PROJELERDE İSTENEN KRİTERLER
1.

Proje PHP Symfony 4 Frameworkünde geliştirilmeli ,

2. Proje Front ve Admin olmak üzere iki farklı ara yüzden (templateden)

CRITERIA FOR PROJECTS
1.

2. The project should consist of two different interfaces (Front and Admin) (Do

oluşmalı.(Benim templateleri kullanmayın).
3. Ön sayfada üye login, admin panelde ise admin login, kısımları olmalı

not use my templates).
3. You must have a member login on the front page and admin login on the

4. Projede tüm veriler veritabanından gelmeli ve bu veriler admin panelden
yönetilebilmeli (ekleme, listeleme, silme, düzenleme) .
5.

admin panel.
4. In the project, all the data must come from the database and this data must be

Projede Üye, admin ile mutlaka bir işlem yapmalı, örneğin;

managed from the admin panel (Listing, inserting, editing, deleting).

•

Alışveriş sitesi : üye sipariş yapmalı,

•

Haber/Duyuru sitesi: üye, haber/duyuru göndermeli,

•

Shopping site: Member must order,

•

Blog sitesi : üye, blog göndermeli,

•

News / Announcement site: member sends news / announcements,

•

Rezervasyon sitesi : müşteri rezervasyon göndermeli,

•

Blog site: member, send blog,

•

Sinema etkinlik sitesi: üye bilet satın almalı,

•

Booking site: customer will send a reservation,

•

İlan sitesi : ilan gönderebilmeli,

•

Cinema event site: member must buy tickets,

•

Başvuru sitesi : üye, başvuru göndermeli

•

Advertisement site: can post announcements,

•

Kütüphane sitesi: üye, kitap ödünç isteği yapmalı vb. gibi

•

Applicant site: member must submit application

•

Library site: member, book borrowing request

5.

6. Üyenin bu işlemlerinde resim ve resim galerisi gerekiyorsa, üye burada bu
işlemleri yapmalı
7.

The project should be developed in PHP Symfony 4 Framework,

6. If a member requires a picture and picture gallery in this process, the member

Üye yapmış olduğu işlemleri, kendi panelinde görmeli yönetebilmeli

8. Admin üyenin yaptığı işlemleri admin panelde onaylamalı ve üzerlerinde
işlem yapmalı

In the project the member must do something with admin, for example;

should do this
7.

Member can manage the actions he has made, should be able to manage his
own panel

8. The admin panel must approve the actions performed by the admin panel and
act on them

İstenenler süreç içerisinde güncellenecektir.

A- ADMİN PANELİ İÇİN DETAYLAR,
1.

Admin login kontrolü olmalı,

B) - ÖNYÜZ İÇİN DETAYLAR
1.

Sayfalardaki Hakkımızda, İletişim, Bize Ulaşın Formu ve Menuler olacak,

2. Üyeler ekleme, listeleme, düzenleme, silme,

Örmeğin kurum sitesi ise kurum ile ilgili menuler, alışveriş sitesi ise

3. Hakkımızda, İletişim gibi içerik giriş ve düzenleme yeri olmalı ve burası

Kategoriler ve alt kategoriler gibi,

için CKeditor gibi zengin metin içeren editörler kullanılmalı,

2. Sayfada Hareketli resim dinamik slider olmalı ve bu slider tıklandığında

4. Site üzerinden bize yazın yada ziyaretçi mesajların gösterildiği yönetildiği
yer olmalı, Okunan mesajlara ait durum bilgileri okundu, cevaplandı vs.

ayrıntılı bilgisine ulaşılmalı,
3. Ana sayfada admin panelde girilen ana içerikler gösterilmeli, (Min

gibi durum bilgileri güncellenmeli,

5 resimli ve galerili içerik) Ürün ise ürünler, Haber ise haberler,

5. Proje Ana içerik arabalar, ilanlar haberler, duyurular ,etkinlik,

İçerik ise ilgili içerikler sayfada resimleri ve başlığı ya da kısa özeti

ürünler, blog yazıları vs. için ekleme, silme, düzenleme olmalı
ve bunlara ait CEO meta tagları olmalı, anaresim upload

4. Ana içerik için yorum yapılmalı, Yorumlar admin onayından sonra görülmeli

edilmeli, ayrıca galeri için birden fazla resim upload edip

5.

ilişkilendirilmeli.
6. Sitede eklenen verilerin ayrıntılı bilgileri için zengin editör (CKeditor) gibi
editörler kullanılmalı. Her projede ayrıntılı içerik olan veriler olmalı.
7.

ile gösterilmeli, tıklandığında detay sayfasına gitmeli.

Açılır kutulardan gelecek tüm veriler dinamik olmalıdır. Kategori, Bolum,

Sitede bize yazın kısmında site ziyaretçilerinden size iletmesini istediğiniz
bilgileri form oluşturup veri tabanına kaydetmeli, Örneğin otel sitesi ise basit
rezervasyon bilgileri, dilek şikâyet ise kişinin adsoy email telefona ve mesajını
alması gibi.

6. Projedeki tüm sayfaların meta tag 'ları SEO'ya uyumlu olmalıdır.

turu, Şehir vs. gibi. Bunlar admin panelde yönetilebilir olmalı ve ana içerik

Açılan her bir sayfa için title, keywords ve description verileri veritabanından

ile ilişkilendirilmeli.

dinamik ve ilgili açılan sayfa ile ilgili gelmelidir.

8. Sitenin Ayarlar kısmı olmalı burada temel title, firma/kişi ismi, keywords,
email ayar bilgileri ve iletişim bilgileri görme/ düzenleme sayfası olmalıdır.

7. Uyeleri/müşteri yeni üyelik yeri olmalı, login olmalı, üye/müşteri
paneli olmalı burada,

9. Müşteri/Üye ‘nin ana sayfada yaptığı işlemler (Sipariş, Rezervayon, İlan,
Haber, Blog gönderme gibi) listelenmeli ve bunlar üzerinde onay, red vb

▪

Bilgilerini görebileceği değiştirebileceği

işlemler yapılabilmeli

▪

Üyenin ilgili sitede yaptığı işlemler listelenmeli ve bunların detayı
görülebilmeli.

10.
▪

Gönderdiği, aldığı mesajlar görülmeli/yönetilmeli

▪

Yaptığı yorumlar görülmeli /yönetilmeli

