
BİRİM WEB SAYFALARI 

Birim Web Sayfaları Genel İlkeler 



Kamu İnternet Siteleri Rehberi 

 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. 

 https://kamis.gov.tr/ - Kamu İnternet Siteleri Rehberi 

(KAMİS) 

https://kamis.gov.tr/


Web Siteleri Kurulum ve Yönetim Kılavuzu 

 AKADEMİK VE İDARİ BİRİM WEB SİTELERİ KURULUM 

VE YÖNETİM KILAVUZU 

 Web sayfaları "AKADEMİK VE İDARİ BİRİM WEB SİTELERİ 

KURULUM VE YÖNETİM KILAVUZU" dikkate alınarak, 

kılavuza uygun olarak web hazırlanması gerekmektedir 

 Kılavuz yazı ile birimlere dağıtıldı 

 https://bim.aku.edu.tr sayfasında mevcut 

 https://<birimadi>.aku.edu.tr/wp-admin adresinde mevcut 

https://bim.aku.edu.tr/


Web Sorumluları 

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

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

 https://bys.aku.edu.tr ve 
https://bim.aku.edu.tr adresinde Web 
Sorumluları listesi mevcut 

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

https://bys.aku.edu.tr/
https://bim.aku.edu.tr/


Web Sorumluları 

 Sayfaya herhangi bir bilgi 

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 Sorumluları 

 Web sitesinin web sorumluları, birimin “İLETİŞİM” 

bağlantısı altında belirtilmeli 



Web Sorumluları 

 Oluşturulan sayfalar, yapımı bittikten sonra aktif hale 

getirilmeli, kırık veya içeriği olmayan boş sayfalar yayına 

verilmemeli 

 Sayfalardaki yazı punto büyüklükleri ve renkleri, sayfanın 

bütünlüğü ve görünüşü dikkate alınarak uyumu 

bozmayacak şekilde belirlenmeli 

 Sayfaya eklenen fotoğrafların çözünürlüğü uygun şekilde 

ayarlanmalı, görüntüsü ve boyutu en iyi oranda 

belirlenmeli 



Web Sorumluları 

 Sayfadaki bilgilerin güncel olmasına özen gösterilmeli, 

Personel, birim ve diğer bilgilerin takip edilerek 

zamanında değiştirilmeli 

 Telefon rehberi yenilenmiş olup, rehberdeki bilgilerin girişi 

yapılmalı ve güncel tutulmalı 

 Sitenin yabancı dil bölümü varsa çalışır ve güncel tutulmalı 



Web Sorumluları - Duyuruların 

Silinememesi 

 Sayfaya eklenen duyuruların geçmişe dönük olarak 

takibinin yapılabilmesi amacıyla duyurunun silinmesi sistem 

tarafından engellendiğinden, duyuru silme işlemi 

yapılamamaktadır 



KVKK Uyumluluk 

 Öğrenci, personel veya diğer bir seçme, değerlendirme, 

duyuru, sonuç vb. bilgi ilan edilmesinde birimler tarafından 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - KVKK"na 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, 

 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 



Ana Sayfada Yayımlanacak Bilgiler 

 Ana sayfada (aku.edu.tr) yayımlanacak duyurular için 

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime 

geçilmeli 

 https://servis.aku.edu.tr adresinden Birim olarak Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler seçilerek ana sayfada yayımlanması istenilen 

bilgiler girilmeli 

https://servis.aku.edu.tr/


Ana Sayfada Yayımlanacak Bilgiler 

 Ana sayfada yayımlanacak duyurular ve bilgiler, öncelikle 

birimin kendi sayfasında yayımlanmalı, ana sayfadan birimin 

kendi sayfasındaki duyuruya bağlantı verilmesi sağlanmalı 



Sayfaların Güncel Tutulması 

 Alt sayfalar güncel tutulmalıdır. Belli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. Alt sayfalarda en az üç ayda bir güncelleme 

yapılmış olması gerekmektedir 



Web ve Etkinlik Sorumluları 

 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 gösterilmeli 



Destek 

 Birim sayfalarının tasarımı ile ilgili konularda sorularınız ve 

görüşleriniz https://servis.aku.edu.tr web adresinde 

“Bilgi İşlem Daire Başkanlığı” altındaki “Web 

Sayfası” bölümünden bildirilebilir 


