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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: (Ana Menü) 

➔ İçerik  

➔ Makale 

➔ Değişecek makale başlığını tıkla 

➔ açılan sayfa içeriğinde değişiklik yap 

➔ kaydet+kapat 

 

Duyuru/Etkinlik/Haber Ekleme: 
➔ Bileşenler 

➔ K2  

➔ Items 

➔ Yeni tıkla 

➔ Başlık Yaz 

➔ kategori seç (duyurular/etkinlik/haber) 

➔ İçerik /Content yaz (full text kısmına) (Word den copy+paste yapılabilir) 

o Özet görünsün istiyorsanız oraya da intro-özet kısmına özet girebilirsiniz. 

➔ Yayınlanacağı sayfaya göre dil seçeneğini belirleyin (Türkçe/İngilizce) 

 

 
 

 

 



➔ Image (sekmesinden) 

o Bilgisayardan görsel yüklenebilir veya ‘Ortam/Server’da bulunan görsel 

seçile bilinir. 

o Görsel seçin 

▪ Haber görseli görüntü boyutu 370*235 pixel ya da bu oranlarda 

yatay dikdörtgen resim olabilir. 

▪ Duyuru için görsel yok ise önceden hazırlanmış olan fakülte 

duyurusu görseli kullanıla bilinir. 

o Ortam/Server da bulunan görseli seçmek istediğinizde karşınıza aşağıdaki 

gibi bir ekran açılır. Bu ekranda istediğiniz görseli seçebilir, silebilir ya da 

yeni görsel yükleyebilirsiniz. 

o Görünmesini istediğiniz görseli çift tıklayın. 

 

 

 
 

 



 
 

➔ Dosya (Word/pdf) eklemek isterseniz ‘Attachments’ sekmesini tıklayın. 

o “Add attechment file” tıklayın. 

o Bilgisayarınızdaki dosyaları ya da Ortam/Server daki dosyaları seçerek 

ekleyebilirsiniz. 

o Dosya linkini görünmesini istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. 

 

 
 

➔ kaydet+kapat ile çıkınız. 

 

 

  
Yeni İçerik Ekleme: Ana Menü İçerikleri için 

➔ İçerik   

➔ Makale 

➔ Yeni tıkla 

➔ Başlık Yaz 

➔ İçerik yaz (Word den copy+paste yapılabilir) 

➔ kategori seç  

➔ kaydet+kapat 

 
 

 

 

 

  



Yazıya Link Verme: 

➔ İçerik  

➔ Makale 

➔ Makalede link verilecek yazıyı seçin 

➔ Link tuşuna tıklayın  

 

 
 
➔ Açılır pencerede verilecek linki Url kısmına yazın. 

 
 
➔ Hedef seçeneğini “Yeni pencere” seçin. 

➔ “Tamam” tıklayın 

➔ Link verirken ortam içindeki bir dosyaya link veriliyorsa şu şekilde başlamalı 

/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 yapabilirsiniz. 

➔ kaydet+kapat ile makaleden çıkınız 

  
 

 

 



Yazıya Resim Ekleme: 

➔ İçerik 

➔ Makale 

➔ Makalede resim eklenecek yere tıklayın 

➔ Editör kısmından “Resim” e tıklayın  

 

 
 
 
➔ Açılır pencerede istediğiniz resmi bulun, seçin ve “Ekle” tıklayın. 

 

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

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

“yüklemeye Başla” tıklanarak yüklenir. 
 

❖ Dosya boyutlarınıza dikkat ediniz. 
❖ Yüklediğiniz dosyaların isimlerinde Türkçe karakter ve boşluk 

kullanmayınız. 



 
 

➔ 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 (En*Boy). 

➔ Akademik kadro için eklenen resimlerin boyutu 130*150 ölçülerinde 

olmalıdır. Resmi olmayan akademisyenler için ortam içinde hazır 

bulunan avatar resimler kullanıla bilinir.  



 
 
➔ 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: 

➔ Bileşenler 

➔ K2  

➔ Items 

➔ Yeni tıklayın 

➔ Başlık Yazın 

➔ Image 

o Browse server (boyut: 1920*550 pixel) 

o çift tıklayın 

➔ kategori seç (slideshow) 

➔ yayınlanacak sayfaya göre dil seçilir (Türkçe/English)) 

➔ kaydet+kapat 

➔ yayından kaldırmak için publish sütunundan “check kutusu” tıklanır. 

 

 

 



 

 

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 adres kopyalanır. 

 

➔ Orjinali aşağıdaki şekilde olan adres notepad e yapıştırılır.  

Ör: 

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

OgjHVGzFVZw&authorId=21FDED4F790F823A 

➔ Kırmızı ile seçili aralık (“?” ile “&” arasında kalan kısım) çıkarılır ve yerine mavi 

ile seçili yazı eklenir.  

Ör: 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?sira=_D2bDdARDM

COgjHVGzFVZw&authorId=21FDED4F790F823A 

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

d=21FDED4F790F823A 

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


 

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

kullanılır. 

Ör: 

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

=21FDED4F790F823A    


