
İngilizce Hazirlik Okulu Akademik Bilgi Sistemi: BUSEL 

Hüseyin Özkan Erdem1, Eser Sahillioğlu2 

1 İ.D. Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Merkezi, Ankara 
2 İ.D. Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Merkezi, Ankara 
herdem@bilkent.edu.tr, eser@bilkent.edu.tr 

Özet: Üniversitemiz için yenilediğimiz İngilizce Hazirlik Okulu Akademik Bilgi Sistemini 
tanıtacağız. Eğitim ölçme ve değerlendirmede çok önemli bir konu olan güvenlik ve şeffaflık 
konusunu da ele almak istiyoruz. 

Güvenlik için alınan fiziksel ve yazılımsal önlemler ile değerlendirme sonucunun tüm 
detayları ile ilan edilebilmesi için yapılan çalışmaları anlatacağız. 
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Giriş: Üniversite Bilgi Sistemleri, teknolojinin ve ihtiyaçların hızlıca değişmesi ile birlikte 
değişen üniversite yönetmelikleri, YÖK kuralları, yine YÖK tarafından uygulamaya konan 
YÖKSİS sistemi ve üniversitelerin kendisinin öğrencilerine, akademik ve idari kadrolarına 
daha iyi hizmet verme anlayışı ile devamlı yenilenmesi gereken sistemlerdir. Bu bildiride 
üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulu için yapılan çalışmayı anlatacağız. 

BUSEL: Bilkent University School of English Language adının kısaltılması olarak kullanılan 
BUSEL aynı zamanda akademik bilgi sisteminin de adı. Biz hazırlık okulu bilgi sistemini 
yeniden yazarken okulun kendisi de ölçme ve değerlendirme metodunu değiştirme ve 
iyileştirme çabasında idi. Bu öğrenciler ve okul çalışanları ve durumu takip eden ve yön veren 
üniversite yönetimi için kayda değer bir çalışma olduğu gibi, bizleri de yoğun bir şekilde 
çalıştırdı. 

Çalışmaya mysql üzerinde cgi ile yazılan yazılımın oracle veritabanı üzerinde php ile 
yazılması ile başladık. Bu birinci aşamaydı. Bu aşamada ölçme ve değerlendirme sistemi 
değiştirilmedi. Okul personelinin aşina olduğu ekranların ve sistemin bir benzerini tasarlayarak 
yeni sistemi yazdık. Bu sırada personelin ve idarecilerin işlerini kolaylaştıracak işlemler, 
raporlar, listeler hazırladık. Böylece hem onların beğenisini kazanmış olduk hem de yeni 
sisteme kolayca adapte olmalarını sağladık. Bizim tarafta çok fazlaca bir çalışma yapılsa da 
onlar için değişen aslında yalnızca merkezi bir şifre ile yeni sisteme login olmak ve daha güzel 
ve albenili ekranlarda eskiden alıştıkları ve bildikleri işlemlerini yapmak idi. Ders devam 
çizelgelerini merkezi ofisten almak yerine kendilerinin bu işi kendi bilgisayarlarından 
yapabileceklerini duymak bazıları için geçici bir rahatsızlık vermedi de değil. 

İkinci aşama öğrencilere yapılan değerlendirmeleri ilan etmek işlemiydi. Birinci aşama ve 
Hazırlık Atlama Sınavı gibi büyük sınavların hem sınav yerleri hem sınav sonuçları önceden 
her ne kadar web sayfalarında ilan edilse de buraya bakanların azlığı yüzünden yine de 
telefonla bilgi veriliyor ve hazırlık okulu binası önlerine bu bilgiler yazılı olarak asılıyordu. 
Ayrıca küçük sınavlar ve devamsızlık gibi bilgiler ancak sınıfta ya da okul idaresinde 
tutuluyordu. Devamsızlık kaydını ve küçük sınavları sonraya bırakarak öncelikle büyük 
sınavların yer ve sonuç ilanı için çalışmaya başladık. Bunları SRS denilen ve her öğrenciye 
kesin kayıtlar sırasında verilen bir şifre ile girilen bir sistem üzerinden ilan etmeye başladık. 



Bu şifrenin ve sistemin önemini kesin kayıtlar esnasında öğrencilerimize anlattık. İlk yıl hali 
hazırda kayıtlı öğrencilerimizin eski alışkanlıkları yüzünden azcık da olsa bir karmaşa olsa da 
sonraki yıllar nerde ise hiç bir sorun olmadı. Tüm öğrenciler ve veliler SRS sistemine kolayca 
adapte oldular. Bunun arkasına hemen küçük sınavların ve eğitmen değerlendirmelerinin ve 
devamsızlık gibi bilgilerin de SRS sisteminde ilanı işine giriştik. Bunu da büyük sınavlardan 
tecrübe ile daha kolay yaptık. 

İşlerimiz bitti derken, aslında yeni başladığımızı farkettik çünki hazırlık okulu üniversite 
yönetiminin isteği doğrultusunda ölçme ve değerlendirme sistemini değiştirmeye başladı. 
Böylece üçüncü aşamada yazdığımız ve aslında esnek bir yapıda tasarladığımızı 
düşündüğümüz tüm sistemi yeniden yazmak ya da gözden geçirmek zorunda kaldık. Bu işlem 
de aslında okulun bir kaç denemesi yüzünden parça parça ve sil baştan yeniden yaz 
operasyonu ile tamamlandı. Bu üçüncü aşama aslında daha çok hazırlık okulundaki idari 
kadroyu yordu. Sınav hazırlama, basma, çoğaltma odaları, güvenlik tedbirleri için gelen ek 
çalışmalar, kameralar, kayıtlar, tutanaklar belgeler değişti. Optik formların sayısı, yedeği, 
zarfları üzerindeki etiketleri, ÖSYM’nin yaptığı çalışmaları andırır bir sisteme taşındı. Optik 
formlar üzerine ön baskı yapıldı. Sınava girmeyen öğrencilerin de bilgileri optik okuyucu ile 
saptandı. Kutudan çıkan zarflar geri dönen zarflar boş formlar barkodlar ile sistem girildi. 
Optik okuyucuda hata olabilir düşüncesi ile farklı marka model bir optik okuyucu alınıp 
önceki iki okuyucu sayısı 3’e çıkarılıp üç farklı koldan okuma işlemi tekrarlandı. Cevaplar 
sistemce karşılaştırılıp birbirinden farklı gelen cevaplar raporlandı. Önceden beri yapılan ve 
sınav sorularının cevaplarının doğruluğunu ve zorluk derecelerini ölçen işlemler sisteme 
entegre edildi. Konuşma sınavı için randevu alma özelliği getirildi. Öğrencilerin SRS 
sayfalarında hangi soruya doğru hangi soruya yanlış cevap verdikleri bilgisi detaylıca 
listelendi. Öğrencilerin arasınavlar sonucu gidişatlarına bakarak yeni sınıflar açılması ve 
onlara uygun eğitim verilmesi sağlandı. Neticede bir an önce hazırlık atlama yani bölüme geçiş 
sınavı olan COPE’a öğrenci yetiştirecek bir sistem tasarlandı. 

Sonuç: Üniversite Bilgi Sistemleri, her ne kadar teknolojiye uygun, kolay kullanılır, kolay 
rapor verir, gidişatın durumuna göre önlemler almaya yardımcı olur sistemler olsa da en 
neticede sistemin harika ve çok güzel yazılmış olması üniversitenin temel hedefi olan gençleri 
gönüllü öğrenmeye itecek yeterli bir etken değil. Ancak uğraştığımız ve çok emek 
sarfettiğimiz bu sistemler insanlığın gelişmesi için atılması gereken küçük ama önemli 
adımlar. 

 


