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Özet: Üniversitelerde Hazırlık okulunun yürütülüşü,  zaman içinde ihtiyaçlara bağlı olarak 

değişikliklere uğramakta ve okutulan periyod/alt dönem, kur ve geçme kalma sistemi 

üniversiteler bazında farklılaşabilmektedir. Öğrenci sayısı itibariyle, sistemin bir yazılım 

olmaksızın yürütülmesi büyük zorluklar oluşturmaktadır. Hazırlık sınıfında yürütülmekte olan 

işleri kolaylaştırabilmek amacıyla, öğrenci işleri yazılımı ile entegre olarak hazırlık  yazılımı 

geliştirilmiştir. Hazırlık Okulu Yazılımı ile birden fazla dilde okutulan hazırlık sınıfları da 

desteklenebilmektedir.   

 

Anahtar Sözcükler: Üniversite Bilişim Sistemleri, Web Tabanlı yazılım, 

Entegrasyon, Öğrenci İşleri Yazılımı  

 

A Sofware for Prep Schools   

 

Abstract:  

The carrying out of prep schools in Universities may vary in time depending on the 

requirements and the current period/sub term, course and the passing system may change by 

university basis. Regarding the student number, the system performance without a software 

creates great difficulties. In order to ease the processes  in prep school  , a prep software is 

developed integrated with student management software. Prep schools taught in more than one 

foreign language can be supported with this prep school software. 

 

Keywords: University Information Systems, Web-based Software, Integration, Student 

Information  System  

1. Giriş 

Hazırlık Okullarında yürütülen işlemler 

çoğu zaman özel bir yazılım olmaksızın 

tablolamama programları ile takip 

edilmektedir. Oysa ki, Hazırlık Sınıfı, 

Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin bir alt 

sistemi olarak düşünülmelidir.  

Hazırlık okulunda yer alan sınavların 

sayısının çokluğu ve alt dönemlerin bazen 

birden fazla oluşu işlenen veri miktarını  

artırmaktadır. Akademik takvim içinde, 

hazırlık okuluna bağlı işlemler diğer 

süreçleri etkiklediği için,  hazırlık okuluna 

özel bir yazılımın gerçekleştirimesi 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.   

Gerçekleştirilen sınavlar ve yıl içinde  iki 

den fazla  alt dönemin olabilmesinden 

dolayı yazılımın esnek ve hazırlık sınıfının 

yürütülüşüne göre tanımlanabililir olması 

ihtiyacı vardır.    

Hazırlık sınıfları sadece ingilizce değil, 

diğer dillerde de açılabilmektedir. Yazılım 

bu özelliği de destekleyecek şekilde 

tasarlanmıştır.   

 

2. Temel Fonksiyonlar  

2.1. Tanımlar  

 

 



 

 

Şekil 1. Hazırlık Sınıfı Temel Tanımlar 

Hazırlık Sınıfının yapılanması, başarı 

ölçütlerinin tanımlanması, okutulacak alt 

dönemlerin ve seviyelerin belirlenmesi, 

seviyeler altındaki sınıfların 

yapılandırılması, seviye altında okutucak 

derslerin ve sınavlar gibi temel tanımların 

yapılması ile başlar. 

(örneğin; Hazırlık sınıfındaki hiyerarşi 

şekilde gösterilmiştir). (Şekil 2) 

Şekil 2. Hazırlık sınıfı alt dönem / seviye / sınıf 

hiyerarşisi  

2.2. Ana Süreçler  

 Not girişi:  Sınavların hangi öğretim 

üyeleri tarafından girileceği 

tanımlandıktan sonra,  sınav 

takvimine bağlı olarak notların 

girilmesi okutmanlar tarafından 

yapılabilir.  

Şekil 3. Öğretim Üyesi Not Girişi (Sınav takvimine 

göre) 

 

 Devamsızlıkların Takibi: 

Okutmanlar sorumlu olduğu derslerden 

günlük/haftalık/aylık olarak öğrencilerin 

devamsızlık bilgilerini sisteme işleyebilir.  

 

Böylelikle öğrenci veya öğrenci işleri 

tarafından devamsızlık takibi yapabilir. 

 

Şekil 4. Öğretim Üyesi / Öğrenci devam bilgileri 

girişi 

Alt dönem (kur) sonlarında, okutmanlar 

öğrencilerin gelişimleri hakkında 

akademik görüşlerini gene yazılım 

üzerinden sisteme girebilirler.  

Şekil 5. Öğretim Üyesinin öğrenci ile ilgili görüşleri 

 Muafiyet yada yeterlilik sınavlarının 

takibi: Hazırlık okulunun akademik 

takvimine uygun olarak istenilen 

sayıda yeterlilik sınavı sistemde 

tanımlanabilir. 



Şekil 6. Sınav Bilgileri Tanımı 

Öğrenciler, durumlarını kendilerine ait 

web sayfasında takip edebilirler.  

Şekil 7. Öğrenci Web Portalı / Hazırlık Transkripti 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Öğrenci İşleri Yazılımları içinde çoğu 

zaman yer almayan hazırlık okulu 

süreçleri, tablolama araçları ile takip 

edilmektedir.  

Hazırlık Okulları, kendi içlerindeki işleyişi 

kolaylaştırmak için hazırlık işlerine özel 

bir yazılımı kullanması bir çözüm olarak 

görülmektedir.  

 

Hazırlık Okulu Yazılımı bağımsız olarak 

çalışabilir. Ancak Öğrenci işleri ile entegre  

yönüyle, süreçlerde kolaylık ve bilgilerin 

tutarlı olmasını sağlamaktadır.   

 

 

 

 

 

 


