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1. Giriş

Üniversite Bilgi Sistemleri, üniversite içindeki 
akademik ve idari birimleri ihtiyaç duydukları 
bilgi teknolojilerini bütünleşik olarak çözümle-
mek için kurulan sistemlerdir. Modüler olarak 
hazırlanan bu sistemlerle bilgiye erişim, bilgi-
yi güncelleme, değiştirme, daha kolay ve hızlı 
bir biçimde gerçekleştirilebilmektir. Ülkemizde 
kamu kurum ve kuruluşların bilgi otomasyon 
sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde kullan-
maları, ülkemizin e-dönüşüm sürecinde büyük 
önem taşımaktadır. Üniversitelerdeki akademik 
ve idari personele ait nüfus ve özlük bilgilerinin 
elektronik ortamda saklanması, istenilen bilgi-
lerin yetkiye bağlı olarak sorgulanması ve işlen-
mesi, üniversite personel politikalarının belir-
lenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda üniversitelerimizdeki akademik ve 
idari personelin takibi için kullanılacak Perso-
nel Otomasyonu bu e-dönüşüm sürecinde bilgi 
sistemlerine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca üniversitelerdeki Personel Daire Baş-
kanlığı bünyesinde çalışan yönetici ve personel 
açısından da büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Da-
ire Başkanlığı için yazılan ve şu anda kullanıl-
makta olan Personel Otomasyonunun teknik ve 
fonksiyonel özellikleri anlatılmaktadır.

2. Personel Otomasyonunun                                    
Fonksiyonel Özellikleri

Personel Otomasyonun kullanıcı arabiriminin 
tasarımında Delphi 7.0 programlama dili kul-
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lanılmıştır. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi 
olarak da MS SQL 8.0 aracı kullanılarak ger-
çekleştirilmiştir. Akademik ve idari personel 
için birbirinden farklı modüller hazırlanmıştır. 
Her iki modülde de aynı fonksiyona sahip olan 
formlar bulunmaktadır. Bu formların yapmış 
olduğu görevler aşağıda açıklanmıştır.

Personel Arama: Bu formda personelin adı, soya-
dı, kurum sicil numarası, unvanı, bulunduğu birim 
ve çalıştığı birim gibi ölçütlere göre arama işlemi 

yapılabilmektedir  (Şekil 1). Arama işlemi sonu-
cunda bulunan personelin adı seçilerek, bu perso-
nele ait tüm resmi bilgiler görüntülenebilir, siline-
bilir ve değiştirilebilir. Akademik Personel Arama 
Formunda “Resul” adına göre arama yaptırılmış 
ve bu işlem sonucu ise Şekil 1’de gösterilmiştir.

Personel Bilgileri: Modüldeki akademik yada 
idari personele ait tüm resmi bilgilerinin tutul-
duğu ve alt bilgi sayfalarının bulunduğu ana 
sayfadır (Şekil 2). 

Şekil 1. Akademik Personel Arama Formu

Şekil 2. Akademik Personel Özlük Sayfası
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Kararname: Üniversiteye nakil yapan yada 
açıktan atanan bir personelin kararname bilgi-
lerinin doldurulup kaydının tutulduğu sayfadır. 
Bu sayfada personele ait tüm bilgilerin kağıda 
yazdırılma olanağı da bulunmaktadır (Şekil 3).

Cetveller: Akademik ve idari personel modülle-
rinde bulunan Cetveller sayfasında, önemli bil-
gilerin içerdiği alt bilgi sayfaları bulunmaktadır 
(Şekil 4). Bu sayfa ile akademik ve idari perso-
nel bilgilerinin kadro, unvan ve derece kriterle-
rine göre listelenmesi mümkündür. Ayıca, üni-

versitedeki tüm personelle ilgili atanan/ayrılan 
personel, kadro defteri, rektörlüğün bölümlere 
verdiği kadrolar, saklı kadrolar, unvanların dolu 
ve boş sayıları, cetvel oluşturmak için dinamik 
rapor oluşturma sayfası da yer almaktadır.

Modüllerdeki bu ortak sayfaların dışında birbi-
rinden farklı diğer sayfalar ve bilgi formları da 
modüllerin kendi başlıkları altında açıklanmış-
tır. Akademik personel modülündeki bazı say-
falar ve bilgi formları idari personel modüllüne 
göre farklılıklar göstermektedir. 

Şekil 3. Kararname Sayfası

Şekil 4. Akademik Personel Ait Cetveller Sayfası
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2.1. Akademik Personel Modülü
Büyük kolaylıklar sağlayan ve detaylı özellik-
leri bulunan Akademik Personel modülünde, 
üniversitedeki tüm akademik personelin nü-
fus, özlük, akademik ve bazı resmi bilgileri 
tutulmaktadır. Bu bilgiler fakülte, bölüm, ana 
bilim dalı, yüksekokul, meslek yüksekokulu 
ve programlar bazında tutulmaktadır. Ayrıca, 
yazılımdaki Akademik Kadrolar arabirim say-
fası ile üniversitedeki akademik personel sayı-
sını fakülte, bölüm, ana bilim dalı, yüksekokul, 
meslek yüksekokulu ve programlar bazında 
takip edilebilmektedir. Bu durum üniversite 
yönetimine ve Personel Daire Başkanlığı -Aka-
demik Büro çalışanlarına büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. Yazılımın bu kısmında herhangi 
bir bölümün herhangi bir anabilim dalında kaç 
akademik personelin bulunduğu rahatlıkla göz-
lenebilmektedir. Ayrıca, ana bilim dalında bulu-
nan akademik personel sayısı Profesör, Doçent, 
Yrd.Doç., Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman 
kadrolarına göre detaylandırılmıştır. Böylelikle 
rektörlük bazındaki yada ana bilim dalındaki 

boş ve dolu kadroların takibi kolaylıkla sağlan-
mıştır. Rektörlük tarafından yapılan akademik 
personel atamaları yada akademik terfilerdeki 
değişiklikler otomasyon üzerinden kolaylık bir 
şekilde yapılmaktadır. Yapılan bu değişimler ile 
personel sayıları eş zamanlı olarak, dinamik bir 
şekilde güncellenmektedir. Üniversitedeki aka-
demik kadroların dağılımını gösteren yapı Şekil 
5’de gösterilmektedir. Ayrıca, toplam akademik 
personel sayısı Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Akademik Personel modülünde, üniversitede 
çalışan her akademik personel için aşağıda 
açıklanan bilgi sayfaları yer almaktadır. 

Özlük Sayfası: Akademik personelin özlük ve 
nüfus bilgilerinin kayıt edildiği ve görülebildi-
ği sayfadır (Şekil 2). 

Akademik Bilgiler Sayfası: Bu sayfada Akade-
mik personelin ilk göreve atanma bilgilerinin 
yanı sıra akademik bilgilerini içerdiği sayfadır 
(Şekil 7).

Şekil 5. Üniversitedeki Akademik Kadroların Dağılımı
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Şekil 6. Üniversitedeki Akademik Personel Sayıları

Şekil 7. Akademik Bilgiler Sayfası

Şekil 8. Üniversitedeki İdari Personel Sayıları
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İzin - Rapor Sayfası: Akademik personelin 
üniversitede çalıştığı süre zarfında almış oldu-
ğu izin ve raporların bilgisini içerir.

Yurt İçi -Dışı Görevler - BYOK Sayfası: Aka-
demik personelin üniversite tarafından almış 
olduğu yurt içi ve yurt dışı görevlendirme bil-
gilerinin tutulduğu sayfadır. Ayrıca, bu sayfada 
personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
(BYOK) bilgisi vardır.

İdari Görevler Sayfası: Akademik personelin 
almış olduğu idari görevlerin bilgisini içerir. 

Ceza Sayfası: Akademik personelin almış ol-
duğu cezaların bilgisini içerir.

2.2. İdari Personel Modülü
İdari personel modülünün birçok fonksiyonu, 
akademik personel modülü gibi çalışmakta ve 
kullanılmaktadır. Akademik personel modü-
lünde olduğu gibi bu modülde de üniversitede-
ki tüm idari personele ait nüfus, özlük ve di-
ğer resmi bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, idari 
kadroların takibini yapan, kadro dağılımını ve 
sayısını gösteren bir arabirim sayfası da bulun-
maktadır. İdari kadroların dağılımını ve sayısı-
nı gösteren sayfa Şekil 8’da gösterilmektedir. 

Akademik personel modülünde olduğu gibi 
idari personel modülünde de kaydı tutulan her 
idari personele ait bilgi sayfaları yer almakta-
dır. İdari personel modülündeki bu bilgi sayfa-
larını şunlardır.

Özlük Sayfası• 
İdari Bilgiler Sayfası• 
İzin - Rapor Sayfası• 
Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi (BYOK) • 
Sayfası
Ceza Sayfası• 

3. Personel Otomasyonunun                         
Teknik Özellikleri

Personel Otomasyon Sistemi, ağ tabanlı bir 
mimari üzerine kurulmuştur. Programı kul-

lanan yönetici yada ilgili personeller, Fırat 
Üniversitesi’nin yerel bilgisayar ağını kulla-
narak otomasyona bağlanmaktadırlar. Bunun 
için Delphi 7.0 programlama dilinde yazılmış 
olan çalıştırılabilir küçük bir dosya (EXE dos-
yası) yeterlidir. Programın veritabanı yönetim 
sistemlerine erişebilmesi ve veritabanı ile ileti-
şimini sağlayabilmesi ise Açık Veritabanı Bağ-
lantısı (ODBC) aracılığı ile gerçekleştirilmiş-
tir. Personel Otomasyonu kullanıcı arabirimi-
nin tasarımı için Delphi 7.0 programlama dili 
kullanılmıştır. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi 
olarak da MS SQL 8.0 aracı kullanılmıştır. 

Performans: Otomasyon sisteminin tek bir 
dosya ile çalıştırılabilmesi performans açısın-
dan hızlı ve problemsiz çalışmasını sağlamak-
tadır. Program kullanıldığından beri (yaklaşık 
3 yıl) kullanıcılar tarafından performans ve 
teknik yönden herhangi bir şikâyet almamıştır. 
Yalnızca kullanıcılardan gelen istekler doğrul-
tusunda görünüm, tasarım değişikliği yapılmış 
ve personel bilgi sayfalarına yeni bilgi kutu-
cukları eklenmiştir.

Güvenlik: Veritabanında tutulan bilgilerin, ku-
rum ve kişiler açısından gizliliği ve güvenliği 
büyük önem arz etmektedir. Kullanılan oto-
masyon programı ile veritabanın farklı sunu-
cular üzerinde tutulmaktadır. Personel Daire 
Başkanlığı bünyesinde Personel Otomasyo-
nunu kullanan personellere ait özel kullanıcı 
hesapları ve IP tanımlamaları yapılmıştır. Yani, 
otomasyon sistemini kullanan personeller, üni-
versite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Sistem 
Yönetim Grubu elemanları tarafından verita-
banı sunucusu üzerinde sınırlı kullanıcı olarak 
tanımlanmış ve yetkilendirilmiştir. Ayrıca, ve-
ritabanı sunucusunun ağ güvenliği, üniversite-
miz ağ omurgası üzerinde bulunan Güvenlik 
Duvarı (Firewall) ile sağlanmaktadır.

4. Sonuç

Bilgisayar ve Internet teknolojilerindeki hızlı 
değişim ve gelişmeler, bizleri her alanda oto-
masyon sistemlerini kullanmaya zorlamakta-
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dır. Kamu kurum ve kuruluşlar, üniversiteler 
yada özel şirketlerin bilgisayar teknolojilerini 
olabildiğince etkin ve verimli kullanabilmele-
ri, onların başarı ve kazanç sağlamalarına çok 
büyük katkı sağlayacaktır. Geliştirilen Perso-
nel Otomasyon Sistemi, üniversitelerde, kamu 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere ait 
bilgilerin tutulması ve kontrol edilmesi ama-
cıyla kullanılabilir. Dolayısıyla, geliştirilmiş 
olan otomasyon sistemine benzer programların 
ve daha gelişmiş sistemlerin gelecekte daha 
aktif bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından 
kullanılması vazgeçilmez olacaktır. 
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