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Yönetim Paneli Giriş: 
 

➔ Web sayfasının adresinin sonuna /administrator eklenir 
 

Ör:      bidb.ibu.edu.tr/administrator 
 
➔ Açılan sayfada kullanıcı adı ve parola girilir. 
➔ Kullanıcı adı ve parola web sorumlusu tarafından verilir. 

 
 
Mevcut içerik güncelleme: 
 

➔ İçerik  
➔ Makale 
➔ değişecek makale başlığı tıklanır 
➔ açılan sayfa içeriğinde değişiklik yapılır 
➔ kaydet+kapat ile çıkılır 

 

  
Yeni İçerik Ekleme: 
 

➔ İçerik   
➔ Makale 
➔ Yeni tıklanır 
➔ Başlık Yazılır 
➔ İçerik yazılır (Word, Excel gibi editorlerden copy+paste yapılabilir) 
➔ kategori seçilir (duyurular, haberler, mevzuat v.b.) 
➔ Yeni eklenen içerik haber ise “Giriş Metni Resmi” eklenmelidir. 
➔ kaydet+kapat ile çıkılır 

 

  
Yazıya Link Verme: 
 

➔ İçerik  
➔ Makale 
➔ Makalede link verilecek yazı seçilir 
➔ Link tuşu tıklanır  
 

 
 
➔ Açılır pencerede verilecek link Url kısmına yazılır ya da kopyalanıp 

yapıştırılır. 



 
 
➔ Hedef seçeneği “Yeni pencere” seçilir. 
➔ “Tamam” tıklanır 
➔ Link verirken ortam içindeki bir dosyaya link veriliyorsa şu şekilde 

başlamalıdır 
/images/……. 
Örneğin, ortam içindeki formlar klasörünün içindeki form.docx dosyasına link 

vermek istiyorsunuz. Ozaman vereceğiniz link 
/images/formlar/form.docx  
şeklinde olmalıdır. 
➔ Vereceğiniz link internet ortamında bir adres ise direk adresi kopyala 

yapıştır yapılabilinir. 
➔ kaydet+kapat ile çıkılır 

  
 

Yazıya Resim Ekleme: 
➔ İçerik 
➔ Makale 
➔ Makalede resim eklenecek yere tıklanır 
➔ Editör kısmından “Resim” e tıklanır  
 

 
 
➔ Açılır pencerede istediğin resim bulunur, seçilir ve “Ekle” tıklanır. 



 
 
 
➔ İstediğiniz resim orada yok ve eklemek istiyorsanız. Açılan pencerenin alt 

kısmında dosya yükleme kısmından ekleme yapılabilinir. 
Dosya eklemek için “Dosyaları Seç” tıklanır. Bilgisayarınızdaki dosya seçilir ve 

“Yüklemeye Başla” tıklanarak yüklenir. 
Dosya boyutlarınıza dikkat ediniz! 
 

 



➔ İstediğiniz dosya eklendikten sonra “Ekle” tıklanarak resim eklenir. 
➔ Eklenen resmin boyutunu köşesinden tutarak büyütüp küçültebilirsiniz. 
➔ Eklenen resim için belli bir boyut belirlemek istiyorsanız. Aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi editörden Resim ikonuna tıkladığınızda Resim 
düzenleme penceresi açılır. Açılan pencereden istediğiniz boyutu 
girebilirsiniz. 

 

 
 
 
➔ kaydet+kapat ile makaleden çıkınız. 

 

Ortam ve Dosya Yükleme: 

➔ Yönetici Paneli Ana sayfasında sol menüde Ortam tıklanır 

➔ Açılan sayfada site içindeki görseller ve dokümanlar bulunur. 

➔ Buradan yeni dosya eklenebilir veya mevcut olanlar silinebilir. 

➔ Yeni dosya eklemek için sol üst köşeden “Yükle” tıklanır.  



➔ Açılan sayfada “Dosya Seç” ile bilgisayardan dosya seçilir ve “Yüklemeye 

Başla” ile yüklenir.  

➔ Belli bir klasör altında toplamak istediğiniz dokümanlarınız varsa “Yeni 

Klasör Oluştur” ile yeni klasör açabilirsiniz.  

➔ Silmek istediğiniz herhangi bir doküman ya da dosyanın sağ üst 

köşesindeki çarpı ikonuna bastığınızda geri dönüşü olmaksızın silinir. 

 

 

 

 

Slideshow Resim Ekleme/Silme: 

➔ İçerik   
➔ Makale 
➔ Yeni tıklanır 
➔ Başlık Yazılır 
➔ İçerik yazılır (Word, Excel gibi editorlerden copy+paste yapılabilir) 
➔ kategori seçilir (duyurular, haberler, mevzuat v.b.) 
➔ Öne Çıkan seçeneği “Evet” olarak seçilir 



 
 
 

➔ Resim ve bağlantılar sekmesi seçilir. 
➔ Giriş Metni Resmi kutucuğundan ortama önceden yüklenmiş görsel seçilir. 

Ortama görsel yükleme “Ortam ve Dosya Yükleme” başlığı altında anlatıldı. 
➔ Görselin boyutları 1000*576 pxl boyutlarında ya da bu oranda olmalıdır. 

 
 

 
 

➔ kaydet+kapat ile çıkılır 
➔ Slideshow da yayınlanan haberi/duyuruyu kaldırmak için makaleler 

sayfasında “Durum” sütununda yıldız simgesi tıklanır ve pasif hale getirilir. 
 

 



 
 

 

Akademik Personel Link Verme: 

➔ Yök Akademik ( http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ ) ten Öğretim 

Üyesinin adı aranır, öğretim üyesinin adının üstüne gelerek sağ tuş ile 

bağlantılı adresi kopyalanır. 

 

 

 

➔ Orjinali aşağıdaki şekilde olan adres notepad, word vb bir uygulamada 

yapıştırılır.   

 

Ör: 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?sira=_D2bDdARDMC

OgjHVGzFVZw&authorId=21FDED4F790F823A 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/


➔ Kırmızı ile seçili kısım(? İle & işareti arasında kalan) çıkarılır ve yerine mavi ile 

seçili yazı (islem=direct) eklenir. 

 

Ör: 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?sira=_D2bDdARDMC

OgjHVGzFVZw&authorId=21FDED4F790F823A 

 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId

=21FDED4F790F823A 

 

➔ Son şekli aşağıdaki gibi olur ve bu link bağlantı adresi olarak link vermek için 

kullanılır. Tıklandığında öğretim üyesinin sayfası açılır. 

Ör: 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId

=21FDED4F790F823A    


