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Özet: Bu çalışmada Fırat Üniversitesi bünyesinde kullanılan Akademik Personel Bilgi 

sisteminden bahsedilecektir. Fırat Üniversitesi 2500 akademik personeliyle son yıllarda 

giderek büyüyen bir yapısı mevcuttur. Bu yapı içerisinde personel bilgilerinin düzenli bir 

şekilde bulundurulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ile Delphi tabanlı oluşturulan 

personel otomasyon sistemi Microsoft .NET yapıya dönüştürülerek kullanıcılara web 

üzerinden daha esnek ve hızlı çözümler üretilme yoluna gidilmiştir. Kullanıcı raporlama 

ihtiyacı Microsoft .NET ile birlikte yaygın olarak kullanılan Crystal Raporlama aracı ile 

gerçekleştirilmiştir.  
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Firat University Academic Human Management Automation System  

Abstract: In this study Human Resource Management Automation System used in Firat 

University will be introduced. Firat University has 2500 akademic employee and it is getting 

growed recently. It is very important to handle all information within a system in Fırat 

University. For that reason previous Delphi based automation system is converted to web 

based using .NET. As a result new system provides fast and easy solution to users. As a 

reporting tools Crystal Reports is used which commonly used with .NET. 
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1. Giriş 

Üniversite Personel Otomasyon Sistemi, 

üniversite içinde bulunan personele ait 

bilgilerin güncel olarak elde edilmesi ve 

yönetilmesini sağlayan yapı olarak 

değerlendirilebilir. Kullanılan sistemlerdeki 

temel amaç bilgiyi depolama, güncelleme ve 

bilgiye erişimin kolay olmasını amaç 

edinmektedirler. Bilginin değişik form ve 

formatlarda elde edilebiliyor olması sunulan 

hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 

zamanlarda ülkemizde e devlet dönüşümü 

kapsamında hemen hemen bütün kurumlar 

kendilerine ait bilgiyi elektronik ortamda 

tutma ve bilgi otomasyon sistemleri 

yardımıyla verilerini kullanma yönünde 

stratejiler geliştirmeye devam etmektedirler. 

Kamu kurum kuruluşlardaki bilgi otomasyon 

sistemlerinin etkin kullanımı e devlet 

sürecinin tamamlanması ve yaygınlaştırılması 

kapsamında önem arz etmektedir. Tüm kamu 

kurumlarıyla birlikte üniversitelerin ihtiyaç 

duydukları ortak yapılardan biri de kendi 

personeline ait bilgilerin saklandığı personel 

otomasyon sistemleridir. Bu sistemlerde 

personele ait özlük bilgileri yanında diğer 

eğitim bilgileri ve atama terfi bilgileri izin 

rapor vs. personeli ilgilendiren konular bir 

çatı altında tutularak istendiğinde o personele 

ait bilgiler sorgulanarak ihtiyaçlara cevap 

verme yoluna gidilir. Personel bilgilerinin bir 

bilgi sistemi vasıtasıyla yürütülmesi personel 

bilgilerine ihtiyaç duyan Personel Daire 

Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin 

işlerini daha kolay ve  
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doğru şekilde yapmalarına olanak 

sağlayacaktır. Bu çalışmada Fırat Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığınca kullanılan 

Akademik Personel Otomasyon sisteminin 

teknik ve fonksiyonel özellikleri 

anlatılacaktır. 

 

2. Sistemin Tasarımı 

 

Fırat Üniversitesi bünyesinde kullanılan 

personel otomasyonu Delphi 7 programlama 

dili ile yazılan ve Ms SQL 8 veri tabanı 

üzerine inşa edilmiş masaüstü uygulaması 

olarak kullanılmaktaydı. Masaüstü 

uygulamalarının güncelleme ve yönetim 

işlemlerindeki sorunlardan dolayı otomasyon 

sistemi veri tabanında küçük değişiklikler 

yapılarak .NET tabanlı yapıya dönüştürüldü. 

Bu vesile ile kullanıcıların bilgisayarlarına 

herhangi bir ilave yazılım yüklemeden 

sistemi kullanmaları gerçekleştirildi. Personel 

Otomasyonu kapsamında akademik ve idari 

personel için iki ayrı birim bulunmaktadır. 

Akademik personel otomasyonu hazırlanıp 

kullanılır hale getirilmesine karşın idari 

personel otomasyonu Sosyal Güvenlik 

Kurumu(SGK.) Hizmet Takip 

Projesi(HİTAP) uyumlu yapıya dönüştürme 

işlemleri devam etmektedir. Akademik 

personel otomasyonuna ait formların tanıtımı 

ve fonksiyonel özellikleri aşağıda 

açıklanmıştır. 

Akademik Personel Modülü: Bölüm ve 

birimlerin anabilim dalında akademik 

personel sayıları listelenmiştir. Anabilim 

dalındaki tüm personeller Profesör, Doçent, 

Yrd. Doçent, Uzman, Araştırma Görevlisi, 

Okutman kadrolarına göre detaylandırılmıştır. 

Bu modül vasıtasıyla kadro takibi yapılarak 

birim, bölüm, anabilim bazında dolu, boş, 

saklı kadro sayıları tablolar halinde 

sunulmuştur.  Bu modül üzerinde 

üniversitedeki tüm personel bilgilerine özet 

olarak erişmek mümkündür. Kadro 

dağılımlarını gösteren yapı Şekil 1’de 

gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1 Akademik Personel Modülü 

 



Personel Arama: Personele ait adı, soyadı, 

kurum sicil numarası, unvanı, bağlı 

bulunduğu birim gibi bilgileri kullanarak 

arama kriterleri ile uyumlu personel veya  

personelleri liste olarak görüntüler. Personel 

arama sayfası  Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 Personel Arama 

Personel Özlük Bilgileri: Personel özlük 

bilgilerinin tutulduğu kısımdır. Personel 

bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması 

durumunda bilgiler güncellenebilir. Bu form 

üzerindeki diğer işlemler ise personel 

üniversiteden ayrılması durumunda yapılacak 

işlemlerdir. Bunlar personeli sistemden 

ayırma veya sistemden silme işlemleridir.  

Personeli sistemden silme personel 

bilgilerinin tamamen silinmesi anlamına 

gelir. Personeli sistemden ayırma ise 

bilgilerin tutulup personeli sistemde 

görünmez kılma işlemidir. İstendiğinde 

bilgileri tekrar aktif hale getirilebilir. Personel 

bilgilerine ait örnek personel  bilgileri      

Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil.3 Personel Özlük Bilgileri 



Personel Akademik Bilgileri: Personelin 

akademik bilgilerini içeren sayfadır.  

İzin Rapor Bilgileri: Personeli izin ve rapor 

bilgilerinin görüntülendiği sayfadır. 

Görevlendirmeler Sayfası: Yurt içi yurt dışı 

görevlendirmelerinin belirtildiği sayfadır. 

İdari Görevler Sayfası: Personelin idari 

görevlerinin listelendiği sayfadır. 

Ceza Sayfası: Personelin caza bilgilerinin 

yer aldığı sayfadır.  

 

Sicil Özeti Sayfası: Hizmet bilgilerine 

benzer olarak personelin SGK.’nın istediği 

sicil özeti bilgilerinin hazırlanmasında 

kullanılan sayfadır. Sicil özetine bilgiler elle 

girilebilirken aynı bilgiler kararname 

sayfasında değişiklik yapılırken açılan uyarı 

penceresiyle bilgilerin sicil özetine aktarılıp 

aktarılmak istenmediği seçilerek 

gerçekleştirilebilir.(Şekil 5)  

 

 

Şekil.5 Sicil Özeti Sayfası 

 

Hizmet Bilgileri Sayfası: Personelin hizmet 

bilgilerini gösteren ve gerektiğinde rapor 

halinde sunan sayfadır. 

 

Terfi Bilgileri Sayfası: Terfi ve atama tarihi 

yaklaşan personelin terfi türüne göre atama 

ve terfi tarihlerini gösteren sayfadır. Terfi 

tarihi yaklaşan personel seçilen tarih aralığına 

göre önceden belirlenerek gerekli ön işlemler 

yapılabilmektedir. Şekil 6 terfi bilgileri 

sayfası.



 

 

Şekil.6 Terfi Bilgileri Sayfası 

Kararname Bilgileri: Üniversiteye açıktan 

atanan ve geçiş yapan personelin işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde kullanılan kısımdır. 

Personel derece, kademe, unvan değişiklikleri 

bu form üzerinden gerçekleştirilir. Formdaki 

bilgiler bir rapor vasıtasıyla ayrıca 

görüntülenebilir. Şekil 3 te kararname 

bilgilerinin forma dökülmüş hali 

görüntülenmiştir.  

 

Raporlar: Üniversite personel sayıları ve 

bilgileri üniversitenin kadro ve personel 

planlamasında önemli içermektedir. Gerek 

üniversite genel toplam sayıları gerekse birim 

bölümlere ait sayılar ve bilgileri karar verme 

ve raporlama aşamasının önemli kısımlarıdır. 

Bu amaçla geliştirilen raporlar Raporlar 

modülü altında toplanmıştır. Şekil 7’de kadro 

değişiklikleri raporu  yer almaktadır.  

 

Şekil.7 Kadro Değişiklikleri Raporu 

 



3. Otomasyonun Teknik Özellikleri 

 

Personel otomasyonu Microsoft .NET 

teknolojileri kullanılarak hazırlanarak 

personel daire başkanlığının kullanıma 

sunulmuştur. Hazırlanan yeni yapıyla birlikte 

kullanıcı bilgilerinin toplanması ve 

raporlanmasında kolaylıklar getirdiği 

gözlenmiştir.  Veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi olarak da MS SQL 8.0 aracı 

kullanılmıştır. 

Performans: Otomasyon sisteminin 

kullanımı için herhangi bir kurulum ve 

düzenlemeye ihtiyaç duymadan çalışması 

kullanımı kolaylaştırmıştır. Eski otomasyon 

sisteminden var olan Program güncelleme ve 

yönetimi yeni yapı ile kendiliğinden çözüme 

kavuşmuştur. Kullanıcılardan gelen istekler 

doğrultusunda görünüm,  tasarım değişikliği 

yapılmıştır.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Bilgi sistemleri kurumların etkin ve düzgün 

yönetilmesinde internet ve bilgisayar 

teknolojilerinin her geçen gün yaygınlaşması 

ve gelişmesi ile daha da önem 

kazanmaktadırlar. Geliştirilen otomasyon 

sistemi yardımıyla üniversiteye ait personel 

bilgilerinin tutulması ve kontrol edilmesi 

amaçlanmıştır. Personel Bilgi Sisteminde 

gelecekte yapılacak düzenleme ile sistemin 

SGK. HİTAP. ile uyumlu hale getirilmesi 

olacaktır. Bir diğer iyileştirme Akademik 

Personel Otomasyonu ile Dizin Erişim 

Protokolü (Lightweight Directory Access 

Protocol, LDAP) entegrasyonunu 

sağlamaktır. Bu sayede kullanıcı 

yetkilendirmeleri LDAP üzerinden 

gerçekleştirilerek kullanıcılara ayrıca şifre ve 

kullanıcı adı verilmesinin engellenmesi 

olacaktır. 
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