki
aylara ait haberleri gÿýrebilir, okuyabilirsiniz. Hangi tarihlerde haber yazÿýldÿýÿýÿý hakkÿýnda bilgi sahibi olabilirsiniz.
6 - Resim Gelerisi Hakkÿýnda
Resim galerisinde , herhangi bir resmi tÿýkladÿýktan sonra , resim bÿýyÿýyecektir Aynÿý resme tekrar

tÿýkladÿýÿýÿýnÿýzda daha bÿýyÿýk boyutta gÿýrÿýntÿýleme yapabilirsiniz.Resim Bÿýlÿýmÿýne ÿýakÿýlÿý ve resimlerin altÿýnda ÿýÿý slid
dÿýÿýmesi
bulunmaktadÿýr Bu tuÿýu tÿýkladÿýÿýÿýnÿýzda , resimleri ne kadar zaman aralÿýklarÿý ile izleyeceÿýinizi belirleyiniz. ( Bu sÿýreyi biz
otomatik olarak 5 saniyeye ayarlamÿýÿý bulunuyoruz. dilerseniz sÿýre uzatmasÿý yapabilirsiniz. ) Ana sayfada mÿýzik ÿýalÿýyorken
resimler sÿýra ile belirlenen sÿýreler iÿýerisinde , geÿýiÿý yapacak ve Siz her hangi bir zahmete gerek kalmaksÿýzÿýn resimleri
izleyebileceksiniz.
7 -ÿýzel Mesajlar Bÿýlÿýmÿýnde
Mesaj
:
gÿýnder kutusunda , ÿýyelere mail gÿýnderebilir , gÿýnderdiÿýiniz mesajÿýn
karÿýÿý taraftan okunup okunmadÿýÿýÿýnÿý yine aynÿý kutuda beliren iÿýaretÿýiler yardÿýmÿý ile gÿýrebilirsiniz.Tarafÿýnÿýza gelen
mesajlarÿý da aynÿý kutu iÿýerisine tÿýklayarak okuyabilirsiniz.

8 -Chat Box : Anlÿýk yazÿýlarÿýnÿýzÿý , ÿýÿý Genel iÿýin yazÿýlanlar ÿýÿý bu kutucuk yardÿýmÿý ile yazabilir , genele yazÿýlan diÿýer yaz
kuyabilirsiniz. Bu kutuda var olan dÿýÿýmeler yardÿýmÿý ile dÿýner mesajlarÿý durdurabilir , geri alabilir ve tekrar ileri hareket
saÿýlayabilirsiniz.

