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Özet: Günümüzde bilgisayar ve internet kullanımı hayati öneme sahiptir. Bilgisayarlar birçok 

sorunuz çözüme kavuşturan ve insanlara yaptıkları işi daha kolay yapmalarını sağlayan 

makinelerdir.  Geliştirilen yazılımlar sayesinde birçok iş çok daha kolay şekilde 

yapılabilmektedir. Bu nedenle üniversiteler de bilgisayar yazılımları kullanmaktadırlar. Ancak 

farklı amaçlar için geliştirilmiş otomasyonlar farklı kullanıcı adı ve şifrelere ihtiyaç duydukları 

gibi ayrı ayrı kontrol edilmeleri de gerekmektedir. Kırıkkale Üniversitesi öz kaynakları 

tarafından geliştirilen Personel Portal Sistemi ve Öğrenci Portal Sistemi tek şifre ile tüm 

otomasyonlara giriş sağlamaktadır. Yapılan entegrasyonlar sayesinde tüm bilgilere tek 

sayfadan erişim ve birçok sisteme şifresiz giriş sağlanmıştır. Bu çalışmada geliştirilen 

sistemler detaylı şekilde anlatılmış  ve kullanıcı istatistikleri sunulmuştur.  

 
Anahtar Sözcükler: Yazılım, Entegrasyon, Portal, Veri tabanı, Web Servis . 

 
Abstract: Traveling Today, the use of computers and the Internet is vital. Computers are 

machines that solve many problems and make it easier for people to do the work they do.  
Thanks to the developed software, many tasks can be done much easier. For this reasons, 

universities are also use computer software. However, automations developed for different 

purposes also need to be controlled separately as they need different user names and 

passwords. The Personnel Portal System and the Student Portal System developed by 

Kırıkkale University's own resources provide access to all automations with a single sign-in. 

Thanks to the integrations made, all information is accessed from one page and free 

connection to many systems is provided. The developed system and detailed user statistics  are 

presented in this study. 
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1. Giriş  

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de internet kullanımı her geçen 

gün artmaktadır. Türkiye internet ile 1993 

yılında tanışmıştır. Bu yıldan itibaren internet 

kullanımı düzenli olarak artmıştır. Şekil 1’de 

Türkiye’de 100 kişi başına düşen internet 

kullanıcı sayıları görülmektedir. Verilere göre 

2015 yılında ülkemizde yaşayan her 100 

kişiden 53,74’si internet bağlantısına sahiptir.  

[1] 

 

 

 
 

Şekil 1. Türkiye'de 100 kişi başına düşen internet 
kullanıcı sayısı (1985–2012) 

 

İnternet kullanımının bu derece yaygınlaştığı 

bir ortamda bilgisayar ve dolayısıyla 

bilgisayar hizmetleri kullanımı da 

yaygınlaşmıştır. 

 

Bu gelişmeler, bilgisayar yazılım ve 

bilgisayar donanım alanlarında da artış 

yaşanmıştır. Bilgisayar yazılımlarının 

ilerlemesi sayesinde web tabanlı hizmetler 

sunulmaya başlanmıştır. Özellikle HTML5 

destekli tarayıcılar sonrasında yıllar 

öncesinde geliştirilen masaüstü yazılımlar son 

bulmuş, yeni yazılımlar web tabanlı 

geliştirilmeye başlanmıştır. Elbette web 

tabanlı yazılımların masaüstü yazılımlara 

oranla çok büyük artıları bulunmaktadır.  

 

Bu gelişmelerden üniversitelerde 

etkilenmekle kalmayıp öncülüğünü 

üstlenmiştir. Üniversiteler gün geçtikçe 

yazılım destekli sistemlere geçmiş ve 

senelerce sırtlarında taşıdıkları ağır yüklerden 

birer birer kurtulmaya başlamışlardır.  

 

Bu çalışmada üniversitelerde kullanılan farklı 

otomasyon veya bilgi sistemleri hakkında 

detaylı bilgiler verilecek ve Kırıkkale 

Üniversitesi tarafından geliştirilen Personel 

Portal Sistemi ve Öğrenci Portal sistemi 

tanıtılacaktır. 

 

Makalenin geri kalan kısmı aşağıdaki gibi 

yapılandırılmıştır: Bölüm 2’de üniversitelerde 

kullanılan otomasyonlardan ve bilgi 

sistemlerinden bahsedilecektir. Bölüm 3’de 

Kırıkkale Üniversitesi Personel Portal Sistemi 

anlatılacaktır. Bölüm 4’te Kırıkkale 

Üniversitesi Öğrenci Portal Sistemi 

sunulacaktır. 5. Bölümde kullanıcı 

istatistikleri sunulacaktır. Çalışmanın son 

bölümünde ise genel sonuçlardan ve gelecek 

çalışmalardan bahsedilecektir. 

 

2. Üniversitelerde Kullanılan 

Otomasyonlar 

Üniversiteler gün geçtikçe tüm süreçlerini ve 

iş yüklerini yazılım destekli bilgisayar 

ortamlarına taşımaya başlamışlardır. Bu süreç 

sonunda üniversiteler her iş ve süreç için ayrı 

ayrı uygulamalar kullanmaya başlamışlardır. 

Üniversitelerin kullandıkları başlıca 

otomasyonlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

Kurumsal İnternet Sayfası 

Günümüzde internet sayfaları bilgisayar 

dünyasının vazgeçilmezlerinden biridir. 

Üniversiteler de paydaşlarını bilgilendirmek 

ve kendilerine ulaşabilmelerini sağlamak 

amacıyla internet sayfalarını 

oluşturmaktadırlar.  

 
Personel Özlük Otomasyonu 

Üniversiteler akademik ve idari 

personellerine ait tüm doküman ve bilgilerini 

özel geliştirilen personel özlük otomasyonları 

üzerinden takip etmektedirler. Personel ait 

sicil, izin, görevlendirme, askerlik, özlük gibi 

tüm bilgiler bu otomasyon üzerinden takip 

edilmektedir. 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

Günümüzde geliştirilen ve en popüler 

yazılımlardan bir tanesi Elektronik Belge 

Yönetim Sistemleridir. Bu sistemler 



sayesinde tüm kurum dokümanları bilgi 

sistemlerine taşınmıştır. Bu sayede aranan 

evrakların kolaylıkla bulunmasını, evrak 

kayıplarının önüne geçilmesi ve kâğıt 

masraflarının önüne geçilmesi sağlamaktadır.  

 

Öğrenci Bilgi Sistemi  

Üniversiteleri en önemli müşterileri 

öğrencilerdir. Üniversiteler öğrencilere ait 

kayıt, not, transkript, ders kayıt ve mezuniyet 

bilgilerini bu sistemlerde taşımaktadırlar. Bu 

otomasyon sayesinde öğrencilere ait tüm 

bilgiler tek sistem üzerinden 

yönetilebilmektedir. 

 

Bilimsel Araştırma Projesi Otomasyonu 

Üniversiteler bilimsel araştırma yapmak 

isteyen akademisyenlere belirli oran ve 

seviyelerde teşvikler vermektedir. Tüm bu 

teşviklere ait başvuru, değerlendirme ve 

destekleme aşamalarının takip edildikleri 

otomasyonlara ihtiyaç duyulmaya 

başlanmıştır. Bu nedenle üniversiteler 

Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu 

alarak tüm detayları takip etmektedirler. 

  

Ek Ders Otomasyonu 

Öğrencilere ders vermek üniversitelerin asli 

sorumluluk ve görevlerinden birisidir. Dersi 

veren öğretim elemanı çok farklı 

hesaplamalar sonucunda ders ücreti 

almaktadır. Ancak bu işlem göründüğünden 

daha zor ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu 

nedenle üniversiteler son zamanlarda ek ders 

ve mesai otomasyonları satın almakta ve 

kullanıma sunmaktadır. Bu otomasyon 

üzerinden zorunlu ders yükleri, birinci/ikinci 

öğretim ve uzaktan eğitim, telafi dersleri gibi 

veriler takip edilerek ilgili öğretim 

elemanlarına ödemeler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Kütüphane Otomasyonu 

Üniversitelerin en büyük paydaşları 

öğrencilerdir. Öğrencilere hizmet eden en 

büyük tesisleri ise kütüphanelerdir. 

Üniversite ve kütüphane büyüklüğüne göre 

değişiklik gösteren sayıda kitapları barındıran 

tesislerdir. Tüm kitaplar öğretim 

elemanlarının, öğrencilerin ve belki de hatta 

orada yaşayan halkın kullanımına 

sunulmaktadır. Kitaplar, dergiler gibi tüm 

yayınlar kişilerin statülerine göre farklı 

sürelerde ödünç verilir ve teslim alınır. 

Kütüphaneler yalnızca ödünç alıp verme 

işlemleri yapmazlar. Üniversitelerin 

anlaşmalı oldukları veri tabanların erişim 

sağlarlar. Tüm bu süreçlerin yönetilebilmesi 

için kütüphane otomasyonlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle kütüphane 

otomasyonları üniversitelerin en önemli 

otomasyonlarından bir tanesidir.  

 

Yemekhane Otomasyonu 

Üniversiteler gerek öğrencilerine gerekse 

personellerine yemek hizmeti vermektedirler. 

Ancak fazla sayıda personel ve öğrenciye 

kısıtlı bir zaman diliminde hizmet vermesi 

gerekmektedir. Bu nedenle yemekhane 

sistemlerinde herhangi bir aksama kabul 

edilemez sonuçlara yol açabilmektedir. 

Üniversitelerde fiş satın alarak yemek hizmeti 

alınması dönemi yavaş yavaş kapanmaktadır. 

Bu hizmet artık kurulan kiosklar ve turnikeler 

üzerinden en hızlı şekilde verilmektedir. Bu 

sayede kuyruklar daha kısa tutulabilmekte ve 

kısıtlı zaman içerisinde en fazla sayıda 

öğrenci ya da personele yemek hizmeti 

verebilmek mümkün olmaktadır. Yemekhane 

otomasyonları üniversiteleri fişlerden 

kurtarmakla kalmayıp, yemek fiyatları ve 

mali konular gibi konuların tamamının tek 

merkezden yönetilebilmesini ve 

raporlanabilmesi sağlamaktadır. 

 

Uzaktan Eğitim Otomasyonu 

Gelişmekte olan teknoloji eğitim alanında da 

farklılıklar meydana getirmiştir. Günümüz 

yeni eğitim sistemleri arasında bulunan 

uzaktan eğitim çok popüler bir konudur. 

Örgün eğitimle sık sık karşılaştırılan uzaktan 

eğitim kendi alanında başarısını kanıtlamış ve 

akademik çevrelerce kabul edilen bir eğitim 

sistemi olmuştur. Ülkemizde bulunan birçok 

üniversite örgün eğitim hizmeti sunduğu 

birçok bölümün uzaktan eğitim bölümlerini 

de açmıştır. Ancak uzaktan eğitim bilgisayar 

temelli eğitime dayandığından bir otomasyon 



ve hatta daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. 

Öğretim elemanının yaptığı canlı yayını o 

anda sisteme bağlı tüm öğrencilere 

yayınlamaktadır. Bununla beraber uzaktan 

eğitim sistemi üzerinden vize yapma ve ödev 

verme gibi işlemler de yürütülmektedir. Bu 

nedenle uzaktan eğitim bölümleri olan tüm 

üniversiteler uzaktan eğitim otomasyonu 

edinmektedirler. 

 
3. Kırıkkale Üniversitesi Personel Portal 

Sistemi 

Bölüm 2’de anlatılan tüm otomasyonlar 

üniversiteler için vazgeçilmez otomasyon 

sistemleridir. Bu otomasyon sistemlerinin her 

biri gerek akademik gerek idari personel 

tarafından sık sık kullanılmakta ve sürekli 

kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Ancak bu işlemlerin tamamı için akademik ve 

idari personele farklı kullanıcı adı ve şifre 

bilgileri verilmekte, personeller ise sık sık bu 

şifreleri unutmakta ya da ilgili otomasyon 

sistemlerini kontrol etmeyi göz ardı 

etmektedir. 

Bu sebepten Kırıkkale Üniversitesi olarak 

idari ve akademik tüm personelim tüm 

otomasyon hesaplarını tek noktadan kontro l 

edebilecekleri web tabanlı ve mobil 

platformlara uygun bir sistem tasarladık ve 

geliştirdik. 

Geliştirilen portal sistemi aşağıdaki 

otomasyonlara belirtilen özelliklerle giriş ya 

da bilgi sağlamaktadır. 

 
Otomasyon Erişim 
Öğrenci İşleri Bilgi 
Sistemi 

Bilgi ve Şifresiz Giriş 

Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi 

Bilgi ve Şifresiz Giriş 

Bilimsel Araştırma 
Projeleri 

Bilgi ve Şifresiz Giriş 

Akademik Personel 
Özgeçmiş Sistemi 

Bilgi ve Şifresiz Giriş 

Personel Otomasyonu Bilgi 

Kütüphane Sistemi Bilgi 
İnternet Sayfası Bilgi 
E-Posta Hesabı Bilgi 
İstatistikler Bilgi 

Tablo 1. Personel Portal Sistemi Özellikleri 

 

Geliştirilen portal sistemi için oluşturulan ilk 

sayfa kullanıcı girişini sağlamaktadır. (Şekil 

2) Bu sayfada kullanıcı adı ve şifre bilgileri 

kontrol edilerek kullanıcıların ana sayfaya 

yönlendirmesi yapılmaktadır. Ancak bu 

etapta temel hedef personele ekstra bir şifre 

dağıtmaksızın bu sisteme giriş yapmalarını 

sağlamaktır. Kırıkkale üniversitesi e-posta 

sistemi Microsoft Office 365 tabanlı 

çalışmaktadır. Bu nedenle tüm kullanıcıları 

kurumsal e-posta adresleri kullanıcı adı 

olarak belirlenmiş ve şifreleri yine e-posta 

şifreleri olarak kontrol edilmektedir. Şifreler 

statik olmayıp anlık olarak Microsoft 

tarafından sorgulanmaktadır ve kesinlikle veri 

tabanında saklanmamaktadır. Şifresini unutan 

personel yeni e-posta şifresi aldığı anda 

personel portal sistemi üzerinden herhangi bir 

değişiklik ya da ayar gerektirmeksizin 

çalışmaktadır.  

 

 
Şekil 2. Personel Portal Sistemi Giriş Sayfası 

 

Başarılı şekilde giriş yapan kullanıcılar, 

personel portal sayfasına yönlendirilirler. 

(Şekil 3) 

 
Şekil 3. Personel Portal Sistemi Ana Sayfa 

 

Bu sayfa personel ait tüm bilgiler tek bir 

sayfa üzerinden erişim sağlamaktadır. 



Sayfada yer alan tüm detaylar aşağıda 

işlenmiştir. 

 

Personel Bilgileri 

Bu kutuda personel bilgileri 

görüntülenmektedir. (Şekil 4a) Kişi ismine 

tıkladığında personel özlük bilgilerini 

görüntüleyebilir. Bu ekranda personel ait tüm 

kıdem, sicil, izin, kadro, görev gibi bilgiler 

görüntülenmektedir. Ders programına 

tıkladığında ise akademik personel ait ders 

programını görüntülemektedir. (Şekil 4b) 

 

 
Şekil 4a. Personel Portal Sistemi Personel Bilgileri 

 
Şekil 4b. Personel Portal Sistemi Ders Programı Bilgileri 

 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi 

Portal sayfası girişinde öğretim elemanının 

verdiği uygulama ve teori ders sayıları 

görüntülenmektedir (Şekil 5a). Bu ekranın 

herhangi bir yerine tıklandığında ise derslere 

ait detaylar görüntülenmektedir (Şekil 5b). 

Bu ekranda “Şifresiz Giriş için Tıklayınız” 

etiketi üzerine tıklandığında ise otomatik ve 

şifresiz olarak öğrenci bilgi işleri bilgi 

sistemine giriş yapılmaktadır (Şekil 5c).  

 

 
Şekil 5a. Öğrenci Bilgi Sistemi Başlık Bilgileri 

 
Şekil 5b. Öğrenci Bilgi Sistemi-Dersler 

 
Şekil 5c. Öğrenci Bilgi Sistemi Şifresiz Giriş 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Bu kutuda kişinin herhangi bir EBYS 

hesabına gereğine, bilgisine, paraf ya da imza 

evrakı varsa toplam sayıları 

görüntülenmektedir (Şekil 6a). Bu kutuda yer 

alan “Şifresiz Giriş için Tıklayınız” 

bağlantısına tıklandığında ise şifresiz giriş 

imkanı bulunmaktadır (Şekil 6b). 

 
Şekil 6a. EBYS Başlık Bilgileri 

 
Şekil 6b. EBYS Şifresiz Giriş 

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi 

Bu kutuda kişinin akademik personel ait BAP 

detayları görüntülenmektedir (Şekil 7a). 

Başlık bilgilerine tıklandığında açılan sayfada 

tüm projelere ait adı, başlangıç tarihi, bitiş 

tarihi, durumu ve detaylı bütçe bilgileri yer 

almaktadır (Şekil 7b). Yine bu kutuda yer 

alan “Şifresiz Giriş için Tıklayınız” bağlantısı 

ile BAP sistemine şifresiz girilebilmektedir. 

 



 
Şekil 7a. BAP Başlık Bilgileri 

 
Şekil 7b. BAP Proje Detayları 

 
Şekil 7c. BAP Şifresiz Giriş 

 

Akademik Personel Özgeçmiş Sistemi 

Bu kutuda üniversitemiz öz kaynakları 

tarafından geliştirilen akademik personel 

özgeçmiş sistemine (Şekil 8a) personel portal 

sistemi üzerinden şifresiz erişim ile 

güncelleme (Şekil 8b) ve paylaşma/görme 

(Şekil 8c) seçeneği bulunmaktadır.  

 
Şekil 8a. Akademik Özgeçmiş  

 
Şekil 8b. Akademik Özgeçmiş Güncelleme  

 

Şekil 8c. Akademik Özgeçmiş Görme  

 

Kütüphane Otomasyonu 

Bu kutuda akademik ve idari personel 

tarafından kütüphaneden alınan kitaplar 

ve varsa toplam borç bilgi 

görüntülenmektedir (Şekil 9a). Bu 

bilgilerden herhangi birine tıklandığında 

ise detay bilgileri görüntülenmektedir 

(Şekil 9b). 

 

 
Şekil 9a. Kütüphane Başlık Bilgileri  

 
Şekil 9b. Kütüphane Detay Bilgileri  

 

Yemekhane Otomasyonu 

Bu kutuda yemek kartında bulunan toplam 

tutar bulunmakta (Şekil 10a) tıklandığında ise 

son yemek yenilen yer ve tarih/saat bilgileri 

görüntülenmektedir (Şekil 10b). 

 
Şekil 10a. Yemekhane Başlık Bilgileri  

 
Şekil 10b. Yemekhane Detay Bilgileri  

 

E-Posta  

Bu kutuda okunmamış posta sayısı 

görüntülenmektedir (Şekil 11a), tıklandığında 

ise okunmamış maillere ait konu detayları 

görüntülenmektedir. (Şekil 11b). 



 
Şekil 11a. E-Posta Başlık Bilgileri  

 
Şekil 11b. E-Posta Detay Bilgileri  

 

İstatistikler 

Bu kutuda üniversiteye ait istatistik bilgileri 

anlık olarak görüntülenmektedir (Şekil 12a). 

Her bir kutuya tıklandığında ilgili bilgiler 

görüntülenmektedir (Şekil 12b).  

 

 
Şekil 12a. İstatistik Başlık Bilgileri  

 
Şekil 12b. İstatistik Detay Bilgileri  

 

İnternet Sayfası Bilgileri 

Bu kutuda üniversite internet sayfasında yer 

alan tüm etkinlik, duyuru ve haberler anlık 

olarak gösterilmektedir (Şekil 13a). Ayrıca 

ilgili ilana ait detaya tıklandığında internet 

sayfasına direk geçiş sağlanmaktadır. 

 
Şekil 13a. İnternet Sayfası Başlık Bilgileri  

 

4. Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Portal 

Sistemi 
Personel portal sistemi sonrasında öğrenci 

portal sistemi geliştirilmiştir. Öğrenci Portal 

Sistemi genel hatları itibariyle Personel Portal 

sistemine benzemekte ancak öğrenciye özel 

tasarım ve eklentilerle yayınlanmıştır (Şekil 

14). Bir diğer farklılık ise kullanıcı giriş 

ekranında mail kullanıcı adı ve şifresi yerine 

öğrenci bilgi sisteminde kullanılan öğrenci 

numara ve şifre bilgileri kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 14. Öğrenci Portal Sistemi  

 

Geliştirilen öğrenci portal sistemi aşağıdaki 

otomasyonlara belirtilen özelliklerle giriş ya 

da bilgi sağlamaktadır. 

 
Otomasyon Erişim 
Öğrenci Bilgileri Bilgi 

Öğrenci İşleri Bilgi 
Sistemi 

Bilgi ve Şifresiz Giriş 

Kütüphane Sistemi Bilgi 
İnternet Sayfası Bilgi 

E-Posta Hesabı Bilgi 
İstatistikler Bilgi 

Tablo 2. Öğrenci Portal Sistemi Özellikleri 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm özellikler 

Personel Portal Sistemine benzemekte 

yalnızca Personel Portal Sisteminde yer alan 

özlük bilgileri yerine kişisel bilgiler gelmiştir. 

Bu alanda öğrenciye ait bilgiler yer 

almaktadır (Şekil 15). 

 
Şekil 15. Öğrenci Bilgileri  

5. Kullanım İstatistikleri 

Geliştirilen her iki sistem de ayrı ayrı takip 

edilmekte kullanıcı istatistikleri kayıt altına 

alınmaktadır.  Sistemde kullanıcıların yaptığı 

tüm işlemler veri tabanında kayıt altına 

alınmaktadır. Bu sayede hangi zamanda hangi 

işlemlerin kimler tarafından yapıldığı kayıt 

altına alınmaktadır.  

Bununla birlikte daha profesyonel ve detaylı 

raporlama ve takip için Google tarafından 

geliştirilen Google Analytics uygulaması 



kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde 

sisteme bugüne kadar ya da istenilen 

aralıktaki toplam oturum sayısı, sayfa 

görüntüleme sayısı, ortalama oturum süresi, 

hemen çıkma oranı gibi detaylı bilgilere 

erişmek mümkün olmaktadır. Yine bu 

uygulama üzerinden sisteme giren kullanıcı 

kitlesine ait dil, ülke, şehir, tarayıcı, işletim 

sistemi, servis sağlayıcı, ekran çözünürlüğü 

gibi tüm detaylar elde edilebilmektedir. [2] 

 

Personel Portal Sistemi ve Öğrenci Portal 

Sistemine ait detaylı kullanıcı istatistikleri 

aşağıda görülmektedir. 

 

Personel Portal Sistemi İstatistikleri 

Personel Portal Sistemine ait istatistiksel 

veriler 2 Ağustos tarihinde tutulmaya 

başlanmıştır. Bu tarihten 26 Kasım 2016 saat 

22:43’e kadar elde edilen veriler Şekil 16’da 

görülmektedir.  

 

İlgili grafik detaylı şekilde izlendiğinde 

kullanıcıların gün geçtikçe daha yoğun 

şekilde kullanmaya başladıkları ve 

başlangıçta sahip oldukları dirençlerinin 

yavaş yavaş kırıldığı gözlemlenmektedir. 

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise personel 

portal sistemine yapılan oturumların 

%44,86’sı Android, %39,75’i Windows, 

%14,17’si IOS platformundan bağlantı 

kurmaktadır. Bu veriler göstermektedir ki 

mobil platformlar personeller arasında da 

yaygın kullanılmakta olup Personel Portal 

Sisteminin mobil uyumlu geliştirilmesinin 

doğru bir karar olduğunu ispatlar niteliktedir. 

 
Şekil 16. Personel Portal Sistemi Kullanıcı İstatistikleri 

 

 

 

Öğrenci Portal Sistemi İstatistikleri 

Öğrenci Portal Sistemine ait istatistiksel 

veriler 13 Kasım tarihinden itibaren 

tutulmaya başlanmıştır. Bu tarihten 26 Kasım 

2016 saat 22:53’e kadar elde edilen veriler 

Şekil 17’de görülmektedir.  

 
Şekil 17. Öğrenci Portal Sistemi Kullanıcı İstatistikleri 

 

Şekil detaylı incelendiğinde belirtilen tarih ve 

saat aralığında toplam oturum sayısı 303.693, 

sayfa görüntülenme sayısı 853.404 olarak 

belirlenmiştir. Bu sayılar ortalama bir internet 

sayfasına göre çok yüksek sayılardır. Oturum 

sayıları takip edildiğinde öğrencilerin 

personellere oranla daha hızlı adapte 

oldukları gözlemlenmektedir. Bununla 

beraber Personel Portal Sistemi’ne benzer 

şekilde mobil platformlara uygun geliştirilen 

Öğrenci Portal Sistemi de mobil 

platformlarda sıkça kullanılmıştır. Toplam 

oturumların %60,96’sı Android, %21,19’u 

Windows, %17,27’si IOS üzerinden 

yapılmaktadır.  

 

6. İleri Çalışmalar ve Öneriler 

Üniversitemiz akademik ve idari personelin 

hizmetine sunulan Personel Portal Sistemi 

üzerinde yapılan geliştirmeler devam 

etmektedir. Çalışmalar aşağıda listelenmiştir; 

- Daha kullanıcı dostu tasarım,  

- Satın alınan ek ders ücret formu 

otomasyonu üzerinden tahmini ders 

ücret bilgisi, 

- EBYS’den alınan iznin yapılacak 

entegrasyon ile personel 

otomasyonuna direk yansıtılması,  

- Tüm idari ve akademik personele 

belirli miktar depolama alanı 

sağlanarak verilecek olan Doküman 

Yönetim Sistemi, 



 geliştirilmesi için çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

Üniversitemiz tüm öğrencileri tarafından 

kullanılan Öğrenci Portal Sistemi için 

yapılması planlanan çalışmaların başında 

daha kullanıcı dostu tasarım geliştirilmesi 

bulunmaktadır, yapılması planlanan diğer bir 

uygulama ise portal sistemi üzerinden öğrenci 

yoklama sistemi çalışmalarıdır. Bu proje 

henüz tasarım aşamasındadır.  

 

Üniversitemiz hizmetine sunulan Personel 

Portal Sistemi ve Öğrenci Portal Sistemi 

başlangıçta alışılması ve kabullenmesi zor 

olmasına rağmen şu anda üniversite 

vazgeçilmezleri arasında bulunmakta ve 

büyük memnuniyet ile kullanılmaktadır. 

 

7. Sonuçlar 

Kırıkkale Üniversitesi Personel Portal Sistemi 

ve Öğrenci Portal Sistemi üniversite öz 

kaynakları tarafından geliştirilmiştir. 

Üniversitemizde kullanılan tüm 

otomasyonların tek bir şifre altında ve tek bir 

ekran üzerinden yönetilebilmesi hedefiyle 

çıkılan bu yolda beklenen üzerinde bir geri 

bildirim ve memnuniyet alınmıştır.  

 

Tüm otomasyon yöneticilerini de şifre 

yenileme ya da unutma işlemlerini bitirmiş ve 

geriye kalan görevlerini daha iyi 

yapabilmelerini sağlamıştır. 

 

Bununla beraber rutin kontrol gerektiren 

işlemlerin tek ekran üzerinden kontrol 

edilmesi ve unutulmasının önüne geçilerek iş 

verimliliği artırılmıştır.  
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