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FORUM ÜYELĐĞĐ 
 
 
 
 
 

 Đlgili Programlar : PARALOG®  TÜM SERĐLER 
 

 Tarih : 13.01.2009 
 

Doküman Seviyesi (1 – 3)  : 1 (Yeni Başlayanlar) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜYELĐK ĐŞLEMĐ  
 
Aşağıda verilen adımları kullanarak foruma üye olabilirsiniz.  
 

• Tarayıcınızda www.derece.com.tr/forum adresini girerek <Enter> tuşuna basınız.  
 

• Forum ana sayfası ekrana gelir. Kayıt  link’ine tıklayınız. (Daha önce üye olanların yeniden 
kayıt olmasına gerek yoktur. Login ve Şifre kutularını doldurarak giriş yapacaktır.) 

 
•  “Bu koşulları kabul ediyorum” düğmesine basılarak devam edilir.  

 
• Ekrana gelen kayıt formu eksiksiz doldurulur. (Açıklamalara dikkat ediniz.) 

 
• Kayıt Doğrulaması bölümünde bulunan harf ve rakamlar (büyük/küçük harfe dikkat) 

Onay Kodu sahasına girilir.  
 

• Gönder linkine tıklanarak kayıt formu site yöneticilerine gönderilir.  
 

• Doldurulan formda eksiklik yoksa “Hesabınız oluşturuldu….” bilgisi görüntülenir.  
 

• Aktivasyon sonrası bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre 
ile giriş yapabilirsiniz.  

 
 
 
 
ÜYELĐĞĐN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR 
 
Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptığınızda forumdaki çeşitli konularla ilgili sorular sorabilirsiniz.  
 
Ziyaretçilere kapalı olan fakat kullanıcılar tarafından görülebilen ekranlara ulaşabilir, çeşitli 
içerikleri filtrelenmeden görebilirsiniz.  
 
Forumdaki ilgilendiğiniz bölümler için abone olarak bu bölümde kullanıcılar tarafından sorulan 
sorulardan ve verilen cevaplardan mail yoluyla haberdar olabilirsiniz. 
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BĐLGĐ 
 
Değerli PARALOG® kullanıcısı,  
 
Öncelikle sizi, sektörel düzeyde yapılan kapsamlı araştırmalar, yıllarca süren ciddi çaba ve 

verilen büyük emeğin sonucu olarak Derece Yazılım’ın tecrübeli ve konusunda uzman 

kadrosu tarafından geliştirilmiş olan PARALOG® serisi program paketlerini tercih ettiğiniz için 

tebrik ediyoruz.  

 

Bugün kullanmakta olduğunuz PARALOG® yalnızca yetenekli programcılar ve profesyonel bir 

ekip tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu değildir. Değişik meslek gruplarına 

mensup ve farklı statülerden pek çok değerli insanın katkısıyla ortaya çıkan PARALOG®, 

büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.  

 

Bu gelişimin kaynağı olarak yakından takip edilen yasaları, yeni yeni ortaya çıkan ve iş 

dünyasında kabul gören teknolojileri ve siz değerli kullanıcılardan edinilen görüş, istek ve 

önerileri gösterebiliriz.  

 

Derece Yazılım tarafından geliştirilen PARALOG® paketleri, sizi çok daha yakından tanıyan ve 

çözüm bekleyen süreçlerinizi görerek analiz edebilen profesyonel iş ortakları aracılığıyla 

sunulmaktadır. Đlk kuruluş yapıldığı ve eğitimlerin verildiği andan itibaren bizleri bu değerli 

arkadaşlarımız aracılığıyla tanıyor ve biliyorsunuz. Onlara bir kez daha gösterdikleri titiz 

çabalardan dolayı teşekkür ederiz.  

 

Hızla büyüyen Derece Yazılım tüm iş ortaklarıyla birlikte büyük bir ailedir ve biz aile olarak web 

sitemizdeki FORUM  bölümünde sıkça bir araya geliyoruz. Đş günü, tatil, gece, gündüz 

demeden burada tartışıyor, bilgi paylaşıyoruz ve konuştuklarımızın da tüm ziyaretçilerimizce 

okunmasını ve katkıda bulunulmasını arzu ediyoruz.  

 

Siz değerli kullanıcılarımızı da ailemizin birer parçası olarak gördüğümüzü ve 

www.derece.com.tr/forum internet adresine beklediğimizi hatırlatmak isteriz.  

 

Bu yazıda üyelik işlemleri ile ilgili size yol göstereceğine inandığımız adımlar verilmiştir. Sadece 

bir dakikanızı alabilecek olan üyelik işlemini bu yazıda anlatılan yöntemlerle gerçekleştirmenizi 

bekliyor, saygılar sunuyoruz.  

 
UYARI   
 
Daha önce FORUM’a üye olmuş iseniz lütfen kayıt sırasında belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi 
kullanarak giriş yapınız. Yeniden üye olmanıza gerek yoktur.  
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ÜYELĐK FORMU HAKKINDA  
 
Tarayıcınızı çalıştırınız ve adres çubuğuna; 
www.derece.com.tr/forum adresini girerek <Enter> tuşuna basınız.  
 

 
 
Internet bağlantısıyla ilgili bir problem yoksa aşağıdaki gibi forum ana sayfası karşınıza 
gelecektir.  
 

 
 
 
Forum’a daha önce üye olanlar Login ve Şifre bölümünü kullanarak giriş yapabilir.  

 
 
Yeni üyelik işlemi için resimde gösterilen KAYIT linkine tıklanır. 
 

 
Kayıt sırasında ekrana ilk olarak üyelik koşulları ve çeşitli bilgilerin bulunduğu aşağıdaki ekran 
gelir. 
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 “Bu koşulları kabul ediyorum” düğmesine basılarak devam edilir. Kayıt formu ekrana 
gelecektir.  
 

 
 
Kayıt formundaki tüm sahalar aşağıda belirtilen şekilde doldurulur.  
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KULLANICI ADI 
Burada verilecek kullanıcı adının başka bir kullanıcı tarafından daha önce seçilmemiş olması 
gerekir. Kullanıcı adını belirlerken ekranda verilen açıklamalara dikkat edilmelidir. 
Yazışmalarınızda takma bir ad kullanabilirsiniz.  
 
E-POSTA 
E-posta adresi kutucuğuna yazılacak elektronik posta adresinin aynısı e-posta doğrula 
bölümüne de girilmelidir. Gelişigüzel bir e-posta adresi yazmak yerine kullanıcının kendine ait 
ve her zaman erişebileceği bir e-posta adresi girmesi önerilir. Burada girilecek e-posta adresi 
daha sonra (Kullanıcı profilleri/Profil/Kayıt Bilgileri adımından) değiştirilebilmektedir. 
 
ŞĐFRE 
Şifre sahasına girilecek olan bilgi minimum 6 karakter olmalı ve yazarken büyük-küçük harf 
durumuna dikkat edilmelidir. Şifreyi doğrula bölümüne de aynı şifre girilir. 
 
DĐL 
Forumda kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz. Yazışmalar Türkçe olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
ZAMAN DĐLĐMĐ 
Forumda belirtilen tarih ve saat bilgisinin bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre ayarlanması 
amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye’nin bulunduğu saat dilimi varsayılan olarak ekrana 
gelmektedir.  
 
ADI SOYADI 
Adınızı ve Soyadınızı bu bölüme yazınız.  
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FĐRMA  
 
Buraya kullanmakta olduğunuz lisanslı PARALOG®  paketinin sahibi olan firma adını giriniz. 
Firmanın birden çok şubesi varsa lütfen bulunduğunuz şubeyi de belirtiniz.  
 
ONAY KODU 
Kayıt formunun alt kısmında gri resmin içindeki rakamlar ve harflerden oluşan kod (her üyelik 
işleminde farklı bir kod üretilmiş olacaktır) onay kodu sahasına girilir. Büyük küçük harf durumuna 
dikkat edilmelidir.  
 
GÖNDER 
Kayıt formundaki sahalar tümüyle doldurulduğunda “Gönder” butonuna basılarak kayıt 
işlemine devam edilir. 
 
 
Gönder butonuna basıldıktan sonra ekrana aşağıdaki gibi bir bilgi gelmelidir. 
 

 
 
Bu aşamadan sonra kullanıcının üyeliğinin onaylanması beklenir. Başvurunuz site yöneticileri 
tarafından değerlendirilerek onaylanacaktır ve kayıt sırasında belirttiğiniz e-posta adresinize 
üyeliğinizin onaylandığına dair bir elektronik posta gönderilecektir. Üyelik onayınızın 
yapılabilmesi sizden alınan bilgilerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Onaylama işlemi çoğunlukla 
mesai saatleri içinde yapılabileceğinden foruma hemen giremeyebilirsiniz.  
 
SSS 
Sıkça sorulan sorular bölümü, forumla kullanımıyla ilgili bilgiler içermektedir. Yeni üyelerimizin 
zaman ayırarak bu bölümü okumalarını tavsiye ederiz.  
 
 
YAZIŞMALARINIZDA 
 
 
Bilgi paylaşımı açısından sorularınızı forum aracılığıyla iletmenizi bekliyoruz. Lütfen sorularınızı 
içeriğine göre uygun başlık altına girerek iletiniz. Benzer bir sorunun daha önce yanıtlanmış 
olabileceği ihtimaline göre ilgili bölümdeki soruları gözden geçirmeyi unutmayınız. 
 
Sorularınızda genel ifadeler kullanmak yerine mümkün olduğunca ayrıntılı bilgiye yer veriniz. 
Ayrıntılı bilgiden kasıt, kişi ya da kurumlara özel bilgiler değildir. Programınızın mevcut sürümü, 
kullandığınız menü adımları, işaretlemiş olduğunuz parametreler veya işlemleri hangi sırayla 
uyguladığınız gibi detaylar sorunuzun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.  
 
Forum kurallarına uygun olarak yapacağınız yazışmalar ve bilgi paylaşımındaki 

hassasiyetinizden dolayı Derece Yazılım ailesi olarak tüm üyelerimiz adına şimdiden teşekkür 

ediyoruz. 

 
DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.  
(Ocak 2009)  


