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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK VE İDARİ BİRİM WEB SİTELERİ KURULUM VE YÖNETİM KILAVUZU 

Üniversitemiz akademik ve idari birim web siteleri ile ana sayfa tasarımı “Kamu İnternet Siteleri 
Rehberi (KAMİS)” temel alınarak “Erişilebilirlik” ve “Kullanılabilirlik” ilkelerine uygun olarak 
geliştirilmiştir. 

Bu kılavuz idari ve akademik birim web sitelerinin görsel ve içerik olarak sahip olması gereken 
özellikleri belirtmekte olup, birim yönetici ve web sorumluları tarafından web sitesi oluşturma ve 
güncelleme-yönetme işlemlerini kapsamaktadır. 

Birim web sitelerini tasarım ve içerik olarak yönetmesi gerekenler “Web Sorumlusu” olan kişilerdir. 

1. BİRİM WEB SİTELERİ GENEL ÖZELLİKLERİ 

-Web sorumluları, birimler tarafından yazı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmelidir.  

-Web sitesinde yapılacak düzenlemeler ve değişiklikler, belirlenen web sorumluları tarafından 
gerçekleştirilir. 

-Web sorumluları, web sitesinde değişiklik yapmak amacıyla giriş için üniversite mail adresini 
kullanmalıdır.  

-Sayfaya eklenen bilgiler web sorumlusu tarafından, eklenmeden önce gerekli kontroller 
sağlanmalıdır. Bunun için mümkünse https://bim.aku.edu.tr adresinde “Formlar” menüsü altında 
bulunan “Web Sayfası Değiştirme Formu” doldurularak işlem yapılması önerilmektedir. 

-Web sitesinin web sorumluları, birimin “İLETİŞİM” bağlantısı altında belirtilmelidir. 

-Oluşturulan sayfalar, yapımı bittikten sonra aktif hale getirilmelidir. Kırık veya içeriği olmayan boş 
sayfalar yayına verilmemelidir. 

-Sayfalardaki yazı punto büyüklükleri ve renkleri, sayfanın bütünlüğü ve görünüşü dikkate alınarak 
uyumu bozmayacak şekilde belirlenmelidir. 

-Sayfaya eklenen fotoğrafların çözünürlüğü uygun şekilde ayarlanmalıdır. Görüntüsü ve boyutu en iyi 
oranda belirlenmelidir. 

-Sayfadaki bilgilerin güncel olmasına özen gösterilmelidir. Personel, birim ve diğer bilgilerin takip 
edilerek zamanında değiştirilmesi gerekmektedir. 

-Telefon rehberi yenilenmiş olup, rehberdeki bilgilerin girişinin yapılması ve güncel tutulması 
gerekmektedir. 

-Sitenin yabancı dil bölümü varsa çalışır ve güncel tutulması, duyuru, etkinlik, personel vb. bilgilerin 
takibinin yapılması gerekmektedir. 

-Sayfaya eklenen duyuruların geçmişe dönük olarak takibinin yapılabilmesi amacıyla duyurunun 
silinmesi sistem tarafından engellendiğinden, duyuru silme işlemi yapılamayacaktır. 

-Öğrenci, personel veya diğer bir seçme, değerlendirme, duyuru, sonuç vb.bilgi ilan edilmesinde 
birimler tarafından KVKK'ya uygun olarak işlem yapılabilmesi için, ilanın kimlik doğrulama yöntemi 
şeklinde, sadece ilgili kişilerin kendi T.C. Kimlik numarası veya benzeri bir bilgi ile verilerine 
ulaşabileceği bir arayüz hazırlanmalı veya·kişilerin T.C. Kimlik numaralarının ilk iki karakteri ve son iki 
karakteri hariç diğerlerinin yıldız karakteri ile bilgilerin maskelenmesi, bunun dışında başka bir kişisel 
bilgi yazılmaksızın yayınlanmalı yöntemlerinden birini seçmelidirler. 

https://bim.aku.edu.tr/
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-Ana sayfada (aku.edu.tr) yayımlanacak duyurular için Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 
iletişime geçilmelidir. 

-Ana sayfada yayımlanacak duyurular, öncelikle birimin kendi sayfasında duyurulmalı, ana sayfadan 
birimin kendi sayfasındaki duyuruya bağlantı verilmesi sağlanmalıdır.  

-Alt sayfalar güncel tutulmalıdır. Belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Alt sayfalarda en az üç ayda bir 
güncelleme yapılmış olması gerekmektedir. Konferans, dergi vb. bir defa yapılıp bir daha değişmesine 
gerek bulunmayan fakat yayında kalması gereken web sitelerinde değişiklik yapılmasına gerek yoktur. 

-Birim etkinliklerinin (https://etkinlik.aku.edu.tr) girişi için yetkilendirilen Etkinlik Giriş Sorumlusu 
(Etkinlik Giriş Sorumlusu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yazı ile bildirilmelidir) ile birim 
Web Sorumlusunun aynı kişilerden oluşmasına özen gösterilmelidir.  

-Alt sayfaların tasarımı ile ilgili konularda sorularınız ve görüşleriniz, web sorumluları tarafından, 
https://servis.aku.edu.tr web adresinde “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı” altındaki “Web Sayfası” 
bölümünden bildirilebilir. 

2. WEB SİTESİ ŞABLONU 

Akademik ve idari birim web sitesi tasarımı üç ana bölümden oluşmaktadır: 

 Başlık (Header ) 

 Temel İçerik (Main) 

 İletişim Bilgileri ve Diğer Bağlantılar (Footer) 

https://etkinlik.aku.edu.tr/
https://servis.aku.edu.tr/
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Şekil 1.Akademik Birim Web Tasarımı Ana Sayfa Bölümleri 

 

2.1. BAŞLIK (HEADER) 

Sitenin logosu, tanımı, sosyal medya hesapları, dahili arama motoru ve menü yapısını kapsayan 
“Başlık (Header)” bölümü 3 kısıma ayrılmıştır. 

 Üst Menü 
 Logo ve Sayfa Başlığı 
 Ana Menü Bağlantıları 
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Şekil 2.Başlık (Header) Bölümü Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

2.1.1. Üst Menü: 

Akademik birim web sayfalarında standart olarak ANA SAYFA, E-POSTA, TELEFON REHBERİ, İLETİŞİM, 
TR, EN DİL SEÇENEKLERİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARI ve ARAMA bağlantıları bulunmaktadır.  “ANA 
SAYFA” bağlantısı birimin ana sayfasına, “E-POSTA” bağlantısı üniversitemizin e-posta sistemine, 
“TELEFON REHBERİ” bağlantısı birim çalışanlarının dahili telefon numarası bilgilerine, İLETİŞİM” 
bağlantısı birim iletişim bilgilerine, ”TR” bağlantısı sayfanın Türkçe içeriğine, “EN” bağlantısı sayfanın 
İngilizce içeriğine, “SOSYAL MEDYA HESAPLARI“ varsa birimin sosyal medya bağlantılarına 
yönlendirilecektir. “ARAMA” İkonu site içi arama yapmak için oluşturulmuştur.  

 
Şekil 3.Akademik Birim Üst Menü Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

İdari birim web sayfalarında ise standart olarak ANA SAYFA, E-POSTA, İLETİŞİM, KALİTE ve ARAMA 
bağlantıları yer almaktadır. Menü bağlantı isimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp 
şablonda tanımlı olarak gelecektir. Sabit ve değiştirilemez niteliktedir. 

Responsive yapıda ekran genişliğinin %100 boyutunu alan, orta alan genişliği 1140px, yüksekliği 37px, 
arka plan rengi  “#02567a” olarak tasarlanmıştır. 

2.1.2. Logo ve Sayfa Başlığı 

Üniversitemizin logosu, birimin isim başlığı ve eğer varsa logosunun bulunduğu alan olarak 
belirlenmiştir. Bu bölüm Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp şablonda tanımlı olarak 
gelecektir. Sabit ve değiştirilemez niteliktedir. 

Responsive yapıda ekran genişliğinin %100 boyutunu  alan, orta alan genişliği 1140px, yüksekliği 
110px, arka plan rengi  gradient geçişli “#c3c2c2 to #fdfbfb” olarak tasarlanmıştır.  

 
Şekil 4.Logo ve Sayfa Başlığı Tasarımı Ekran Görüntüsü 

2.1.3. Ana Menü Bağlantıları:  

Bu bölümde maksimum 8 adet menü bağlantısı kullanılabilir. Ana menü linkleri “pull down” dökülür 
şekilde tasarlanmış bu sayede alt bağlantıların oluşturulmasına olanak sağlanmıştır. 

Akademik birim web sayfalarında standart bulunma zorunluluğu olan bağlantılar 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO/UAM, YÖNETİM, BÖLÜMLER, KALİTE ve FORMLAR olarak toplam 5 
adettir.  

FAKÜLTE ana linkinin alt başlıkları; Tarihçe, Misyon-Vizyon, Dekanın/Müdürün Mesajı, Sayısal Veriler, 
Personel (unvan dağılımına göre), Öğrenci (kız erkek sayılarına göre),  
 
YÖNETİM ana linkinin alt başlıkları; Dekanlık/Müdürlük, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 
Kurulu, Yönetim Kurulu, Dekanın Mesajı, İdari Birimler, Akademik Kadro, 
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BÖLÜMLER ana linkinin alt başlıkları; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Bölümleri,  

KALİTE ana linkinin alt başlıkları; Kalite Politikası, Kalite Yönergesi, Birim Çalışma Grubu, Birim 
Danışma Kurulu, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, 

FORMLAR ana linkinin alt başlığı ise; birimin ilgili formları şeklinde sıralanabilir. Alt menü başlıkları 
tavsiye niteliğinde olup zorunlu değildir. 

 
Şekil 5.Akademik Birim Ana Menü Bağlantıları Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 
İdari birim web sayfalarında standart menü belirlenmemiştir. Toplam 8 adet menü bağlantısını birim 
belirlediği şekilde tanımlayabilir. 

Responsive yapıda ekran genişliğinin %100 boyutunu alan, orta alan genişliği 1140px, yüksekliği 60px, 
arka plan rengi  “#4d4d4d” olarak tasarlanmıştır. Menü üzerinde bulunacak bağlantıların rengi 
kontrast oluşturup okunabilirliğin artmasını sağlamak amacıyla  “#eeeeee” olarak belirlenmiştir. 

2.2. TEMEL İÇERİK (MAIN) 

Sayfanın ana içeriğini kapsayan bölümdür ve 4 kısma ayrılmıştır. 

 Fotoğraf Galerisi (Slider) 
 Duyurular ve Etkinlikler 
 İç Bağlantı İkonları  
 İstatistiki Bilgiler 

 
Şekil 6.Temel İçerik (Main) Bölümü Tasarımı Ekran Görüntüsü 
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2.2.1. Fotoğraf Galerisi (Slider) 

Birimin belirlediği fotoğrafların bulunduğu bölümdür.  Sadece fotoğraf eklenebileceği gibi, eğer 
istenirse fotoğraf içeriğiyle ilgili konu başlığı da eklenebilmektedir. 

Genişliği 1140px, yüksekliği 370px, arka plan rengi responsive yapıda ekran genişliğinin %100 
boyutunu  alan gradient geçişli “#d9d9d9 to # ffffff” olarak tasarlanmıştır. Bu bölümde kullanılacak 
imaj boyutunun genişliği 1120px, yüksekliği 360px olmalıdır. Eklenecek fotoğraf sayısında sınırlama 
yoktur ancak fotoğraf boyutu sayfanın yüklenme hızına etki edeceği için minimum düzeyde 
tutulmasına dikkat edilmelidir.  

 
Şekil 7.Fotoğraf Galerisi (Slider) Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

 

2.2.2. Duyuru ve Etkinlikler 

Akademik birimler için duyuruların ve etkinlik haberlerinin yayınlandığı bölümdür. En fazla 6 adet 
duyuru veya etkinlik yayınlanabilir; bu sayının üzerinde olan içerik ise duyuru veya etkinlik arşivi 
sayfasından takip edilebilir.  

 
Şekil 8.Duyuru ve Etkinlikler Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

İdari birim web sayfalarında sadece duyurular bölümü yer almaktadır, toplam 6 adet duyuru 
yayınlanabilmektedir. 

Genişliği 1140px olup, yüksekliği duyuru ve etkinlik sayısına göre değişkenlik gösterecektir. Her 
duyuru ve etkinlik için ayrı ayrı tarih belirlenebilmektedir.  Arka plan rengi gradient geçişli “#e3e2e2 
to # ffffff” olarak tasarlanmıştır. 

Akademik ve idari birim web sayfalarında yayınlanan duyurular silinmeyecek, arşivde tutulacaktır. 
Aynı veya benzer içerikli duyurular tarih yenilenip, güncellenip tekrar yayınlanmayacak; her duyuru 
kendi tarihinde yayınlanacaktır.  Üniversitemiz ana sayfasında yayınlanması istenen duyurular, önce 
birim sayfasında yayınlanacak, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin onayı alındıktan sonra 
üniversitemiz ana sayfasından birim sayfasına link verilecektir.  

2.2.3. İç Bağlantı İkonları:  

Üniversitemizin en çok kullanılan bağlantılarının bulunduğu bölümdür. Toplam 6 adet, alakalı 
ikonlarla desteklenmiş bağlantıdan oluşmaktadır. Bu bağlantılar; Kütüphane, Elektronik Belge 
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Yönetim Sistemi (EBYS), Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS), Sürekli Eğitim Merkezi, Zafer Teknopark ve 
Uluslararası İlişkiler olarak sıralanmıştır. Bu bölüm, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp 
şablonda tanımlı olarak gelecektir. Sabit ve değiştirilemez niteliktedir. 

Genişliği 1140px, yüksekliği 120px, arka plan rengi responsive yapıda ekran genişliğinin %100 
boyutunu  alan “#347a98” olarak tasarlanmıştır. 

 
Şekil 9.İç Bağlantı İkonları Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

2.2.4. İstatistiki Bilgiler 

Bu bölümde akademik birimde bulunan “Öğrenci”, “Bölüm/Program”, “Akademisyen”, ”İdari 
Personel” sayıları yer almaktadır. Her başlık için ayrı arka plan ikonu tasarlanmıştır. Sayılar 
üniversitemiz sisteminden otomatik olarak güncellenecektir. Başlıklar, sayılar ve ikonlar 
değiştirilemez. İstatistiki bilgiler idari birim web sayfalarında yer almamaktadır. 

Genişliği 1140px, yüksekliği 120px, arka plan rengi responsive yapıda ekran genişliğinin %100 
boyutunu  alan gradient geçişli “#f1f2f3 to # ffffff” olarak tasarlanmıştır. 

 
Şekil 10.Akademik Birim İstatistik Bilgileri Tasarımı Ekran Görüntüsü 

2.3. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE DİĞER BAĞLANTILAR (FOOTER) 

Akademik ve idari birim sayfalarında iletişim bilgilerinin ve ihtiyaç duyulabilecek ek bağlantıların 
bulunduğu bölümdür. 

Akademik birimlerde “İLETİŞİM” ve “BAĞLANTILAR” başlıklarının alt bağlantıları birim insiyatifinde 
değiştirilebilir ancak “AKADEMİK YAŞAM” başlığı altında bulunan bağlantılar, Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlanıp şablonda tanımlı olarak gelecektir. Sabit ve değiştirilemez 
niteliktedir. 

 
Şekil 11.İletişim Bilgileri ve Diğer Bağlantılar Bölümü Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

İdari birimlerde ise sadece “İLETİŞİM” başlığı sabit olup diğer başlıklar farklı olabilmektedir. 

Responsive yapıda ekran genişliğinin %100 boyutunu  alan, orta alan genişliği 1140px, yüksekliği 
450px, arka plan rengi  “#4d4b4c” olarak tasarlanmıştır. 
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3. İÇ SAYFA GÖRÜNTÜLERİ 

Alt sayfaların bir menü veya bağlantı ile aynı sayfaların alt bölümlerine dallandığında görüntülenecek 
sayfaları kapsar. 

3.1. GENEL İÇ SAYFA YAPISI 

Konu başlığı içerik doğrultusunda değiştirilebilir, metin genişliği sayfanın orta bölümünün tamamına 
yayılacak şekilde tanımlanmıştır. 

 
Şekil 12.Akademik Birim İç Sayfa Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

3.2. YÖNETİM SAYFASI 

Birim yönetiminde bulunan personelin fotoğraf, unvan, ad-soyad ve iletişim bilgileri unvan sırasına 
göre listelenmektedir. 
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Şekil 13.Akademik Birim Yönetim Sayfası Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 

3.3. PERSONEL SAYFASI 

Her personelin fotoğrafı, unvanı, ad-soyadı ve iletişim bilgileri listelenmektedir.  Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Personel Programı’nda yer alan bilgiler otomatik olarak tasarım içerisine 
yerleştirilmektedir.  
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Şekil 14.Akademik Birim Personel Sayfası Tasarımı Ekran Görüntüsü 

 


