
Yeni Bir Film(İnteraktif Film Sitesi) 

 

Beklentiler: Kullanıcılar izlemek istedikleri filme, en iyi kaliteyle ulaşmak, rahatlıkla yorum 

ve oylama yapabileceği, film hakkında detaylı bilgiler, filmde bulunan oyuncular vb. gibi 

konularda rahatlıkla erişmek istiyor. 

Planlama: Sitenin konusu film olduğu için, beyaz perdeyi güncel olarak sürekli takip etmek 

gerekiyor. Sitede kullanıcılara sunulmak üzere en çok izlenen ve en son çıkan filmler yüksek 

kaliteyle bulunmalıdır. Siteye filmlerin yüklenebilmesi ve bilgilerin düzgün şekilde 

düzenlenebilmesi için yöneticiye ve eleştirmene ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetici, sayfada 

bulunan yardımcı panel sayesinde kodlarla uğraşmadan rahatlıkla ana sayfa, filmler, 

oyuncular, hakkımızda, istek film, haberler, forum, arama robotu gibi kısımları 

düzenleyebilecek; eleştirmen ise sitede bulunan istek film, forum ve filmler/oyuncular 

kısımlarını düzenleme yetkisine sahip olacak. Kullanıcıların yaptığı istekler eleştirmen 

onayına sunulduktan sonra, onay aldıysa yöneticiye gelen bildirim ile istek filmlerin siteye 

yüklenmesi sağlanacak. Site toplamda 7 olmak üzere; 

 Ana Sayfa; 

➢ Sitede en çok tıklanan 9 filmin bulunacağı bir adet slider, (vt 

düzenle) 

➢ Kullanıcıların kategorileri rahatlıkla görebilmesi için 

tarayıcının sağ tarafında konumlanacak “Kategoriler” 

sekmesi, 

➢ Siteye eklenen son filmden, ilk filme doğru sırayla 

gösterilecek sitede bulunan filmlerin neredeyse tümü(aşağı 

inildikçe otomatik olarak filmler eklenecek), 

➢ Sitede olan olayların kullanıcılara bildirilmesi için sitenin 

küçük bir kısmında bulunacak “Duyurular” çubuğu, 

➢ İletişim bilgilerinin kısaca bulunacağı ve kullanıcıların site 

üzerinde rahat ve kolaylıkla hareket etmesini sağlayacak 

“Sitemap”‘e sahip “Footer”, 

➢ Güncel olarak editörlerin sitede yaptığı hareketlerin herkes 

tarafından görülebileceği bir pano bulunacak. 

 Filmler, 

➢ Eğer kullanıcı bir kategori seçerek sıralanacak filmleri 

sınırlandırmadıysa, en son eklenen filmden ilk eklenen filme 

kadar sırasıyla veri tabanında bulunan tüm filmler, 

➢ Kullanıcıların filmlerin detaylı bilgilerine ulaşabilmesini 

sağlayacak “Devamını Gör” butonları, 

➢ Filmlerin ön gösterimi niteliğinde sayılabilecek, posterin 

üzerine gelindiğinde otomatik olarak oynatılacak “Fragman” 

sistemi, 

➢ Filmler hakkında “İmdb”, “Kullanıcı Puanı”, “Eleştirmen 

Yorumu” gibi özelliklerin bulunduğu pop-uplar, 



➢ İletişim bilgilerinin kısaca bulunacağı ve kullanıcıların site 

üzerinde rahat ve kolaylıkla hareket etmesini sağlayacak 

“Sitemap”‘e sahip “Footer” bulunacak. 

 Oyuncular, 

➢ Dünya üzerinde en çok beğenilen, ödül alan oyunculardan 

başlayarak sırasıyla filmlerde bulunan oyuncular hakkında 

bilgi verecek bölüm, 

➢ Kullanıcı istediği oyuncunun posterine tıklayarak oyuncu 

hakkında bulunan “Hangi Filmlerde Rol Aldı?”, “Hangi 

Ödüllere Sahip?”, “İzleyiciler Tarafından Beğenilme Oranı 

Nedir?”, “Oynadığı Filmlerin Kaçında Baş Rol Olarak 

Bulundu?” gibi bir takım sorulara cevap verecek verilere 

sahip olan oyuncuya özel tasarlanmış sayfaya gidebilecek. 

 Forum, 

➢ Siteye yalnızca üye olabilen her yetkiye sahip kullanıcıların 

girebileceği, yöneticiler, eleştirmenler ve kullanıcı 

tarafından açılacak tartışma başlıklarının bulunacağı sayfa, 

➢ Bu sayfada açılan başlıklar ile kullanıcılar rahatlıkla 

birbirlerini bilgilendirebileceği, site hakkındaki sorunları 

rahatlıkla yöneticilere ve eleştirmenlere herkesin görüp 

yorumlayabileceği bir şekilde paylaşabilmelerini sağlayacak 

sistemi bulunduracak. 

 Haberler, 

➢ Bu sayfada çekilmeye başlanan filmlerin çıkış tarihleri, 

çıkan filmlerin varsa kamera arkası görüntüleri, filmler 

hakkında topluluğa sunulmak üzere hazırlanmış haberler, 

➢ Oyuncuların ve filmlerin katıldığı ve aldığı ödül toplantıları, 

➢ Filmlerin aldığı gişe ve filmin konusunun izleyici 

beklentisini karşılayıp karşılayamadığı gibi haberler 

bulunacaktır. 

 İletişim, 

➢ Bu sayfada siteye giren ziyaretçilerde dâhil her kullanıcının 

site yöneticilerine şikâyetlerini ve isteklerini ulaştırabileceği 

küçük bir kısım bulunacak, 

➢ İletişim bilgileri aynı zamanda detaysız bir şekilde “Footer” 

adı verilen bölümde sitede bulunan her sayfanın altında 

statik bir şekilde konumlanacaktır. 

 İstek Film 

➢ Bu sayfada kullanıcıların istedikleri filme ait, “Film Adı”, 

“Filmin Konusu” gibi ilgili bilgilendirici bölümleri 

doldurarak site eleştirmenlerinin onayına sunulacak 

isteklerini sunabilecekler, 

➢ Eleştirmenler filmler hakkında gelen isteklerin doğruluğunu 

inceleyip eğer varsa bir hata düzelttikten sonra onaylayarak 

film hakkındaki bilgileri yöneticiye gönderebilecek, 



➢ Yöneticiye eleştirmenden gelen film bilgileri tekrar inceleme 

altına alınacak ve inceleme sonucu eğer bu şekilde bir film 

bulunuyorsa siteye eklenecek ve istek filmi yapan 

kullanıcıya filmin eklendiğine dair bildirim gidilerek 

bilgilendirme işlemi yapılacak.  

Gibi başlıklardan oluşacak. Sitenin içerisinde bulunan filmler hakkında internette 

bulunabilecek tüm detaylar kullanıcıya kolaylıkla sunulabilecek şekilde hazırlanıp bütün 

filmlere kendileriyle ilgili bilgiler çakılarak sunulacaktır. Üye olmayan kullanıcılar sitenin 

“Header” kısmında sabit olarak bulunacak “Üye Ol” butonunu kullanarak üye olabilmeleri 

için tasarlanmış sayfaya giderek ilgili bilgileri doldurduktan sonra yönetici onayı dâhilinde 

üye olabileceklerdir. Üye kayıt formunda başlıca istenecek bilgiler şu şekilde 

sınırlandırılabilir; 

✓ Üye Adı, 

✓ Üye Şifresi, 

✓ E-Mail, 

✓ Doğum Tarihi, 

✓ Kişisel İsim ve Soy isim, 

✓ Üye olacak kişinin program olmadığını onaylamak için 

gerekli “Recaptcha” sistemi, 

✓ Kullanıcı üye kayıt formunu doldurduktan sonra formda 

kullandığı e-mail adresi veri tabanına daha önce kaydedilmiş 

mi diye kontrol edilecektir, 

✓ Kontroller tamamlandıktan sonra eğer yoksa veri tabanına e-

mail adresini kayıt ederek kullanıcıya mail yoluyla “Kayıt 

İşleminin Tamamlanması İçin Lütfen Aşağıdaki Linke Kodu 

Giriniz.” Metinini içeren kullanıcıya özel bir kod 

gönderilecektir, kullanıcının kodu doğru girişinden sonra 

üye kayıt işlemi sonlanacak ve kullanıcı otomatik olarak 

sitenin ana sayfasına yönlendirilerek kullanıcı girişi 

sağlanacaktır. 

Sitemize üye olan kullanıcılar ise yine “Header” kısmında sabit olarak bulunacak olan “Giriş 

Yap” butonuna tıklayarak açılan Pop-Up üzerinden rahatlıkla kullanıcı girişi yapabilecekler. 

Siteye kullanıcı girişi başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra kullanıcının seçtiği avatar giriş yap 

butonunun yerini alacak ve header kısmındaki “Üye Ol ve Giriş Yap” butonları kalkacak. 

Kullanıcı giriş işlemini bitirdikten sonra yetkilendirmelerine göre sayfa görünümü değişecek, 

değişen sayfa görünümü kullanıcıların gerektirdiği yetkiler ele alınarak adil bir şekilde 

planlanacaktır. Sitede, “Yönetici, Eleştirmen ve Normal Üye” adı altında toplam 3 adet aktör 

aktif olarak bulunacaktır fakat daha sonra sitenin tahmin edilenden fazla ziyaret edilmesi ve 

isteklerin, kullanıcıların artması sebebiyle “Moderatör” gibi yeni aktörler tanımlanabilecektir. 

Sitede bulunacak “Header” kısmında siteye ait logo, ana sayfa, filmler, oyuncular, forum, 

haberler, iletişim, istek film, neler oluyor, arama robotu ve yönetici yetkisine sahip 

kullanıcılar için “Araçlar” butonları bulunacak. Bulunan butonlarda ana butonlar hariç, “Neler 

Oluyor, Arama Robotu, Araçlar” butonları sadece kendilerine has ikonlara sahip olacaklar. 

Aynı zamanda headerin üst kısmında kullanıcılara değişkenlik tanımlayabilmeleri için 



önceden farklı renk paletleriyle hazırlanmış site görünümlerinden istediklerini seçebilecekleri 

bir bölüm bulunacaktır.  

 

 

SAYFALAR 

 

Sitede öncelikle her sayfada sabit duracak olan bir adet header ve bir adet footer bulunacak.  

❖ Header 

o Sitenin neresinde olursa olsun, kullanıcıların logoya tıklayarak ana 

sayfaya gidebilecekleri bir bağlantı bulunacak. 

o Sitenin neresinde olursa olsun, kullanıcıların istedikleri sayfaya 

gidebilecekleri bağlantılara sahip menü bar bulunacak. 

o Sitenin neresinde olursa olsun, kullanıcıların rahatlıkla aradıkları 

filmi bulabilecekleri; 

▪ Film adıyla arayabilecekleri bir arama motoru bulunacak. 

o Sitenin neresinde olursa olsun, kullanıcıların rahatlıkla giriş 

yapabilecekleri ve kayıt olabilecekleri; “Giriş Yap” ve “Kayıt Ol” 

butonları bulunacak. 

o Sitenin neresinde olursa olsun, kullanıcıların “İstatistikler”, 

“Temalar”, “Hakkımızda”, “Beğenilenler” gibi belirli seçeneklere 

ulaşabilecekleri küçük ikonlara sahip butonlar bulunacak. 

o Sitenin neresinde olursa olsun, yönetici girişi yapıldığında 

yöneticiye özel “Panel” butonu bulunacak. 

❖ Footer 

o Kullanıcıların site üzerinde hareketini kolaylaştırmak üzere sitenin 

her sayfasının en alt kısmında konumlanacak şekilde sitede belirli 

yerlere gidilmesini sağlayan butonlar bulunacak; 

▪ Ana Sayfa, 

▪ İletişim ve Telif Hakları Bilgisi, 

▪ Youtube, Facebook, Twitter ve Google+ butonları ile de 

kullanıcılar istedikleri gönderiyi, istedikleri sosyal paylaşım 

sitesinde paylaşabilecekler. 

o Site hakkında kısa bilgi veren ve bilginin üzerine tıklandığında 

“Hakkımızda” sayfasına giden bir bağlantıya sahip bir metin 

bulunacak. 

 

❖ Kayıt Ol Butonu 

o Butona tıklandığında üye kayıt formuna sahip olan site sayfası 

açılacak, açılan sayfada üye olmak isteyen ziyaretçi gerekli bilgileri 

doldurduktan sonra siteye yönetici onayı ile kayıt olabilecek. 

o Kayıt formu doldurulduktan ve yönetici tarafından onaylandıktan 

sonra kullanıcının form doldururken belirlemiş olduğu e-mail 

adresine web sitesi tarafından bir kod gönderilecek ve kayıt 



işleminin tamamlanması için kullanıcıdan kodun doğrulanması 

istenecek, 

o Kodun doğrulanması durumunda kullanıcı kaydı tamamlanacak, 

doğrulanamadığı durumlarda ise kullanıcı yeni bir kod talebinde 

bulunabilecek. 

o Siteye zamanla “Facebook ile Kayıt Ol”, “Google+ ile Giriş Yap” 

gibi fonksiyonlar eklenebilecek. 

❖ Giriş Yap Butonu 

o Butona tıklandığında bulunduğu sayfa üzerinde açılacak küçük 

pencere sayesinde giriş yapacak kullanıcı gerekli giriş bilgilerini; 

▪ Kullanıcı Adı,  

▪ Şifre doldurarak kolayca giriş yapabilecek. 

o Kullanıcılar giriş yaptıklarında butonun yerini kullanıcının kendi 

profilini oluştururken seçtiği ikon alacak. 

o Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra önceden tasarlanmış belirli site 

tasarımları içerisinden istediklerini seçebilecekler. 

1. Ana Sayfa 

a. Ana sayfada, sitede en çok izlenen, oy alan ve beğenilen 9 filmden oluşan bir 

slider hemen headerin altında konumlanarak kullanıcılara sunulacak, 

b. Bu sliderin altında ise siteye en son eklenen filmden ilk eklenen filme kadar 

olan filmler listelenecek ve kullanıcı sayfayı kaydırdığında bulunan filmlerin 

hemen altına yeni liste otomatik olarak eklenecek, 

c. Kullanıcı sliderde ve film listesinde bulunan filmlere tıklayarak, tıklanan film 

hakkındaki detaylı bilgiye ve filmin videolarının bulunduğu filme özel sayfaya 

erişim sağlayabilecek, 

d. Slider ve film listesinin hemen yanında sayfanın yüksekliğini eşit olarak 

paylaşacak şekilde; 

i. Film Arama Robotu: Header’de bulunan robotun aksine daha detaylı 

bilgiler girilerek istenilen bilgiler dâhilindeki filmlerin rahatlıkla 

bulunmasını sağlayacak arama robotu bulunacak. 

a. Kategori Seçiniz, 

b. İmdb Puanı, 

c. Dil Seçeneği, 

d. Yıl Arama gibi seçenekler bulunacak. 

ii. Kategoriler ve Yıl: Kullanıcıların veri tabanına dâhil edilmiş 

kategorileri seçerek listelenecek filmlerin sınırlandırılmış olduğu 

filmlere özel sayfaya gidebileceği butonlar bulunacak. 

1. Aile, 

2. Belgesel, 

3. Aksiyon, 

4. Polisiye, 

5. Romantik, 

6. 2016, 

7. 2015, 

8. 2014, 

9. Imdb Puanı 1+, 

10. Imdb Puanı 2+, gibi alt seçeneklere sahip olacak. 



iii. Neler Oluyor: Site’de bulunan kullanıcıların site üzerinde yaptıkları 

anlık işlemlerin kısaca gösterildiği bir bölüm, yönetici hariç her 

kullanıcı tarafından sadece okunur şekilde görüntülenecek. 

iv. Son Üyeler: Siteye kayıt yaptırmış olan güncel üye listesi bu bölümde 

yine “Neler Oluyor?” bölümünde olduğu gibi yönetici yetkisine sahip 

olan kullanıcılar hariç tüm kullanıcılar tarafından sadece okunur 

biçimde görüntülenecek. 

e. Sitenin en alt kısmında her sayfada sabit kalacak olan footer yani Sitemap 

bulunacak. 

2. Filmler 

a. Kullanıcıların sitede bulunan filmlerin tümünü görebileceği sayfadır. 

b. Bu sayfada kullanıcılar yine ana sayfada olduğu gibi en çok beğenilen 9 filmi 

içeren bir sliderin altında bulunacak şekilde tüm filmleri, en son eklenen 

filmden ilk eklenen filme kadar sıralanacak şekilde görebilecekler, 

c. Bu sayfanın ana sayfadan farkı ise filmlerin posterleri yerine kısa fragmanlara 

sahip videolar ile kullanıcılara ön gösterim şeklinde sunulması olarak 

belirtilebilir, bu videolar kullanıcı Mouse ile üzerine geldiğinde otomatik 

olarak oynatılacaklar, 

d. Kullanıcı isteği dâhilinde yine sitenin sağ kısmında konumlanmış olan 

“Kategoriler ve Yıl” butonundan listelenecek filmlerin sınırlandırmasını 

yaparak belirli filmlerin listelenmesini sağlayabilecek, 

e. Editörler bu sayfada filmler hakkında herkesin görebileceği üst (daha önemli, 

başlığın hemen altında görünecek bilgiler) ve alt (detaylı bilgilerin en sonunda 

görünecek, daha önemsiz bilgiler) bilgi ekleyerek, filmler hakkındaki can alıcı 

noktaları kullanıcıların filmi daha izlemeden görmelerini ve anlamalarını 

sağlayacak bilgileri aktarabilecek, 

f. Yine istenen filme tıklanarak o filme özel detaylı bilgiye ve videolara sahip 

sayfaya giderek, isterse filmi izleyebilecek. 

 

3. Oyuncular 

a. Bu sayfada filmlerde ve dizilerde dünya genelinde veya ülkelerce bilinen 

oyuncuların olduğu bağlantılar bulunacak, 

b. Yine ana sayfa ve filmler sayfasında olduğu gibi bir adet slider bulunacak fakat 

bu sliderde diğerlerinden farklı olarak en çok ödül alan 9 aktör sıralanacak, 

c. Sliderin hemen altında tüm oyuncular (en çok ödül alan/beğenilenden, en az 

beğenilene kadar) kendilerinin rol aldığı en önemli filmde bulunan 

posterleriyle birlikte kullanıcıya sunulacak, 

d. Kullanıcı bu posterlerin üzerine geldiğinde oyuncu hakkında çok kısa bilgiler 

veren bir metin öne çıkacak ve kullanıcı isterse bu posterlere tıklayarak 

oyuncuya özel tasarlanmış sayfalara giderek o oyuncuya ait detaylı bilgileri 

görüntüleyebilecek, 

e. Kullanıcı isteği dâhilinde oyuncunun rol aldığı filmleri listeleyebilecek ve 

izleyebilecek. 

4. Haberler 

a. Bu sayfada filmlere, oyunculara, popüler dizilere ve site hakkındaki haberlerin 

yer alacağı bağlantılar bulunacak, 



b. Yine ana sayfa, filmler ve oyuncular sayfasında bulunduğu gibi bir adet slider 

bulunacak fakat bu sliderde diğerlerinden farklı olarak önem sırasına göre en 

önemli 9 haber bulunacak, 

c. Sliderin hemen altında sırasıyla; 

1. Site Haberleri: Bu kısımda kullanıcılar site içinde yapılan 

değişiklikleri, kullanıcıların rollerinde ve yetkilerinde yapılan 

yükseltme ve düşürmeleri, sitenin tasarımı veya değiştirilmesi 

istenen bir özelliği hakkındaki anketleri ve yöneticinin 

yayımladığı önemli bilgileri görüntüleyebilecek ve yorum 

yapabilecekler. 

2. Oyuncu Haberleri: Bu kısımda kullanıcılar, dünya üzerinde 

oyuncular hakkındaki haberlere ulaşabilecekler. Oyuncuların rol 

aldığı yeni filmler, röportajları, rol aldıkları filmin galasından 

beklentileri ve film/oyunculuk dünyası hakkındaki 

düşüncelerinin, oyuncular hakkında izleyici ve eleştirmenlerin 

yorum yaptığı haberlerin yer alacağı haberleri 

görüntüleyebilecek ve yorum yapabilecekler. 

3. Film Haberleri: Bu kısımda kullanıcılar, dünya üzerinde 

çekilen yeni filmlere, daha önce çekilmiş olan filmlerin kamera 

arkası görüntülerine, bir filmde yer alabilecek muhtemel oyuncu 

kadrosuna, filmin yönetmeninin filmi neyi baz alarak çektiğine, 

filmin gişesinden film kadrosunun tam olarak beklentisine ve 

film hakkındaki izleyici ve eleştirmen görüşlerini 

görüntüleyebilecekler ve yorum yapabilecekler. 

5. İletişim veya Hakkımızda 

a. Bu sayfada kullanıcılar gerekli form bilgilerini doldurduktan sonra 

yöneticilerle iletişime geçebilecek veya site hakkında detaylı bilgi bulunan 

bağlantıya ulaşabilecekler, 

b. Kullanıcılar istek ve şikâyetlerini bu kısımda bulunan formu; 

i. Üye Adı, 

ii. E-Posta Adresi, 

iii. Konu, 

iv. Açıklama gibi bilgileri doldurduktan sonra yöneticiye direkt olarak 

göndererek sağlamış olacaklar. 

c. Bu bölümde kullanıcılar site hakkındaki aşağıda bulunan detaylı bilgileri 

görüntüleyebilecek; 

i. Sitenin yapım tarihi, 

ii. Sitenin yapım amacı, 

iii. Sitenin bilgileri topladığı kaynaklar, 

iv. Sitenin telif hakları, 

v. Yöneticilere ait iletişim bilgileri gibi bilgilere ulaşabilecekler. 

6. İstek Film 

a. Bu bölümde kullanıcılar siteye eklenilmesini istedikleri filmi; 

i. Filmin Adı, 

ii. Filmin Konusu, 

iii. Filmin Yapım Tarihi, 



iv. Filmin Yönetmeni gibi bilgileri doldurarak site yöneticileri tarafından 

istek film bildirgesinde bulunabilecek. 

b. Yapılan isteklerde bulunan bilgilerin doğruluğu editörler tarafından 

doğrulandıktan sonra bilgiler yöneticilere gönderilecek ve yöneticilerden 

filmin siteye eklenmesi talep edilecek, 

c. Yöneticilerde son kontrolleri tamamlayıp bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten 

sonra kullanıcıya geri bildirim göndererek siteye istenen filmi detaylı 

bilgileriyle ekleyebilecekler. 

 

 

 

 

AKTÖRLER 

 

Programımızda,  

• Yönetici: Yetkilendirme sırasında en üst sırada bulunup, sitede sahip 

olabileceği tüm yetkilere sahip olan aktördür. Kendisine has yönetim 

paneli sayesinde site üzerinde detaylı değişimler yapabilir. 

• Editör: Yöneticiden sonra en yetkili aktördür. Siteye film ekleyip, 

silebilir, hali hazırda bulunan bir filmi düzenleyebilir ve kullanıcı 

kaldırma yetkisine sahiptir. 

• Kullanıcı: Sıradan aktörlerdir, siteye sadece genel görünüme hitap 

edecek şekilde ulaşabilirler. Forumda başlık açma haricinde veri ekleme 

gibi bir nitelikleri bulunmamaktadır. 

Olmak üzere 3 tip aktör bulunmaktadır. 

 

1) Yönetici: Kendisine özel yönetim paneli sayesinde site üzerinde önemli değişiklikleri 

kod kullanmadan düzenleyecek aktördür. 

a. Yönetim Paneli: Bu panelde yönetici; 

i. Sitenin ana tasarımında değişim yapabilecek, 

ii. Sitede bulunan üyelerin yetkilerini listeleyebilecek, 

iii. Sitede bulunan üyelere kolaylıkla yetki verip, yetkisini alabilecek, 

iv. Sitede bulunan konuları, verileri kolaylıkla değiştirebilecek, 

silebilecek veya yeniden bir konu/veri ekleyebilecek, 

v. Menü barda bulunan menüleri düzenleyebilecek ve silebilecek, 

vi. İstediği menüyü veya butonu istediği sayfa ile bağlantı kuracak 

şekilde tekrar ayarlayabilecek, 

vii. Siteye tamamen yeni bir kullanıcı tipi tanımlayabilecek 

(Moderatör gibi) veya önceden tanımlı bir kullanıcı tipini 

silebilecek,  



viii. Siteye isterse yeni bir sayfa ekleyebilecek veya bulunan herhangi 

bir sayfayı silebilecek. 

Yöneticinin diğer kullanıcılardan tasarım açısından görüntüleyebileceği tek bir fark 

bulunacak ve bu fark headerde bulunan “PANEL” diye yukarıda bahsettiğimiz buton. 

Bu botun sayesinde yönetici kendine özel tasarlanmış olan yönetim paneline ulaştıktan 

sonra yukarıda bahsettiğimiz işlemleri kolaylıkla yapabilecek. Panel ile uğraşmaması 

için ek olarak sitede bulunan her verinin özel sayfasında bulunan “Düzenle” butonu 

sayesinde veriler üzerinde istediği gibi değişiklik yapabilecek veya veriyi silebilecek. 

2) Editör: Sayfalarda normal kullanıcılardan farklı olarak göreceği tek bir değişiklik 

olan editör yöneticiden sonra en yüksek seviyeli kullanıcı tipidir. Sitede bulunan 

herhangi bir film, oyuncu veya haber hakkındaki bir bilgiyi düzenleyebilir, herhangi 

bir filmi, oyuncuyu veya haberi silebilir veya tamamen yenisini ekleyebilir. Siteye 

kayıt yaptırmış olan kendinden düşük seviyeli kullanıcıları site kurallarının ihlali 

sonucunda siteden yasaklayabilir veya sitede belirli kriterleri aşmış kullanıcıları editör 

rütbesine yükseltebilir. Siteye eklenen yeni film, oyuncu veya haber hakkında 

“Editörün Yorumu” başlığı altında görüntülenecek ve neredeyse “Konusu” kadar 

öneme sahip bir metin yayımlayabilecek. Aynı zamanda kullanıcılar için kolaylık 

sağlayabilmeleri dolayısıyla “Editörün Önerisi” adı altında editörler tarafından 

seçilmiş filmlerin bulunduğu bir sayfa bulunacak ve bu sayfada sadece editörler 

tarafından seçilmiş filmler görüntülenebilecek. 

3) Kullanıcı: Sitede sadece herkesin görebileceği şekilde düzenlenmiş olan tasarımı 

görebilecek seviyeli kullanıcı tipidir. Üye girişi yapmayan ziyaretçilerden farklı olarak 

filmleri oylayabilir, yorum yapabilir ve sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler. 

Sitede sadece film izleme, oyuncu ve haber detayları okuma, yorum yapma, beğenme 

ve paylaşma yetkisine sahiptirler. İletişim bölümünden yararlanarak yöneticiler veya 

editörler ile iletişime geçebilirler aynı zamanda istek film bölümünden de 

faydalanarak site yetkililerinden film isteğinde bulunabilirler. Üyelerin yorumlarının 

toplam beğenilmesi, site ziyaretleri ve toplam yorum sayısı belirli bir sınırı aştıktan 

sonra siteden uzaklaştırılma alınmadığı ve editör sayısı gereğinden fazla olmadığı 

sürece editör olma ihtimalleri bulunmaktadır. 

Bu sitenin yapımında kullanacağımız yazılım modeli ise;  

 

✓ Agile Development (Agile(Çevik) Metodolojisi):  

 

Agile Metodolojisini seçmemizin başlıca sebepleri içerisinde birinci sırada olan 

sebebimiz grup içi geri dönüşümlü iletişimin öncelikli olmasıdır. Bu sebep 

haricinde kalan sebepler ise şunlardır; 

o Yapılan projenin ilk aşamadan itibaren sürekli test süreçlerine tabii 

tutularak ileride çıkabilecek büyük sorunların henüz başlangıç aşamasında 

tespitinin sağlanması sayesinde sisteme gelecek zararın azami seviyeye 

indirilebilmesi olanağı, 

o Kısa süreli geri dönüşler ve test sonuçları sayesinde yazılımın 2-4 hafta 

süre aralıklarıyla sunulması ve sunum sonucunda alınan kararlar ile 

evrimleşmesi, 



o Yazılımda yapılabilecek değişikliklerin son aşamada dahi yazılıma dâhil 

edilebilmesi, 

o Projenin “Motive Birey” odaklı (ekip üyelerine bireysel karar alabilme 

güvenirliliğini sağlaması) olması sebebiyle grubun rahatlıkla organize 

olabilmesini sağlaması ve yüz yüze iletişimin her türlü iletişimden üstün 

tutulması, 

o Sadelik anlayışı ile akla gelen ilk çözümün bodoslama uygulanması yerine 

zararı azami seviyeye indirgeyecek en akıllıca çözümün uygulanabilmesi, 

o Grubun kendi çalışma yöntemlerini belirleyebilmeleri, 

o Grubun kısa süreler içerisinde sürekli yüz yüze görüşmeler düzenleyip 

etkili çalışma yapabilmek için geriye dönüşümlü toplantılar derlemesi  

Sebeplerini bulundurması dolayısıyla Agile Metodolojisi hem grup 

olduğumuz için hem de geriye dönüşümlü toplantılar ve testler ile 

yazılımın sağlamlığını birazda olsa desteklediği ve geliştirdiği için, bize en 

uygun metodolojidir. 

✓ Scrum:  

Projedeki karmaşıklığı en azami seviyeye indirgemek, şeffaflığı azaltmak ve 

riskleri minimize etmek için Scrum 3 temel prensip üzerine kurulmuştur; 

a. Şeffaflık (Transparency): Projenin ilerleyişi, gelişmeler,  sorunların 

herkesin görebileceği şekilde olması, 

b. Denetleme (Inspection): Projenin ilerleyişinin her açıdan düzenli 

olarak kontrol edilebilmesi, 

c. Uyarlama (Adaptation): Projedeki süreçlerin, pratiklerin ya da 

yapılan işin kabul edilebilir sınırlar dışarısına çıktığında 

değiştirilebilmesi prensiplerini içinde bulundurur. 

      Grup yapılandırmasında yatayda genişleme prensibine sahip olduğu için hiyerarşi 

minimum seviyededir.  İletişim ve takım çalışması kritik seviyede öneme sahip olduğu 

için prensipte kolay görünse de uygulanması zor bir metottur. 

o Karmaşık ve belirsiz gereksinimlerin olduğu projelerde kullanılması 

sebebiyle, 

o Tahmin edilebilirlik optimize edilir, riskler azami seviye indirgenerek 

yazılım sonucuna doğru ilerlenmesi sebebiyle, 

o Yüz yüze iletişim olduğundan kaliteli bilgi akışı sağlanır, 

o Dışarıdan gelebilecek herhangi bir değişiklik yapılan toplantılar da 

sunularak projeye daha sonra eklenebilmesi sebebiyle, 

o Proje yaşam döngüsü boyunca güncellenir, 

o Her role tanımlanmış kişiler, sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine 

getirmesi sebebiyle, 

o Yazılım yapılan toplantılar ile birlikte paralel olarak gelişeceği için Scrum 

metodu ve Agile Metodolojisini birlikte kullanarak ortaya daha başarılı bir 

proje çıkarabiliriz. 

o Scrum metodunu kısaca; “Kervan yolda düzülür” sözüyle özetleyebiliriz. 

USE – CASE Diyagramlarınız eksik ayrıca takım halinde 

çalıştıysanız çalışma raporunuz da eksik 



Büte gelecek 

Filimler oyuncular yorumlar aktif pasif sil güncelle 

Yorumlar listelenip aktif edilince görünecek  

Yeni menü eklenerek sayfa eklenebilecek 

Sayfalama işlemleri statik olmayacak ve yönetim panelinde de 

olacak 

Arama işlemlerini yapsınlar 

Slider encok yıldız alanalr 

Filimler sekmeli gelecek 
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