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İş Takip Uygulaması
Gökçen DİLBER

Özet

Bu çalışma web tabanlı bir iş takip 

uygulamasıdır. Bu çalışma çalışanların 

işlerini verimli bir şekilde takip etme, işleri 

takip etmek için mail atmayı veya işleri tek 

tek sormayı engelleme ve yöneticilerin kendi 

görevleri dışında çalışanlarının görevlerini 

de etkin bir şekilde takip etmelerini 

sağlamaktadır. İş takibi görevlerin 

tamamlanıp tamamlanmadığını görerek 

çalışanların gücünü doğru zamanda doğru 

yere yönlendirmelerini sağlayacaktır. Etkin 

araçlar kullanılarak işletme içerisinde 

oluşabilecek hataları ve zaman kayıplarını 

önleyecektir. 

Giriş

Proje web tabanlıdır. Projede kullanılan 

teknik ve yöntemler şu şekildedir:

• PHP

• HTML 

• CSS

• Bootstrap

• Javascript

• MySQL

• Google Charts

Proje Sitesi Görselleri Proje Sitesi Görselleri

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gökçen DİLBER

E-Posta: dilbergokcen@gmail.com

Tel: 05395995913

İş takip uygulamasının görev verileri 

Sporthink şirketinden alınmıştır. Yöneticiler 

ve çalışanlar için iki ayrı giriş ekranı 

bulunmaktadır. Anasayfa, Görevler, Gantt

Şeması, Takvim bölümleri bulunmaktadır. 

Projede çalışanlar tarafından kullanılan 

Anasayfada her çalışanın kendine ait 

günlük, haftalık ve aylık toplam görev 

sayıları, tamamlanmamış görev sayıları ve 

yöneticiler tarafından kullanılan Anasayfada

yöneticinin kendi görev sayısı ve 

tamamlanmamış görev sayılarıyla birlikte 

tüm çalışanların görev sayıları ve 

tamamlanmamış görev sayıları 

bulunmaktadır. Ayrıca yöneticilerin 

çalışanların görevlerini görebildiği, 

ekleyebildiği, düzenleyebildiği ve silebildiği 

çalışan görevleri ekranı ve çalışan ekleyip 

silebildiği çalışanlar ekranı bulunmaktadır. 

Her kullanıcının kendi günlük, haftalık ve 

aylık görevlerini görüp tamamlandı olarak 

işaretleyebildiği Görevler ekranı 

bulunmaktadır. Her kullanıcının 

görüntüleyebileceği ve ekleme yapabileceği 

Gantt Şeması ekranı bulunmaktadır. Her 

kullanıcının ortak olarak kullandığı ortak bir 

Takvim ekranı bulunmaktadır. 

Çalışanlara Ait Anasayfa
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Giriş Ekranı

Yöneticilere Ait Anasayfa

Görevler

Gantt Şeması

Takvim

Yöneticiye Ait Görev Ekleme, Düzenleme Silme ve 

Personel Ekleme Sayfası

Teşekkür

Projenin yapımında kullanmam gereken 

gerçek veriler için SPORTHINK şirketine 

teşekkür ederim.

Yöntem

Beklenen Sonuçlar

İş hayatında başarıya ulaşmak için iş

takibi yapmak ve önceliklerin belirlenmesi, 

işlerin atlanmaması için çeşitli araçların 

kullanılması çok önemlidir. Bu nedenle bu 

proje ile işletmelerin daha etkin ve verimli 

çalışması hedeflenmektedir. Çalışanların 

işlerini zamanında yerine getirebilmesi ve 

performanslarının artması, yöneticilerinde 

çalışanlarının görevlerini yönetmelerini ve 

performanslarını takip edebilmelerini 

kolaylaştıracaktır. Bu kolaylığın işletmelere 

hız ve verimlilik katması beklenmektedir. 

Aynı zamanda iş takibi sayesinde hata 

payının azalması beklenmektedir.


