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ÖZET:
Tüm Fırat Üniversitesi personeli ve öğrencileri başta olmak üzere tüm internet
kullanıcılarının Fırat Üniversitesi web sitesini ziyaret ettiklerinde kolay anlaşılabilir bir arayüz ile
ulaşmak istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri, bununla beraber site yöneticilerinin de
sistemi kolay ve güvenli bir şekilde güncellemesi ve yönetmesi projenin amacıdır.
1. GİRİŞ:
Yapılan dinamik web sayfasıyla bilginin güncellenmesi ve yönetilmesi kolaylaşmıştır.
Her bölüm ve birimin bir sistem yöneticisi olup güncelleme işlemlerini web arayüzünden
yapabilmektedirler. Ayrıca üniversitemizin akademik personeli de kendi bilgilerini yine aynı
şekilde web arayüzünden kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme bağlanarak güvenli bir şekilde
güncelleyebilmektedirler. Yine akademik personeller bu arayüzden yapmış oldukları yayınları da
ekleyebilirler. Ana yönetici ise akademik personellerin, bölüm ve birim sayfalarının bilgilerini
güncelleme ve silme yetkilerine sahiptir. Aynı zaman da ana yönetici web üzerinden tema
yönetimi, kullanıcı tanımlama işlemleri, duyuru işlemleri, veri tabanı işlemleri gibi bir çok
modülün yönetimini de yapmaktadır.
Üniversitemizin dinamik web sayfası Macromedia Dreamweaver MX yazılım geliştirme
ortamında Microsoft Vbscript dili kullanılarak,Microsoft Windows 2000 Advenced Server
işletim sistemiyle, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Veritabanı Yönetim Sistemi
üzerinde ASP (Active Server Pages) olarak gerçekleştirilmiştir.
2. PROJENİN AMACI:
Proje ile Fırat Üniversitesinin web sayfasının hızlı ve güvenli bir şekilde içeriğinin
güncellenmesi ve yönetiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Sistem tasarlandıktan sonra
yazılım bilgisi olmayan bir personelin bile sistemi kolayca yönetebilmesi için özellikle yönetici
arayüzleri kolaylıkla anlaşılabilir bir yapıda tasarlanmıştır. Proje geliştirmeye açık, belirli kod
yazım tekniklerine bağlı kalarak yazılmış, kolayca okunabilen bir kod yapısı ve database
yapısında modüler olarak tasarlanmıştır. Kolayca eklentiler yapılabilen bir çekirdek kod üzerine
mimari oturtulmuştur.

3. DİNAMİK WEB SAYFASI:
3.1. Kullanıcı Arabirimi:

Üniversitenin web sayfası üstte banner solda menü sağ tarafta duyuru modülü ve altında
hızlı erişim bölümü, ve arama modülü, alt kısımda ise üniversitemizin diğer hizmetlerinin
sunulduğu logolar ile tamamen dinamik bir yapıda tasarlanmıştır.

Sayfanın sol tarafında bulunan menü sayesinde
tek tıklamayla hedef sayfaya erişim
mümkündür.Menü hiyerarşik bir yapıda dizayn
edilmiştir.Fakültelerin,bölüm veya bir birimin,
anabilim dallarının ve akademik personellerin
sayfasına buradan erişmek mümkündür.

Sayfanın sol tarafında ise duyuru ve hızlı
erişim
modülleri
bulunmaktadır.Duyuru
modülü sistem yöneticisi tarafından admin
modülünde eklenen güncel duyurular eklenme
tarihine göre sıralanır ve duyuru site
yöneticisinin duyurunun bitiş süresini belirttiği
süre boyunca yayında kalır.
Hızlı erişim modülünde ise arama,detaylı
arama (akademik personel arama, yayın arama,
öğrenci arama,mezun arama ve telefon
rehberi), site haritası, şu ana kadar yayınlanmış
tüm duyuruların bulunduğu bir duyuru arşivi,
akademik personel ve öğrencilerin web mail
girişleri ve kullanıcı girişi bulunmaktadır.
Kullanıcı girişinden sisteme web adminler ve
akademik personeller yetkileri sınırında giriş
yaparlar.
Sayfanın alt kısmında ise dinamik olarak güncellenebilen üniversitemizin diğer
hizmetlerini gösteren logolar bulunmaktadır.

Alt linkler veri tabanından beslenen modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Site yöneticisi link
yönetimini yapabilmekte, logoları değiştirebilmekte, logoların sırasını da ayarlayabilmektedir.
Sayfanın ortası ise yine yönetici tarafından tek satır kod yazma gereksinimi duymadan
güncellenebilmektedir.

Şekilde de görüldüğü gibi sayfanın orta kısmına istenirse resim istenirse düz yazı ve link
site yöneticileri tarafından yönetici arayüzü kullanılarak eklenebilmektedir.
Yine üniversitenin sayfası açıldığında karşınıza gelen banner ve ortada bulunan
üniversiteyi tanıtıcı resimler dinamik bir şekilde güncellenmektedir.
3.2. Arama Modülü:
Arama modülü sayesinde Akademik personel sayfaları,
Akademik
personelin
yapmış
olduğu
yayınlar,
Üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerin sayfaları,
Üniversite personeline ait telefonlar ve üniversitemizden
mezun olmuş öğrenciler hakkındaki bilgiler sorgulanabilir.
Bu sorgular çeşitli kriterlere göre yapılabilmektedir.

3.3. Bölüm ve Birim Sayfaları:
Bölüm ve birim sayfaları her birimin kendi yöneticisi
tarafından
bir
web
arabirimi
kullanarak
güncellenmektedir. Bölüm ve birim sayfalarının
mimarisi gerekleştirilirken her bölümün taleplerine
uygun başlıklar seçmeye özen gösterilerek bir şablon
oluşturulmuştur. Bu şablon her bölümde sabit olup,
tamamen
dinamik
ve
standart
bir
yapı
oluşturulmuştur. Yanda da görüldüğü gibi bir
bölümün menüsünde; bölümü tanıtacak bir Genel
Bilgi, bölümün yöneticilerinin bulunduğu Yönetim
kısmı ki bu bölüm akademik personellerin kendileri
tarafından dinamik olarak güncellenmektedir,
Akademik personellerin bilgilerinin bulunduğu
Akademik Kadro linki, bölümde görevli olan idari
personelin listelendiği İdari Kadro bölümü, bölümle
ilgili Anabilim Dalları, bölümle ilgili ders içerikleri,
bölümde okumakta olan öğrencilere ait sayfalar,
bölümle ilgili bir Tanıtım Filmi, yine bölümü tanıtan
resimlerin bulunduğu albüm, bölümün vereceği dış
linkler ve bölümden o ana kadar mezun olmuş
öğrencilerin listelendiği ve tanıtıldığı mezunlarımız
başlığı bulunmaktadır.

3.4. Akademik Personel Sayfaları:
Akademik personel sayfaları tamamen dinamik
olarak ve standardize bir şekilde dizayn edilmiştir.
Bunun için her akademik personele bir kullanıcı adı
ve şifre verilmiştir. Bu şifrelerle kullanıcı girişi
modülünden giren akademik personel karşısına
gelen arayüzde bilgilerini güncelleyebilmektedir.
Ayrıca bu modül aracılığıyla kendine ait bir
vesikalık resimde ekleyebilmektedir. Yine aynı
modül aracılığıyla personel, akademik ve idari
görevlerini de ekleyebilir. Kendi sayfasında
yayınlanmasını istediği duyuruları ekleyebilir,
yapmış olduğu yayınları dosyalarıyla birlikte
sisteme ekleyebilir. Bu ekleme sonucunda eklediği
bilgiler otomatik olarak arama modülü aracılığıyla
site ziyaretçilerinin kullanımına sunulacaktır.

3.5. Öğrenci ve Mezun Sayfaları:
Üniversitemizin öğrencileri ve mezunları ile
ilgili sayfalar tamamen dinamik bir şekilde
ilişkisel veritabanları kullanılarak dizayn
edilmiştir. Öğrenciler mezun olduğunda
otomatik olarak sayfaları Mezunlarımız
linkinin altına geçmektedir. Yine arama
motorundan da öğrenciler veya mezunların
bilgilerine kolayca ulaşılabilmektedir.

4. YÖNETECİ ARABİRİMLERİ:
4.1. Kullanıcı Girişi:
Sistemde güncelleme yapmak isteyen yetkili
personellerin
kullandığı
modüldür.
Buradan
üniversitemizde görev yapan akademik personel kendi
bilgilerini güncellemek üzere, Bölüm veya birim
yöneticiler birimleriyle alakalı bilgileri güncelleme
amacıyla, ana yöneticiler ise sayfanın tümü üzerinde
değişiklik yapmak üzere giriş yaparlar. Kullanıcı adı
ve şifresi ile sisteme login olmak isteyen personele
sadece yetkileri sınırındaki bir arayüz gelir. Eğer
kullanıcı sadece bir akademik personel ise karşısına
gelen arayüz kendi bilgilerini güncellemeyle sınırlıdır.
Eğer bir bölüm veya birim yöneticisi ise o birimle
ilgili değişiklikleri yapabileceği bir arayüz karşısına
gelir. Eğer yönetici tam yetkili ise karşısına gelen
arayüz ile tüm sayfa üzerinde değişiklik yapma
yetkisine sahiptir.
4.2. Akademik Personel Bilgi Güncelleme Arabirimi:
Bir akademik personel kendisine verilen
kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş
yaptığında karşısına yandaki şekilde de
görüldüğü gibi bir arayüz çıkar.Bu arayüz
sayesinde kendisi ile ilgili bilgileri
güncelleyebilir, resmini ekleyip/değiştirebilir.
Varsa yayınlarını ve yayın dosyalarını
ekleyebilir. Kendi sayfasını ziyaret eden
kullanıcılara
sunacağı
duyuruları
ekleme/değiştirme/silme işlemlerini yapacağı
bir duyuru modülü, Akademik ve İdari
Görevlerini ekleyebileceği bir modül, çalışma
hayatıyla ilgili bir arayüz, kullanıcı adı ve
şifresini
değiştirebileceği
bir
modül
sunulmuştur.

4.3. Bölüm ve Birim Bilgi Güncelleme Modülü:
Bir bölüm veya birim yöneticisi kendisine
verilmiş olan kullanıcı adı ve şifresiyle
sisteme login olduğunda yanda da görüldüğü
gibi bir arayüz karşısına gelir. Bu arabirim
sayesinde bölüm veya birim ile ilgili tanıtıcı
bir Genel Bilgi, bölüm ile ilgili derslerin
içeriklerinin güncellenebileceği bir modül,
bölümle ilgili çeşitli fotoğraf albümlerinin
yaratılacağı bir albüm modülü, bölüm ile
ilgili duyuruların ekleneceği bir duyuru modülü, bölümün sayfasında bulunan resmin
değiştirilebileceği bir upload modülü ki bu modül ile gönderilen dosya boyutu ve türü kontrol
edilmiştir. Dosya boyutu istenilen değerden büyük ise veya dosya formatı istenen formatlar
dahilinde değilse sitenin güvenliği ve hız için bu tür dosyaların upload edilmesine izin
verilmemiştir. Yine bu arabirimde bölümde görev yapmakta olan idari personellerin sayfada
listelenmesi için hazırlanmış bir modül, bölümle ilgili linklerin eklenip düzenlenebileceği bir link
yönetim modülü, ve bölüm yöneticisinin kullanıcı adı ve şifresini değiştirebileceği modüller
sunulmaktadır. Bölüm yöneticisi bu arabirimi kullanarak tek satır kod yazmadan bölüm
bilgilerini kolayca güncelleyebilmektedir. Bu güncelleme ile eş zamanlı olarak sitede sayfa
değişmiş olacaktır.
4.4. Ana Yönetici Modülü:
Ana yönetici olarak sisteme login olan bir
kullanıcı hiçbir programlama bilgisine sahip
olmasa bile sistemi yönetebilir şekilde
tasarlanmıştır. Kullanıcı adı ve şifresi ile
sisteme bağlanan ana yöneticinin karşısına
yandaki şekilde görülen arabirim çıkar. Bu
ara birim sayesinde üniversitemizde görev
yapan tüm akademik personelin bilgilerini
güncellemesi için konulan “Ana Sayfa Bilgi
Güncelleme”, sadece ana yöneticinin
erişmesi istenilen başlıkların olduğu “Ana
Yönetici Menüleri” ve bütün bölüm ve
birimlerin
bilgilerin
güncellenmesi
işleminin gerçekleştirileceği “Ana Sayfa
Bilgi Güncelleme” linkleri vardır.

Ana yönetici modülünün ilk başlığı olan
“Akademik Personel Bilgi Güncelleme”
linkine tıkladığımızda karşımıza tüm
akademik personellerin listesi gelir. Bu liste
sayesinde tüm akademik personelin
bilgilerini
güncelleme
işlemlerini
gerçekleştirebiliriz. Akademik personelin
tüm bilgilerini hiçbir kod yazmadan sistem
yöneticisi değiştirebilir. Değiştirmesiyle eş
zamanlı olarak web sayfasında bilgiler
güncellenmiş olacaktır.

Ana yönetici arabiriminin ikinci başlığı
olan “Ana Yönetici Menüleri” altında ise
sadece ana yöneticinin üzerinde işlem
yapması gereken başlıklar mevcuttur. Bu
başlıkları tek tek inceleyecek olursak;
4.4.1. Akademik: Bu başlık altından
sisteme yeni akademik personel ekleme ve
akademik personel silme, Akademik görev
ekleme/değiştirme/silme, akademik birim
ekleme/değiştirme/silme
işlemleri
yapılamaktadır.
4.4.2. Kararlar: Bu başlık altında ise
üniversitemiz senatosu ve yönetiminin
aldığı karaların ve karar eklerinin eklendiği,
değiştirildiği
veya
silme
işleminin
gerçekleştirilir.
4.4.3. Web Menü Düzenle: Bu başlık altında ise web sayfasının yapısı ile ilgili değişiklikler
yapabiliriz. Menüye yeni eklentiler yapabilir, güncelleyebilir veya silebiliriz. Yine eklediğimiz
başlıkların tiplerini de belirtebiliriz. Bu tipten kasıt önceden hazırlanmış olan hangi tarz yapıda
bir başlık olacağının belirlenmesidir.
4.4.4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı bilgileri başlığı altında ise sisteme kayıtlı olan personellerin
kullanıcı ad ve şifrelerinin sorgulandığı, yeni kullanıcı tanımlanması işleminin gerçekleştirildiği,
kullanıcı yetkilerinin yönetildiği ve iletişim bilgilerinin düzenlediği, ayrıca iletişim için kayıtlı
olan mail adresine otomatik olarak mail atma işleminin gerçekleştiği bölümdür.
4.4.5. Duyurular: Duyuru modülü ile sayfanın sağ tarafında akan duyuruların yönetimi
gerçekleştirilir. Yeni duyuru ekleme, duyuruda değişiklik yapma ve duyuru silme gibi işlemler bu
modül aracılığıyla gerçekleşir. Ayrıca duyuru içeriğinin haricinde duyuru için dosya eki de bu
modül aracılığıyla eklemek mümkündür. Yine duyuru eklerken modül duyurunun
yayınlanmasının hangi tarihte başlaması gerektiğini ve hangi tarihte yayından kaldırılması
gerektiğini sorar. Bu sayede gereksiz duyurular web de yayınlanmaz.

4.4.6. Arama Motoru: Bu modül sayesinde üniversitenin web sayfasını ziyaret eden bir
kullanıcının arama yaparken nerelere erişebileceğinin yetkilendirildiği bölümdür. Bu modül
sayesinde kullanılan veri tabanlarının hangi tablolarının hangi kolonlarında arama yapılabileceği
tayin edilmektedir.
4.4.7. Link İşlemleri: Bu modül ile link yönetimini kolay bir şekilde sistem yöneticisi yapabilir.
Üniversitenin web sayfasının alt kısmında bulunan linler logosunun içindeki başlıkların yönetimi
buradan yapılmaktadır. Bu başlık altında yeni bir link ekleyebilir, güncelleyebilir veya silebiliriz.
4.4.8. İdari: Bu başlık altında idari personel işlemleri ve idari görev işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Yeni bir idari personel ekleyebilir, değiştirebilir veya silebiliriz. Yine aynı
zamanda idari görev ekleme, silme ve değiştirme işlemleri bu arayüzden yapılmaktadır.
4.4.9. Alt Logo Yönetimi: Web sayfasının altında bulunan üniversitenin sunmuş olduğu diğer
hizmetleri belirten alt logoların yönetimi bu arabirimden gerçekleştirilir.
4.4.10. Öneri İşlemleri: Bu bölüm ise üniversitemiz, web sayfası, personelimiz veya herhangi
bir konuda görüş belirtmek isteyen ziyaretçilerin görüşlerinin okunduğu bölümdür.
4.4.11. Tema Yönetimi: Bu ara yüz sayesinde site yöneticisi web sayfasının tasarımını renklerini
css dosyalarını yani tüm temasını hiç kod yazmadan ve kolayca güncellemesini yaptığı bölümdür.
4.4.12. Ders Yönetimi: Bu bölümde ise tüm bölümlere yeni ders ekleme, değiştirme ve ders
silme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
Ana yönetici arabiriminin üçüncü başlığı
ise “Ana Sayfa Bilgi Güncelleme”
başlığıdır. Bu başlık altında web sayfasının
içindeki tüm içeriğin güncellenmesi
amaçlanmıştır. Tüm bölümlerin, birimlerin,
Bağlı kurumların ve Daire başkanlıkların
içerik bilgilerinin güncellendiği kısımdır.

Örneğin bir bölümün bilgisini güncellemek
için gelen menü yandaki şekildeki gibidir.
Bu menünün o bölüme ait yönetici için
açılan menüden farkı yoktur. Sadece tek
fark ana yönetici tüm bölümlerin bilgisini
değiştirmeye yetkiliyken bölüm yöneticisi
sadece
kendi
bölümünün
bilgisini
güncellemeye yetkilidir ve karşısına sadece
kendi yetki sınırlarında bir menü çıkar.

