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1. Giriş

İnternetin günden güne artan bir hızla geliş-
mesi beraberinde de insanların beklentileri ve 
ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Kla-
sik HTML uygulamalarında web sayfalarının 
güncellenmesi gerektiğinde her seferinde tasa-
rımcı sayfayı günceller ve yeni dosyaları sunu-
cuya gönderir. Bu tür sayfaların güncellenmesi 
sürekli olarak bir uzmanın varlığını gerektirir. 
Artık tekdüze HTML sayfaları yerlerini daha 

dinamik ve veritabanından çalışan sayfalara 
bırakmıştır. Bu nedenle içerik yönetim sistemi 
tabanlı çalışmalar artmıştır [ 1,2,3]. İçerik yö-
netim sistemi (İYS) içeriği kullanıcı tarafından 
güncellenebilen dinamik bir web içerik yöne-
tim sistemidir. Sitedeki yetkili kullanıcılar si-
tenin içeriğini internet bağlantısı olan herhangi 
bir yerden güncelleyebilir. İYS sitenin sürekli 
güncel kalmasını sağlar. İYS sadece basit bir 
içerik düzenleme işi değildir. Bunun içinde di-
jital nitelik yönetimi, döküman yönetimi, site 
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içerik yönetimi ve imaj yönetimi yer alır. İyi 
hazırlanan bir İYS kullanıcılarına büyük im-
kanlar sunar. İYS de yetkili kullanıcılar hiçbir 
web tasarım bilgisine ihtiyaç hissetmeksizin si-
telerinin içeriğini güncelleyebilir, geliştirebilir 
mevcutları silebilir.

PHP özellikle web için tasarlanmış olan sunucu 
taraflı bir script dilidir. MySQL veritabanıyla 
oldukça hızlı ve sorunsuz çalışmaktadır. PHP 
ve MySQL internette ücretsiz dağıtılır ve açık 
kaynak kodludur (open source). Bütün bu avan-
tajlar göz önüne alınarak derslerin internet üze-
rinden yayınlanması amacıyla hazırlanan Ders 
İçerik Yönetim Sistemi PHP ve MySQL ikilisi 
kullanılarak geliştirildi. Geliştirilen bu tasarım 
yönetici ve kullanıcı kısmı olmak üzere iki kı-
sımdan meydana gelmiştir. Yönetici kısmında 
yetkili kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini gire-
rek sistemi kullanmaya başlayabilir. Daha son-
ra eklenecek menülerin ve derslerin içeriklerini 
istediği şekilde tanımlayabilir, düzenleyebilir 
ve silebilir. Ayrıca bu kısımda yeni kullanıcı 
eklenebilir, kullanıcı bilgileri değiştirilebilir ve 
kullanıcılara yetki atama işlemleri gerçekleştiri-
lebilir. Geliştirilen tasarımın en önemli özelliği 
yöneticinin hiçbir web tasarım bilgisine ihtiyaç 
duymadan ana sayfayı güncelleyebilmesidir.

2. Uygulama

Gerçekleştirilen uygulama iki bölümden oluş-
maktadır. Bu bölümler, kullanıcı ve yönetici 
arayüzleridir. Her iki arayüz de php4 kullanı-
larak gerçekleştirilmiştir. 

2.1 Kullanıcı Arayüzü
Bu arayüz yardımıyla kullanıcılar ders içerik-
lerini takip edebilmektedirler. Bu arayüzün 
çalışması şu şekildedir. Kullanıcılar web say-
fasına ilk girdiklerinde Şekil 1’de gösterilen 
sayfa ile karşılaşmaktadırlar. Bu sayfada site 
hakkındaki yenilikleri takip edebilmektedirler. 
Kullanıcılar kendilerine atanmış ders içerikle-
rini görmek isterlerse dersler linkini tıklamala-
rı gerekmektedir. Karşılarına Şekil 2’ deki şifre 
giriş ekranı gelecektir.

Eğer, çalışan kullanıcı adı ve şifresini doğru 
olarak girerse Şekil 3’ de gösterilen derslerinin 
listesinin bulunduğu sayfasına yönlendirilmek-
tedir. Bu sayfada kullanıcıya atanmış dersler 
listelenmiştir. Kullanıcı istediği dersin içeriği-
ne üzerine tıklayarak ulaşabilmektedir. Örnek 
bir ders içeriği Şekil 3’ de verilmiştir.

Şekil 1. Kullanıcı Ana Sayfası
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Şekil 2. Kullanıcı Giriş Sayfası

Şekil 3. Örnek Bir Ders İçeriği
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2.2 Yönetici Arayüzü
Hazırlanan tasarımda bir ana yönetici bulun-
maktadır. Bu yönetici tüm yetkilere sahiptir 
ve sisteme farklı yöneticiler tanımlayabilir, 
yetkilendirebilir. Yönetim paneli ders içerikle-
rini hiçbir tasarım bilgisine ihtiyaç duymadan, 
kolayca yayınlanabilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yönetici Kullanıcı adı ve şifresini girdiği 
zaman Şekil 4’de gösterilen yönetici arayüzü 
sayfasına yönlendirilmektedir. Bu sayfa 
yardımıyla yönetici aşağıdaki işlemleri 
gerçekleştirebilmektedir.

Yeni yönetici ekleyip yetkilendirebilir. Bir • 
öğretim elemanı yetki ekranı Şekil 5’ te 
verilmiştir.
Öğrenci kayıtlarını girip ders atmalarını • 
yapabilir.  
Sistemin kullanıldığı üniversite, fakülte ve • 
program bilgilerini düzenleyebilir.
Sisteme ders tanımlarını yapabilir, değişti-• 
rebilir ve silebilir.

Öğretim elemanı yetkili olduğu derslerin • 
içeriklerini çok kolay bir şekilde düzenle-
yebilir. (Tasarım aynı anda birçok dosyayı 
upload edebilecek şekilde çalışmaktadır).
Sayafaya yeni haberler ve anketler ekleye-• 
bilir, silebilir, düzenleyebilir.
Yeni menüler ve altmenüler oluşturabilir, • 
silebilir, değiştirebilir. İstenirse aktif veya 
pasif yapabilir.

3. Sonuç ve Öneriler

Yapılan çalışma okullarda derslerin internet 
üzerinden yayınlanabilmesi için kullanılabilir. 
Ders içerikleri girilmese bile normal bir web 
sayfası olarak ta kullanmak mümkündür. 
Sayfa, internet erişimi olan her ortamdan 
güncellenebilir. 

Tasarımda forum ve mesajlaşma modülleri 
tamamlanamamıştır. Bu modüller de kısa za-
manda hazırlanacaktır. Ayrıca tasarım test edi-
lecek ve daha da kullanıcı dostu olacak hale 
getirilecektir. 

Şekil 4. Yönetici Arayüzü
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