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Teknik Alt Yapı 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Genel Özellikler 
 
 

 
 

 Microsoft Visual Studio Asp.Net C# 
 

 Oracle Veritabanı 
 

 Framework 2 

 Tamamen Web Tabanlı 
 

 Modüler yapıya sahip 
 

 Detaylı yetkilendirme yapılabiliyor 
 

 Kullanıcı kendine özel raporlar tasarlayabiliyor 
 

 Bir öğrenciye ait tüm işlemler tek bir ekrandan yapılabiliyor 
 

 Tek tuşla mezun durumdaki öğrencileri tespit edebiliryor 
 

 BOLOGNA sürecini destekliyor 
 

 Standart raporları bünyesinde bulunduruyor 
 

 Müfredat desteği var 
 

 Tüm belgeler tek tuşla alınabiliyor 
 

 Tüm işlemler kayıt altına alınıyor 
 

 Tek tuşla tek ders sınavları tanımlanabiliyor 
 

 Mutlak veya Bağıl sınav değerlendirme yapabiliyor 
 

 Öğretim elemanı dileği kadar sınav yapabiliyor 
 

 Parametrik yapı sayesinde sistemin işleyişi öğrenci işleri tarafından belirlenebiliyor 
 

 Öğrencinin başarısız olduğu dersler Alttan olarak otomatik eklenebiliyor 
 

 Ders kaydında dönem, not yükseltme, üstten gibi dersler otomatik olarak listelenebiliyor 
 

 Ders kaydında ders programı çakışmaları, kredi, saat, ön koşul gibi kontroller yapılabiliyor 
 

 Her bir kullanıcı fakülte, bölüm program ve dönem bazında yetkilendirilebiliyor 
 

 Tüm liste ve raporlar farklı formatlarda dışarıya aktarılabiliyor 
 

 Toplu ders kaydı yapılabiliyor 
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Öğrenci İşleri Müdürlüğü Modülü  
 

Öğrenci Modülü  

 

Öğretim Elemanları Modülü  
 

BOLOGNA Modülü  

 

ÖSYM Kayıt Modülü 
 

Rapor Tasarım Modülü 

 

Performans Değerlendirme Modülü 
 

Anket Modülü 

 

Harç  Takip Modülü 
 

Mezunlar Portalı Modülü 

 

Akademik CV Modülü 
 

Ön Kayıt Modülü 

 

  Devlet veya vakıf üniversiteleri için uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilen Öğrenci İşleri 

Otomasyonu tüm akademik işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan, işlemlerin 
hatasız ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlayan tamamen  web tabanlı  bir  Öğrenci  İşleri  Yönetim 
sistemidir. 

 

  Öğrenci ders kayıtlarının ve öğretim elemanlarının sınav notlarını v.b. işlemlerini web arayüzü 

üzerinden yapabilmektedirler. 
 

  Otomasyon tamamen web tabanlı olarak tasarlanmış bu sayede tüm işlemler ve güncellemeler tek 

bir merkezden yönetilebilmektedir. 
 

  Sistem performans ve güvenliği ön planda tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede tüm akademik 

işlemler hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmekte ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 
 

  Otomasyon BOLOGNA süreci ile tam uyumlu olarak çalışmakta ve bu süreçteki yapılan tüm veri 
giriş işlemlerini tek bir ekrandan yapabilmektedir. Aynı zamanda tüm AKTS kredilerini otomatik olarak 

hesaplayabilmekte ve tüm derslerin AKTS kredilerini otomatik olarak yeniden düzenleyebilmektedir. 
 

BOLOGNA ziyaretçi modülü ile tüm dersler listelenmekte ve seçilen her bir ders için ziyaretçilere 

BOLOGNA bilgileri form halinde gösterilebilmektedir. 
 

En son yazılım teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz bu otomasyon ile üniversite içersindeki tüm 

akademik ve idari birimler arasında yapılan bilgi alışverişinin hızlı, verimli ve etkin bir şekilde 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

  Sistemdeki tüm modüller tamamen entegre olarak birbirleriyle çalışmakta ve bu sayede sisteme 
yeni eklentiler kolaylıkla eklenebilmektedir, ayrıca diğer kamu kurumlarının sağladığı uygulamalara 

kolaylıkla entegre olabilmektedir. 
 

  Sistemin esnek yapısı sayesinde, modüller içerisinde kullanılan raporlar ve formlar herhangi bir 

yazılıma ihtiyaç duyulmadan doğrudan sistem üzerinden değiştirilebilir veya yeniden tasarlanabilir. 
 

  Sistemin sunduğu detaylı raporlar sayesinde, yöneticiler eğitim faaliyetlerini daha detaylı ve anlık 
olarak izleyebilmekte ve gerektiğinde yeni kararlar alabilmektedirler. 
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  Raporlamalar tamamen sistemden bağımsız olup, sistemde herhangi bir değişiklik yapmadan 

kullanıcı bazında raporlar yeniden düzenlenebilir veya yeni raporlar kolaylık tasarlanıp sisteme 
eklenebilir. 

 

Sistem üzerinde tanımlanan kullanıcılar her bir modül bazında yetkilendirilebilir, aktif dönem ve 
geçmiş dönemler üzerinde Ekleme, Silme, Değiştirme, İnceleme, Yazdırma gibi işlemler ayrı ayrı 

tanımlanabilir, akademik işlemler tam anlamıyla kontrol altına alınıp oluşabilecek hatalar engellenebilir. 
 

 Öğrenciler ve Öğretim Üyeleri, yetkileri dahilin de tüm işlemlerini web üzerinden gerçekleştirebilir; 

ders kaydı, harç işlemleri, not girişi, yoklamalar gibi bir çok işlemi kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. 

 

 Sistemdeki tüm kritik işlemler veritabanı üzerinden yönetilir ve hızlı bir şekilde güncelleme sağlanır. 

 

 Sistemdeki formlar dinamik olarak üretilmektedir, bu sayede kaynak kodlarda değişiklik 
yapmaksızın güncelleme yapılabilirve yeni ekranlar tasarlanabilir.  

 

 Kredi Yurtlar Kurumu verileri on-line olarak alıp sisteme işleyebilir, aktarma sonrası değişiklik 

raporu üretebilir. 

 Tek tuşla mezun olabilecek durumdaki öğrencileri tespit edebilir. 

 Sınırsız sınav tanımla desteği ile gerek yönetim gerekse de akademisyen tarafından çok sayıda ara 

sınav veya yayrı yıl sonu sınavları tanımlanabilir ve tek bir ekrandan not girişi yapabilir. 

 Sistem üzerinde yer alan tüm listeleri tek tuşla dışarıya aktarabilir. 

Öğrenci İşleri Başkanlığı  Modülü: 
Tüm akademik sürecin yönetildiği modüldür. Bu modülde genel tanımlamalar, kullanıcı işlemleri , ders , 
öğrenci , personel v.b. tüm işlemlerin yapıldığı bünyesinde raporları ve rapor tasarımı gibi modülleri 

barındıran modüldür. 
 
Öğrenci Modülü: 

Öğrencinin özlük bilgileri, duyurular, ödevler,  ders kaydı, karne senaryosu, not işlemleri v.b. işlemlerin 
yapıldığı öğrencileri kulllandığı modüldür. 

 
Öğretim Elemanları Modülü: 
Özlük bilgileri, ders duyurularının yayınlanması, ödevlerin yayınlanması, danışman onay işlemleri, not 

giriş ve değerlendirme işlemleri gibi işlemlerin yapıldığı öğretim elemanlarına ait bir modüldür. 
 
BOLOGNA Modülü: 

Öğrenci işleri otomasyonu BOLOGNA süreci ile tam uyumludur. Derse ait öğrencme çıktıları, haftalık 
ders konuları, dersin işleyisi, öğrenme çıktıları , diploma eki işlemlerinin yapıldığı modüldür. 
 

Mezunlar Portalı: 
Mezun olan öğrenciler otomasyon tarafından öğrenciler mezun oldukları anda bu modüle otomatik 
olarak aktarılırlar. Mezun öğrenciler bu modülde cv lerini oluşturabilir, yetki verilen firmalar bu modül 

üzerinden stajer öğrenci veya mezun olan öğrenciler arasından iş tekliflerinde bulunabildikleri 
modüldür. 
 

 
Ücret Takip Modülü: 

Harç ücretlerinin tanımlandığı, toplu olarak harç , ceza tahakkuklarının yapıldığı, bu tahakkukların 
bankaya gönderilip alındığı ve 2 dönem üst  üste harç yatırmayan öğrencilerin listelendiği modüldür. 
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Enstitü Modülü: 
Enstitü öğrencilerinin işlemlerinin yapıldığı modüldür. 
 

Anket Modülü: 
Anketlerin tanılandığı ve istatistiklerinin alındığı modüldür. Anketler ders kayıttan önce, not 

öğrenmeden önce, sayfaya girişte , zorunlu veya serbest şeklinde tanımlanabilir. 
 
ÖSYM ÖnKayıt Modülü: 

ÖSYM nin gönderdiği kazanan öğrenci bilgilerini sisteme otomatik olarak aktaran ve evrak kontrolü 
yaparak kayıtların yapıldığı ilk belgelerin verildiği modüldür. 
 

Ders Değerlendirme Anket Modülü: 
Ders veren öğretim elemanlarının performanlarının değerlendirildiği ve puanlarının hesaplandığı 
modüldür. 

 
Rapor Tasarım Modülü: 
Sistem üzerindeki tanımlı tüm alanlar kullanılarak , kullanıcıların kendilerine özel sınırsız sayıda ve farklı 

içerikte rapor tanımlayabildikleri ve bu raporların sonucu aktarabildikleri modüldür. 
 
Akademik CV Modülü: 

Öğretim elemanlarının tüm akademik cv bilgilerini girebildikleri ve akademik faaliyetlerini 
ekleyebildikleri ve bu faaliyetlerinin puanlandırıldığı modüldür. 
 

  
 


