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WWW.ANTALYABAROSU.ORG.TR. 
İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ 

VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 
(2. taslaktır) 

 
1. Taraflar 

a. İş Sahibi Antalya Barosu Başkanlığı  - Meltem mahallesi, Muratpaşa/Antalya  
b. Yazılımcı:  

2. Hukuki Şartlar 
a. İşe Başlama tarihi 

i. Bu sözleşmenin imzalandığı 29.05.2013 tarihi işe başlama tarihidir.  
b. İşin Kapsamı 

i. İşin kapsamı iş sahibi tarafından azaltılabilir veya arttırılabilir, artan 
bölümler benzeri bölümlere göre fiyatlandırılır. İşin azaltılması veya bazı 
bileşenlerin yapılmaktan vazgeçilmesi yazılımcıya herhangi bir hak 
bahşetmez.  

ii. İş sahibi, aynı veya farklı zamanlarda işin bazı bölümlerini başka 
yazılımcılara yaptırabilir.  

c. Süreye ilişkin şartlar 
i. Teknik müdahale süreleri 

1. İnternet sitesinin hizmet verememesi durumunda müdahale süresi 24 
saati geçmez. Müdahale süresinden kasıt arızanın giderilmesi 
süresidir.  

ii. İş programı ve süresi. 
1. Temel bölüm içeriği işe başlama tarihinden 30 gün içinde 

tamamlanıp test için kabule hazır hale getirilecektir.  
2. Temel bölüm dışında iş sahibini tarafından ihtiyari olarak 

yaptırılabilecek diğer tüm bileşenler 6 ay içinde tamamlanıp iş 
sahibine, çalışır vaziyette teslim edilecek şekilde çalışılacaktır. 
Ancak iş sahibi bu bileşenleri yazılımcıya yaptırmak zorunda 
değildir.   

3. Her bir bölüm ve bileşenin teslimden itibaren üç ay site test edilecek 
ve kesin kabul yapılacaktır. 

4. Teklifle bağlılık süresi: Yazılımcı teklifinde belirttiği fiyatlarla 
sözleşme tarihinden itibaren iki yıl süreyle bağlıdır. Fiyatı iş sahibi 
aleyhine değiştiremez.  

iii. İş Sahibine ait süreler.   
1. Test süresi yazılımcının yazılı bildirimiyle eserin amacına uygun 

çalışır halde teslim ettiği gün başlar. Buna ilişkin tutanak düzenlenir.   
2. Her bir bölüm veya bileşen için test süresi üç aydır. 
3. Kesin kabul süresi test bitiminden itibaren üç aydır.  
4. Garanti süresi, kesin kabulden itibaren iki yıldır.  

d. Kabule - eserin teslimine ilişkin şartlar 
i. Yazılımcının işe başlaması için her türlü bilgi, belge, içerik kendisine teslim 

edilmiştir. Yazılımcının eserin yapımına başlaması ve sürdürmesi veya 
teslimi için iş sahibinden kaynaklanan hiçbir engel bulunmamaktadır.  

ii. Temel bölümün test için kabulü ayrıca yapılacaktır. 
iii. İş sahibinin sonradan eklettirebileceği her bir bileşenin kabulü her bir bölüm 

veya bileşen için ayrı ayrı yapılacaktır.  
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e. Cezai şartlar 
i. Süreye  teslime ve hizmete ilişkin olanlar 

1. Eser süresinde iş sahibine teslim edilmez ise, ait olduğu bölüm veya 
bileşen karşılığı kararlaştırılan ücretin otuzda biri ceza olarak iş 
sahibine yazılımcı tarafından ödenir.  

2. Eserin tutarsız veya amaca uygun çalışmama durumunda yazılımcıya 
bildirim tarihinden itibaren müdahale süresi aşıldığı taktirde beher 
gün başına 100 TL ceza yazılımcı tarafından iş sahibine ödenir. 

ii. İş sahibinin uğrayacağı sair tazminat hakları saklıdır.  
iii. Yazılımın, kendisini meydana getiren yazılımcıya ihtiyaç olmaksızın 

geliştirilmesine devam edileceğinden; herhangi bir şekilde yazılımın, 
kendisini ilk meydana getiren yazılımcıya ihtiyaç olmaksızın 
geliştirilmesine devam edilemeyeceği sonradan anlaşılırsa toplam teklif 
tutarı kadar cezayı yazılımcı iş sahibine öder.  

f. Ücret ve ödenmesine ilişkin şartlar  
i. Ücret anahtar teslim brüt ücrettir. Teslimde ödenir. Teslimden önce iş sahibi 

yazılımcıya avans niteliğinde ödemede bulunabilir. Herhangi bir ödemenin 
yapılmış olması, yazılımcının ücrete hak ettiğini göstermez.    

ii. İş sahibinin şartnamede bulunmayan sonradan eklettirebileceği bölümler 
teklifteki benzer özellikler dikkate alınarak fiyatlandırılacaktır. 

iii. Ücretin Miktarı  
1. Temel Bölüm ücreti:............TL KDV...Kesin kabulden itibaren bir 

ay içinde ödenir. İş sahibi ücretin %20’sini ücretsiz teknik servis 
süresi sonunda ödeyebilir.  

2. Kesin kabulden bir yıl sonraya kadar, Küçük kod değişikliği, bakım, 
yedekleme, hosting, değiştirme, danışmanlık eğitim hizmeti 
yazılımcı tarafından bir yıl ücretsiz, takip eden yıllarda aylık ..... TL 
brüt(tüm vergiler dahil) ücretle verilecektir 

g. Teminatın iadesine ilişkin şartlar 
i. Teminat alındıysa garanti süresi bittiğinde teminat yazılımcıya iade 

edilecektir.  Teminatın iade edilmiş olması yazılımcının hiçbir şekilde ibrası 
anlamına gelmez.  

h. Garanti şartları ve süresi 
i. Kesin kabulden sonra, Yazılımcı, sitenin kodlama, güvenlik ve sair 

hatalarına karşı iki yıl garanti vermektedir. 
i. Diğer şartlar 

i. Yazılımcı, yazılı olarak iş sahibine yazılı olarak bildirmedikçe, iş sahibinin 
işin yapılması için gerekli eylemsiz kaldığını iddia edemez.   

ii. Hizmet veren sadece bu sözleşmede belirtilen işlerle ilgili hizmet alana 
ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecektir 

iii. Yazılımcı tasarımı detaylandırmadan önce iş sahibinin beğenisine üç tasarım 
şablonunu seçim için iş sahibine sunacaktır. 

iv. Her bir bölüm için İYS kullanım videosu, İYS yardım belgesi, SQL 
komutlarıyla birlikte tüm site kod, tasarım yedeği, Yayın durdurma kodunu, 
Akış şemaları teslim edilecektir. Bu unsurlar taraflarca eserin teslimi için 
vazgeçilmez olarak kabul edilmiş olup, bu unsurlar teslim edilmedikçe eser 
teslim edilmiş sayılmayacak, hatta iş sahibi verdiği bedeli dahi geri 
isteyebilecektir.  
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v. Yazılımcı tasarım ve kodlama önerilerinde bulunacaktır. Ancak bunları 
uygulayabilmek için önerilerini topluca sunmuş ve yazılı onay almış 
olmalıdır. 

vi. Görünüm ekranın oranına göre yüzde olarak belirlenecek. 
vii. Şartnamede yazılı ana unsurlarda kategoriler yazılımcı tarafından 

oluşturulacak, süper kullanıcı tarafından düzenlenebilecektir. 
viii. Site, tamir-bakıma, güncellemeye ihtiyaç duymaksızın aralıksız çalışacak 

şekilde tasarlanacaktır. 
ix. Yazılımcı eserin amacına uygun çalışması için ilim ve fennin gerektirdiği 

tüm öngörü ve çabayı sarf edecektir. Şartnamede yazılı olsun veya olmasın 
eserin amacına uygun çalışması için yapılması gereken her unsuru 
kendiliğinden ücretsiz olarak ekleyecektir. 

x. İşin yapılması ile ilgili düzenlenen belgelerde çelişki bulunması halinde iş 
sahibi lehine olan husus uygulanır.    

3. Tanımlar. 
a. Alt değeri: Görme engelliler tarafından anlaşılması mümkün olmayan resim, video, 

ses gibi medya öğelerinin yani metinsel olmayan öğeler için metinsel eşdeğerini 
tanımlar 

b. Amaç: Çağın gereklerine uygun ihtiyaçları karşılayabilecek interaktif web2.0 
düzeninde web sitesi kodlanması ve yayını, 

c. Yazılımın yazılımcıdan bağımsızlığı: Yazılım, herhangi bir süre ve zaman 
kısıtlaması olmaksızın onu ilk meydana getiren yazılımcı başta olmak üzere tüm 
yazılımcılara ihtiyaç duyulmaksızın geliştirilebilir nitelikte olmasını,   

d. Bağımlılık: Çekirdek yapıya bağlı parçaların her birinin yekdiğerine bağımlılığını, 
e. Çekirdek site: Bu şartnamede belirtilen tüm özelliklerin sonradan eklenebileceği 

ancak bu eklemenin kendisini değiştirmeyeceği bağımsız çalışabilen ana yapıyı, 
f. Dış alan: Portal haricindeki ziyaretçilerin erişebileceği tüm internet alanına açık 

alanı. 
g. Dosya Yöneticisi: FTP ve benzeri protokollere ihtiyaç duymaksızın İYS içerisinden 

çalışacak dosya yükleme, indirme, klasör oluşturma, dosya ve klasörlerin ad 
değiştirme, taşıma, kesme, kopyalama, silme, özelliklerini barındıracak alt yapıyı. 

h. Düzenleme: Düzenleme, silme, yeniden adlandırma, oluşturma, özelliğini 
değiştirme gibi kavramları içeren sonsuz sayıda yapılabilen üst kavramı, 

i. Ekran okuma programı(EOY): Metini sese çeviren programlar yardımıyla görme 
engellilere bilgisayarda neler olup bittiğini ekranda neler olduğunu sesli olarak 
anlatan programı, 

j. İçerik Yönetim Sistemi: (İYS) başta süper kullanıcı ve yetkili kullanıcı olmak üzere 
kullanıcıların süper kullanıcı tarafından yetkilendirildikleri bölümlerde siteye içerik 
sağlama ve site ayarlarını yapma imkânı veren kullanıcı adı ve şifresiyle girilebilen 
web sayfaları dizesini, 

k. İnsan testi: istemcinin insan tarafından gerçek zamanlı olarak yönetilip 
yönetilmediğinin anlaşılması amacıyla tasarlanmış CAPTCHA tarzı Turing Testini, 

l. İstemci Mobil Cihaz: Genelde dokunmatik, ekran büyüklüğü 320 x 240 benekten 
büyük, kablosuz internet erişimine yetenekli, xhtml kodlanmış internet sitelerini 
görüntüleme yeteneğine sahip cihazı, 

m. İstemci: Siteden TCP/IP protokolü yardımıyla kaynak talep eden makineyi, 
n. İş Sahibi: Antalya Barosu’nu, 
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o. Kullanıcı Grupları: Süper kullanıcı tarafından belirli kategori ve açıklamalarla 
oluşturulacak birbirinden farklı yetki seviyeleri ayrıcalıkları olabilecek kullanıcı 
topluluklarını, 

p. Kullanıcı: Antalya barosu çalışanları ile avukatları ve stajyer avukatları. 
q. Seç Uygula: Önceden tanımlanmış seçenekler listesini açma, seçme, uygulama 

aşamalarından oluşan ve teknik olarak on saniyeden kısa sürede yapılabilecek ve 
geri döndürülebilecek işlemi, 

r. Site Yazılımı: Teknik şartnameye göre oluşturulmuş, sitenin yapılma amacına 
uygun kod, resim ve benzeri bütünlüğünün yanında standartlarında belirtilen html, 
css, js, html5, web2.0, php, asp, sql benzeri sitenin amacına uygun yayınlanmasına 
yarayan kodları, 

s. Site: Antalya Barosuna Ait www.antalyabarosu.org.tr, antalyabarosu.org.tr, 
antalyabarosu.org ve bağlı alt alan adlarından oluşan içerik ve kodlardan oluşan 
siteler topluluğunu, 

t. Site İçeriği: Aksi belirtilmedikçe kullanıcılar tarafından sonradan oluşturulacak 
içeriği,  

u. Siteye Yükleme: Kullanıcıların İYS aracılığıyla izin verilen dosya formatlarını daha 
sonra yayınlamak üzere barındırma sunucusuna yükleme işlemini. 

v. SQL: Veri tabanı erişim ve düzenleme komutlarını. 
w. Süper Kullanıcı: İYS’yi tam yetkiyle kullanabilecek sistemi bağımsız olarak 

yönetebilecek kullanıcıyı, 
x. Ters Bağımlılık: Çekirdek yapının ve ara yüzünün değiştirilmesine gerek 

olmaksızın, çekirdek yapı tasarlanırken öngörülmüş girdi-çıktı tasarım, gösterim 
özelliklerinin sonradan eklenecek ek parçalar tarafından kullanılmasını, 

y. URL: İnternette bir kaynağa, sorguya, belgeye veya benzeri içeriğe karşılık gelen 
karakter dizesini, 

z. Yayını Durdurma Kodu: İhtiyaç duyulduğunda sisteme giriş yapılmaksızın yayının 
durdurulacağı ve özür sayfasının gösterileceği ve yayının tekrar başlatılabileceği 
gizli dinamik URL adresini, 

aa. Yazılımcı: Bu şartnamede yazılı hususları yerine getirecek gerçek kişi ve tüzel 
kişileri, 

bb. Yetkili kullanıcı: Kullanıcı haklarının yanında belirli alanlarda dış alana yayın 
hazırlayabilecek kullanıcıyı, 

cc. Ziyaretçi: Kullanıcılarında içinde olduğu topluluğu. 
4. Site İçi Arama. 

a. Amaç: Ziyaretçilerin site içerisindeki bilgi ve belgelere erişimini kolaylaştırmaktır. 
b. Yöntem: Tüm sayfalardan erişilebilecek şekilde metin kutusu ve ara komut 

düğmesinden oluşan ziyaretçilerin metinlerini girmeleri sonrasında klavyenin metin 
giriş tuşuna basmaları veya ara komutuna tıklamaları sonrasında amaçlarına uygun 
sonuç özeti ve ayrıca sonuçlara ulaşmaları sağlanacaktır. Arama kategori seçim 
kutusu yardımıyla, kategoriler özelinde de yapılabilecektir. Portal içi aramada 
harici arama motoru kullanılamaz. 

5. Mobil Site. 
a. Amaç: Ziyaretçilere ait mobil cihazların siteyi amacına uygun görüntüleyebilmesi 

amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Süper kullanıcı tarafından kategoriler içerisinde seçilebilecek kategorilerin 

amaca uygun alt alan adı yardımıyla mobil sitede görüntülenmesi sağlanacaktır. 
Mobil site arama motoruna kayıt edilecektir. Mobil site tüm tarayıcıların erişimine 
açık olacaktır. 
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c. Tasarım: Metin, resim, video büyüklüğü gerekiyorsa istemci mobil cihazların ekran 
büyüklüklerine uygun okunaklı, sade özellikle otomatik olarak site yazılımı 
tarafından ayarlanacaktır. Linkler dokunmatik telefonların kullanım özelliklerine 
uygun olarak tasarlanacaktır. 

6. Görme Engelliler sitesi. 
a. Amaç: Görme engellilerin sitedeki bilgilere ayrıca edinecekleri ekran okuma 

programları yardımıyla daha kolay ve hızlı ulaşması amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Süper kullanıcı tarafından kategoriler içerisinde seçilebilecek kategorilerin 

amaca uygun görme engelliler bölümünde metin olarak görüntülenmesi 
sağlanacaktır. 

c. Tasarım: Ekran okuma programlarının çalışma mantığına uygun, işlevsel metin 
tabanlı gösterim tasarlanacaktır. 

7.  Video Yayını. 
a. Amaç: Süper kullanıcılar tarafından siteye yüklenilen belirli formattaki videoları 

ziyaretçilerin izlemesi amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: tv alt alan adı aracılığıyla, ön izleme resimleri olan video linkleri 

tıklanılmak suretiyle ziyaretçiler tarafından video izlenebilecektir. 
c. Tasarım: Süper kullanıcı tarafından belirlenecek kategorilerde, üzerinde otomatik 

oluşturulan ön izleme resmi, resmin alt değeri, resme bağlı video linki bulunacak 
ve bu linkteki link tıklanıldığında Adobe™ Flash video desteği bulunan internet 
tarayıcılarda video gösterilecektir. HTML5 kullanıldığında Adobe™ Flash desteği 
aranmayacaktır. Çoklu ortam oynatıcısı ileri geri sarma, başlatma, duraklatma, 
durdurma, tam ekran, aşağı geri getir, ses arttırma azaltma, işaretçi ile videonun 
belirli bir bölümünden gösterime başlama özelliklerini barındıracaktır. Süper 
kullanıcı video içeriği özetini video başlığını düzenleyebilecektir. 

8. Podcast. 
a. Süper kullanıcılar tarafından siteye İYS aracılığıyla yüklenecek MP3/4 

fortmatlarındaki ses dosyalarını ziyaretçilere dinletilebilmesi amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Adobe Flash Player™ destekli tarayıcılar ile bundan ayrı bir linkin 

tıklanması suretiyle ses dosyaları istemcilere gönderilecektir. 
c. Tasarım: Süper kullanıcı tarafından oluşturulacak kategorilerde her bir dosya için 

başlık, içerik özeti, düzenleme özelliği olacak bunlar ızgaralı bir halde tarayıcılarda 
gösterilecektir. 

9. Resim Galerisi. 
a. Amaç: Etkinliklerin ve sair görüntülerin belirli bir düzende ziyaretçilere 

gösterilmesi amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Izgaralı düzende alt değeri bulunan ön izleme resimlerinin tıklanması 

suretiyle siteye yüklenilen resmin ziyaretçi bilgisayarında gösterilecektir. 
c. Tasarım: Yetkili kullanıcıların, süper kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş 

belirli kategorilerde alt kategori şeklinde açacakları galeri, resim özeti, başlığı, 
galeri özeti, başlığı, içeriği basit olacaktır. 

10. Yayınlar. 
a. Amaç: Antalya Barosu üyeleri veya sair kişiler tarafından PDF dosyası şeklinde 

oluşturulmuş; kitap, dergi, bülten, makale ve benzeri metinlerin ziyaretçilere 
gösterilmesi amaçlanmaktadır. 

b. Yöntem: Ziyaretçiler ön izleme resmine tıklayarak içeriğe ayrıca edinecekleri 
okuyucu program tarafından erişebileceklerdir. 

c. Tasarım: Süper kullanıcılar tarafından önceden belirlenmiş kategoriler halinde, 
otomatik oluşturulmuş ön izleme resmi süper kullanıcı tarafından verilecek resim 
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alt yazısı ve bu resim aracılığıyla otomatik link verilmiş PDF dosyası istemciye 
gönderilecektir. 

11. Portal. 
a. Kredi Kartı Ödeme. 

i. Amaç: Kullanıcıların aidat borcu ödeme, bağış yapma, etkinlik bileti satın 
alma ve benzeri ödemeleri çevrimiçi kredi kartı ve baro kartı ile 
yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 

ii. Yöntem: Süper kullanıcı tarafından kullanıcılara ait borç bilgilerinin siteye 
işlenmesi veya güncellenmesi aşamasından sonra kullanıcılar sistemde 
bulunan ödemeleri kredi kartlarından Antalya Barosunun haricen tahsis 
ettireceği sanal post ödeme sistemi programcığı aracılığıyla ödeme işleme 
gerçekleştirilecektir. Ödeme yapıldığında süper kullanıcı ödeme listesiyle 
uyarılacaktır. 

b. Mernis TC ve Adres Sorgusu. 
i. Amaç: Kullanıcıların mernis kayıtlarında TC numarası ad soyad ve benzeri 

bilgilerlerle sorgulama yapabilmesi amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından sağlanan 

belirli ve muhtemelen XML formatındaki dosyalara, özel erişim yetkisiyle 
veya sağlayıcı tarafından tasarlanan API aracılığıyla bağlanılarak 
kullanıcılara TC kimlik numarası, adres sorgulama imkanı sağlanacaktır. 

iii. Tasarım: TC kimlik numarasından adrese ve nüfus kayıtlarına, ad soyad 
doğum tarihi baba adından TC kimlik numarasına erişim basit formlar 
aracılığıyla sağlanacak, sonuçlar tablo halinde gösterilecektir. Sistemde 
kullanıcıların aylık maksimum yapabileceği sorgu sayısı süper kullanıcı 
tarafından kısıtlanabilecek veya her kullanıcı için ayrı ayrı süre sınırı 
olmayan sorgu sayısı süper kullanıcı tarafından belirlenebilecektir. Süper 
kullanıcı bazı kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının bu içeriğe erişimini 
engelleyebilecektir. 

c. Yönetim Kurulu Kararları. 
i. Amaç: Kullanıcıların yönetim kurulu kararlarına veya özetlerine metin 

olarak erişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: Belirli bir günden veya toplantı tarihi kategorisiyle ara komudu 

yardımıyla içeriğe ulaşılabilecektir. 
iii. Tasarım: Başlık, özet, toplantı tarihi içeriklerinden oluşan tablolu yapı ve bu 

öğelere her birine göre ayrı ayrı sıralama ve ayrıca ana metinde de arama 
özelliği barındıran, öğenin üzerine tıklanıldığında ise toplantı karar 
metninin tamamına ulaşabilecek sayfa tasarlanacaktır. 

d. Kurul İşlemleri. 
i. Amaç: Baro kurul ve komisyonlarının fiziksel olarak bir araya gelmeksizin 

karar alma toplantı yapma görüş bildirme ve benzeri işlemelerinin interaktif 
olarak site üzerinden yapılması amaçlanmaktadır. 

ii. Yöntem: Mevzuat, yönergeler, makale, kurul üyeleri, kurulun sürdürdüğü 
görevler, üyelerinin sürdürdüğü alt görevler ve aşamaları, kurul içi alt 
komisyon oluşturma, üyelere ileti veya sms gönderme, kurullara veya 
yönetime ileti gönderme, kurul ajandası ve etkinlik takvimi, kurul bütçesi, 
projeler, kararlar, kurul içi oylamalar ekleme, düzenleme, silme yeteneğine 
sahip sayfalar yardımıyla kurum ve komisyonlarda görev alan kişilere 
interaktif bir çalışma alanı tasarlanacaktır. 

e. Çözüm Merkezi. 
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i. Amaç: Mesleki sorunların tek merkezde toplanarak kategorize edilmesi 
çözüm aşamalarını ve çözüm yollarının kullanıcılar ile paylaşılması ve 
bunlara ilişkin istatistik yapılması amaçlanmıştır. 

ii. Yöntem: Kullanıcılar tarafından form doldurma yöntemiyle mesleki sorun 
girişinin veya daha önceden kullanıcılar tarafından mesleki sorunları izleme 
olanağı sağlanacaktır. 

iii. Tasarım: Süper kullanıcı tarafından oluşturulacak belirli kategoriler ve alt 
kategoriler aracılığıyla veya metin arama yöntemiyle sisteme girilmiş olan 
mesleki sorunların listesi ve detayları kullanıcılara gösterilecektir. Gösterim 
öncelikle tablo halinde özet olarak ve sütunlara göre sıralama imkanı olacak 
yetenekte ve ayrıca üzerine tıklandığında detayı kullanıcıya gösterilecek 
şekilde tasarlanacaktır. Bunun yanında kullanıcılar detayı görüntüledikten 
sonra alt düzeyde mesleki soruna yorum yapabilecek veya katılıyorum-
katılmıyorum şeklinde oylama yapabileceklerdir. Kullanıcı kendi girdiği 
sorunları tek bir tıklamayla listeleyebilecektir. Zorunlu alanları olan 
formları doldurmak suretiyle bu alana öğe ekleyebilecektir. Kullanıcı 
büyüklüğü 5mb’yi açmayan TIFF, JPG, PDF, DOC, DOCX, UDF 
formatlarında belge yükleyebilecektir. Süper kullanıcılar konuları 
birleştirebilir, ayırabilir, silebilir, yayından kaldırabilir, yoruma kapatabilir. 
Kategoriler içerisinde aynı anda açık ve sonuçlandırılmış sorun sayısını 
gösterilecektir. Tasarımda; sorunun benzersiz kimlik numarası sorunu ihbar 
eden, telefon-faks-internet gibi açılır kutuda belirli listeden seçilecek 
geldiği kanal süper kullanıcı tarafından belirlenecek açılır liste kategorisi, 
süper kullanıcı tarafından belirlenecek açılır liste halinde belirlenecek 
aşaması, varsayılan olarak girildiği tarih olmadığı takdirde girilen tarih 
başlangıç tarihi olarak ayarlanacak, kapatıldığı tarih özellikle girilmediği 
takdirde sonuçlandığı tarih olarak otomatik ayarlanacaktır. Sorun birleştiği 
veya ayrıldığı sorunun kimlik numarası bölümü de link özelliğiyle birlikte 
bulunacaktır. Süper kullanıcı tarafından resmi evrak kayıt numarası 
sütununa el ile giriş yapılabilecektir. Sonuçlanmamış sorular varsayılan 
olarak önce gösterilecektir. Kullanıcı bu bölüme ilk girdiğinde kendisine 
gösterilecek liste tarih sırasına göre yenisi en üstte olacak şekilde 
tasarlanacaktır. Kullanıcı tek bir tıklama ile en çok yorum yapılan, oylanan, 
tıklanan sorunlara tek bir sayfadan ulaşabilecektir. 

f. Anketler. 
i. Amaç: Kullanıcılardan veri toplamak amaçlanmaktadır. 

ii. Yöntem: Radyo buton, seçim kutusu, kısa metin girişi gibi form yöntemleri 
kullanılarak kullanıcılardan bilgi toplanacaktır. 

iii. Tasarım: Süper kullanıcılar tarafından oluşturulacak formlara radyo buton 
ve açıklaması, seçim kutusu ve açıklaması, metin giriş alanı ve açıklaması 
eklenerek oluşturulacak form nesnesi kullanıcılar tarafından en fazla bir kez 
doldurulabilecek özellikte, sayısız olarak değişik anketler oluşturulabilme 
yeteneğine sahip olacaktır. Kullanıcı yalnızca kendi anket formlarını 
tamamını görebilecektir. Süper kullanıcı radyo ve seçim kutusu 
toplamlarını, metinlerin görebilecek, anketi dolduran kullanıcıyı 
göremeyecektir. 

g. Kullanıcı İletişim Formu. 
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i. Amaç: Kullanıcıların yönetim kuruluna veya komisyonlara direkt olarak 
talep, öneri, şikayet ve ilgili belgeleri çevrimiçi gönderebilmesi 
amaçlanmaktadır. 

ii. Yöntem: Mesaj sahibi başlık, ana metin, ve dosya yükleme, açılır kutuda 
mesajın gönderilmek istendiği kurul veya komisyon,  unsurlarından oluşan 
basit bir form yardımıyla kullanıcıdan bilgi, belge alınacaktır. 

iii. Tasarım: Süper kullanıcılar, kullanıcılar tarafından gönderilen form özetini 
tablo halinde, günceli önce gösterilmek kaydıyla listelenecektir. Süper 
kullanıcı işlem yapılanları seçim kutusu yardımı ile pasif ve aktif hale 
getirebilecektir. 

h. Oylama. 
i. Amaç: Site içindeki yayınlar aracılığıyla ile kullanıcıların genel olarak 

fikirlerini tespit etmek ve demokrasinin tabana yayılması amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: Tek tıklama ile katılıyorum-katılmıyorum tarzında iki seçenekli 

oylama yapılacak ve sonuçlar aynı düğmede gösterilecektir. 
iii. Tasarım: Mesleki sorun, duyuru, haber, etkinlik, yönetim kurulu kararı ve 

benzeri portal içi yayınlar kullanıcılar tarafından katılıyorum-katılmıyorum 
tarzında tek tıklamayla her yayına en fazla bir kez tıklama yapabilecektir. 
Tıkladıkları düğmede tıkladıkdan sonra sonuç aynı düğmelerde 
gösterilecektir. Süper kullanıcılar tıklama yapmamış olsalar bile her iki 
düğmede sonucu görebileceklerdir. 

i. Kullanıcı Profil Sayfası. 
i. Amaç: Kullanıcıların gerek site gerekse bazı konularda ayar yapabilmelerini 

sağlanması amaçlanmıştır. 
ii. Tasarım: Kullanıcı şifresinin değiştirilmesi, kullanıcı büro gps konumunun 

girilmesi veya değiştirilmesi, süper kullanıcılar tarafından eklenecek evet 
hayır seçim kutuları veya radyo butonlar aracılığıyla kapsamı süper 
kullanıcı tarafından belirlenecek bir kısım ayarların yapılması sağlanacaktır. 
Süper kullanıcı, kullanıcıların ayarlarını topluca bir tek sayfadan 
izleyebilecektir. 

j. İş red Sicili. 
i. Amaç: Avukatlık Kanunu’nin 37. Maddesinin 2. Fıkrasında işin reddinin 

baroya çevrim için bildirilmesi amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: İşi reddeden avukatın yalnızca TC kimlik numarasını sisteme 

girerek red gerekçesini ihtiyari olarak belirtmesi kaydıyla iş red sicili 
tutulacaktır. 

iii. Tasarım: TC kimlik numaraları sistemde saklanmayacak MD5 özet değeri 
saklanacaktır. İşin red gerekçesi süper kullanıcı tarafından içeriği önceden 
doldurulacak red gerekçesi arasından seçilecektir. Elli karakterden ibaret iş 
özeti kullanıcı tarafından metin kutusuna girilecektir. Tarih ve saat sütunu 
sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır. Sistemde sadece TC numarası 
ile arama yapılabilir. Sorgu sonucunda eşleyen TC kimlik numarası özet 
değerine ait tüm kayıtlar gösterilecektir. Kullanıcılar sorgu sonucu olarak 
işin red gerekçesini ve tarihini sıra numarasıyla görecekler, Süper 
kullanıcılar ise metin kutusuna kullanıcı tarafından girilmiş işin niteliğini de 
göreceklerdir. Süper kullanıcı kayıt da silebilecektir. 

k. Personel Sicili. 
i. Amaç: Nitelikli personelin takibi ve değerlendirilmesi ve kullanıcıların bu 

konuda bilgi sahibi yapılması amaçlanmaktadır. 
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ii. Yöntem: metin kutusuna TC kimlik girişi yapıldıktan sonra sorgula veya 
oyver tuşları tıklanarak personel sicili oluşturulup, sorgulama yapılacaktır. 

iii. Tasarım: Kayıt tarihi ve kullanıcı adı (işveren) sisteme otomatik 
kaydedilecek, süper kullanıcı tarafından düzenlenebilecek metinler ve 
bunların her birine bağlı 1 ila 5 arası (çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi ipucu 
metniyle ve üç boyutlu yıldız ikonlu)dereceleme sistemi tasarlanacaktır. 
Sisteme personel TC, adı soyadı kaydı yapılmayacaktır. Süper kullanıcı 
belirli bir kişinin sicilini (TC numarasını bilmek kaydıyla) silebilecektir. 

12. RSS desteği. 
a. Amaç: Ziyaretçilerin siteyi açmaksızın haber, duyuru ve etkinliklerden haberdar 

edilmesi ve sair rss desteği veren sitelerden site içine içerik aktarımı yapılması 
amaçlanmaktadır. 

b. Tasarım: Haber, duyuru, etkinlik ve süper kullanıcının belirleyeceği kategorilerde 
rss yayını yapılacaktır. Ayrıca rss desteği veren sitelerden site içerisine içerik 
aktarılabilecektir. 

13. Sosyal Medya Entegrasyonu. 
a. Amaç: Sosyal medyanın yaygınlığından faydalanılarak site içeriğinin 

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Site içeriğinin sosyal medyaya otomatik aktarılması ve sosyal medya 

kullanıcıları tarafından içeriğin sosyal medyada paylaşımı sağlanacaktır. 
c. Tasarım: Süper kullanıcının belirleyeceği kategorilerde Twitter™ ve Facebook™ 

API leri kullanılarak site içeriği önceden açılmış baroya ait sosyal medya hesapları 
aracılığıyla otomatik olarak sosyal medyaya aktarılacaktır. Ayrıca ziyaretçilerin site 
içeriğini birbirinden bağımsız olarak tek tuşla sosyal medyada paylaşabilmelerine 
olanak sağlayacak bağlantılar sisteme yerleştirilecektir. 

14. Ana yayınlar. 
a. Amaç: Sabit alanlar, Haber, duyuru, etkinlik, basın açıklaması gibi kategorilerde 

yayın yapılması amaçlanmaktadır. 
b. Tasarım: Süper kullanıcı tarafından belirlenecek kategoriler halinde Başlık, anahtar 

kelimeler, Özet, Ana metin, resim eklenmediği takdirde varsayılan ön izleme resmi, 
alt değeri ve resim den ibaret içeriğin ana sayfada süper kullanıcı tarafından 
belirlenecek sayıda başlık, özet ön izleme resminin, kategori bazında sütunlu halde 
gösterilmesi, eklenecek link ile detayına ulaşılabilmesi sağlanacaktır. Tüm 
kategorilere ve içeriğine herhangi bir sayfada bulunan menüler aracılığıyla 
ulaşılabilecektir. 

15. Avukat Arama (Levha). 
a. Amaç Ziyaretçilerin avukatların iletişim bilgileri, gps konumları ve resimlerine 

erişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
b. Tasarım: 

http://eski.barobirlik.org.tr/kimlik/baro_avukat_arama.aspx?baro=ANTALYA 
URL’sinde bulunan sayfa frame olarak gömülerek sonuca avukat bürosunun site 
içerisine önceden kaydedilmişse küresel konumu Google Maps™ API’si 
aracılığıyla gösterilecektir. Telefon numaraları, mobil cihaz kameralarıyla taranarak 
numara haline getirilebilecek QR code şeklinde de gösterilecektir.  

16. İlanlar. 
a. Amaç: Meslektaşların personel, mal ve hizmet teminini kolaylaştırmak 

amaçlanmıştır. 
b. Tasarım: Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra, ziyaretçiler ise insan testinden 

geçtikten ve geçerli bir TC kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını girdikten sonra 
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bu alana giriş yapabilirler. TC kimlik numaraları sistemde saklanmaz, MD5 özeti 
saklanır. İlanlar süper kullanıcı tarafından onaylanmadan yayınlanmazlar. Sadece 
kullanıcılar, jpg türünde ilana sadece bir adet resim ekleyebilirler. İlan kategorileri, 
çalışma ortamı arayanlar, iş arayanlar, ofis-eşya alan satanlar, bağışlar şeklinde 
olacaktır. İlan listesi yeni tarihli ilanlar üstte olacak şekilde gösterilecek üzerine 
tıklanınca detaylar gösterilecektir. İlanlar 30 gün içinde otomatik olarak 
gösterimden kaldırılacak ancak sistemden silinmeyecektir. İlanları kullanıcılar, ilan 
siteye gönderildiğinde girişi yapan ziyaretçiye otomatik üretilecek ve gösterilecek 
yayından kaldırma kodunu not almış ziyaretçiler tarafından yayından 
kaldırılabilecektir. Süper kullanıcılar ise yayını düzenleyebilir veya tamamen 
silebilirler. 

17. İçerik yönetim sistemi (İYS). 
a. Amaç: Kullanıcıların siteye içerik sağlama, şartname içerisinde dağınık şekilde 

açıklanmış ve listelenmiş ayarları yapmaları amaçlanmaktadır. 
b. Tasarım. 

i. Tasarım temeli: İYS’nin içeriği ve gerektirdiği şart ve tasarım koşulları tüm 
şartnamenin geneline dağıtılmış olarak açıklanmıştır bunlara ek olarak;. 

1. Biçimlendirilmiş metin Windows panosuyla uyumlu halde çalışacak 
yani biçimli bir metin biçimi bozulmaksızın bu alana 
yapıştırılınılabilecek, Metin biçimlendirilmesi girildikten sonra hem 
kod hem de butonlar ve komutlar aracılığıyla ayarlanabilecektir. 

2. Dosya Yöneticisi: Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmamış 
ve kod dışındaki alanlarda bulunan dosyalarda düzenleme yapmak 
üzere İYS’ye dosya yöneticisi eklenecektir. 

3. Listeler ve tablolar: İYS içinde süper kullanıcı tarafından kolay 
anlaşılabilir liste ve tablolarla gösterim ve ayar sayfaları 
tasarlanacaktır. 

ii. Varsayılan ayarlar. 
1. Erişim varsayılan ayarları. 

a. Su erişir, düzenler. 
b. Kullanıcı erişir, düzenler. 
c. Misafir erişir. 

2. Kullanıcı varsayılan ayarları oluşturulacaktır. 
3. Kullanıcı grup varsayılanları ve kurul varsayılan ayarları 

oluşturulacaktır. 
4. Mobil varsayılan ayarları oluşturulacaktır. 
5. Yayın varsayılan ayarları oluşturulacaktır. 

a. Hangi kategori hangi alanda yayınlanacak. 
iii. Kullanıcılar yalnızca süper kullanıcı tarafından düzenlenebilirler. 
iv. Sistemde en az üç süper kullanıcı bulunur. Bir tanesi diğerleri tarafından 

düzenlenemez. Hiç biri silinemez. 
v. Sistem yetkileri. 

1. İYS erişim yetkisi olan kullanıcılara sadece yetkili oldukları 
alanlarda düzenleme yetkisi verilir. 

2. Yetkilerden hangisi daha kısıtlıysa sistem o yetkiyi uygular. 
3. Yetkilendirme, kullanıcı, kategori, kullanıcı grubu, yayın 

unsurlarında mutlak suretiyle ayrı ayrı düzenlenebilir. 
4. Yetkilendirme okuma, düzenleme, erişim seçeneklerine de yer 

verilir. 
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vi. Kategori düzenleme. 
1. Amaç: site içeriğinin anlaşılabilir halde tutulması ve bilgiye erişimin 

kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 
2. Tasarım: Kategoriler süper kullanıcılar tarafından düzenlenebilir. 

Kategoriler mobil, portal, genel ve benzeri bölümlerin bir kısmında 
veya tamamında yayınlanabilecek şekilde ayarlanabilir. 

c. İYS için yardım belgesi ve videosu hazırlanacaktır. 
d. Kullanıcı yorum açık kapalı ayarı yapılabilecektir. 

18. Bilgi edinme. 
a. Amaç: Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuru alınabilmesi amaçlanmaktadır. 
b. Yöntem: Kullanıcılar portal içinden, ziyaretçiler dışarıdan insan testinden geçtikten 

sonra bilgi edinme formunu iş sahibine ulaştırabileceklerdir. 
c. Tasarım: Hâlihazırda resmi devlet sitelerindeki örneklerinden faydalanılarak form 

ve form olayları oluşturularak kayıtların süper kullanıcının tık tıkla ulaşabileceği, 
aktif ve pasif hale getirebileceği liste ve detay halinde tasarlanacaktır. 

19. Kullanıcıların erişimi doğrulaması ve güvenliği. 
a. Sisteme başarısız giriş denemesi: Üç başarısız giriş denemesinden sonra insan testi 

yapılır. 10 başarısız giriş denemesinden sonra bu kullanıcının sisteme girişi 
engellenir, kullanıcının E-posta adresine şifre sıfırlama sayfasına yönlendirilecek 
bir e-posta gönderilir, kullanıcı tarafından kuralına uygun şifre tanımlandığında, 
kullanıcının sisteme girişi serbest hale getirilir. 

b. Şifre Belirleme: Kullanıcılar Büyük ve küçük harf, rakam ve işaret karmasından 
oluşan en az altı basamaklı şifre belirlemek zorunda bırakılacaktır. 

c. Kullanıcının başlattığı her sorgu olayından önce veya yetki gerektiren sayfa 
erişiminde; erişim yetkisi ve sayfaya/sorguya erişim yetkisi kontrol edilecektir. 
Kullanıcının erişim yetkisi hem istemcide hem de sunucuda oluşturulacak oturuma 
özgü benzersiz geçici biletler yardımıyla kontrol edilecektir. Oturum kapatıldığında 
veya 30 dakika işlem yapılmadığında hem sunucu hem de istemci tarafındaki 
biletler silinip iptal edilecektir. 

d. Şifreler sistemde tutulmaz md5 özet değeri tutulur, doğrulama için özet 
karşılaştırması yapılır. 

20. Etkinlik listesi. 
a. Amaç: Etkinliklerin ziyaretçilere duyurulması amaçlanmaktadır. 
b. Tasarım: Ana sayfadan erişilebilir, uygun boyutta kare veya diktörtgen tarzda tarihe 

göre sıralı sadece liste-linkten ibaret olacak tıklanıldığında detayına ulaşılacaktır. 
21. Genel tasarım özellikleri. 

a. Sayfaların genel görünümü. 
i. Sayfa üst, orta, sol, sağ ve dip olarak 5 parçaya ayrılacaktır, 

1. Üst: Her sayfadan ulaşılabilir açılır menülere ile  kullanıcının 
bulunduğu sayfayı gösteren site haritası özetine ayrılacaktır. 

2. Orta: Ana gösterim bölgesidir ve sütunlu, sütunsuz link özet başlık, 
küçük resimler barındıran kutucuklar halinde tasarlanacaktır. Sayfa 
detayı bu alanda gösterilecektir. 

3. Sağ: sayfanın yatayda yüzde onbeşe kadarı Ana sayfa dışında 
dinamik menülerden oluşabilecektir. Bu menüler her sayfada farklı 
olabilir. 

4. Sol: sayfanın yatayda yüzde onbeşe kadarı Rezerve alan olarak 
ayrılacaktır. Reklam veya özel küçük resimli linkler bannerler bu 
alanda bulunacaktır. 
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5. Dip:  Dinamik olmayan her sayfadan görüntülenebilecek. iletişim 
bilgileri, ana sayfa gibi temel gezinme linkleri ve bağlantıları bu 
alanda bulunacaktır. 

ii. Mobil sayfaların genel görünümü yatayda üçe bölünecek. 
1. Üst kısımda dinamik sade menüler bulunacak, menüler dokunmatik 

ekranlı mobil cihazlara uygun tasarlanacaktır. 
2. Orta ana metin alanı. 
3. Dipte,  sayfa başına ve ana sayfaya ulaşma imkanı taşıyan dinamik 

olmayan menüler bulunacaktır. 
iii. Görme engelliler sayfalarının genel görünümü (sayfa yatayda üçe 

bölünecek). 
1. Ana sayfa ve Link listesini açma linki (her sayfanın başında sadece 

iki link). 
a. Yardım belgesi. 
b. Ana linklerin bulunduğu ve bunlar tıklanıldığında ağaçlı 

yapıda detaylı link listeleri sayfası açılacaktır. 
2. Ana metin : ana metinde bulunan resim ve benzer medyanın 

açıklanacağı alt değeri mutlaka bulunacaktır. Sayfa sitil (css) 
olmaksızın düzgün görüntülenecek, Resim haritalamayla link 
oluşturma kullanılmayacaktır. Tasarımda flash java sicript vb 
kullanılmayacaktır. Sayfalar otomatik yenilenmeyecektir. Tablolu 
tasarım değil tek boyutlu alt alta tasarım yapılacaktır. Site içinde 
gezinti eksiksiz klavye ile yapılabilecektir tablama düzenine 
uyulacaktır. Form alanlarına düzgün sıralı tab indeks numaraları 
verilecektir.  Kısaltmalara yer verilmeyecektir. 

3. Sayfa sonunda Önceki, ana sayfa ve sonraki linki bulunacaktır. 
b. Özgün ve sanatsal tasarım yapılacak sayfalar küçük boyutlu, üç boyutlu, gölge 

efektli tasarlanacaktır. Temada kullanılan resimler temaya ve tasarıma uygun 
tasarlanacaktır. 

c. HTML5 veya xhtml 1.1, java script, css kodları http://validator.w3.org/ aracılığıyla 
test edilecek. 

d. Kullanıcıların meta etiketlerini girmesi zorunlu hale olacaktır. 
e. Metin ve başlık biçimlendirmelerine özen gösterilecek. 
f. Gizlilik güvenlik: Teknik şartnamede nasıl yapılacağı yazılmamış olsa bile 

yazılımcı, bilgi gizliliği ve güvenliğini çağın gereklerine uygun olarak 
sağlayacaktır. yazılımcı, gizlilik ve güvenliği ihlal edeceğinden internet sitesinin 
kodlarını, sql sorgularını yayınlayamaz. 

g. Aynı SQL sorgusunu tek oturumda arka arkaya yüz adetten fazla çalıştıran kullanıcı 
site dışına atılacaktır. 

h. Sistem parçalı yapıda tasarlanacak, sistemin tamamı etkilenmeksizin bağımlılığı 
olmayan kısımları bağımsız olarak yayından kaldırılıp yayına sunulabilecektir. 
Bağımlılığı olan kısımlar birlikte yayına alınıp birlikte kaldırılabilecektir. 

i. Yazılımcı teknolojik öngörüsünü kullanarak kodlamayı çağdaş dillerde yapacaktır. 
j. Kod yazımı standardına uygun kolay okunabilir açıklamalı ve temiz yapılacaktır. 
k. Yazılımın geliştirilmesine daha sonra da devam edileceğinden her kod bloğuna 

veya gerekiyorsa satırına ve hatta gerekiyorsa kod içine (SQL kodları dâhil) kodun 
hangi gerekçeyle tasarlandığı ve detaylı açıklaması dilbilgisi kurallarına uygun 
Türkçe ile yazılacaktır. 

l. SQL dahil sitenin tamamı UTF-8 karakter kodlamasıyla kodlanacaktır. 
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m. Sabit ve değişken atamalarında kısaltma yapılmaksızın kolay anlaşılabilir uzun 
metin dizeleri kullanılacaktır (örn “kaid” şeklinde değil 
kullanici_adi_kimlik_numarasi şeklinde değişken ve sabit tanımı ). 

n. Sitenin bütününde resimli kolay anlaşılır iş akış şemaları hazırlanacaktır.  
o. Şartnamede yazılmamış olsa bile genel geçer kullanılan genel özellikler siteye 

eklenecektir. 
p. Yazılımcı 3. Kişilerin fikri ve sınai haklara saygı gösterecektir. Yazılımcı 3. 

Kişilerin lisans hakları olan bileşenleri eserde kullanamaz. Kullanmak zorunda 
kalırsa ilgili bileşenin yukarıdaki maddelerde yazılı lisans haklarıyla çakışmayan 
yazılı izin belgesini teslim zamanında hizmet alana teslim eder. 

q. Yazılım lisansı iş sahibine ait olacaktır. 
r. Güvenirliliği kanıtlanmış hazır kodlar kullanılabilecektir. 
s. Tüm kodlar tek bir klasör ve bu klasörün alt klasörlerinde çalışacak şekilde 

tasarlanacaktır. Site veri tabanı dışında başka sunucudaki herhangi bir kaynağa 
veya koda ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanacaktır. 

t. Sayfa Bulunamadı hatası (404) ve benzeri sayfalar: Kullanışlı ve anlaşılır tek bir 
sayfa bulunamadı sayfası hazırlanacaktır. Tasarımın bütünlüğünü sağlamak için 
olası kodlara karşılık gelen sayfalara da özel tasarım sayfalar konulacaktır. 

u. Resimler bağlantı olarak kullanıldığında “alt” (EOY bağlantıyı okusun diye)değeri 
olmalıdır. 

v. Site sahibinin iletişim bilgileri bütün sayfalardan erişilebilir şekilde 
görüntülenebilecektir. 

w. Site iş sahibinin seçtiği alan barındırma firması tarafından yayınlanacaktır. Kodlar 
yaygın(ilk 5te )  alan barındırma şirketlerine ait sunucularda çalışacaktır. 

x. Site, tamamı dinamik ve Türkçe, statik beş farklı yabancı dil sayfasından 
oluşacaktır.  

y. Aksi şartnamade açıkça belirtilmedikçe içeriğin tamamı kullanıcılar tarafından 
sağlanacaktır.  

z. Tema Desteği. 
i. Amaç: Sitenin metin tipi boyutu, link, renk vb, temel stil özelliklerinin tek 

bir komutla değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
ii. Yöntem: Süper kullanıcı, herhangi bir zamanda, seç uygula yöntemiyle 

önceden hazırlanmış en az dört özgün seçenek tek bir tıklamayla sitenin 
tümü üzerinde yetkili olacak stil teması değiştirilebilecektir. 

aa. Sunucudaki fiziksel dizin yapısı. 
i. Dosyalar; görseller, videolar, sesler, metinler veya makaleler(pdf, doc) 
şeklinde kategorilerine göre sunucuda fiziksel olarak belirli dizinlerde 
belirli dosyalar olacak şekilde ayarlanacaktır. 

bb. Menü. 
i. Hiyerarşik yapılı metin menü düzeni oluşturulacaktır. 

ii. Bağımsız gezinti durumu linki oluşturulacak. (“anasayfa>haber>hukuk><”). 
iii. Gezinme için ve menüler de metin kullanılacak. 
iv. Sayfa menüsü yerleşimi: Giriş sayfası, levha, iletişim bilgileri sayfaları 

başta olmak üzere bir sayfadan herhangi bir sayfaya menü aracılığıyla tek 
tıklama ile ulaşılabilecektir. İletişim bilgileri alanındaki e-posta adresi resim 
formatında olacaktır. 

v. Açılır Menü düzenlenecek ve alt ağacı bulunan menü tıklanıldığında, 
tıklanılan menü dalının alt dalları site haritası olarak kullanıcıya 
gösterilecektir. 
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vi. Sayfa düzeninde menü önceliği zorunlu üst menüler, zorunlu olmayan sol 
menüler şeklinde tasarım yapılacaktır. sayfanın Sağ tarafında menü 
bulunmayacaktır. 

cc. Yedekleme. 
i. Amaç: Site içeriğinin süper kullanıcılar tarafından başka bir ortamda, 

gerektiğinde sitenin son yedeklenmiş haline geri getirilebilmesi 
amaçlanmıştır. 

ii. Yöntem: İYS içine yerleştirilecek komut yardımıyla herhangi bir zamanda 
tek bir tıklamayla tüm site içeriği sıkıştırılmış tek bir dosya halinde istemci 
süper kullanıcı bilgisayarına indirilebilecek ayrıca günlük ve otomatik 
olarak sadece SQL içeriği elektronik posta yoluyla belirli kullanıcının e-
posta adresine site tarafından gönderilecektir. 

dd. Arama motoru özelliklerinin en uygun duruma getirilmesi (SEO). 
i. Amaç: Sitenin arama motorlarında standardına uygun dizinlenmesi, 

önbelleklenmesi amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: Tüm URL’ler kelimelerden oluşacak, URL’ler küçük harflerle 

yazılacak, Anasayfa temel alınarak gezinti yapısı oluşturulacak, Her sayfada 
takip bağlantıları diğer bir deyişle ‘içerik haritası özeti’ veya yolu 
oluşturulacak (bread crump), Ziyaretçiler URL’in bir kısmını silerek içerik 
haritasına ulaşabilmelidir. Arama motorları tarafından kullanılan robot.txt 
dosyası düzenlenerek kullanıcıların erişebileceği alanlarda arama 
motorlarının tarama ve önbellekleme yapması engellenecektir. Kullanıcı adı 
ve parolası ile girilebilen alanların arama motorları tarafından indekslenip, 
önbellekleşmemesi için takip etmeme (nofollow) özelliğini barındıracaktır. 

ee. Günlük ve istatistik kayıtları. 
i. Amaç: kötüye kullanım durumunda şüphelilerin tespiti için belirli bilgilerin 

toplanması ve saklanması ve istatistik yapılması amaçlanmıştır. 
ii. Yöntem: Her bağlantı için sunucu istemci ip, bağlantı tarih ve saati ve 

saniyesi, işletim sistemi ve tarayıcı benzeri istemciden edinilebilecek tüm 
bilgiler ve get post sonuç bilgileri ile bunların özet değeri veri tabanına 
kaydedilip saklanacaktır.  

iii. Dış alanda bulunan her sayfa Google Analytics™ İstatistik uyfulamasıyla 
birlikte çalışabilecek yetenekte tasarlanacaktır. 

ff. Sunucu ve istemciler arasında güvenlik. 
i. Amaç: Portal login sayfasından itibaren istemci ve sunucu arasındaki 

iletişimin şifrelenerek güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
ii. Yöntem: Baro tarafından ayrıca satın alınacak sertifikalar aracılığıyla 

kullanıcı adı ve şifresi ile girilen alanlar dolayısıyla sunucu ve istemciler 
arasında iletişim şifrelenecektir. 

iii. Tasarım: Portal login sayfası ile logout sayfası arasındaki tüm iletişim SLL 
sertifikası ile iletişim şifreleme tekniğine uygun tasarlanacaktır. Bu alandaki 
tüm öğeler SLL sistemiyle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanacaktır. 
Sistem iş sahibi tarafından dilerse sertifikasız da (iletişim şifrelenmeksizin) 
sorunsuz çalıştırılabilecektir. 

 
 


