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Özet ve Giriş

Yapılan bu çalışma yurt öğrencileri, personel ve yurt

yöneticisini bir araya getirecek ortak bir sistem

oluşturmayı, yurt hizmetlerinin randevu ile yürütülerek

ödeme aşaması dahil olmak üzere hizmetlerin daha

sistematik işlemesini, personellerin randevular bazında

bir planlama yapabilmesini ve alınan hizmetlerin yurt

öğrencileri tarafından değerlendirilerek hizmetlerde

gerekli iyileştirmelere gidilmesini konu almaktadır.

Çalışmanın amacı, yurt öğrencilerinin gün ve saat

bazında almak istediği hizmeti seçerek sıra

beklemesini önlemek ve ödeme aşamasındaki

yoğunluğu ortadan kaldırmak, verilecek hizmetleri kişi

sayısına göre hazırlayarak maliyeti minimum düzeyde

tutmak, hizmetlerde yapılacak değişiklikleri yurt

öğrencilerinin istek ve memnuniyetlerine göre

gerçekleştirmektir.

Çalışma, yurt öğrencilerinin bakiyelerindeki yüklü tutar

ile hizmetten yararlanmak istedikleri saat dilimini

seçerek herhangi bir aksaklık yaşamadan gün içindeki

işlerini halledebilmelerine fayda sağlayan bir sistemdir.

Personel tarafından bakıldığında, hizmetlerin ilgili

personellerinin yine gün ve saat bazındaki

memnuniyet değerlendirmelerine göre eksiklerinin

saptamasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca tüm bu

kısımları kapsayan hizmet öncesi, hizmet ve hizmet

sonrası süreçlerinin yurt yöneticisi tarafından takip ve

analiz edilebilmesini sağlamaktadır.

Çalışmanın önemi; yönetici tarafından hizmet ve

süreçlerle ilgili kararların alınabilmesinde randevu,

bakiye yükleme ve hizmet değerlendirme formları ile

yurt öğrencilerinin sisteme dahil edilmesidir.
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Yapılan bu proje için kullanılan tüm metod ve yöntemler şu 

şekildedir;

- Veri tabanı için MySQL

- Site kodları için HTML

- Site tasarımı için CSS

-Veri tabanı ve tablo bağlantıları için PHP

*Bu projede veriler kişisel veri kapsamına girdiği için veri seti 

kullanılmamış olup veri üretilmiştir. Veritabanı kayıtlarının 

tutulması için MySQL veritabanı kullanılmıştır. 

Öğrenci Arayüzü Değerlendirme Formu

Personel Arayüzü Tarihe Göre İptal ve Geçerli Randevu Listesi

Yönetici Arayüzü Kasa Bilgisi

Personel Arayüzü Tarihe Göre Değerlendirme Listesi

Yönetici Arayüzü Öğrenci Bakiye Talep Listesi

Öğrenci Arayüzü BakiyeYükleme Formu

Çalışmanın sonucunda elde edilen kasa, bakiye talepleri 

listesi, geçerli-iptal  randevular listesi ve değerlendirme 

bilgileri net  ve yorumlanabilir şekildedir. Yapılan bu 

çıkarımlar  ya da yorumlar yönetici tarafından verilecek 

kararların kalitesini belirleyecektir. Bu çalışmanın sonunda 

yönetici; randevu, bakiye talep ve değerlendirme verilerini 

inceleyerek hizmetleri daha sistematik yürütebilecek 

seviyeye taşıyacak, geçmiş  randevu ve değerlendirme 

verilerine göre iyileştirmelere gidecek hale gelecektir.

Yönetici Arayüzü Öğrenci Bakiye Listesi

Verilerin tutulduğu MySQL veritabanı

Öğrenci Arayüzü Randevu Formu

Öğrenci Arayüzü Harcamalar Listesi

Yönetici Arayüzü Hizmetlere Göre Tüm Değerlendirmeler

Yönetici Arayüzü Bakiye Talebi Onaylama

Yönetici Paneli

Personel Paneli

Personel Arayüzü Randevu ve Değerlendirme Listesi
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