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Sistem Oturum Açma 
Giriş için http://admin.bilecik.edu.tr  adresine giriş yaparak sistemde oturum açabilmek için kurum eposta 
hesap bilgileri gereklidir. Eposta kullanıcı isim.soyisim ve parola kullanılarak sisteme giriş yapılır. 

Başlangıç Sayfası
Oturum açıldığında oturum açan kullanıcının yetkili olduğu site listesi açılır. Kullanıcı sadece yetkili olduğu 
siteleri görür. Site yönetimi butonu seçilerek sitenin yönetim ekranı açılır.

Site Yönetim Ekranı
Site yönetim ekranı sitenin içeriklerinin yönetildiği, site ayarlarının yapıldığı bölümdür. Bu ekranda yapıla-
bilecek işlemler kategorik olarak gruplanmış şekilde görülür. Çeşitli kategorilerde butonlardan istenen alan 
seçilerek işlem yapılır.
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1. Duyuru Yönetimi - Haber Yönetimi - Etkinlik Yönetimi
Siteye Duyuru - Haber - Etkinlik ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. İçerik türü 
olarak duyuru seçildiğinde duyurular ana sayfada görüntülenecektir. Duyuru - Haber - Etkinlik yönetimi 
sayfası açıldığında daha önce sisteme girilmiş olan duyurular listelenir.

 Duyuru Yönetimi - Haber Yönetimi - Etkinlik Yönetimi ekranı arasında arama yapabilirsiniz.
 Yayınla ve Kapat butonundan içeriği hızlıca yayınlayabilir veya yayındaki içeriği kapatabilirsiniz.
 Yayınlanmış bir Duyuru - Haber - Etkinlik Yönetimi tıklayarak içeriğini güncelleyebilirsiniz.

Yeni bir Duyuru - Haber - Etkinlik Yönetimi eklemek için sayfanın sol üstünde bulunan Yeni İçerik Ekleme 
butonu kullanabilirsiniz.

Başlık: İçerik başlık alanıdır. Ana sayfada görüntülenir. İçerik görüntülenirken başlık olarak görünür.

İçerik Metni: Editör yardımıyla oluşturulur. Düz metin olabileceği gibi editörde ayarlama yapılarak farklı font-
larda yazılar kullanılabilir. 

Yayın Durumu: İçeriğin yayında olup olmadığını gösterir. Kapalı olan içerikler sistemde görünmez.

Yayın Tarihi: İstenirse duyurunun ana sayfada görünmeye başlayacağı tarih de ayarlanabilir. İleri bir tarih 
verilebilir. Varsayılan olarak duyurunun tanımlandığı tarih saat bilgisidir.

Yayın Sonlanma Tarihi: Yayın sonlanma tarihi içeriğin artık görünmeyeceği tarih olarak tanımlanabilir. Bu 
alan zorunlu değildir.



Manşet Fotoğrafı Adresi: İçerik detay sayfasında içerik metnini üstünde görünmesi istene bir fotoğraf varsa 
burada belirtilebilir. Görüntünün html adresi yazılabileceği gibi dosya ekleme kısmında eklenerek de belirle-
nebilir. Zorunlu değildir.

Anahtar Kelimeler: İçerikle ilgili anahtar kelimeler girilebilir. Arama motorları bu anahtar kelimelere göre 
içeriği indekslenebilir. Anahtar kelimeler içerik görüntüleme ekranında görünmez. Zorunlu değildir.

İçerik Özeti: İstenirse içerik özeti girilebilir. İçerik özeti şu anda herhangi bir sayfada görüntülenmemektedir. 
Zorunlu değildir.

İçeriğe Bağlı Dosyalar
İçeriğe dosya eklenmek istenirse İçeriği bağlı dosyaları butonu seçilir. Buton seçildiğinde üç farklı türde dosya 
eklenebilecek alanlar açılır. 

1. Dosya Ekleme: İçeriğe ekle pdf vb. Dosya eklerinin eklendiği kısımdır. Bu kısımdan eklenen dosyalar içeri-
ğin altında dosya listesi olarak görüntülenir.
2. Fotoğraf Galerisi: İçeriğin altında resim galerisi olarak görüntülenmek istenen dosyalar buradan eklenir. 
Fotoğraf galerisi olarak eklenen dosyalar istenirse silinebilir. Galeriye eklenmiş fotoğraflardan birisi manşet 
olarak belirlenebilir. Fotoğraf listesinde solunda bulunan Manşet seçeneği işaretlendiğinde bu fotoğraf hem 
manşet hemde fotoğraf galerisinde yayınlanır. Galeri olarak eklenen fotoğraflar maksimum 1024 px olacak 
şekilde boyutlandırılır.

Manşet fotoğrafı

Fotoğraf galerisi



3. Metin içinde kullanılmak üzere dosya ekleme: Buradan eklenen dosyalar içerik altında galeri veya dosya 
listesi olarak görünmez. Eklenen dosyalar içerik metninin içinde bağlantı olarak veya görüntü olarak kullanıl-
mak istendiğinde kullanılır. Buradan eklenen dosyaların bağlantısı kullanılarak içerik metnine resimler ve bağ-
lantılar eklenebilir. Bu alandan eklenen görüntüler yeniden boyutlandırılmaz. Çok büyük boyutlu dosyaların 
içeriğin yüklenmesini yavaşlatacağını unutmayınız.

İçeriğin yayın tarihi ve yayın durumu Açık veya Kapalı olarak belirlendikten sonra Değişiklikleri Kaydet 
butonuna basarak içeriği yayınlayabilir veya daha sonra yayınlamak üzerek kaydedebilirsiniz.

2. Sayfa Yönetimi
Menü yönetimine eklenecek içerikler buradan eklenmesi gerekmektedir.
Yönetim paneli  “duyuru, haber, etkinlik yönetimi”nde ki gibi içerikler girilebilir.

3. Dimanik Form Yönetimi
Eğer site içinde bir bağlantı ile veri toplanması isteniyorsa dinamik form tanımı yapılabilir. Tanımlanan bir 
form ile toplanan veriler görüntülenebilir. Dinamik form oluşturulurken formda bulunan veri alanlarının türü, 
zorunlu olup olmadığı, ekranda görünmesi istenen metin alanların tanımlanabilir. Daha önce tanımlanmış 
formlar görüntülenebilir ve yönetilebilir.
Bir form tanımlanırken sadece belli tarih aralığında aktif olması diğer tarihlerde ulaşılamaması istenebilir. Bu 
durumda form için başlama ve bitiş tarihleri belirtilir.
Formlar aktif veya kapalı olarak ayarlanabilir. Kapalı olan formlara ulaşılamaz ve veri girişi yapılamaz. Kapalı 
bir forma girilen veriler yönetim ekranından görüntülenebilir.

Yeni bir form tanımlanabilir. Form üzerinde veri giriş alanları tanımlanabilir. Eğer çoklu bir listeden seçim 
yapılacaksa seçenekler arasına virgül koyularak belirtilir. Forma eklenen elemanın ön izlemesi form tanımlama 
ekranının alt kısmında görünür. Aşağıdaki türden form elemanları tanımlanabilir:
• Metin Kutusu - Textbox
• Listeden seçim – Select
• Tekli işaretleme -Radio button
• Çoklu işaretleme - Checkbox
• Görüntü türünden dosya ekleme
• Herhangi bir dosya ekleme
• Tarih
• Eposta

Tanımlanan alanların zorunlu olup olmayacağı işaretlenebilir. Alan tanımlanırken alanı anlatan metin kısmı 
Ekranda Görülecek Başlık alanına girilir. Sıran numarası belirtilerek kontrollerin ekrandaki sıralaması düzen-
lenebilir.



Daha önceden forma eklenmiş bir alan silinebilir. Bir alan silindiğinde ekranda artık o alan görünmeyece-
ktir. Yeni bir alan eklenmek istenirse form adına tıklanarak form güncelleme işlemi yapılabilir. Ekranın alt 
kısmındaki ön izleme kısmında form elemanları silinebilir. Siline form elemanı için daha önce girilen verileri 
varsa onlar silinmez.



Form ile toplanan verilerin listesine form verileri butonundan ulaşılabilir. Formda bulunan her bir veri alanı 
sütunda olacak şekilde form ile toplanan tüm verileri görüntülenebilir. Kullanıcı sadece yetkili olduğu siteye 
ait form verileri görüntüleyebilir.

4. Dosya Yönetimi
Sisteme eklenen bütün dosyaların boyutlarına göre listelendiği ekrandır. Eklenen dosyanın hangi içeriğe bağlı 
olduğu buradan görüntülenebilir. Bazı çok büyük boyutlu görüntüler sayfanın yüklenmesini geciktirebilir. 
Büyük boyutlu dosyaların eklenmesi amacıyla bu sayfa hazırlanmıştır. Dosyalarda arama yapılabilir, boyuta 
göre sıralanabilir. Bir dosya silinmek isteniyorsa bağlı olduğu içerik yönetim ekranına gidilerek kaldırılabilir. 
Bu bölümde sadece listeleme yapılmaktadır.



5. Sürgü Yönetimi

Ana sayfada görünen sürgüyü yönetmek için kullanılır. Sürgü yönetimi seçildiğinde daha önce eklenen sürgü 
listesi görüntülenir. Önceden eklenen sürgüler arasında arama yapılabilir. İstenen bir sürgü güncellenebilir 
veya yeni bir sürgü eklenebilir.
Sürgü Türü: Ana Sürgü olarak seçilir.
Yayın Durumu: Sürgünün açık veya kapalı olmasını belirler. Kapalı olarak belirlene sürgüler ana sayfada 
görünmez.
Yayın Başlama Tarihi: Sürgüler belli bir tarihten sonra görünür olsun istenirse yayın başlama tarihi girilebilir.
Yayın Sonlanma Tarihi: Sürgünün sadece belli bir tarihe kadar görünmesi istenirse yayın sonlanma tarihi 
tanımlanabilir.
Sıra Numarası: Sayfa açıldığnda ilk sürgü en küçük rakamdan büyüğe doğru sırılanır.  ilk açılırken sürgülerin 
hangi sıra ile yüklenmesi isteniyorsa sıra numanası ile belirtilebilir.
Başlık: Sürgü üzerinde görünmesi istene bir başlık varsa buraya yazılır.
Metin: Sürgü içinde bir açıklama metni görünsün istenirse bu alan yazılır.
Sürgüye Tıklanınca Gidelecek Adres: Sürgü bir içeriğe veya istenen başka bir adrese gitmesi isteniyor ise link 
bağlanabilir.
Sürgü Fotoğrafı: Sürgü olarak gönünecek fotoğrafın eklendiğe alandır. Eklene sürgü fotoğrafları aynı boyutta 
olmalıdır. Farklı boyutlarda eklenen görseller sayfa düzenini bozulmasına sebep olacaktır.



6. Menü Yönetimi 

Sayfada bulunan belirli alanlardaki menüleri yönetmek için kullanılır. Menü yönetiminin içerisine gird-
iğinizde Yeni Menü Ekleme butonu yartımıyla  “Site ana menü, footer menü, footer sosyal medya ikonları” 
menülerini açabilirsiniz. 

Site ana menü yönetim paneli  

Footer menü yönetim paneli



Footer sosyal medya ikonları yönetim paneli

7. Kullanıcı Yönetimi
Siteye yetkili kullanıcı atamak, var olan kullanıcıları düzenlemek için kullanılan alandır. Sadece yetkili old-
uğunuz siteyle ilgili tüm içerikleri yönetebilirsiniz. Yetkili olan kullanıcılar siteye Kullanıcı Ekle butonu ile 
yeni yetkili tanımlayabilir. Site yetkilileri var olan kullanıcıların yetkilerini iptal edebilirler.



8. Poup Yönetimi

Site ana sayfası açıldığında bir bilgilendirme penceresi tanımlanabilir. Eğer pencere gövdesinde bir metin yazıl-
mak isteniyorsa Popup Metin alanına yazılır. Penceredeki elemana tıklandığında açılması istenen bir adres 
varsa bu adres tanımı yapılabilir. Eğer istenirse penceresin belli tarih aralığında görünmesi için tarih tanım-
laması yapılabilir. Açılır pencerede bir fotoğraf görüntülenmesi isteniyorsa dosya ekleme bölümünden dosya 
eklenebilir. Yayın durumu kapalı olan popuplar görüntülenmez.



9. Site Ayarları
Yeni bir site tanımlanırken veya site tanımlandıktan sonra site yöneticisi tarafından site ayarlarının belirlendiği 
ekrandır. Sitenin alan adı, adres bilgisi, banner resmi, logo ve alt logo alanlarına ait tanımlamalar buradan 
yapılır.
Site Adı: Sitenin ana sayfada görünen adıdır.
Site Alan Adı: bilecik.edu.tr/edebiyat şeklindeki adreste bölüm sayfasında ulaşmak için gerekli ismin tanım-
landığı alandır. Eğer alan adı bilecik.edu.tr/cografya olması isteniyorsa alan adı alanına cografya yazılır. Birden 
fazla alan adı aynı sitede açılsın istenirse araya virgül koyularak alan adı alanında belirtilebilir. Bilecik.edu.tr/
cografya ve bilecik.edu.tr/cog aynı sayafa olarak açılsın istenirse alan adı alanında cografya, cog şeklinde be-
lirtilmesi gerekir.
Telefop, Etbilgat numarası, Belgegeçer, KEP adresi, Eposta verileri belirtilir. Bu alanlar footer bölümünde 
görüntülenir.
BannerFotograf alanı site içerikleri görüntülenirken başlıkta bulunan fotoğraf alanıdır. Uzunlamasına uygun 
boyutta bir fotoğraf olarak belirtilmelidir.
SiteLogo alanı sitesin sol üstünde bulunan logo alanına birime özel logo koyulmak istendiğinde kullanılır. 
FooterLogo alanı da özel logonun sitenin alt orta bölümünde görünmesi için kullanılır. Bu fotoğraflar dosya 
olarak elenir.

Domain adı belirtilirken boşluk veya özel karakterler kullanılmaz.

Site ayarları site tanımlandıktan sonra sık sık değiştirilmez. Genellikle başlangıçta tanımlanan alan adı sabit 
kalır.

10. Görüş ve öneriler
Siteye bildirilen görüş ve öneriler bu kısımdan görüntülenebilir. Görüş ve önerileriniz sayfasından bildirilen 
görüşler bu bölümde listelenir. İlgili site yöneticisi siteye gelen görüşleri buradan görüntüler. Sadece yetkili 
olunan sitelere gelen görüşler görüntülenebilir.

Menüye tıklanınca açılacak adres
https://www.bilecik.edu.tr/sitenizin link yazın/oneri
örnek: https://www.bilecik.edu.tr/basin/oneri



Personel eklemek için sayfa yönetimine giriş yapınız. Personeli ekleyeceğiniz sayfayı açarık  butonuna 
tıklayınız. 

Açılan pencereye
Gömme tıklayınız.

bu metni yapıştırıp isim.soyisim kısmına eklemek istediğiniz personelin isim.soyisim yazınız.

<iframe src=https://pvs.bilecik.edu.tr/PersonelKart/isim.soyisim/ width=100% height=120 frameborder=”0” 
scrolling=”no” data-mce-fragment=”1”></iframe>

kaydet butonuna basıp kadediniz.



WEB SAYFASININ DIL AYARI

Menü Yönetimine giriniz. Yeni Menü Ekleme butonuna basınız. Menü türü seceneklerinden Dil Seçim 
Menüsü seçerek. Menü adı kısmına En veya Tr yazınız. Menüye tıklanınca açılacak adres kısmınada ingizice 
veya türkçe adresin link yazılacaktır.



Web sitenizi görüntülemek için site ayarları menüsünden Site Alan Adı kısmındaki yazan link https://bilecik.
edu.tr/...... nokta nokta olan yere yazarak görebilirsiniz.
Örnek : https://bilecik.edu.tr/basin


