
Hosting  Kontrol Paneli  (Direct Admin) 
  
http://www.alanadi:3333/   ya da    http://94.103.45.34:3333 
 
 Kullanıcı adı ve şifre aynı zamanda sistemin otomatik açtığı FTP hesabınızın da Kullanıcı adı ve şifresidir. 
 Yukarıdaki adreslerden biriyle kullanıcı adı ve şifreyi yazarak girişi yapın 
 
A- Your Account (Hesabınız) 
1- Change Password (Şifre Değiştirme) :Dilerseniz üst sıradaki Password butonuna tıklayıp şifrenizi 
değiştirebilirsiniz. 
2- Site Summary / Statistics / Logs (Site Özeti / İstatistikler / Kayıtlar):  Alan adına tıklayın. Açılan sayfada ay 
ay site ziyaret ve kullanım istatistiklerini görebilirsiniz 
3- Domain Kurulumu :  Sitenize erişmek için birden fazla alan adınız (domain) varsa, buradan ekleyebilirsiniz. 
4- FTP Yönetimi: Buradan yeni FTP hesabı oluşturabilirsiniz.  
5-  MYSQL Yönetimi: Buradan veri tabanı oluşturabilir, oluşturduğunuz veri tabının 
http://94.103.35.34/phpmyadmin  adresinden yükleyebilirsiniz. 
 
B- E-Mail Management ( E-posta Yönetimi) 
E-Mail Hesapları : E-posta hesaplarınızı buradan oluşturabilir, şifresini değiştirebilirsiniz. E-mail Kotası (Meg):  
kısmını limitsiz yapmayınız. Mail kotanız sınırsız olamaz, en fazla size ayrılan toplam alan kadar olabilir. 
Burasını sınırsız yaparsanız, alanınız dolduğunda diğer mailleriniz çalışmaz.  50  yeterli bir kotadır. 
Oluşturduğunuz hesabın Outlook Settings sütünundaki  Download  linkine tıklarsanız , hesabınız 
bilgisayarınızdaki geçerli e-posta programına ( Outlook Express, Outlook vb.) otomatik olarak kurulur. 
5- SPAM Filtreleri:Bu bölümde  kendi spam ( istenmeyen e-posta) filtrenizi oluşturabilirsiniz. 
6- Forwardlayıcılar (Yönlendiriciler) :  Bu alandan e-posta hesaplarını başka e-postaya yönlendirebilirsiniz. 
7- Tatil Mesajları : Bu alandan E-postalarınıza otomatik yanıt verecek Tatil Mesajları oluşturabilirsiniz. 
8- Web Mail  : www.alanadi/eposta adresinden , iletilerinize ulaşabilirsiniz 
Not: Bu adresten baktığnız iletiler sunucuda kalır. O nedenle sürekli burayı kullanacaksanız arada bir iletileri ( 
çöp dahil) silmeniz gerekir kota dolmaması için 
 
Mail Ayarları  Outlook Express   (Türkçe) 
 
“Araçlar”  menüsünden “Hesaplar” a gelin  
“Posta” menüsünden “ Ekle” yi oradan “Posta”yı seçin 
Internet bağlantı sihirbazı penceresinde; 
• Adınız                  : Postada görünmesini istediğiniz şekilde yazınız 
• E-mail Adresi       : hesap@alanadi  Ör: satis@ankarahosting.com.tr  
 
• E-mail Sunucusu  : Gelen  POP3 : mail.alanadi 
•                             Giden SMTP  : mail.alanadi  
• İnternet Mail       
      Hesap Adı          :  hesap@alanadi  /       Şifre                   : şifreniz 
 
ÖNEMLİ : Ayarları yaparken “iletinin bir kopyasını sunucuda bırak” seçeneğini işaretlemeyin, bir süre sonra 
kutunuz dolar Mail alamazsınız. Kayıt bittikten sonra “internet hesapları“ penceresinde açılan mail hesabını 
seçip sol menüdeki “Özellikler”e tıklayın Çıkan pencerede “Gelişmiş” i seçin , oradaki “iletinin bir kopyasını 
sunucuda bırak” işaretli olmamalı ! 
Sonra  “Sunucular” ı seçin. Sayfanın en altındaki “Sunucum kimlik  doğrulaması gerektiriyor” kutusunu seçin. 
“Gelişmiş” segmesine gelin , Giden Posta (SMTP) sunucusu port numarasını 587 yapın 
“Tamam” ı tıklayıp çıkın, işlem bitmiştir. 
 
 

http://www.alanadi:3333/
http://94.103.45.34:3333/
http://94.103.45.34:2222/HTM_PASSWD?domain=3kteknikservis.com
http://94.103.45.34:2222/CMD_USER_STATS?domain=3kteknikservis.com
http://94.103.35.34/phpmyadmin
http://www.denk.com.tr:2222/?domain=denk%2Ecom%2Etr&sort1=5
http://www.alanadi/eposta
mailto:satis@ankarahosting.com.tr


Eposta Şifresi Değiştirme: 
http://ankarahosting.com.tr:3333/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD    adresinden şifrenizi değiştirebilirsiniz 

 

 
C- Advanced Features ( Gelişmiş)  
12- phpMyAdmin: Bu alandan veri tabanınızı yönetebilirsiniz. Web Sitesi Yönetim Paneli kullanıcı adı ve şifresini de 
buradan değiştirebilirsiniz. phpMyAdmin linkine tıklayın , kullanıcı adı ve şifreyi yazıp giriş yapın. Sol Sütundaki 
kullanıcı_veri linkine tıklayın . veri tabanındaki tablolar açılır. Sağ sütunda Tablo listesinde en üstteki adminuser 

hemen sağındaki Gözat linkine tıklayın. Açılan pencerede T , id , uname, Pass yazan tablodaki kalem işaretine ( 
Düzenle) tıklayın. Buradan kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.  

13- Site Yönlendirme : Buradan sitenizi ya da sitenizdeki bir dosyayı başka bir adrese yönlendirebilirsiniz  

 

http://ankarahosting.com.tr:3333/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

