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ÖZET 
 

Türk yükseköğretim kurumları, 2003 yılından bu yana, Avrupa Yükseköğretim ve Arastırma Alanı‟nın 

yeniden yapılandırılması anlamına gelen “Bologna Süreci” ile ilgiil çalışmaların yürütmektedir. Tükiye 

sürece katılan 47 ülkenin yükseköğretim kurumları ile karşılastırıdığında, genel değerlendirme ortalaması 

ülke ortamalarının üzerinde yer aldığı görülmektedir. [1]  Bu başarının daha geliştirilebilmesi için, 

Üniversitelerin elindeki en önemli araçlardan biri Öğrenci Bilgi Sistemleri‟dir. Öğrenci Bilgi Sistemlerinin, 

Bologna süreci „perspektifine‟ sahip olması kuşkusuz bu sürecin desteklemesini olumlu olarak katkıda 

bulanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Üniversite bilgi sistemi, Öğrenci İşleri yazılımı, Bologna süreci 
 
 

1. GĠRĠġ 

Öğrenci İşleri yazılımının, öğrenci  yaşam 

döngüsünü kapsayan  ve 2010 yılı itibariyle 

tümüye çalışmaların bitirilmiş olması gerektiği 

Bologna Süreci Bildirgesinde (Bologna, Haziran 

1999)  yer alan Avrupa Birligi tanımlarına uygun 

olarak tasarlanmış olması oldukça önem 

taşımaktadır.  Bologna sürecinin temel amacı, 

yapısal 3 seviyede: Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora, ortak ve şeffaf bir sistemle Avrupa’daki 

tüm yükseköğretim kurumlarının birbirlerine 

yakınlaşmasıdır.    

Böylece, ülkelerin Avrupa çapında ortak bir 

Yükseköğrenim ve Araştırma alanın oluşması için 

Bologna Süreci nin gerçekleştirme yükümlülükleri 

ortaya çıkmıştır.  Bu amaçla geliştirilem  U-GOV 

SMS(Student Management System) yazılımı ile 

tasarlanan işlemler örnek uygulama olarak 

antılmaktadır. 

 

2. TEMEL KAVRAMLAR  

 

Bologna sürecinin yönetim ve e-yönetim açısından 

şartları  aşağıdaki gibidir:  

 

1. Diploma Eki uygulaması ile dereceler 

arasında kolayca okunabilir ve karşılaştırabilir 

dereceler  

2. Üç Ana  Derece’ye (Lisans, yüksek lisans, 

doktora)  dayalı sisteme adaptasyon. 

3. AKTS(Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi) 

(ECTS) uygulaması ile bir Kredi Sistemi’ nin 

oluşturulması.    

4. Ülkeler arasında serbest dolaşımı karışındaki 

zorlukları ‘Mobility’ (Öğretim Üyesi ve 

Öğrenci Hareketliliği) programlarını 

destekleyerek  çözmek  

 

Diploma Eki 

Öğrenci Bilgi Sistemi Diploma Ekini 

üretebilmek için gerekli tüm bilgilere sahip olması 

gereklidir.  Bu bilgiler Uygulama içinde ilgili  

kaynaklardan düzgün olarak bir araya 

getirilmelidir.  Bir örnek olarak, bir dersin ve ilgili 

derece programın tanımı için gerekli bilgi 

aşağıdaki gibidir:  
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Derece programları hakkındaki bilgiler 

• Qualification awarded (Verilen Ünvan) 

• Admission requirements (Kabul koşulları) 

• Educational and professional goals (Eğitim ve 

mesleki amaçlar) 

• Access to further studies  (Ileri seviye 

derecelerine  erişim) 

• Course structure diagram with credits (60 per 

year)  

• Final examination, if any (varsa final sınavı) 

• Examination and assessment regulations  (sınav 

ve degerlendirme kuralları) 

• ECTS departmental co-ordinator  (ECTS bölüm 

koordinatörü) 

 

Derslerin tanımı için gerekli bilgiler:  

 

• Course title (Dersin Adı) 

• Course code (Dersin Kodu) 

• Type of course (Dersin Tipi) 

• Level of course (Dersin Düzeyi) 

• Year of study (Hangi Yıla Ait oldugu) 

• Semester/trimester (Sömesterlik olup olmadıgı) 

• Number of credits (Kredisi – ECTS-AKTS ) 

• Name of lecturer (Dersi veren öğretim uyesi) 

• Objectives of the course (Dersin amacı) 

• Prerequisites (Önkoşullar) 

• Course contents (Dersin içeriği) 

• Recommended reading (Tavsiye edilen kitaplar) 

• Teaching methods (Öğretim Yöntemi) 

• Assessment methods (Değerlendirme Yöntemi) 

• Language of instruction (Dersin Eğitim Dili) 

• Learning Outcome (Öğrenim çıktıları ) 

 

 

U-GOV SMS  

 - Diploma Ekinin gerektirdigi tüm bilgileri 

kapsar 

 - Çoklu dil destegi ile Diploma Eki’nin  statik 

ve dinamik alanların sadece ingilizce de değil 

diğer dillerde basılabilmesini saglar   

 - Istatiksel statik  ECTS skalası eşleştirme 

özelligi 

 - Diploma ekini otomatik olarak oluşturma  

 

Üç Dereceli Öğretim 

 

Bologna sürecine göre, bütün ulusal yüksek 

ögretim kurumları üç diploma derecesini 

desteklemelidir. Böylece, bu seviyelerin 

anlaşılması birbirleriyle karşılaştırılması 

kolaylaşacaktır.  Bu bakış açısı ile, ögrenci isleri 

yazılımı bu farklı severiyedeki programların 

hepsini destekliyor aynı uygulama yazılımı içinde 

destekliyor olması gereklidir. Böylece her kurum 

kendi egitim programlarını özel konfigürasyon 

tanımıyla  sisteme tanıtabilir.  

U-GOV SMS, önlisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora düzeyindeki eğitim programlarının hepsini 

desteklemektedir. Şu anda ülkemizdeki eğitim  

sistemimiz asağidaki gibidir (diploma ekinde 

belirtiği gibi): 

 

 

 

Kredi Sistemi 

ECTS, belirli bir egitim programını bitirmesi 

için ögrencinin işyüküne dayalı ögrenci merkezli 

bir sistemdir.  

Krediler her bir derse, uzunlugu, birleşenleri 

ve yapısı ile tam ilişkili olmadan atanır. Bu 

yüzden, ders saatleri ile Ects kredileri arasında 

dogrudan bir bağ yoktur. Örneğin; bir saatlik bir 

ders ögrencinin üç saatlik kendi çalışmasını 

gerektirirken, 2 saatlik bir seminer bir haftalık bir 

hazırlık gerektirebilir. ECTS Kredisi, ögrencinin 

gerçek iş yükünü dikkate almayı hedefler.  Bunun 

yanında, üniversite kendi iç kullanımı için ders 

saatleri bilgilerini de tutması gereklidir.  

 

U-GOV SMS  

 - ECTS sistemini destekler 

 - Uluslararası hareketlilikte öğrencilerin kredi 

dönüşümünü gerçekleştirir 
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Öğrenci Hareketliliği  

Anlaşmalı Yükseköğretim kurumları arasında  

öğrenci değişiminin artırılması Bologna sürecinin 

anahtar konularından biridir.  

Bu amaçla, ayrı bir modül olan U-GOV Mobility 

ile entegrasyon olduğu gibi, bu modül ayrık olarak 

da çalışabilecektir. U-GOV Mobility modülünün 

geliştirilmesine devam edilmektedir.  

 

U-GOV Mobility 

       - Gelen ve giden öğrencilere özel işlemleri 

gerçekleştirir.  

       - Üniversiteler arasında hertürlü değişim 

programlarının tanımlanmasını sağlar 

       - Gelen öğrenciler için online başvuru 

yapılmasını sağlar 

       - Giden öğreciler için online seçim sürecini 

sağlar  

       - Transkriptler için kredi dönüştürmeyi 

gerçekleştirir  

 

Kalite Güvence 

U-GOV SMS kurum içi kalite güvence 

sistemlerinin gerçekleştirilmesini destekler ve 

kolaylaştırır. Bu tip sistemler güvenilir verilere, 

kolay ve güvenli izlenebilir süreçlere gereksinim 

duyarlar. Farklı alt sistemler arasına dağıtılmış 

olan bilgilerin toplanması raporlama ve izleme 

işlemlerinde bir çok soruna yolaçmaktadır. U-

GOV SMS gibi bütünleşik bilgi sistemleri bu 

sorunların üzerinden doğal olarak gelebilir. Bunun 

ötesinde, U-GOV SMS analiz yapmak için bilgileri 

Veri Ambarı uygulamlaarına rahatlıkla verebilir. 

(örneğin; bölümler, dersler, öğretim üyeleri, 

kaynaklar, öğrenciler ve mezunlar gibi ). 

 

3. ÖĞRENCĠ YAġAM DÖNGÜSÜ 

 

Öğrenci işleri yazılımının temek amacı, bir 

öğrencinin akademik hayatındaki süreçlerin 

tümünün kapsandığı bir sistemi sağlamaktır. Daha 

önce de söz edildiği gibi, bir öğrencinin yaşam 

döngüsü 5 adımdan oluşmaktadır:  

 

 

 

Üniversitenin tanıtımı(Öğrenci adaylarının  

yönlendirilmesi) 

Bu adımda, yeni öğrencilerin üniversitenizi 

tercihleri için yapılan işlemleri kapsar.  ÖSYM 

sıralaması sonuçlarına göre aday öğrencilere 

yönelik tanıtım yapılabilir. Rekabetin oldukça 

fazla olduğu bu ortamda, U-GOV SMS içinde yer 

alan aşağıdaki  özelliklerden faydalanabilir.  

  

U-GOV SMS  

 - Tanıtım için değişik iletişim kanallarını 

destekler.  

 - Öğrenci tercihleri ile ilgili anketler  ve  

kayıtlı  öğrencilerle ilgili raporlar  sağlayarak 

tanıtıma destek olur. 

 

Kayıt/Kabul ĠĢlemleri  

U-GOV SMS, ÖSYM sonuçlarını sisteme 

aktarır, böylece öğrenci üniversiteye kayıt için 

gelmeden, kayıt kabul hazırlıkları yapılır. Bunlar; 

istenirse öğrenci kimliğinin basılması, öğrenci 

belgesinin hazırlanması, öğretim ücreti bilgisinin 

bankaya gönderilmesi işlemledir. Ayrıca öğrenci 

Web üzerinden, kendine ait formları doldurur ve 

daha sonra kayıt için üniversiteye başvurur.  

 

U-GOV SMS  

 - Öğrencinin dolduracağı başvuru formaları 

web’de sağlanır 

 - Kayıt öncesinde bankaya ücret ödemesi 

sağlanır 
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Akademik Faaliyetler  

U-GOV SMS in temel fonksiyonlarıdır ve 

ders seçimi, öğrencinin değerlendirilmesi, dersle 

ilgili anketler gibi işlemleri kapsar. Öğretimi 

desteklemek için, U-GOV SMS e-eğitim 

platformları gibi ortak çalışma grubu ve iletişimi 

olanaklarını veren paketlerle entegre çalışır.   

 

U-GOV SMS  

 - Web’den öğrencilerin ders seçimi ve 

danışmanın onay vermesini destekler  

       - Kalite değerlendirmesi için anketlerin 

yapılmasını sağlar   

- Öğretim üyesinin web’den not girişi 

yapmasını ve öğrencinin web’den notlarını 

görmesine olanak verir 

 

Ders Kataloğu ile bilgiler, öğrenci işleriyle entegre 

şekilde saklanması Ders kataloğunun güncel 

tutumasını kolaylaştırmaktadır. Ders Kataloğu 

bilgileri Öğrenci işleri yada öğretim üyesi 

tarafından güncellenebilir.  

 

 

ġekil  1: Öğretim üyesinin Ders Katalogu 

bilgilerini tanımlama ekranı 

Uluslararası Haraketlilik  

 
Bologna sürecinde öğrenciler, idari yada 

akademik  personel yabancı ülkelere gidebilir yada 

yabancı ülkelerden üniversitenize gelebilir. U-

GOV Mobilty modulu bu uluslararası işbirlikleri 

ve değişim programlarının yönetimi işlemlerini 

kapsar.  

 Ululararası Ilişkiler ofisinin, tüm 

uluslarası faaliyetleri tek bir sistem içinde kolayca 

yürütülür. Başlıca anahtar özelleri ve getireceği 

faydalar aşağıdaki gibidir:  

- İkili anlaşmaların takibi  

- Öğrenci, idari ve akademik personelin 

hareketlilik yönetimi  

- Öğrenci ve yabancı kontakt noktalarıyla 

elektronik iletişim ve yazışmanın 

yönetimi 

- Fon ve burs (Finansal raporlar) yönetimi 

Ders Tanımları  

 

Ders tanımlanma, ders değişikliklerinin 

takibi işlemleri yapılabilmektedir. Bu tanımlar, 

ileride Diploma Eki’nde yer alacak şekilde bilgileri 

kapsamaktadır. Derslerin, ön koşul ve ders seçim 

kuralları tanımlanabilmektedir. Dersleri veren 

öğretim üyeleri belirlenip, dersler şubelere 

ayrılabilirler. Derslerin, başka sınıflarda okutulan 

derslerle birleştirilmesi yapılabilir. Ders 

programının yapılması için UP (University 

Planner) Üniversite Kaynaklarının Planlanması 

Yazılımı ile entegre olarak çalışabilir. Bu 

Yazılımın detayı için U_GOV UP White Paper 

dokümanina  bakınız.  

 

Öğrenci Anketleri  

 

Öğrenciler, her dönemin sonunda dersleri 

sınıf, lab olanaklarının yeterliliği, eğitimin kalitesi 

gibi değişik yönlerden dersleri değerlendirme 

şanslarına sahiptir. Anket sonuçları, sürekli 

gelişme amacına yönelik olarak üniversitenin 

kalite sistemini uygun olarak özel bir metodoloji 

ile analiz edilir.  
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Mezuniyet 

U-GOV SMS, öğrencinin “mezun” olabilmesi 

için gerekli dokumanları ve yapılması gereken 

işlemleri destekler.  

U-GOV SMS  

 - Öğrenci mezuniyeti ile ilgili diploma ve 

diploma eki gibi gibi dökümanların 

basılmasını sağlar  

ĠĢe YerleĢtirme  

İşe yerleştirme, üniversitelerin ilgi alanlarından 

uzak olsada, bu fonksiyon ilerde birçok üniversite 

için temel bir rekabet unsuru olarak yer alacaktır. 

U-GOV SMS bu fonksiyonu ileride desteklemeyi 

planlamaktadır.  

 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER  
 
Öğrenci işleri yazılımı, Bologna sürecini 

destekleyecek başlıca özellikler; ders tanımları 

(ders katalogu standarlarına uygun şekilde), 

diploma eki basımı, anketlerin ve istatistiklerini 

kalite değerlendirimesini destekleyici olarak 

kullanılması  şeklinde özetlenebilir.  

Yüksek Öğretim Kurumunun derslerinin, diğer 

Bologna süreci ülkeleri öğrencilerine tanıtımının 

kolayca yapılabilmesi için ileride kullanılınması 

düşünülen standartların uygulanması ve kurumlar 

arasında öğrenci ve ders sonuclarının elektronik 

ortamda alışveriş standarları  ileride oldukça sık 

karşımıza çıkacak ve bilgi sistemlerinin 

desteklemesi gereken özellikler arasında gireceği 

düşünülmektedir.   
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