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SİTE OTOMASYON SİSTEMİ
Selcen ŞAFAK

Giriş ve Amaç

Sistem ve Çalıma Şekli

Kullanılan Yazılımlar

Projede:

Veritabnı için: MYSQL

Arayüz tasarımı için: HTML, CSS, Bootsrap

Dinamik yapı için: Javascript

Veritabanı bağlantıları için: PHP kullanılmıştır.

Yönetici Paneli Sayfaları

• Anasayfa

Kullanıcı Paneli Sayfaları

Sonuç

İletişim Bilgileri
E-Posta: selcensafak@gmail.com
Tel: 5346817122

Sistem her siteye özel olarak açılıyor. İki farklı 
panelden oluşuyor. Birincisi yönetici paneli. 
Yönetici, ev sahiplerini sisteme işliyor. Blok 
açık kapatabiliyor. Ev sahiplerinin iban hesabı 
ile  hesaba atılan aidat ya da gider parasını 
görerek sisteme işliyor. Buradan gerekli 
ödemeleri çekerek yazdırabiliyor. Ev 
sahiplerinin taleplerini ‘Talepler’ ekranından  
görüyor ve gerekli işlem ve geri dönüşleri 
sağlıyor.

İkincisi ise ev sahibi paneli. Burada bizi klasik 
bir dashboard karşılıyor. Hesabına giren 
kullanıcı bu ayki ödemesini, ne kadarını 
ödediğini ve daha ne kadar borcu olduğunu 
görüyor. Evi ya da herhangi bir konu hakkında 
talep oluşturarak site yönetimini bilgilendiriyor. 
Ayrıca ev sahibi ekranlarda para yatırdığı 
tarihleri ve sabit gider listesinin ayrıntılı listesini 
görebiliyor. Kendi bilgileri güncelleyebiliyor.
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Giderek kalabalıklaşan şehirler, kısıtlı yerleşim 
alanlarını dikey olarak kullanmaya 
başlamasıyla sınırı olmayan daire sayıları ve 
ev sahiplerine imkanlar tanıyan büyük sitelere 
sahip olmuşlardır. Büyük sitelerin aidat, talep, 
ve ihtiyaçlarını belirli bir yöneticiye vermesi ya 
da sorununu gidip anlatması olası bir yönetim 
şekli olmayacaktır.  Bu proje bu ihtiyaç baz 
alınarak gelişştirilmiş, ev sahiplerinin web 
üzerinden aidat takibi ve taleplerini iletebildiği, 
sorunlarına karşı hızlı bir şekilde çözümler 
bulunabildiği bir ortam yaratmak için 
tasarlanmıştır. 

• Tahsilat listesi ve Ekleme Ekranı

• Kullanıcı Listesı ve Ekleme 

• Blok Listesi ve Ekleme Ekranı

• Özelleştirme Ekranı (Ayarlar)

• Aylık Tahsilat Raporu Ekranı

Proje sonunda çalışma istenileni karşıladı. 
Ev sahiplerine böyle bir sistemi kullanmak 
ister misiniz diye sorulduğunda cevap 
‘’Evet, geliştiriliecek bir çok şey var. 
Geliştirilmeye açık bir sistem olmuş.’’ 
sonucuyla karşılaşıldı.

• Gider Listesi

• Talep Formu

• Anasayfa

• Talepler

• Gider Lisetesi

• Hesabım

• Giderler

• İletişim
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