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TOPLANTI İÇERİĞİ

TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*
İngilizce İçerik Sorunu  (Uluslararası görünüm)
Personel Bilgilerinin Yetersizliği/Eksikliği
Genel Arayüz Problemleri
Mobil Uygulama Sorunu

UYGULAMA SÜRECİ

EK MENÜLER, ARAÇLAR VE GELİŞTİRMELER

ÖRNEK WEB MODÜLÜ/SAYFALARI

*Tüm akademik ve idari birimler için geçerlidir.



İngilizce İçerik Sorunu  (Uluslararası görünüm)

Mevcut Durum

• Bir çok akademik ve idari birimim İngilizce (yabanı
dil) sayfasının eksik ya da hiç olmaması

• Mevcut bazı İngilizce arayüzlerin işlevsiz olması

• Birim/Bölüm web sayfalarının uluslararası
öğrenciye hitap etmemesi.



Çözüm Önerisi

• Web Sayfasına veri girişi sırasında (duyuru, haber, 
etkinlik  vs.) İngilizcenin zorunlu tutulması. (en 
azından başlık düzeyinde)  (2) Web Sayfasına 
İngilizce veri girişi için yardımcı personelin 
yetkilendirilmesi (bölüm/birim içi iş bölümü)

• Tüm bölüm veya birimlerin asgari düzeyde yabancı dilde bilgi sunması. 
Yabancı öğrencilerin sorunlarına çözüm bulacağı bir içerik paylaşımı yapılması. 

• Bologna sayfası gibi uluslararası bir terminoloji havuzu hazırlanması ve web
içeriklerinin buna göre uyarlanması.

İngilizce İçerik Sorunu  (Uluslararası görünüm)



Personel Bilgilerinin Yetersizliği/Eksikliği

Mevcut Durum

• Akademik/İdari personelin bilgilerinde özgeçmişlere 
ulaşılamaması. 

• Personel fotoğraf ve YÖKSİS bilgilerinin eksik olması.

• WEBSİTEM sayfasının işlevsel kullanılmaması.

• Personel »özel sayfa» menüsünde bazı sorunların
olması (unvana göre sıralama, kaydırma yapma vb.)



Çözüm Önerisi

• Personel bilgilerinin manuel girişini önlemek için 
“Personel Bilgi Sistemi”nden otomatik olarak verilerin 
çekilmesi. Bu şekilde eğer kişi bilgileri Personel Daire 
Başkanlığında eksiksiz ise bunların sabit personel 
sekmesi altında gösterilmesi.

Personel fotoğrafı
Varsa idari görevi
Özgeçmiş, YÖKSİS, kişisel web sayfası
İletişim bilgileri sistemden aktarılabilecektir.

*Personel ve Yönetim menüleri konusunda 
yapılandırma devam etmektedir.

Personel Bilgilerinin Yetersizliği/Eksikliği



Çözüm Önerisi

• İlerleyen dönemde AVESİS benzeri bir Akademik 
Personel Sistemine geçilmesi planlanmaktadır. (İşbirliği 
ile) 

• Sıralama hatası: Personel sayfalarında doktor öğretim üyesi 
unvanının doçent unvanından önce geldiği görülmektedir. Bu sorun 
“doktor öğretim üyesi”nin daha yüksek bir kadro olarak 
algılanmasından kaynaklanmaktadır. En yakın sürede düzeltmiş 
olacaktır. 

• Personel sayfasının arayüzü 2-3 alternatifli olarak değiştirilebilecektir. Mesela tablo 
görünümü, yuvarlak görünüm, (siyah beyaz) gibi…

Personel Bilgilerinin Yetersizliği/Eksikliği



Çözüm Önerisi

• WEBSİTEM aktif kullanıldığı takdirde oldukça işlevsel bir 
yapıya sahip. (Telat detaylı bilgi verebilir) Bu konu da 
personel teşvik edilebilir. Mesela özlük bilgilerine 
buradan rahatlıkla hızlı bir şekilde erişim sağlanması 
kullanımı artırabilecektir. WEBSİTEM ne kadar güncel 
tutulursa güncel bilgiler o kadar “personel” sistemine 
yansımaktadır. 

Personel Bilgilerinin Yetersizliği/Eksikliği



Genel Arayüz Problemleri

Mevcut Durum

• Akademik/idari personel ve öğrenciler için yeterli
düzeyde bilgi içermemesi

• Web sayfalarında “boş” linklerin varlığı ya da mevcut
linklerin çalışmaması

• Web sayfalarının “standart”(sistematik) bir arayüz ve bilgilendirme menü
dizinine sahip olmaması, düzensiz menü dizilimi

• Klasik logonun kullanılmaması



Çözüm Önerisi

• Web sayfalarının sadeleştirilmesi
(makrodan mikroya bütünlüğün sağlanması).

• Web sayfası yöneticisinin zamandan tasarruf etmesini 
sağlayacak, göreceli alanların azaltıldığı, sistem tarafından 
varsayılan modülün sunulduğu; kullanıcı temelli konsantre 
bir arayüz ve içerik tasarımına geçilmesi. Örnek modül için 
bakınız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Web 
Koordinatörlüğü sayfaları.
[Geliştirme aşamasında] 

Genel Arayüz Problemleri



Çözüm Önerisi

• Logo konusunda kurumsal iletişim sürecinde resmi 
logonun kullanımına devam edilmesi.

• Web sayfaları eğer herhangi bir logoya sahip değilse
üniversitenin logosunun yer alması. Birimin/Bölümün kendine
ait logosu varsa sayfada o logonun görünmesi.

• Kurumsal kimlik kılavuzunun hazırlanması; logo bilgilerinin de
yer aldığı detaylı bir kılavuzun oluşturulması.

Genel Arayüz Problemleri



Mobil Uygulama Sorunu

Mevcut Durum

• Mobil internet tarayıcısı ile mevcut ana sayfa kullanışlı
ancak eski modüller için bazı sorunlar söz konusu.
Özellikle menü kaymaları görülebilmektedir.

• Mobil uygulamanın mobil marketlerde indirilebilir
olmaması.



Çözüm Önerisi

• Eski web sayfası modülünün mobil cihazlarda daha stabil çalışabilmesini 
sağlayacak bir güncellemenin/geliştirmenin yapılması (Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığınca)

• Mobil Uygulamanın güncellenmesi ve 2021-Güz 
Dönemi içerisinde mobil marketlerde indirilebilir 
hale getirilmesi.
(Kullanıcı dostu bir uygulama deneyimi öngörülmektedir. 
Örneğin kişinin doğum günü ise ona özgü bir “yemek, çay” 
hediyesi üniversite tarafından sunulabilir)

Mobil Uygulama Sorunu



Uygulama Süreci
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• Kılavuzun hazırlanması ve 

birimlere gönderilmesi
• Belirli süreli iş planlarının 

hazırlanması
• Periyodik kontrollerin yapılması
• Taleplerin istişare edilerek 

gerekli geliştirmenin 
uygulanması

FAKÜLTE / BİRİM 
KOORDİNATÖRLERİ
• En sık yapılan hataların ve kimin 

ne işlemi yapacağının takip 
edilmesi

• Fakülte/birim bünyesinde 
toplantıların yapılması, taleplerin 
rapor haline getirilerek Web 
Koordinatörlüğü’ne iletilmesi

BÖLÜM / ALT BİRİM 
WEB SORUMLULARI
• Kılavuza uygun web 

arayüz ve içeriğinin 
oluşturulması

• Web Koordinatörlüğünün 
almış olduğu kararların 
ilgili zaman aralığında 
uygulanması



EK MENÜLER, ARAÇLAR VE GELİŞTİRMELER

• Site içi arama motoru eklenmesi
• Sayılarla ÇAKÜ Modülünün eklenmesi 
• “Akademik Başarı”ları gösteren dinamik alanın eklenmesi
• “Arşiv” sekmesinin eklenmesi
• Hızlı Erişim’e “Sık Sorulan Sorular” eklenmesi
• En alt menü alanına filigran şeklinde (kampüs)  illüstratörünün eklenmesi

• Doküman veri tabanı oluşturulması 
(kalite standartlarına göre) 
• Akademik Takvimin etkileşimsel bir 

tablo halinde yapılandırılması



ÖRNEK WEB MODÜLÜ/SAYFALARI

Tasarım Fikirleri

• ÇAKÜ web sayfasına uyarlama
• Yöneticinin müdahalesini azaltma ve zaman kazandırma
• Menülerin olabildiğinde kategorize edilmesi (sınıflandırma yapılması) 

• Eski modüle benzer bir tasarım ile şimdilik devam edilmesi (güncellenmiş versiyon)
• Yatay bir modül mimarisinin de geliştirilmesi [örnek Üniversiteler]
• Bölüm veya birimin ihtiyacına göre kullanılmayan alanların kaldırılması

[Örneğin bir birim «etkinlikler» adı altında bir veri girişinde bulunmuyor ise o birimin modülünde bu alan yer 
alması gerekmemektedir. *Ancak belki ÇAKÜ etkinlikleri görünebilir.

Sosyoloji BölümüBilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Koordinatörlüğü

*Yapılandırma çalışması devam etmektedir.



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Web Koordinatörlüğü

DuyurularEtkinlikler Hızlı Erişim

Haberler Takvim

Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim İdari Hızlı Erişim İletişim

SLAYT

Alt Menü

Örnek Web sayfası Modülü - 1



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Web Koordinatörlüğü

Etkinlikler

Hızlı Erişim

Haberler

Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim İdari Hızlı Erişim İletişim

SLAYT

Alt Menü

Duyurular

Örnek Web sayfası Modülü - 2
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