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- İÇERİK YÖNETİM PANELİ

- İÇERİK EKLEME

 İçerik eklerken öncelikle içeriği hangi kayıt tipinde ekleleyeceğimizi belirliyoruz. Tarih kısmı 
günün tarihi otomatik olarak alıyor. Dilerseniz tarihi değiştirebilirsiniz. Başlık kısmına içeriği başlığı, 
özet kısmına içeriğin özeti yazıyoruz. 



 ETKİNLİK
 Eğer bu içeriği etkinlik takviminde göstermek istiyorsanız Etkinlik takviminde göster’i 
işaretleyip yandaki kutulara; etkinlik bir gün örneğin 23.03.2011 tarihinde sabah başlayıp akşam bit-
icek ise iki kutuyada 23.03.2011 yazmamız gerekmektedir. Etkinlik bir günden daha fazlayıp kapsıyor 
ise etkinlik başlangıç tarihini ilk kutuya, bitiş tarihini ikinci kutuya yazabiliriz.

 SEÇENEKLER
 - Anasayfada Görüntülensin
 Eklediğimiz içeriğin kayıt tipini duyuru olarak girilmemişse (kayıt tipi duyuru olarak eklenen 
içerikler otomatik olarak anasayfada görüntülenmektedir) ve bu içeriği aynı zamanda anasayfada da 
görüntülenmesi isteniyorsa Ana Sayfada Görüntülensin işaretlenmelidir.

 - Anasayfa Flash
 Eklediğimiz içeriğin kayıt tipi ne olursa olsun, web sitesinin haber kısmında (duyuruların 
hemen üstünde slide geçen resimler) yayınlanması isteniyorsa Anasayfada Flash işaretlenmelidir.

 Web sitesinde slide geçen haber resim formatına uygun 620 x 209 piksel boyutundaki resmi,
Anasayfada Flash seçeneği işaretlendikten sonra uygun boyutlarda hazırladığımız görseli yüklemek için 
Flash Resim butonuna tıklanmalıdır. 
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 Daha sonra Resim Seç butonuna tıklayarak hazırladığımız görseli bularak Aç dediğimizde 
görselimiz yüklenecek ve Resim Yüklendi uyarısı verecektir.

 Böylelikle içeriğimiz ile alakalı görseli yüklemiş olduk.

 İÇERİĞİMİZ İLE İLGİLİ METNİ HAZIRLAMA 

 Böylelikle içeriğimiz ile alakalı görseli yüklemiş olduk. Şimdi ise içeriğimiz ile ilgili resim, yazı, 
link (bağlantı) oluşturmayı görelim.



 DOSYA YÜKLEME (Word, Excel, PDF vs.), KLASÖR OLUŞTURMA

 RESİM YÜKLEME

Klasör Oluşturma İkonu
Klasörler

   İkonuna tıkladığımız yukarıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Bu ekranda Klasör 
Oluşturmak isteniyorsa yukarıda belirtilmiş, ikona tıklayarak açılan küçük ekrana boşluk ve türkçe 
karakter içermeyen bir ad girilebilir. Tamam butonuna tıkladıktan sonra sol tarafta oluşturulan klasör 
görülecektir. Bu klasörün içine dosya eklemek isteniyorsa klasörün üstüne tıklanması gerekmektedir. 
Daha sonra Gönder butonuna basarak eklemek istenilen dosya seçilip yükleme yapılabilir. Yükleme 
başarılı uyarısından sonra dosya içeriğe eklenmek isteniyorsa Başlık kısmına döküman ile ilgili başlık 
yazılarak Ekle butona basılmalıdır.

            İkonuna tıkladığımız yukarıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Bu ekranda Klasör Oluşturmak 
isteniyorsa yukarıda belirtilmiş, ikona tıklayarak açılan küçük ekrana boşluk ve türkçe karakter içer-
meyen bir ad girilebilir. Tamam butonuna tıkladıktan sonra sol tarafta oluşturulan klasör görülecek-
tir. Bu klasörün içine resim eklemek isteniyorsa klasörün üstüne tıklanması gerekmektedir. Daha 
sonra Gönder butonuna basarak eklemek istenilen resim seçilip yükleme yapılabilir. Yükleme başarılı 
uyarısından sonra resim içeriğe eklenmek isteniyorsa Ekle butona basılmalıdır.



 LİNK (BAĞLANTI) OLUŞTURMA
     İkonuna tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Hazırlanan bir metine veya 
metinin bir kısmına veya görsele link vermek isteniyorsa Url kısmına bağlantı adresini örnek olarak  
www.barobirlik.org.tr yazıp hemen alttaki Başlık kutusuna bağlantının hangi konu ile alakalı olduğunu 
yazıp Tamam butonuna tıklayarak link vermek işlemi gerçekleştirilmiş olur.         Yazıdığımız metni 
seçip soldaki ikona tıkladığımızda o metne veya görsele ait olan link (bağlantı) kaldırılmış olacaktır.


