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1. Giriş

Öğrenci bilgi sistemi üniversitemizde ilk ola-
rak 2003-2004 Güz yarıyılında Oracle Forms 
ile geliştirilen uygulamalarla, Oracle veritaba-
nı sunucusu (sürüm 9i) ve uygulama sunucusu 
(iAS 9iR2) üzerinden hizmet vermeye başla-
mıştır. Ancak bu yapı kısa süre içerisinde bazı 
sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Intranet 
kullanımı için tasarlanmış olan bu üç katmanlı 
(three tier) sistemin, çalışması için istemci ta-
rafında yaklaşık 8 MB boyutunda java sanal 
makinesine (oracle jinitiator) ihtiyaç duyması, 
kullanımında sıkıntılara sebep olmuştur. Ayrı-
ca binlerce öğrencinin bu sanal makineyi indir-
meleri ise kullanıcılara ve ağa büyük bir yük 
getirmiştir. Eski sistemin en önemli sorunların-

dan biri de binlerce öğrencinin sisteme oturum 
açmaları nedeni ile sistem kaynaklarının ciddi 
şekilde zorlanması olarak oluşmuştur, bu du-
ruma Oracle uygulama sunucusunun 9iR2 sü-
rümünün yetersiz oturum yönetim sistemi de 
eklendiğinde İnternet hattındaki kopmalar ile 
oluşan oturum kayıpları ciddi kaynak israfına 
yol açmaya başlamıştır. Bu sebeplerden dola-
yı kampüs içerisinden yapılan kayıtlarda bile 
400-500 kullanıcı bağlantısının üzerine çıkı-
lamamıştır. Bu sistem ile uzaktan kayıt siste-
mi geliştirilmesi düşünüldüğünde ise yaklaşık 
28000 öğrencinin üç günlük kayıt süresi içeri-
sinde günde ortalama 9350 bağlantı yapacağı 
ve sistemin bu yükü kaldıramayacağı öngörül-
müştür. Bu sebeplerden dolayı otomasyonun 
öğrenci ayağında sorun yaşanmakta olduğu 
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ve öğrenci otomasyondan verimli bir şekilde 
sonuç alınmadığı sürece otomasyonunun ba-
şarısından bahsetmek mümkün olamayacağı 
düşünülmüş ve yeni bir çalışmanın yapılması 
gereği ortaya çıkmıştır. 

Yukarı değinilen sorunları ortadan kaldırmak 
için 2004 bahar döneminde Windows XP Pro-
fessional üzerinde Oracle Veritabanı ile birlikte 
gelen apache web-java sunucusu kurulmuş ve 
Oracle JDeveloper ile yazılan Java class’ları 
çalıştırılmıştır. Bir başka deyişle dinamik web 
sayfası sistemine geçilmiştir. JSP yerine Java 
class’larının tercih edilmesini nedeni daha kısa 
sürede sonuca varılmasıdır (Code Explorer, 
Intelli sense ve hata denetimi sayesinde).  Bu 
aşamada verilmiş hizmetler ise şunlardır:

Transkript (Dönemlere ait notlar)• 
Sınav notları• 
Kimlik bilgileri• 
Görüş ve öneri• 
Parola değiştirme• 

Ardından 2004-2005 güz kayıt döneminde kul-
lanılmak üzere istemci tarayıcısında çalışan bir 
ActiveX uygulaması yazılmış ve ilk uzaktan 
kayıt sistemine geçilmiştir. Böylece sunucula-
ra binen yükün büyük bir bölümü uzaktan kayıt 
yapan öğrencilerin bilgisayarlarına dağıtılmış-
tır. Ancak ActiveX’in zaman içinde tüm yö-
netmelik kurallarını barındıracak şekilde gün-
cellenerek istemci bilgisayarlara son sürümün 
yeniden yüklenmesine zorlatılması kullanıcı 
tarafında sıkıcı bir durum yarattığı gibi sistem 
tarafında da yine kaynak sarfiyatına neden ol-
muştur. Ayrıca ActiveX’in işletim sistemi ba-
ğımlılığı, java applet ve .net uygulamalarının 
sanal makinelere ihtiyaç duymaları,  tamamen 
platformdan bağımsız olan HTML+javascript 
koduna yönelime sebep olmuştur. Zamanla ve-
rilen hizmetlerin sayısı ve fonksiyonelliğinin 
artmasıyla işaretçi (pointer) ve record (Pascal)/
struct(C/C++) gibi veri tiplerine ihtiyaç duyul-
muş ancak sunucu tarafında kullanılan java 
dilinin bu konuda yeterli esnekliğe veya kolay 
kullanıma sahip olmayışı istenilenleri gerçek-

leştirmeyi zorlaştırmıştır.  Günümüzde bu zor-
lukları aşmak için işaretçi ve record veri tipi 
desteği olan pascal dili ve Delphi uygulama 
geliştirme yazılımına geçilerek bu çalışmada 
anlatılmaya çalışılacak sistem hazırlanmıştır.

2. Sistem Tasarımı

Verilen hizmetler istemci tarafında platform-
dan tamamen bağımsız çalışacak şekilde ta-
sarlanmıştır. İstemcide herhangi bir kurulum 
gerektirmemektedir. Sisteme WEB veya WAP 
standardını destekleyen tarayıcılarla erişile-
bilmektedir. Her iki tür tarayıcıdan bağlanan 
kişiler ortak servisin ürettiği HTML ve WML 
kodlarını görüntülemektedirler.

2.1. Platform
Platform öğeleri olarak sınıfında en iyi tekno-
lojiye sahip ürünler kullanılmaya çalışılmıştır. 
Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

Veritabanı          : Oracle 10g 
İşletim sistemi          : Windows 2003 Server
WEB Sunucusu        : Microsoft IIS
Uygulama geliştirme: Delphi 

Sistem, tarayıcılara giden veya tarayıcılardan 
gelen bilgilerin veritabanıyla ilişkisini düzen-
leyen ve ISS uzantısı olarak çalışan bir DLL’e 
dayanmaktadır. Bu DLL, Delphi ile Web Bro-
ker sınıfı kullanılarak yazılmıştır. Web Broker 
sınıfının kullanılmasının sebebi Apache web 
sunucusu kullanmak istediğimizde bu sunu-
cuya geçişi mümkün kılmasıdır. Web Broker 
sınıfı Windows ISAPI’lerini kullanarak ISS ile 
bağlantı kurmaktadır.

2.2. Oturum açma
Sistemin WEB tarafı statik bir ana sayfa ve bu 
ana sayfanın içinde dinamik değişen bir çerçe-
veden meydana gelmektedir. Parola gerektir-
meyen hizmetler ile ilgili linke tıklandığında 
hemen görüntülenmektedir. Parola gerektiren 
bir hizmet tıklandığında ise çerçeve içinde 
parola sorulmaktadır. Girilen parola bilgileri 
aynı zamanda ana sayfa içinde javascript kod-
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ları içinde bulunan değişkenlerde bir sonraki 
isteklerde kullanılmak üzere saklanmaktadır. 
Yani “oturumu kapat” düğmesine tıklanmadığı 
sürece bu bilgiler kaybolmamaktadır. İster ana 
sayfadan ister çerçeve sayfasından bir istek için 
tıklanıldığında sisteme gönderilen parametreler 
yanında parola bilgileri de gönderilmektedir. 
Bu bilgileri alan sunucu her defasında gelen 
parola bilgilerini veritabanındaki parola bilgi-
leri ile karşılaştırarak yetkili kişi olup olma-
dığına bakar. Eğer yetkili ise istenilen hizmet 
verilir değilse parola tekrar sorulur.       

2.3. Performans
İstemci tarafında kullanılacak nesneler (simge, 
resim, metin, fonksiyonlar vs.) ana sayfadaki 
javascript kodları içine bir kereye mahsus indi-
rilir ve bu nesneler gerektiği yerlerde buradan 
çağrılarak tekrar tekrar kullanılır. Sistem bu 
açıdan Ajax teknolojisine benzetilebilir.  

2.4. Verim
Uygulama sunucusunda hiçbir zaman oturum 
açılmaması, kaynakların minimum seviyede 
tutulmasını sağlamıştır. İstemci için gerekli 
nesneler bir kereye mahsus indirildiği için İn-
ternet bant genişliği kullanım miktarı kayıt dö-
neminde dahi 4MBit civarını aşmamıştır.

2.5. Güvenlik
Veri ve işlem güvenliği açısından “SQL injecti-
on” türü saldırılara imkan verebilecek kodlara 
karşı önlemler alınmıştır.

Kayıt döneminde uzaktan kayıt yapan öğrenci-
lerimizden gelen istekler veritabanına işlenme-
den önce yine veritabanı içinde yazılan ve is-
teklerin yönetmeliğe uygunluğunu denetleyen 
fonksiyon veya prosedürlerle tekrar denetlen-
mektedir. Eğer yönetmeliğe uygun olmayan bir 
durum varsa kullanıcıdan düzeltmesi istenmek-
tedir aksi halde işleme izin verilmemektedir. 

Oturum açma güvenliğinin sağlanması için 
oturum açma girişimi için beş kez deneme hak-
kı verilmiştir. Beşinci denemenin sonunda ise 
kullanıcı bir saat beklemeye alınmaktadır.

İşlem takibi için günlük dosyaları tutulmuştur. 
Günlükler sayesinde hangi kullanıcının hangi 
işlemi ne zaman yaptığına dair veriler tutul-
muştur. Ayrıca düzenli olarak tüm veritabanı 
birçok noktadan yedeklenerek verilerin bütün-
lüğü koruma altına alınmaya çalışılmıştır.

2.6. Çekirdek kodlar
Otomasyonla ilişkili her türlü uygulama, veri-
tabanı sunucusundaki, yönetmelik kurallarını 
içeren yerleşik (stored) fonksiyon, prosedür ve 
paketleri kullanmaktadır. Fonksiyon, prosedür 
ve paketlerde yapılacak herhangi bir değişik-
likten tüm uygulamalar eşzamanlı olarak etki-
lenmektedirler. Bu da uygulamaların düzenle-
nip derlenmesi gibi zaman alıcı süreçlerin en 
aza indirilmesi sağlamıştır.

2.7 Hizmetler

Üniversitemizin fakülte ve yüksek okul öğren-
cilerin tamamı öğrenci bilgi sistemindeki hiz-
metlerin tümünden faydalanmaktadırlar. 

Öğrenci duyurusu varsa veya bir anketi doldur-
ması isteniyorsa öncelikle bu iki sayfayı okuma-
sı veya doldurması zorunlu kılınabilmektedir.

WAP hizmetlerine öğrenciler GSM şebekeleri-
ni kullanarak dünyanın her yerinden ulaşabil-
mektedirler. Bunun için telefonun WAP deste-
ğinin olması yeterlidir.

WEB için:
Kayıt yenile• 
Dönem notları (Transkript)• 
Ders programı• 
Sınav notları• 
Harç miktarı• 
Sınav tarihlerini ve yeri• 
Kimlik ve doğal afet ile bilgileri• 
Duyuru• 
Anket• 
Parola değişikliği• 
Parolaların mail adresine gönderilmesi• 
Sık sorulanlar• 
Görüş ve öneri• 
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WAP için:
Ders programı• 
Dönem notları• 
Sınav notları• 
Harç miktarı• 
Sınav tarihlerini ve yeri• 
Parola değişikliği• 
Parolaların mail adresine gönderilmesi• 

3.1. Uzaktan kayıt
Öğrenci için uzaktan kayıt sistemi kayıt dö-
nemi ile (öğrencinin akademik durumu (kayıt 
yenileme için gerekli şartlar) yeterli ise) baş-
lamaktadır ve ekle/sil dönemi sonuna kadar 

devam etmektedir. Öğrenci danışmanına onay-
latmadığı sürece ders ekle/sil yapabilmektedir. 
Kaydı onaylanan öğrenci artık kaydında bir 
değişiklik yapamaz, değişiklik yapma sadece 
danışmanı ile beraber sisteme giriş yaptığın-
da mümkündür. Kayıt yenile işleminin hukuki 
açıdan kesinleşmesi için “Onaylı Kayıt Formu”  
alınması gerekmektedir. Aksi halde yapılan ka-
yıt geçersiz sayılmaktadır.  Onaylı Kayıt For-
mu alma süresi genelde derslerin başlamasıyla 
birlikte ilk üç günün mesai saatleridir ve bu 
zaman dilimi aynı zamanda ekle/sil dönemidir. 
Uzaktan kayıt sisteminin temel akış diyagramı 
şekil 3.1 ‘de verilmiştir.

 

Akademik durum 
yeterli mi? 

 
Seçilebilecek dersler 

Dersin kontenjanı 
dolu mu? 

Alabileceği kredi 
aşıldı mı?  

Ders kendi 
öğretiminde mi? 

Ders Seçimi veya Danışman Onayı 

Kendi öğretiminde 
seçilen derslerin 

saatleri ile 
çakışıyor mu? 

 

Seçilen derslerin 
saatleri ile 

çakışıyor mu? 

Derslerin seçimi 
tamam mı? 

Yönetmeliğe 
uygun mu? 
(sunucu) 

Kaydet 

 
Ders Kayıt Formu 

Kayıt veya 
Ekle/Sil dönemi 

mi? 

 
Banka dekontundaki şifre 

 

Kayıt başarılı 

Danışman onayı 
var mı? 

Danışman 

Kendi öğretiminde 
kontenjanı dolu 

mu? 

E 

E 

E 

H 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Banka 
dekontundaki şifre 

doğru mu? 

E 

H 

Şekil 3.1 Kayıt yenile akış diyagramı
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Uzaktan kayıt yenileme işlemi zorunlu değil-
dir. Öğrenci kayıt dönemi tarihleri içinde kay-
dını danışmanıyla da yapabilmektedir.  

Öğrencilerin uzaktan kayıt hizmeti üzerinde pra-
tik yapabilmesi için kayıt işlemleri her zaman açık 
tutulmaktadır. Bu durumun kayıt döneminden tek 
farkı öğrencilerin yaptıkları değişliklerin verita-
banına kaydedilmesine izin verilmemesidir.

Uzaktan kayıt arayüzü WEB tabanlı olup ko-
dun tamamı HTML dili kullanılarak yazılmış-
tır. Sayfa içeriği ve parametreleri javascript 
kodları tarafından kontrol edilmektedir. 

Görüş ve Öneri sistemi ile duyuru hizmetleri 
kullanılarak karşılıklı diyalog kurulmuş, olası 
sorunlar en kısa zamanda çözümlenmiştir. 

Kayıt yenile sayfası açıldığında Şekil 3.2 de 
görülen sayfa gelmektedir. Bu sayfada, öğren-
cinin akademik durumunu özetleyen bilgiler, 
seçilen dersler, ders saatleri, açılan derslere 
ait bilgiler ve yönetmelikle ilgili bazı uyarılar 
görülmektedir. Burada aynı referansa ait (eşde-
ğer) derslerin farklı bölümlerden seçimine izin 
verilmemektedir. Bunun nedeni yönetmelik 
gereği bölüm başkanının izni alındıktan sonra 
dersin danışman ile birlikte seçilmesi gerekti-

Sekil 3.2 Dumlupınar Üniversitesi Kayıt Yenile sayfası
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ğindendir. Bu işlemler daha çok akademik bilgi 
sistemi tarafında yapılmaktadır.  

3.2. Ödevlerinin öğretim                             
elemanına gönderilmesi
Öğrenciler, ödevleri seçtikleri dersle ile ilişkili 
olarak gönderebilmektedirler. Bunun için önce 
ders ve ilgili ödevin dosyası seçilerek sisteme 
gönderilir. Ödevler derse ait klasörlerde sak-
lanır. Bu hizmet şu anda test aşamasında ol-
makla birlikte yakın gelecekte dersin öğretim 
elemanı akademik bilgi sisteminden derse ait 
dosyaların tümünü sıkıştırılmış bir dosya için-
de alabileceklerdir.

4. Sonuç

Çalışmanın sonuçları verim artırımı, istatistik-
sel çalışmalar ve öğrencilerin sisteme yaklaşı-
mı olarak üç ana gruba ayrılmıştır.

Verim artırıcı sonuçlara kısaca değinilecek olu-
nursa aşağıdaki sıralama yapılabilir:

İlan panolardaki ders programı, sınav sonuç-
ları, sınav tarihleri ve yerleri ile ilgili iletişim 
problemleri önlenmiştir.

 Verimli Sunucu/İstemci haberleşme betik-
leri (script) sayesinde çift AMD Opteron 
(2400Mhz) işlemci ve 4 GB RAM donanımlı 
sunucuda maksimum %30 CPU yükü gözlen-
miştir ve güvenlik duvarı üzerinde 4 Mbit bant 
genişliği garantilenmesinin yeterli olduğu so-
nucuna varılmıştır.

Danışman odaları önündeki beklemeler ciddi 
oranlarda azalmıştır.

Öğrencinin kayıt döneminde üniversiteye gelip 
gitme zorunluluğu ortadan kalktığı için gider-
leri azalmıştır.

Harç tahsilatları ülke geneline dağıtıldı-
ğı ve kayıt döneminden önce başladığı için 
Kütahya’daki bankalarda kayıt zamanı oluşan 
kuyruklar sona ermiştir. 

Öğrenciye daha özgür bir şekilde ders seçme 
imkanı sunulmuştur.

Yapılan anket ve istatistik çalışmaları ise aşağı-
daki gibi özetlenmiştir:

Üniversitemiz öğrencilerine kayıt ile ilgili gö-
rüşlerini almak için “Gelecek dönemlerde kayıt 
yenileme nerede yapılsın?” sorusu yöneltilmiş 
ve alınan sonuçlar tabloda gösterilmiştir.

Anket maddeleri % Oylama
Bölümlerde 16
Bölümlerde+Uzaktan 33
Uzaktan 51

Yapılan ankete göre öğrenciler üniversiteden al-
dıkları uzaktan kayıt hizmeti için % 51 üzerinde 
oranında hoşnut oldukları yorumlanabilinir. 

%10 öğrenci kayıt oranıyla başlayan uzak-
tan kayıt sistemi 2006–2007 güz döneminde 
%50’yi aşmıştır.

Öğrencilerin sisteme yaklaşımları ve etkile-
şimleri ise genel olarak olumludur.

Görüş ve Öneri sistemi ile duyuru hizmetleri 
kullanılarak karşılıklı diyalog kurulmuş ve ola-
sı sorunlar en kısa zamanda çözümlenme im-
kanı doğmuştur. 

WAP hizmetleri bilgisayar bağlantısı zorun-
luluğu kısmen ortadan kaldırmış öğrencilerin 
GSM şebekesi olan her yerden cep telefonu ile 
mekandan bağımsız olarak bazı hizmetlerden 
faydalanması sağlanıştır.

Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanmıştır.

Ödev gönderme hizmeti sayesinde öğretim 
elemanı ve öğrencinin teslimat ile ilgili sıkıntı-
ları asgariye indirilmiştir. Ayrıca ödev arşivle-
meden kaynaklanan (CD toplama, CD okuma 
vs.) sıkıntılar azaltılarak öğretim elemanlarının 
ödev okuma performansı artırılmıştır.
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Sonuç olarak üretilen yazılımın kuruma ve öğ-
rencilere ciddi bir oranda katma değer sağla-
dığı düşünülmektedir. Ayrıca sistemin uzaktan 
kayıt yapmayı düşünen diğer üniversiteler için 
de ilgi çekici yönleri olduğu düşünülmektedir. 
Gelecekte ise uzaktan kayıt işlemlerinin öğren-
cilerin bilgisayar kullanım yetenekleri ve bu 
tür sistemlerin işleyişine olan güvenleri artıkça 
çok daha yüksek kullanım oranlarına varacağı 
düşünülmektedir. 

5. Kısaltmalar

IIS :  Internet Information Services
DLL :   Dynamic Link Library

ISAPI :  Internet Server Application 
Programming Interface
WAP :  Wireless Application Protocol
WML :  Wireless Markup Language
HTML :  HyperText Markup Language
AJAX: Asynchronous JavaScript and XML

6. Kaynaklar

[1] Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Otomas-
yonu, 2003-2007, KÜTAHYA, http://sis.dpu.
edu.tr


