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HASTA KAYIT SĠSTEMĠ
ÖZET
Hastane Bilgi Sistemi bir hastanenin tüm iĢleyiĢinin elektronik ortamda
yürütülmesidir. Hasta Kayıt Sistemi ise Hastane Bilgi Sistemi içinde genellikle
kliniksel verilerin kaydedildiği ve bir hastanenin yönetimsel fonksiyonları yanında
daha çok hastaları ilgilendiren Hastane Bilgi Sisteminin bir parçasıdır.
Hastanelerde kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi, güvenilir ve doğru tedavinin
uygulanması, zaman kaybının önlenmesi, gelir ve giderlerin izlenebilmesi,
kaynakların doğru yönlendirilmesi, hastane idari iĢlemlerine yardımcı olmak üzere
bilgi sağlanması amacıyla hastanelerde Hastane Bilgi Sistemi‟nin kurulması
gereklidir. Hastane Bilgi Sistemi yazılım, yazılımın üzerinde çalıĢtığı donanım ve bu
donanımlar arasındaki iletiĢim sisteminden oluĢur.
Bu tezde öncelikle Hastane Bilgi Sistemi‟nin kapsamı çeĢitleri, Hasta Kayıt
Sistemi‟nin gerekliliği hastanelerde bilgisayar kullanma amaçları anlatılmıĢtır.
Hastane Bilgi Sistemi ve Hasta Kayıt Sistemi kurulurken kullanılması gereken
veritabanından, hastane iĢleyiĢinin analizi için kullanılan veri modellemeden ve
uygulamada kullanılan programlardan bahsedildi.
Tezin uygulama kısmında ise Hasta Kayıt Sisteminin örnek bir veri modeli
oluĢturuldu. Veri modeli veritabanına aktarılarak Hasta Kayıt Sistemi‟nin Windows
Form uygulaması yapıldı.

PATIENT RECORDING SYSTEM
SUMMARY
The Hospital Information System is the total processes of the managerial,
administrative implementations, the standard processes and the way to gather records
in the manner of economical, the fastest, and the computerized product. All this
process run on a pre-defined computerized media. The Patient Recording System, is
a sub-part of Hospital Information System, and keeps the clinical database of the
patients with the very simple and ordinary interrelationships.
In hospitals, the ability of giving health services of good quality, applying
trustworthy, right and accurate medical treatment, preventing the losses in any basis,
observing of incomes and expenses, re-directing the vital sources, and all other
managerial things to be executed, is a must, so the only solution could be handed
over is an Hospital Information System with its necessary sub-modules. An Hospital
Information System, composes of software, hardware that the program runs on it, and
the communications between.
In this study, the scope and variety of Hospital Information System, necessity of the
Patient Recording System and using the computers in a hospital are explained. After
how to characterize and specify database for implementing a Hospital Information
System or a Patient Recording System, how to use data modelling for analysis any
hospital process, and the way of using application development programs that are
mentioned.
On the application part of thesis, a data model is created for Patient Recording
System. The created data model is transferred to database. And after, Windows
Form Applications were made for Patient Recording System.

1. GĠRĠġ

Sağlık kurumlarında otomasyon çalıĢmaları, 1990‟li yıllarda bilgisayar dünyasındaki
hızlı geliĢmelerden sonra baĢlamıĢ ve teknolojilerdeki geliĢmeye paralel olarak
geliĢimine devam etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda baĢlangıçta evrak iĢlemlerinin
azaltılması,

nakit

akıĢının

ve

yönetimsel

kararların

iyileĢtirilmesini

amaçlanmaktaydı. Daha sonraki yıllarda ise yatan hasta ve acil servis gibi klinik ve
yardımcı servislerde elde edilen veriler de bu çalıĢmalara dahil edilmiĢtir.
Yakın zamanda ise ilgi alanı tamamıyla değiĢerek hastanın tüm yaĢamı boyunca
tutulan her türlü bilgileri ve hastanenin tüm iĢleyiĢini kapsayan

Hastane Bilgi

Sistemi olarak entegre edilmesi Ģeklinde değiĢmiĢtir. Bunun yanında, Hastane Bilgi
Sistemi‟nin bir bölümü olan Hasta Kayıt Sistemi, bir hastanın sağlık durumuyla ilgili
temel bilgi deposudur ve bir Ģekilde sağlık hizmetini sunan veya alan herkesi
yakından ilgilendirir. Bu nedenle hastaya ait tüm verilere gereksinim duyulan her
yerde elektronik olarak eriĢilebilmesi amaçlanmaktadır. Hastane Bilgi Sistemleri
alanındaki geliĢmeler sunulan sağlık hizmeti kalitesinin iyileĢtirilmesine çok büyük
katkıları olabilmektedir.
Hastane Bilgi sisteminin en önemli öğesi kullanılan veritabanıdır. Veritabanı, birçok
kullanıcı tarafından kullanılan, birbirleriyle iliĢkili, bir amaca yönelik geniĢ veri
kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kurulan bilgisayar
temelli kayıt tutma sistemidir. Bir organizasyonda büyük miktarlardaki verilerin hızlı
ve güvenli bir biçimde gereksinim duyulan bilgiye dönüĢtürülmesini, verilerin
merkezi kontrolünü ve iĢlenmesini sağlar. Düzenli olarak yedeklenen ve kontrol
edilen bu bilgiler çok sayıda uygulamanın ve kullanıcının hizmetine sunulur. Hastane
Bilgi Sistemindeki kullanıcı ara yüzünün kullanıĢlı olması veri giriĢini hızlandırır ve
kolaylaĢtırır. Kullanıcı ara yüzünü oluĢturmak için birçok uygulama programı
geliĢtirilmiĢtir.

2. HASTANE BĠLGĠ SĠSTEMĠ

Hastane Bilgi Sistemi, hastane iĢletmelerinin çeĢitli düzeylerindeki karar alıcılarına
yardımcı olmak amacıyla bilgi toplama ve bilgi yayma fonksiyonlarını üstlenen
değiĢik kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyebilen sistemdir.
Hastane Bilgi Sistemi; güvenlik ve bilgi eriĢim, hasta kaydı, poliklinik, klinik, tıbbi
kayıt, radyoloji, eczane, laboratuar, ameliyathane, doğum odası, acil servis, döner
sermaye ve muhasebe, bordro, personel, stok kontrol ihale dosyaları, satın alma,
demirbaĢların takibi, v.b. alanlarında kullanılmaktadır.
Bilgi sisteminin iĢlevi; ait olduğu kuruluĢun bilgi taleplerini doğru, zamanında, tam
ve uygun biçimde karĢılamaktır. Bir hastanenin günlük iĢlemler olarak;


Hastaya iliĢkin, baĢvuru, kabul, sağlık durumu, sevk ve taburcu kayıtları.



Tanı ve tedaviye iliĢkin hastaya uygulanan iĢlemler ve klinik, laboratuar,
radyoloji, ameliyathane, eczane, terapi, diyet etkinlikleri.



Genel yönetime iliĢkin personel, sabit tesis, cihaz ve malzeme durumları ve
yönetimleri.



Mali iĢlere iliĢkin muhasebe, müĢteri hesapları,. vergilendirme vb. konular
sayılabilir. Ġfade edilen bu konuları Ģu Ģekilde göstermek mümkündür.

Hastane bilgi sisteminden beklenen sadece günlük iĢlemleri kaydetmek ve izlemekle
sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yönetime, denetim ve planlama iĢlevlerinde de
yardımcı olmasıdır. Bu açıklamalara dayanılarak hastane bilgi sistemini;
1. Yönetimi Desteklemeye ĠliĢkin Sistemler,
2. Tanı ve Tedaviyi Desteklemeye ĠliĢkin Sistemler,
3. Entegre (Tam BütünleĢik) Sistemler,

4. Modüler Hastane Bilgi Sistemi, olarak dört ayrı grupta ele almak
mümkündür.

2.1 Yönetimi Desteklemeye ĠliĢkin Sistemler
Günümüzde Hastanelerde kurulan bilgisayarlar genellikle rutin faaliyetleri yerine
getirmekte kullanılmaktadır. Bu bilgisayar sistemleri ile; hastadan alınan ücretlerin
faturalandırılmasından, malzeme takibine kadar pek çok iĢi takip etmek mümkündür.
Günlük iĢlemlerin takibi yanında bilgisayarlar yönetime bilgi sağlamak amacıyla da
kullanılmalıdır. Hastane Bilgi Sistemi değiĢik biçimlerde kurulabilmektedir
Birinci basamak sistemler; veri toplama ve iletme, servislerin istediği bilgiyi iĢleme,
hasta masraflarının takip edilmesi, maliyet verilerini elde etme ve günlük raporların
hazırlanması gibi iĢlemleri yapmaktadır. Örneğin günlük boĢ yatak durumu, tahsil
edilecek hesapların takibi vb. iĢlemlerin yapılması.
Ġkinci basamak sistemler ise, birinci basamak sistemlerin iĢlevlerini aynen gördüğü
gibi aynı zamanda servislerin görev ve isteklerine göre programlanan klinik bilgilerin
tutulması ve hasta kayıtlarının iĢlenmesi görevini de üstlenmektedir.
2.1.1 Kaynak Kullanımı ve Programlama Bilgi Sistemi
Yüksek bir enflasyon ortamında ihtiyaçların çok büyük parasal yatırım gerektirmesi
ve kaynakların gittikçe azalması, etkin kaynak kullanımını gündeme getirmektedir.
Bu nedenle hastanede dolu yatak oranını, klinik ve acil servis faaliyetlerini, malzeme
ve cihaz kullanımını programlamak ve izlemek üzere bilgi sistemleri geliĢtirilmelidir.
Bu suretle etkin bir kaynak dağılımı gerçekleĢtirilmekte ve hastalara da kolaylık
sağlanmıĢ olmaktadır. Özellikle hastanın yatıĢ günü ve ameliyat gününün önceden
belirlenmesinde bu sistem çok yararlı olmaktadır. Bilgi sistem programı; daha önce
hastaneye kabul edilmiĢ hastaların tanı, operasyon ve tedavilerinin sonuçlarında,
hastanın yaĢı cinsiyeti gibi verilere dayanarak hesaplanan ortalama yatıĢ ve iĢlem
sürelerinin belirlenmesinde ve yeni baĢvuruları değerlendirmede kullanılabilir. Bu
değerlendirme sonucuna göre gelecek günlerin hasta kabul sırası ve yoğunluğu
belirlenebilir, hastanede yatan hastaların durumları hakkında ve mevcut boĢ yataklar
ile ilgili bilgi verilebilir, personel ve servislerin daha ekonomik kullanımı servisler

arası hasta aktarımı ve personel desteği sağlanmıĢ olur.
Polikliniklerde ön kayıt ve randevu sistemi önemli ve gereklidir. Bilgi sistemi, her
baĢvuruda kabul gün ve saatini bildirecek biçimde düzenlenmelidir. Ayrıca analiz
yoluyla da kliniklerde hasta tiplerine, haftanın günlerine ve günün saatlerine göre boĢ
geçen zaman oranları hesaplanabilir. Bu bilgi, hastane yöneticilerine görev
dağıtımının programlanmasında yardımcı olmaktadır. Kabul edilecek hastaların bir
gün önceden otomatik olarak verilmesi, kliniklerin hasta kayıtlarının tutulmasında da
kullanılmaktadır. Sistem aynı zamanda bir hasta dosya indeksini de içerir. Bu dosya;
her hasta için düzenlenir ve hasta ile ilgili kiĢisel bilgiler bu dosyada yer alır ve
istendiğinde bu dosyadaki veriler geri çağrılabilir.
Kısaca kaynak kullanımı ve programlama sistemi, hastane kaynaklarından en iyi
Ģekilde yararlanma, talebi karĢılama, bütçe düzenleme, orta ve uzun dönem planlama
konularında hastane yöneticisine yol gösterici olmaktadır.
2.1.2 Mali Yönetim Bilgi Sistemi
Maliyetlerin hızla yükseldiği ve mali yönden hesap verme sorumluluğunun ve hesap
verilecek makamların hızla arttığı talep çağında hastane yöneticileri Ģiddetli bir
biçimde güvenilir mali yönetim sisteminin gerekliliğini hissetmektedirler.
Genellikle hastanelerde bilgisayar kullanımı ilk olarak mali bilgi sistemi alanında
olmuĢtur. Sağlık hizmetleri alanında en önemli sorununun, bu gün olduğu gibi
geçmiĢte de gelir-gider dengesinin sağlanarak sağlam bir yapı içerisinde büyümek
olduğu bilinmektedir. Mali bilgi sistemi, hastanelerde verimlilik performansının ne
olduğunu gösterme açısından yöneticilerin vazgeçemeyecekleri bir konudur. Bir mali
yönetim bilgi sisteminin amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir;


Günlük muhasebe iĢlemlerini yürütmek,



Yatırım kararlarında giderin en aza indirilmesi için gerekli sayısal bilgileri
sağlamak,



Etkin bir mali iĢlemler alt bilgi sistemi kurmak, mali iĢlemlerin denetim ve
değerlendirilmesinde kullanılacak mali raporları hazırlamak.

Bir hastanede, mali yönetim bilgi sisteminin geliĢtirilmesi için önce iyi bir muhasebe
sisteminin kurulması gerekmektedir. Muhasebe; parasal yönden bilgi sağlamak üzere
veri toplama, birleĢtirme, özetleme, analiz etme ve elde edilen sonucu rakamsal
olarak ifade etme biçiminde tanımlanmaktadır.
Hastane muhasebe sistemi ise; hastane iĢletmesi hakkında parasal yönden bilgi
sağlamak üzere veri toplar, bunları birleĢtirir, analiz eder ve raporlar hazırlayarak
yöneticilerin mali konular da bilgilendirilmesini sağlar. Bir hastane bilgi sistemi
içinde sistem analisti mevcut muhasebe iĢlemlerini bilgisayara uyarlarken
muhasebeci ve ilgili memurlar ile çalıĢmalıdır. Çünkü ortak bir sistemin iyi bir
Ģekilde kurulması ancak düzenli bir iĢbirliği ile mümkündür. Mali yönetim bilgi
iĢlem süreci hasta kabulünden baĢlayıp yapılan her türlü harcamanın listelenmesi ve
toplam miktarın tahsil edilmesine kadar devam etmelidir.
Hastane mali bilgi sistemlerinin kurulmasında iki farklı yöntem söz konusudur.
Bunlardan birincisi; hastane mali yönetimi ve muhasebesinin her birim için bağımsız
olarak kurulması, ikincisi ise her birimdeki bilgisayarın birbiri ile iliĢkili olarak
planlama, takip ve denetleme iĢlevini yürütecek Ģekilde tam bütünleĢik bir mali
yönetim bilgi sisteminin kurulmasıdır.
2.1.3 Malzeme ve Tesis Yönetim Bilgi Sistemi
Yönetime bilgi sağlayan baĢlıca araçlardan olan bilgisayarlar tesisler ve
malzemelerin daha verimli yönetiminde hastanelere yardımcı olmaktadır. Örneğin
satın alma, envanter denetimi, yiyecek yönetimi ve yemek listesi hazırlama, tesis
bakımlarını izleme, enerji yönetimi, projeleri programlama ve denetim konuları bu
kapsamda yer alan bazı konulardır.
Hastanelerde araç-gereç ve malzeme istekleri bilgisayar destekli satın alma sistemine
girdi olarak verilir. Bu istekler bilgisayara girer ve mali denetim için bütçe izni
bakımından karĢılaĢtırılır. Malzeme hesabının aĢılmıĢ olması halinde uyarılır ve
izlenmesi için ilgili denetçiye iletilir. Bütçe hesabından onay alınırsa, bilgisayar
sipariĢ talimatını oluĢturur. Malzeme teslim alınınca da alındı kaydı bilgisayara
verilir ve ilk kayıt ile karĢılaĢtırılır. Otomatik satın alma sistemlerinin çoğu, hastane
ödeme emri hesabına doğrudan bağlı bulunmaktadır.

Bilgisayar destekli, en az giderle ve diyet koĢullarına uygun menü planlaması son
yıllarda hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastanede mevcut araç-gereç
ve cihazların bakım iĢlerinin programlanması ve bu konuda rapor hazırlamak amacı
ile de sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemler, denetçi raporları, yedek parça envanter
denetimi, bakım gideri gibi iĢlevleri üstlenmektedir. Ayrıca, hastane yöneticisi
malzeme tesis yönetim sisteminden iĢgücü dağıtımı, görevlilerin ve kaynak
kullanımının denetimi gibi konularda da yararlanabilmektedir.
Hastane yönetiminde bilgisayar destekli malzeme yönetim bilgi sistemine
geçilmesinin en önemli sebeplerinden biri, hastaneye giriĢi yapılan ve kullanılan her
tür malzemenin yönetim kademesi tarafından takip ve kontrolünün yapılabilmesini
sağlamaktır. Her tür demirbaĢ ve sarf malzemesinin tüketimi yönetim tarafından sıkı
bir Ģekilde denetlenebildiği takdirde hastanenin gelir gider dengesini optimum
düzeyde tutmak daha kolay olacaktır.
Bilindiği gibi hastanelerde demirbaĢ ve sarf malzemeleri olmak üzere iki tür
malzeme vardır. Sarf malzemeleri genelde tıbbi amaçlı olabildiği gibi mutfak
çamaĢırhane gibi ünitelere alınmıĢ gıda ve temizlik malzemeleri de olabilir. Burada
önemli olan malzemenin içeriği değil malzeme yönetim bilgi sistemi tarafından bu
malzemelerin kabulünden sarfına kadar izlenmesidir. Ġzleme faaliyeti kurulacak
bilgisayar desteği ile sağlanabilir. Bu sistem hastane genelinde tüm malzemenin
kontrolünü hızlı bir Ģekilde yapan bir otomasyon sistemidir.
2.1.4 Personel Yönetim Bilgi Sistemi
Personel bir hastanenin en önemli kaynağıdır. Bu önemli kaynağın elde tutulabilmesi
için bir hastane bütçesinin % 60 - 70' inin personel giderlerine ve sosyal yardımlara
ayrılmakta da olduğu bilinen bir gerçektir. ĠĢgücü planlaması ve verimlilik analizi
konularında da yararlanmak üzere hastanede iyi bir personel yönetim bilgi sistemine
ihtiyaç vardır. Hastane personel yönetim bilgi sisteminde yer alacak bazı önemli
fonksiyonları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür.


Hastane personelinin özlük dosyalarının tutulması ve saklanması.



Gerekli durumlarda bu dosyalardan bilgi alma ve yeni kayıtların ilave
edilmesi.



Otomatik olarak görev denetiminin sağlanması.



Personel problemlerini açığa çıkaracak raporların alınması, örneğin nöbet
problemi ve iĢe devamsızlık.



ÇalıĢanların özel yetenek ve belge durumlarının bilinmesi.



Hastane ücret bordrosu sistemine bağlı olarak personel giderlerinin maliyet
dağılımının hesaplanması.



Personelin verimliliği ve kalite kontrolü ile ilgili bilgi sağlanması.

Bilgisayar sistemi tarafından üretilen raporlar, aylık personel analizi, Üç aylık
devamsızlık raporları, bölümler arasındaki üretkenlik, verimlilik raporları, yetkili
Ģahıslar tarafından talep edildiğinde alınabilir. Bu sistemin insan gücü kullanılarak
yapılandan daha güvenilir ve ucuz olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca iĢ yükü analizleri
yaparak hastanenin eleman ihtiyacını gösterecek Ģekilde de dizayn edilebilmelidir.

2.2 Tanı ve Tedaviyi Desteklemeye ĠliĢkin Sistemler
Tanı ve tedavi konuları ile ilgili bilgi sistemlerine, hastane yönetiminde kullanılan
bilgi sistemlerine olduğu kadar ilgi gösterilmemiĢtir. Klinik bilgi sistemlerinin
geliĢtirilmesinde yönetim bilgi sistemlerine nazaran bazı olumsuzluklar ve güçlükler
yaĢanmıĢtır. Bu tür çalıĢmalar büyük bir finans kaynağı ve emek gücü
gerektirmektedir. Bu istemlerin çok güvenilir ve dikkatli bir tasarımın sonucu olması
Ģarttır. Bu bilgi sistemlerinin güvenilirliğini sağlayabilmek için bazı özel Ģartların
yerine getirilmesi gerekir. Bu Ģartları ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.


Sistemleri kullanacak personel dikkatli seçilmiĢ ve iyi yetiĢtirilmiĢ olmalıdır.



Bilgisayar

sistemlerinin

ve

yazılımının

kullanılmasında,

güvenliğin,

gizliliğinin mutlak sağlanması gerekir.
Doktorun karar vermesine yardımcı olmak üzere, hastaya ait veriler ile tıbbi bilgileri
karĢılaĢtıran sistemlerde iki ayrı yöntem söz konusudur. Birinci sistemlerde doğrudan
sinyal

iĢlemleri

uygulanmaktadır

(Elektrokardiogramın

yorumlanması

ve

elektrosefalogramların analizi konularında uygulanmaktadır). Ġkinci sistemlerde ise

tıbbi düĢünce yürütme ve karar verme beklenmektedir. Burada alınan tahlil
sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.
Klinik konularda düĢünce yürüten ve karar veren sistemler henüz tam güvenilir
olmayıp, bir uzman doktorun, yerini asla tutamazlar. Bu açıdan bakıldığında
yönetimi desteklemeye iliĢkin sistemlerden elde edilen bilgiler klinik bilgilere
nazaran daha güvenilir olarak kabul edilebilir.
Bilgisayardan elde edilen ve tanıya yardımcı olan bilgiler yanında hastayı izleme ve
tedavi konularında yararlanmak üzere bir takım sistemler de geliĢtirilmiĢtir. Bu
konuda bilgisayarda oluĢturulan tedavi protokolü ve uyarı sistemleri, radyasyon
tedavisini planlama sistemleri, bilgisayarlı hasta takip sistemlerinin ilginç
örneklerdir.
2.2.1 Bilgisayar Destekli Hasta Takip Bilgi Sistemi
Hasta takip sistemlerinde bilgisayar, hastanın yaĢam sinyallerini sürekli olarak
izlemek ve periyodik olarak fizyolojik verilerini göstermek iĢlevini üstlenmektedir.
Ġlk aĢamada hastaya bağlanan izleme donanımından elde edilen analog veri,
bilgisayarda iĢlenecek ve görüntülenecek biçimde sayısala (digital) dönüĢtürülür. Bu
veriler bellekte saklanarak, periyodik olarak ya da istenildiğinde görüntülenir.
Burada amaç, öğretim ve eğitimdir. Bilgisayar programları, programlanmıĢ düĢünme
ve karar verme kurallarına göre klinik verilerine trend analizleri uygulanarak, sınırlı
verileri geniĢletmektedir. Trend verileri hasta sinyallerinin zaman içerisindeki
değiĢimini görüntüden izlemeye de yaramaktadır. Hasta izleme sistemi; yoğun bakım
servisinde, hasta yatağının yanında bulundurulacağı gibi bilgi aktarımı amacı ile
uzaktaki bir yoğun bakım merkezine de bağlanabilmektedir. Hasta takibi sisteminde
kalp atıĢı, kan basıncı, hasta ısısı gibi fonksiyonlar anında bilgisayar ekranından
izlenebilmektedir.
2.2.2 Bilgisayar Destekli Hasta Kayıt Bilgi Sistemi
Hastalık kayıtlarının tedavi ve bakım süresince tutulması bir anlamda tüm
hastanelerde bir zorunluluktur. Buradaki sistemin kolaylığı hastanın yattığı andan
itibaren hastaneden çıkıncaya kadar geçen zamanda tıbbi kayıtlarının bilgisayar

ortamında bir arĢiv oluĢturularak tutulmasıdır. Taburcu olunca da bir arĢiv kaydı
verilir. Hastanın tekrar baĢvurusunda ya da ayakta tedavisinde bu arĢiv kaydı esas
alınır. Hastalık kayıtları aynı zamanda doküman olarak bir denetim aracı ve doktor
muayenelerinde de bir baĢvuru kaynağıdır. Özellikle eğitim hastanelerinde,
araĢtırmalara veri tabanı olarak hizmet gören bir kaynak sayılmaktadır. Bu nedenlerle
hastalık kayıtlarının dikkatli bir Ģekilde tutulması gerekmektedir.
Hastalık kayıtları yönetiminde bilgisayar desteği büyük yarar sağlamaktadır. Bu
sistem ; genelde hastaların kimlik bilgilerini, hastalığın sınıflamasını, demografik
faktörler çerçevesinde kayıtların indekslenmesini içerir. Böylece herhangi bir
araĢtırma ve denetimde kayıtları geri çağırmak mümkündür.
2.2.3 Bilgisayar Destekli Laboratuar ve Eczane Bilgi Sistemi
Laboratuar Bilgi Sistemleri, test iĢlemlerini otomatik olarak yapmak ve laboratuar
verilerini iĢlemek biçiminde, iki aĢamalı iĢlevi üstlenmektedir. Test yapan laboratuar
aletlerini bilgisayara bağlayarak bulguların sonuçlarının alınması ve hasta dosyasına
iĢlenmesi sağlanır. Bir hastanede laboratuar bilgi sistemi her birimde bağımsız olarak
çalıĢabileceği gibi laboratuar otomasyon sistemine de bağlanarak da çalıĢabilir. Bir
laboratuar bilgi iĢlem sistemi; test isteklerinin kaydı, örnek toplanmasını
programlama ve test iĢlemleri, tamamlanan test sonuçlarını kaydetme, ilgili yere
hemen iletilmesi gereken test raporlarını düzenleme, hastaya ait test özetlerini
hazırlama, laboratuara ait istatistik bilgileri çıkarma, laboratuarın yönetim
kademesince denetimi ve kalite kontrolü için gerekli kayıtları tutma iĢlevini
üstlenmektedir.
Komple bir laboratuar bilgi sisteminden beklenen alet otomasyonu ile bilgi iĢlem
fonksiyonlarının birlikte yürütüldüğü bir yönetim bilgi sistemidir. Böylece hastadan
test örneği alındıktan sonra, otomatik olarak bütün iĢlemler tamamlanır ve sonuç
bildirilerek kayıt edilir. Hastaneye ait otomatik laboratuar bilgi sisteminin hastane
bilgi sistemine bağlanması gereklidir. Sebebi ise, test sonuçları merkez hasta veri
dosyasına girmeli ve tamamlanan testlerin numara ve tipleri hasta muhasebe
kayıtlarına geçirilerek, parasal karĢılığı çıkarılmalıdır.

Hastane eczanelerinde de geniĢ bir bilgi iĢlem ihtiyacı mevcuttur. Ġlaçların sipariĢi,
stoklanması, ve dağıtımının dikkatli biçimde denetimi, az da olsa tıbbi hatalardan
sakınmak üzere güvenli kayıtlar tutmak ve saklamak bir zorunluluk olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Eczane bilgi sistemleri de; bağımsız ya da hastane bilgi sistemine
entegre olarak çalıĢabilmektedir. Genelde bağımsız eczane bilgi sistemleri, zehirli
ilaçların denetimi, ilaç sipariĢi ve envanter kontrolü, hastalara ilaç dağıtımının
denetimi, ilaçlarla ilgili bilgi birikiminin oluĢturulması ve hasta borçlarının
hesaplanması konularına yönelik geliĢtirilmiĢtir.
Hastane Bilgi Sistemi Merkezi‟ne bağlı eczane bilgi sistemlerinde, hastane
yöneticileri veya yetkililer kullandıkları bilgisayar vasıtasıyla verilen ilaçları eczane
bilgi sistemine girerek anında görme ve denetleme imkanına sahiptirler.
Merkezi bilgi sistemine sahip eczane sistemlerinde ilaç sipariĢleri, hastanın muayene
veya tedavi olduğu servislerdeki terminallerden giriĢ yapılarak verilir. Ġlaç isteği
hastanın kimliği eklenmiĢ ve etiketli basılı kağıt halinde eczaneye iletilir. Bu
sistemde ilaç stokunu takip ve hasta borcunun çıkartılması iĢlemleri otomatik olarak
yapılır.

2.3 Hastane BütünleĢik Bilgi Sistemi
Tam bütünleĢik bilgi sistemlerinde amaç, hastanedeki tüm ana bilgi sistemi
fonksiyonlarının bir arada bağlantılı (entegre) olarak yürütülmesidir. Hastane
faaliyetlerine yönelik geliĢtirilen entegre hastane bilgi sistemi, bir hastanenin tüm
uygulamalarına cevap verebilecek özellikte hazırlanmıĢ tıbbi, idari ve mali bilgi
bütünlüğünü entegre bir ortamda sağlayan organizasyon etkinliğini artıran bir
uygulama yazılımıdır. Bu yazılım paketi ile hastanelerin personel kullanılarak
izlenen özel veya genel çalıĢmaları, bilgisayar ortamına taĢınır. Hastanenin bilgi
akıĢının doğruluğu, hızı ve güvenliği artarken hastane genelinde ve bölüm
seviyesinde mevcut fonksiyona yararlı bir çözüm sağlanır.
Hastaneler, insan sağlığı ile ilgili yoğun kapasitede veriyi iĢler, kontrol eder ve
saklar. Bütün faaliyetler boyunca bu veriler, muhtelif yerlerden hastanın dosya veya
dosyalarına değiĢik formatlarda ve ortamlarda doldurulur, her birimde de değiĢik
amaçlı yorumlanır. ĠĢte kurulacak entegre bilgi sistemi gerektiğinde eriĢilmek üzere

bu bilgi birikiminin oluĢturulmasını sağlar. Hastane bütünleĢik bilgi sistemi kavramı
kapsamında yer alan, konular Ģu Ģekilde ifade edilebilir.


Hastane Genel

Bilgi

Sistemi: Hastanede

yapılan

günlük

iĢlemleri

kolaylaĢtırmak amacı ile tüm hastane için dizayn edilmiĢ bir bağlı (on-line)
sistemin kurulmasıdır. Personel takibi, malzeme ve stok takibi vb. iĢlemler bu
kapsamdadır;


Tıbbi Bilgi Sistemi: Tanı ve tedavi gibi konularda, tıbbi yorumlarda
bulunmaya yardımcı olan, veri toplayan ve iĢleyen bir sistemdir. Hastaneye
gelen hastaya yapılan tetkikler, konulan teĢhis ve bunların sonuçlarının
bulunduğu sistemler buna örnektir.



Yönetim Bilgi Sistemi: Hastane yönetiminde düĢünce yürütme ve karar
verme, planlama ve denetim görevlerinde yararlanmak amacıyla verileri
toplayan ve iĢleyen bir sistemdir.



Veri Tabanı Yönetim Sistemi: Kullanılacağı programlardan bağımsız olarak,
birbiri ile iliĢkili görülen olabildiğince çok veriyi toplamak, bu verileri
gerektiğinde geri çağrılarak ve özel raporlar haline getirilebilecek nitelikteki
genel bir format içerisinde saklama iĢlemlerini gerçekleĢtirir.

Tam entegre hastane bilgi sistemlerinde hem tıbbi hem de yönetim sistemlerinin bir
arada bulunması gerekmemektedir. Fakat sisteme her iki bilgi sisteminin de
elemanları az ya da çok ölçüde katılmaktadır. Çünkü her hastane bilgi sisteminde
veri dosyası oluĢturmak ve saklamak üzere bir veri tabanı tekniği uygulanmaktadır.
Bu çerçevede;


Hastanelerde anahtar bölgelere yerleĢtirilmiĢ olan özel terminaller vasıtasıyla
on-line sistemi ile doğrudan veri giriĢinin sağlanması, geri çağrılması ve
görüntülenmesi,



Hastanenin istenen her birimine bilgi iletilebilmesi için otomatik bilgi
gönderecek sistemin kurulması,



Hastanedeki günlük iĢlerin birleĢtirilmesi ile, sistemin bir bütünü oluĢturması,

Tam bütünleĢik sistemin kurulmasında; veri dosyalarının düzenli olması, veri
tanımlarının kullanılması, bilgi iĢleme ve alt sistemler arasında bilgi iĢlem
yöntemlerinin otomatik yürütülmesi koĢullarının yerine getirilmesi beklenmektedir.
Kullanıcı iĢlevselliği bakımından modüler olan bir yapının, tüm sistem boyunca
entegre bir veri tabanı içerisinde tüm bu modüler iĢlevleri birleĢtiren özelliğe sahip
olması gereklidir. Hastanın laboratuar tahlilleri ile ilgili istekler; isteği yapan
bölümün iĢlevi olduğu kadar bu istekle ilgili tahsilat ve sonuç girme iĢlemini yapan
tahakkuk bürosu, vezne, laboratuar gibi bölümleri de ilgilendirmektedir.
Entegre yapı birimler arasında oluĢmaya baĢladıkça kuruluĢun elle doldurulmuĢ
belge tutma ve takip etme ihtiyacı ortadan kalkmaya, gereksiz olmaya baĢlayacaktır.
Ancak, terminallerin ulaĢmadığı birimler var ise bu tür birimlerin sisteme
katılmamalarından dolayı genel sistem akıĢının bozulmamasını sağlayacak bir
entegre yapı oluĢturulmalıdır.
Modüler yapı içerisinde donanımlar dağıtılmıĢ olabilir (Laboratuarda, Eczanede, Acil
serviste, Radyolojide ayrı sistemlerin olması gibi). Burada entegre yapı yazılımı,
donanımın dağılmıĢ olmasını gözetmeksizin bütünde tek bir sistem olarak
çalıĢabilme özelliğini gösterecek yapıda olmalıdır.
Birden fazla birimi (Modülü) ilgilendiren tek kalem istekler olabilir (Checkup gibi)
Entegre olmayan bir yapıda Checkup ile ilgili istekler Poliklinikten, Laboratuardan,
Radyoloji bölümünden ayrı ayrı yapılmak zorundadır.
Hastaneler için kurulacak entegre bilgi sistemi belli baĢlı standardı olmayan bu
sektörün dinamizmine uygun bir esnekliğe sahip olmalıdır. Hastanelerdeki
kullanıcıların farklı kesimlerden oluĢması (Doktorlar, HemĢireler, Memurlar,
Yöneticiler, Diğer görevliler v.b.) kullanılacak yazılımın belli bir esnekliğe (kolay
kullanım, parametrik yapı) sahip olması zorunluluğunu getirmektedir. Bu denli farklı
uçlardan oluĢan kullanıcı kitlesinde kullanım bir kesime kolay gelirken diğerine de
zor gelebilir. Bu nedenle kullanılacak entegre sistem her türlü son kullanıcının
yaptığı iĢe yatkın ve kullanıcısına hitap edebilecek esnekliğe sahip olmalıdır. Yazılım
esnekliği yanında yazılımın üzerinde çalıĢtığı veri tabanı, iĢletim sistemi ve
donanımında aynı esnekliğe sahip olması gereklidir.

Kurulacak entegre yönetim bilgi sisteminin esnek bir menüye sahip olması,
kullanıcıların rollerinin tanımlanmasını ve iĢ organizasyonuna göre baĢtan
tanımlanmıĢ görevlerine göre hareket etmesini sağlayacaktır. Bu esneklik içerisinde
kullanıcının görev tanımında değiĢiklikler oluĢtukça sisteme yeni fonksiyonları
tanıtabilecektir. Örneğin, Laboratuarda sadece kan alma iĢlemi yapan kiĢinin
karĢısında olması gereken ekranın hiç bir fazla bilgiye gerek olmadan sadece kendi
iĢi ile ilgili olarak "kan alma ve test onaylama" menü seçeneğinin olması hem eğitimi
hem de uygulamaya geçiĢi kolaylaĢtıracaktır.
Entegre Hastane Bilgi Sistemi kuruluĢ aĢamasında sistemin; donanım, iĢletim
sistemi, veri tabanı belirlenirken kuruluĢ ihtiyacının ne olduğu ön planda tutulmalı,
kullanıĢsız bir donanım veya yazılım sahibi olma riski konu ile ilgili olanlarca göz
önünde bulundurulmalıdır.

2.4 Modüler Hastane Bilgi Sistemi
Hastaneler entegre uygulamalar için önemli bir platform olduğu gibi farklı iĢletim ve
uygulama ortamlarının kendi içlerinde ve diğer birimlerle olan iliĢkilerini de kapsar
(laboratuar, Radyoloji, Nükleer Tıp, Poliklinik, Hasta kabul, Eczane gibi). Bu
bölümlerdeki faaliyetler göz önüne alındığında modüler bir tasarım yapılması gereği
ortaya çıkmaktadır. Ancak modüler yapı entegre sistem ile uyumlu hale getirilmediği
takdirde birimler birbirinin iĢleyiĢinden habersiz olarak sonuç bekleyici bir biçimde
faaliyetlerini sürdüreceklerdir.
Modüler yapı kuruluĢun ilk yatırım maliyetini düĢürür. Özellikle safhalara bölünmüĢ
kuruluĢ iĢlemlerinde ilk elde demode olabilecek büyük donanım yatırımının
yapılmasına gerek kalmayacaktır. Örneğin ilk safhada döner sermaye uygulamasının
faturalama kısmından baĢlanarak, alacakların takibi, muhasebe, stok, ambar, klinik,
poliklinik, laboratuar, Eczane, Radyoloji zincirlemesi içerisinde sonuca gidilir. Böyle
bir yaklaĢımla, modül bazında eğitim programı kolaylıkla uygulanabilir ve son
aĢamaya kadar kuruluĢ içerisindeki faaliyetlerin oturtulması sağlanır.
Modüler yapının sağladığı diğer bir avantaj, bütünlüğün korunması için merkezi bir
yapı gerektirmemesidir. Bu yapı ile hizmet veren birimler bizzat hizmet sunan birim
olarak kendi modülleri ile, iliĢkin hizmetler için diğer birimlerle veya diğer

birimlerden aldıkları hizmetle faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Böyle bir yapı ilk
yatırım maliyetini büyük ölçüde azaltır. [1-3].

3. HASTA KAYIT SĠSTEMLERĠ

Hasta Kayıt Sistemleri Hastane Bilgi Sistemi‟nin bir parçasıdır. Hasta Kayıt
Sistemleri kaliteli sağlık hizmetleri sunumu için kaçınılmaz bir zorunluluktur ve
gerek hasta gerekse sağlık hizmetini sunan personeli bir Ģekilde yakından ilgilendirir.
Hasta Kayıtlarının baĢlıca üç açıdan sağlık hizmetlerine katkısı olduğu belirtilmiĢtir .


Bilgisayar Tabanlı Hasta Kayıt Sistemi (BHKS), sağlık personelinin verilere
eriĢimini kolaylaĢtırarak sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırmaya
yardımcı olur ve hasta bakımı sırasında klinik hatırlatıcı olarak karar alma
sürecine yardımcı olur.



Sunulan sağlık hizmetinin değerlendirilmesi için klinik verilere elektronik
ortamda eriĢime olanak vererek araĢtırma kolaylıkları sağlar.



BHKS maliyetleri düĢürür, personelin üretkenliğini iyileĢtir ve hastane
verimliliğini arttırır.

Hasta Kayıt Sistemleri (HKS) hakkında detaylara inmeden önce, temel bazı
kavramların açıklanmasında yarar vardır. Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü‟ne göre bu
tanımlamalar Ģunlardır: [6]
Hasta Kaydı: Bir hastanın sağlığıyla ilgili yaĢamı boyunca elde edilen temel
bilgilerin saklandığı bir depodur. Bu bilgi, sağlık personeli tarafından sağlık hizmeti
sunumu sırasında ya doğrudan hasta ya da hasta yakınından elde edilir. Geleneksel
olarak hasta kaydı, kağıt üzerinde saklanır ve hasta bakım verilerini içerir.
Bilgisayar Tabanlı Hasta Kaydı (BHK): Kullanıcılarına zamanında ve doğru verilere
ulaĢmasını sağlamak, uyarılar, hatırlatmalar ve klinik karar desteği vermek üzere
tasarlanan bir sistemde yer alan elektronik bir hasta kaydıdır. Kayıtlar bilgisayara
kaydedilip barındırılır.

Birincil Hasta Kaydı: Sağlık personelinin sağlık hizmetini sunarken hasta verisini
incelemek, gözlemlerini, eylemlerini veya emirlerini belgelemek için kullanılır.
Ġkincil Hasta Kaydı: Birincil kayıtlardan türetilmiĢtir ve klinik olmayan kullanıcılara
(örneğin, hasta bakımına doğrudan katılmayan kiĢiler) destekleme, değerlendirme ve
iyileĢtirme çalıĢmalarında yardımcı olmayı amaçlayan seçilmiĢ veri elemanlarını
içerir. Hasta bakım desteği; yönetim, düzenleme ve ödeme faaliyetleri gibi bilgileri
içerir. Hasta bakımı değerlendirme ise, kalite planlama, hizmetlerin incelenmesi ve
tıbbi veya yasal denetlemeler anlamına gelir. Hasta bakım iyileĢtirme ise araĢtırma
anlamında kullanılmıĢtır. Zaman zaman bu kayıtlar ikincil veritabanı adı verilen bir
yapı altında da toplanırlar.
Hasta Kayıt Sistemi: HKS, hasta kayıtlarının yaratılması, kullanılması, depolanması
ve istendiğinde geri getirilmesi iĢlemlerini yerine getiren bileĢenler kümesidir. Bir
HKS genellikle sağlık hizmeti sunan birimin düzenlemeleri içerisinde yer alır ve
insan, veri, kural ve yordam, veri iĢleme ve depolama ve iletiĢim gibi bileĢenleri
vardır [7].
BHKS, hem yönetsel hem de tıbbi fonksiyonları bulunan Hastane Bilgi Sisteminin
bir parçası olabileceği gibi, belirli bir hastanın sağlığı veya hasta bakımıyla ilgili bir
takım gerçeklerin depolandığı ve iĢlendiği sistemler olarak tanımlanan Tıbbi Bilgi
Sistemleri‟nin de bir parçası olabilir. BHKS sağlık hizmetinin sunulması için önemli
bilgileri toplamayı, depolamayı, iĢlemeyi ve gerektiğinde geri getirilebilmeyi
amaçlayan bir çeĢit Klinik Bilgi Sistemi‟dir. Klinik bilgi sistemlerinin temel odak
noktası finanssal veya faturalama bilgisi değil, hastaya ait klinik verilerdir. Bu tür
sistemler sadece belirli bir klinik verilerini (örneğin, laboratuar verileri) tutmak için
tasarlanmıĢ olabileceği gibi, hastaya ait her türlü verinin tutulduğu (örneğin,
Bilgisayar Tabanlı Hasta Kayıt Sistemleri) sanal bir veri grubu da olabilir.

3.1 Bilgisayar Tabanlı Hasta Kayıt Sistemleri(BHKS)’nin ĠĢlevleri
Geleneksel HKS‟lerin temel iĢlevi hastaya sağlığı ile ilgili ve daha sonradan
gereksinim duyulacak olan bilgilerin depolanmasını sağlamasıdır. BHKS‟nin ise en
azından iki ilave iĢleve daha sahip olması gerekir:



Klinik problem çözme sürecine kılavuzluk edebilmelidir.



Karar analizi, hatırlatma, risk yönetimi gibi kağıda dayalı geleneksel
HKS‟lerde bulunmayan diğer akıllı özellikleri klinisyene sunabilmelidir.

Bilgi teknolojisi çok daha fazla verinin elde edilmesi, iĢlenmesi ve entegre edilmesini
sağlar. BHK sadece bir bilgi deposu değildir. BHK gereksinim duyulan ve her biri
ayrı Ģekil ve yerleĢime sahip veriler topluluğunu ifade eder. Örneğin, eskiden röntgen
filmleri tıbbi kayıtlardan ayrı saklanırken, günümüz teknolojisi ile filmler sayısal
olarak ve bu filmlerin raporları da metin olarak BHK yapısında entegre edilerek bir
bütün olarak saklanabilmektedir.
BHK‟dan maksimum yarar kullanıcıların hasta bakımı sürecine aktif olarak entegre
edildiklerinde sağlanmaktadır. Gerçek zamanlı kullanım en doğru ve tam veriyi
kullanmayı, otomatik olarak uyarılarda bulunma ve hatırlatma fonksiyonlarını yerine
getirilmesini sağlar. Son olarak, BHK doğrudan hasta bakımı dıĢında da
kullanılmaktadır. Örneğin, klinik süreçlerin ve prosedürlerin etkinliğinin ve
verimliğinin değerlendirilmelerinde de kullanılır. BHK doğrudan hasta bakımının
iyileĢtirilmesini sağladığı gibi sağlık yönetimini de kolaylaĢtırır.
BHK farklı dönemlerde kurulmuĢ, farklı yeteneklere sahip bir grup sağlık bilgi
sistemleri bütünü olarak değerlendirilebilir. Gerçek bir BHKS, organizasyon
içerisindeki tüm bileĢenleri entegre edebilmeli, gerektiğinde beraber çalıĢabilmesini
sağlayabilmeli, üstten bakıldığında tek bir sistem varmıĢçasına davranabilmelidir.
3.1.1 Veri Toplama ĠĢlevi
Veri toplama iĢlevi verilerin derlenmesi ve bilgisayar sistemine girilmesini ifade
eder. Bu verilerin kaynağı doğrudan hastanın kendisi veya hasta hakkında bilgi
sahibi bir yakını olabileceği gibi, bir tele tıp uygulamasının sonucu da olabilir veya
tıbbi bir cihazdan otomatik olarak elde edilen bilgiler de olabilir. Veri toplama iĢlevi
toplanan verilerin sonraki iĢlemleri için yapısallaĢtırılmalarını zorunlu kılmaz. Çünkü
toplanan veri bir resim de olabilir. Bu iĢlev bir kodlama sisteminin kullanımı da
zorunlu kılacağı gibi, aynı zamanda verinin alındığı yerin veya kiĢinin de
kaydedilmesini zorunlu kılar.

3.1.2 Depolama ĠĢlevi
Depolama verinin fiziksel yerini ifade eder. Hasta kayıtları nerede saklanırsa
saklansın öncelikle kalıcı ve korunmuĢ bir bölgede hastanın yaĢamı boyunca
saklanmalıdır. Ölüm sonrasında verilerin saklanması ise ilgili organizasyonun
politikalarına bağlıdır. Verilerin kalıcı olarak saklanması sürekli bir bakımı zorunlu
kılacağından, genellikle bu tür veriler aktif ve inaktif olarak ayrı ayrı
değerlendirilirler. Depolama iĢleviyle ilgili bakım çalıĢmaları, ilgili donanımın ve
yazılımın kontrol edilmesini içerir. Bu nedenle, BHKS‟lerin yazılım bakımlarını
yapabilmeleri için yazılımın kaynak kodlarına eriĢebilir olmaları gerekmektedir.
Depolama iĢlevi felaket planları yapılmasını ve verilerin yedeklerinin periyodik
olarak alınmasını gerektirir. Yedekleme ve kurtarma iĢlemleri depolama iĢleminin
tam olarak yapılabilmesi için zorunludur.
3.1.3 EriĢim ve ĠletiĢim ĠĢlevi
Bir HKS‟nin ilk ve en önemli iĢlevi kullanıcıların gereksinim duydukları anda
bilgiye kolaylıkla ulaĢabilmelerini sağlayabilmesidir. Eğer bu özellik yeteri kadar
sağlanamıyor ise HKS‟lerin diğer özelliklerinin kullanıcı için çok anlamlı değildir.
EriĢim özelliği kabaca, hazır bulundurma, uygunluk, güvenilirlik ve kullanım
kolaylığı gibi genel özelliklerle tanımlanabilir. Klinisyen olmayan kullanıcılar
genellikle verilere sadece çalıĢma saatlerinde gereksinim duymalarına karĢın,
klinisyenlerin günde 24 saat eriĢimine olanak verebilmelidir. Bu gereksinim uygun
yerlere yerleĢtirilmiĢ terminaller aracılığıyla sağlanabilir ve HKS‟lerin sistemin
çökmesi, kayıtların kaybolması gibi olaylara tahammülü yoktur ve aynı kayda aynı
anda birden fazla kiĢinin eriĢebilmesine olanak tanınmalıdır.
Farklı kullanıcılar farklı seviyelerde bilgiye gereksinim duyarlar. Kullanıcının aradığı
bilgiye kolaylıkla eriĢebilmesi genellikle kayıt formatına bağlıdır. Kağıt tabanlı
mevcut sistemlerde kayıt formatı ayrıklık (segregate) ilkesine dayanmasına rağmen,
BHKS‟lerde tümleĢik (integrated) kayıt formatı kullanılması gerekir. Bu nedenle,
BHKS tasarlama aĢamasında, kağıda dayalı mevcut sistem birebir kopyalanmamalı,
yapı dikkatle irdelenmelidir.

TümleĢik kayıt sisteminde ise, kullanıcının aradığını kolaylıkla bulabilmesi için
uygun kullanıcı ara yüzleri (içindekiler veya indeks) geliĢtirilmelidir. Bir diğer
önemli konu ise, kullanıcının istediği detayda bilgiyi sunabilmesine yardımcı
olmalıdır. Bu aĢamada, kullanıcının bilgisayar bilgisine bağımlı kalmadan,
kullanıcının aradığı kayıt veya detayla ilgili her türlü ayrıntıyı sisteme verebileceği
ortamlar sağlanmalıdır. (Örneğin, konuĢma diline yakın sorgulama dilleri veya
ergonomik kullanıcı ara yüzleri gibi.) Kullanıcıların aradıkları bilgiye ulaĢmaları için
uygun bir terminal bulmalarından daha da önemlisi, sorguyu sisteme gönderdikten
sonra ilk sonuçları alıncaya kadar geçen süre olarak tanımlanan “yanıt süresi”nin de
kabul edilebilir sınırlarda olmasının sağlanmasıdır.
Ġçerik Tabanlı EriĢim: BHKS‟lerde saklanan verilerin çok büyük bir bölümü
biçimsiz (unformatted, unstructured) veri özelliklerine sahiptir. Biçimsiz veriler en
çok serbest Ģekilde yazılmıĢ epikriz ve anemnez raporları ve film görüntüleri olarak
karĢımıza çıkar. Bu veriler standart bir veri tabanı uygulamasında sorgulama
sürecine aktif olarak katılmayan nesnelerdir. Bu tür verilere eriĢim için bir BHKS
depoladığı biçimsiz veriler üzerinde Ġçerik Tabanlı EriĢim (ITE, Content-Based
Retrieval CBR) gerçekleĢtirebilmelidir. ITE, sorgulama ve eriĢim sürecinde biçimsiz
verilerin içeriklerinin kullanılması temel ilkesine dayanır. Bu yolla, arĢivdeki veriler
sadece veri tabanında saklanan pasif objeler olmaktan kurtularak, sorgulama ve
eriĢim sürecine doğrudan katılan aktif birer obje haline gelirler. ITE, verilere eriĢim
için, görüntülere iliĢkilendirilmiĢ dosya no, hasta adı, soyadı vb. gibi dıĢsal özellikler
yanında, görüntülerin içsel özelliklerine göre de eriĢilebilirliği sağlar. Tipik bir ITE
sorgusu, kullanıcının herhangi bir görüntüde yer alan bir tümörün dokusuna (pattern)
veya Ģekline benzerlerinin yer aldığı diğer görüntüleri içeren hasta dosyalarının
numaralarını arĢivden getirilmesi Ģeklinde olabilir. BHKS‟lerde ITE kullanımı
oldukça yeni bir kavram olup çok çeĢitli sorgulama modelleri geliĢtirilebilir.
3.1.4 Bilgi ĠĢleme ĠĢlevi
Bilgi iĢleme iĢlevi, verilere ulaĢılarak iĢlenmesi ve bilgi haline dönüĢtürülmesini
sağlar. Bu iĢlemler, ilaç-ilaç etkileĢimlerine, allerjiler ve anormal sonuçlara karĢı
uyarı veya alarmlar sağlayan karar destek araçlarını içerir. Bunların yanında, randevu
ve standart tedavi yönetimi ve benzeri aktiviteleri de içerir. Bu sistemler genel kabul
görmüĢ tedavi kılavuzlarına ve protokollerine eriĢimi de içerebilir.

3.1.5 Güvenlik ĠĢlevi
BHKS‟lerde sadece yetkili insanların hasta kayıtlarına eriĢimi garanti edilebildiği
için kağıt tabanlı HKS‟ne göre daha iyi bir koruma sağladığı söylenebilir. Güvenlik
iĢlevi eriĢim kontrolü, veri koruma ve bütünlük olarak üç temel özelliğe sahip
olmalıdır.
EriĢim Kontrolü: Bir hastanın kayıtlarının bir sağlık kurumunda BHKS saklanmasına
izin vermesi, bu bilgilere herkesin eriĢebilmesine izin vereceği anlamına gelmez. Bu
nedenle, BHKS‟lerde kiĢilerin hangi yetki ve amaçla bu verilere ulaĢtığının
kesinlikle kontrol altında tutulması gerekir. Bir BHKS‟de her eriĢim için Ģu bilgiler
kaydedilmelidir:


Kullanıcının kimliği ve yetki seviyesi



EriĢimin tarihi, saati ve yeri,



EriĢimin türü (görüntüleme, ekleme, silme, kopyalama vb.)



EriĢimin kapsamı

Veri Koruma: BHKS bir çok farklı kaynaktan verileri toplayarak kullanıcılara
sunulmasını gerektirir. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için BHKS‟ler açık teknoloji ve
mimarilerin kullanılması ile yapılır. Bu mimariler, güvenli veri iletiĢimine olanak
tanıyan ağ ve mimariler olmalıdır. ġifreleme verilerin fiziksel olarak korunması
sağlanamadığında gereklidir. Ġlave olarak internet gibi adanmamıĢ ağ yapılarında
eriĢimin kontrol edilmesi ve filtrelenmesi için “firewall” uygulamalarına gereksinim
vardır.
Veri Bütünlüğü: Bütünlük, bir nesnenin eĢlenikliğidir ve veri (doğruluğu ve tamlığı),
programları, sistemi ve ağı ilgilendirir. Veri bütünlüğü, bir verinin orijinal içeriğinin
değiĢtirilmemesini gerektirir. BHKS‟lerde verilerin orijinal içeriğinin umulmadık bir
Ģekilde değiĢtirilmesine karĢı mekanizmalar olmalıdır. Düzeltmenin gerekli olduğu
durumlarda, verinin orijinali ve düzeltmeyi yapan kiĢinin kimliği de kaydedilmelidir.

3.1.6. Bilgi Sunumu ĠĢlevi
BHKS‟ler bilgileri kullanıcıların tercih ettikleri Ģekilde sunabilme yeteneğine sahip
olmalıdır. Kullanıcılar verileri kaynağına, tarihine veya diğer bir değiĢkene göre
görmek isteyebilirler. Veri detay veya özet halinde de istenmiĢ olabilir. Raporlar
metin tabloları, grafikler, veya diğer bir Ģekilde de sunulabilmelidir. Aynı veri farklı
kullanıcılar tarafından farklı Ģekil ve detayda istenmiĢ olabilir. BHKS aynı veri
tabanından farklı isteklere göre bilgi sunumları üretebilmelidir. [4-7]

3.2 Hastanelerde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgi ĠĢlem
Bugünlerde ülkemizdeki hastane iĢletmeciliğindeki geliĢmelere paralel olarak,
çağdaĢ iĢletmeciliğin bilgisayar yardımı olmadan yapılamayacağı hemen herkes
tarafından kabul edilmektedir. Hastane yöneticilerinin sevindirici yoğun ilgisi ile
birlikte, birçok hastane yöneticileriyle yapılan konuĢmalardan anlaĢılan o ki;
bilgisayarların henüz nerede ve nasıl etkin kullanılabileceği tümüyle açıklığa
kavuĢmuĢ değil. Bilgisayarların etkin bir Ģekilde kullanıldığı geliĢmiĢ ülkelerde de
diğer sektörlere göre daha yavaĢ geliĢen sağlık sektöründe bilgisayar kullanımı,
ülkemizde de aynı çizgiyi göstermektedir.
3.2.1 Hastanede Bilgisayar Kullanılmasının Amaçları
1. Hastanın özgeçmiĢine ve hastalığına ait tüm bilgiler ile, hastanın hastaneye
giriĢinden çıkıĢına kadar olan tüm iĢlemlerinin ve raporlarının (Poliklinik,
Laboratuar, Ameliyat, Anestezi, Eczane, Radyoloji, Patoloji, EKG. Endoskopi ve
Servislerdeki v.b.) bilgisayara anında kaydedilmesi ve istendiğinde bu bilgilere
eriĢilebilmesi ve bu sayede hastalara daha iyi bir hizmet verilmesi.
2. Hastanın özgeçmiĢine ve daha evvelki hastalıkları ve laboratuar sonuçları ile ilgili
bilgilere süratle eriĢilmesini sağlayacak bir çağdaĢ arĢivleme sisteminin kurulması.
Bu sayede sağlık hizmetlerinde en önemli sorunlardan biri olan zaman kaybını
önleyerek hastalığın teĢhisinde daha süratli ve güvenilir sonuçların alınması.

3. Hastane idaresi ile ilgili tüm bilgilerin bilgisayara girilmesi, gerekli bilgilerin daha
sağlıklı ve merkezi bir Ģekilde çıkarılması. Bu sayede hastanedeki tüm idari
iĢlemlerin daha sağlıklı ve düzgün bir Ģekilde yürütülmesi.
4. Hastane faturalama ve resmi evrak hazırlama iĢlemlerinin süratli ve güvenilir bir
Ģekilde yapılması dolayısıyla hastane gelirlerinin artması. Bütün masrafların, her
birimde

olduğu

anda

girilmesi

sayesinde

unutulmaktan

veya

kayıtların

kaybolmasından dolayı olabilecek gelir kaybının önlenmesi.
Ücretli hastaların istendiği anda borcunun hesaplanması ve hastaya tüm birimlerde
yapılan masrafları kapsayan tek bir faturanın hemen çıkarılabilmesi.
Evraklı hastaların faturalarının hastanın çıkıĢında çıkarılarak hemen ilgili kurumuna
gönderilmesi. Aynı kurumdan gelen hastaların faturalarının icmal listesinin hemen
çıkarılarak kuruma tüm faturaların birlikte gönderilmesi.
Kurumlardan ve ücretli hastalardan tahsil edilen paraların bilgisayarlara kaydedilerek
kurumlar ve ücretli hastalara ait hesapların güncel olarak tutulabilmesi ve bu bilgilere
istendiği anda eriĢilebilmesi.
Birimlerin ve doktorların elde ettikleri gelirlerin yukarıdaki bilgilerden istenildiği
anda üretilebilmesi.
5. Hastanedeki tüm alım, satım ve malzeme dağıtım iĢlemlerinin bilgisayar vasıtası
ile yürütülmesi, varsa kaçakların ve suiistimallerin önlenmesi, bunun için;


Satın alınan her malzemenin faturasının bilgisayara kaydedilmesi,



Ġlaç, sarf malzemeleri, malzeme stoklarının takibi,



Alınan malzemenin adet ve alım fiyatlarının incelenmesi,



Malzemenin hangi firmalardan alındığının ve fiyatının incelenmesi,



Alınan malzemenin hastane içinde kimlere verildiğinin tespiti,



Belli bir demirbaĢ numarası ile verilen bir malzemenin hangi birime
verildiğinin tespiti,



Ayniyat alındı ve teslim alma iĢlemlerinin istendiği anda bilgisayardan
çıkarılması ve muhasebenin bilgisayarda tutulması.

6. Laboratuar, röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, patoloji, EKG, solunum
fonksiyon testi, endoskopi, epikriz, anestezi ve ameliyat raporlarının, hasta tedavi
protokollerinin ve doktor isteklerinin bilgisayardan çıkarılması, ve bu rapor ve
bilgilere istenildiği anda bilgisayardan eriĢilebilmesi.
7. Hastane doktor ve sağlık personelinin sicil kayıtlarının ve bordrolarının
bilgisayarda takibi.
8. Hastane kütüphanesi kayıtlarının bilgisayara girilmesi ve bu sayede hastane
personeline ve çevredeki diğer sağlık personellerine daha iyi hizmet verilmesi.
9. Bilgisayara girilen tüm bilgilerden faydalanılarak hem idari hem de hastalıklarla
ilgili konularda sağlıklı ve istatistiksel bilgi üretilmesi. Bu bilgilerle istatistiksel
bilimsel araĢtırma yapma imkanlarının sağlanması.
10. Hastanede yapılan iĢlemler hakkında detaylı raporların alınabilmesi. Birimlerin
gelir ve giderleri hakkında devamlı olarak bilgi alınabilmesi sayesinde birimlerin
daha verimli çalıĢmasının sağlanması.
11. Sağlık Bakanlığının belli aralıklarla istediği istatistiksel bilgilerin bilgisayar
vasıtası ile sıhhatli bir Ģekilde verilebilmesi.
3.2.2 Hastanelerdeki Verileri ĠĢleme
Hastanelerde bilgi iĢlem, öncelikle "teĢhis ve tedavi" de yardımcı olacak bir çalıĢma
alanı olarak düĢünülmekte ve bu öncelikle olaya bakılarak alınan kararlarla içinden
çıkılamaz yanlıĢlara varılmaktadır. Elbette ki bilgisayar, bir hastanede teĢhis ve
tedavi için çok önemli ve halihazırda hemen hemen tüm tıbbi aletlerde kullanılan bir
araçtır, ama konuya tüm hastanenin bilgi iĢlem otomasyonu olarak bakıldığında
önceliğin bir iĢletmenin kurulu çarklarının iyi yürütülmesinde yardımcı olmak
olduğu ve buna bağlı olarak, bir iyi kurulmuĢ iĢletme zinciriyle birlikte, tıbbi
kararlara destek verecek halkalar olabileceği görülmektedir. Hedeflerin bu zincir
içinde değerlendirilmesi beklentilerin de istenilen Ģekilde gerçekleĢmesini getirir.

Bilgi ĠĢlem, en basit anlatımı ile bilginin optimum koĢullarda saklanması ve
iĢlenmesidir. Bu depolama ve iĢleme, iĢletmenin türü ve yapısına göre kurulmuĢ
donanım (üzerinde çalıĢılacak bilgisayarlar -hardware-) ve onun üzerinde çalıĢacak
yazılım (kullanılacak uygulama programları- software-) olarak çok farklılıklar
gösterebilecektir. Özellikle hastane gibi iĢletmelerde tüm tıbbi cihazların artık
bilgisayar desteği ile çalıĢtığını düĢünürsek, bilgi iĢlem; iĢletmeyi yönlendiren
bilgisayarla tıbbi aletlerin entegre (otomatik bilgi alıĢ veriĢi) edilebileceği bir
otomasyona dönüĢecektir.
Hastanelerde kullanılan yazılım paketlerinde baz alınan program grubu Hastane Bilgi
Sistemi adı altında yürütülerek, hastanın tıbbi ve finanssal kayıtlarının ana hatları ile
tutulması iĢlemidir. Bu ana sisteme bağlı olarak (entegre çalıĢan) diğer departmanın
iĢletimine özgü çalıĢma kurallarını içeren diğer programlar dizisi bu çalıĢmaları bir
bütün haline getirir.
3.2.3 Bilgi ĠĢlem Departmanı
Bütün bu iĢlemleri yapacak bir bilgi iĢlem departmanının kurulması bir hastanenin
atacağı ilk adımlardan biri olmalıdır. Çünkü bir hastanenin her türlü çalıĢma
kayıtlarını en etkin ve doğruya en yakın takip etmenin Ģartlarından biri bu
departmana sahip olmasıdır ve bununla iĢletimsel ve tıbbi kalite çalıĢmaları için ilk
adım da atılmıĢ olur.
Bir bilgi iĢlem departmanının oluĢumundaki önemli bir husus da teknik elemanların
seçilmesi iĢlemidir. Seçilecek bu teknik ekibin; bilgi iĢlem konusunda deneyimli,
mesleği bilgisayar programcılığı/mühendisliği olan, daha önceden sistem kurmuĢ,
geliĢtirmiĢ kiĢilerden olması tercih edilir. Bu ekipten (yeni kurulan birçok
iĢletmelerde olduğu gibi) bilgi giriĢi yapılması veya kontrol edilmesi yerine iĢletme
için çok daha faydalı ve anlamlı olacak, yukarıda özetle belirtilen görev alanlarına ait
teknik çalıĢmalar beklenmelidir.

3.2.4 Kullanılacak Program Seçimi
Bilgisayarların yukarıda anlatılan fonksiyonları yerine getirmesi için hastanelerin her
biri bir çok bakımdan ayrı iĢletme özelliklerine sahip departmanlarında çalıĢacak
entegre bir programlar dizisine (yazılım paketine) nasıl ve hangi yoldan sahip
olacağına karar vermelidir. Bunun için üç seçenek görülmektedir.
1. Bütün programların hastanenin kendi bilgi iĢlem departmanı tarafından
geliĢtirilmesi,
2. Tüm departmanlar veya bazı departmanlar için çeĢitli firmalardan veya aynı
firmadan bir paket satın alınıp uygulamaya sokulması ,
3. Bazı programların kendi bilgi iĢlem departmanı tarafından geliĢtirilip veya
daha önceden mevcut bir paketinin olup, değiĢtirilmesi düĢünülen bazı
departmanlar için paket satın alınması,
Bu üç yoldan hangisi seçilirse seçilsin, Bilgi ĠĢlem Departmanı her kademedeki tüm
yöneticilerle bir arada çalıĢma yapmak ve iĢletimsel olarak en uygun program
analizlerini, kurulacak bir ekip ile gerçekleĢtirmek durumundadır. Kurulan ekibin
gerekli çalıĢmaları yaparak ardından da teknik boyuttaki inceleme ve araĢtırmalarla,
kendilerine en uygun çalıĢma prensiplerinin yukarıda belirtilenler arasında hangisi
olduğunu belirlemelidir. Elbette ki bunun belirlenmesinde sadece ekip olarak yapılan
analizler ve bilgi iĢlem departmanının yönlendirdiği teknik platform olmayacak
ayrıca iĢin finans yapısı ile uygulamanın süreci de önemli bir parametre olarak ele
alınacaktır.
Yukarıda belirtilen üç yöntemin de düĢünülen bu parametreler bazında artı ve eksileri
olacağı kaçınılmazdır. Bu artı ve eksiler kısaca değerlendirildiğinde;
Birinci seçenek: Bu seçenek için, hastanenin kendi bünyesinde, kendi kurallarına
göre bir program üretme açısından en doğrusu olduğu düĢünülebilir, ancak hastane
yeni kurulmuĢsa veya hedeflenen teknik baz için parti parti program değiĢikliğine
geçiĢ gerçekleĢtirilemiyorsa, bu seçim süreç ve teknolojik geliĢmeler açısından akılcı
bir tercih olmayacaktır. Ayrıca yapılacak bu çalıĢmalar için, teknolojik bilgi ve
beceriye sahip bilgi iĢlem elemanlarının iĢ değiĢikliği imkanlarının ve ücret
skalalarının ne kadar yüksek olduğu göz önüne alınırsa, eleman tutma ve maliyetinin

de önemli bir problem olarak karĢımıza çıkacağı açıktır. Dahası, muhasebe, personel,
satın alma ve stok kontrolü, randevu ve poliklinik takibi, hasta kabul ve yatan hasta
takibi, tıbbi kayıt, radyoloji, laboratuar, patoloji gibi daha bir çok bölüm için
yapılacak analizler ve yüzlerce programı baĢtan yazmak, test etmek ve iĢletmeye
sokmak çok zaman alacaktır. Bilgi iĢlem elemanlarının becerisine, sayısına bağlı
olacak bu süreç optimum Ģartlarda bile para ve zaman kaybına neden olacaktır.
İkinci seçenek: Eğer ilk defa bir sistem kuruluyorsa yada çalıĢmakta olan bir sistem
yenisi ile değiĢtiriliyorsa ve bu iki sistem için gereken teknik alt yapı aynı değilse bu
seçenek kaçınılmaz gibi gözükmektedir.
Bu tercih doğrultusunda, tüm hastanenin birimlerince entegre çalıĢacak bütün bir
paket bulmak, dünyadaki geliĢmiĢ ülkelerde bile çok sık karĢılaĢılan bir durum
değildir. Genelde Hastane Bilgi Sistemi adı altında, ayakta ve yatan hastaların tıbbi
ve finanssal takibini yapan bir paket satın alınmakta ve bu ana pakete (çoğunlukla
satan firma tarafından) entegre edilen, aynı veya değiĢik firmalar tarafından üretilmiĢ
eczane, laboratuar, radyoloji gibi paketlerle yazılım platformu oluĢturulmaktadır.
Bütün bu birimlere ait program paketlerinin aynı yazılım firması tarafından üretilmiĢ
olanına sahip olmak, aynı firma ile iliĢkileri yürütmek açısından bazı kolaylıklar
getirebileceği gibi her yönden tek bir firmaya bağlı olmanın sıkıntılarını da
doğuracaktır.
Bu tercihin en önemli noktası, böyle bir çalıĢma ile bir veya birden fazla firma ile
ortak

bir

projeyi

yürütmeye

baĢlanacak

olmasıdır.

Bunun

için

seçilen

firma/firmaların iĢ ciddiyeti, disiplini, mali portresi, eleman kapasitesi, teknik kadro
seviyesi yapılacak iĢin baĢarıya ulaĢmasındaki en önemli kriterler olacaktır. Bütün
bunların yanında, firma ile birlikte programları tanıyıp, benimseyecek ve onların
iĢletmede doğru ve etkin kullanımla yerinin olmasını sağlayacak bir bilgi iĢlem
departmanı, Ģirket menfaatlerini korumada ve iĢletme kurallarını iyi bilen bir ekip
olarak yönlendirmede çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu ekip daha sonrada olaya
sahip olur , paketlerin geliĢmesi ve düzeltilmesinde de her zaman kurumun yanında
yer alacaktır.
Üçüncü seçenek: Bu seçenek ise hastanenin ana sistem kabul edeceğimiz Hastane
Bilgi Sistemine, bilgi iĢlem merkezi tarafından geliĢtirilerek veya daha önceden satın

alınıp sahip olunarak, diğer departman veya departmanlar için yazılım paketlerinin
satın alınıp, bunların entegrasyonun yapılmasıdır. Böyle bir çalıĢma için hem iyi bir
teknik kadroya sahip olmak (birinci tercih kadar geniĢ bir yelpaze olmasa da), hem
de iĢi çabuklaĢtırmak için entegre çalıĢabilecek bazı bölümlerin paketini bulmak
gerekecektir. Bu tip bir çalıĢma iĢletme içinde, eğer alt yapı müsaitse yumuĢak bir
geçiĢle daha ileri teknolojiye veya arzu edilen daha ileri bir çalıĢma ortamına geçiĢi
sağlayacaktır. Birinci ve ikinci tercih yollarıyla belirli seviyede bir bilgi iĢlem
teknolojisine sahip olmuĢ bir hastanede, bu karma çalıĢma en ideal olanı
görünmektedir.
Ġkinci ve üçüncü tip uygulamalarda göz önünde tutulması gereken en önemli husus,
satın alınan programlara ait kaynak kodlarının (source) da satın alınmasıdır. Bu, daha
sonra projesinin teslim alınması sonrasında bilgi iĢlemin yürütmeyi üstlenmesi
açısından ve projenin yürütüldüğü üçüncü parti firmalara tümüyle bağımlı olmamak
açısından çok önemli bir noktadır.
Yazılım konusundaki seçimden sonra, sıra yazılımın üzerinde çalıĢacağı bilgisayar
donanımına karar vermeğe

gelecektir.

Buraya

kadar bahsedilenlerden de

anlaĢılabileceği gibi, eğer elinizde olan bir donanımla iĢi yürütmeniz gerekmiyorsa,
öncelikle yazılıma daha sonra donanıma karar vermek, yazılım seçiminde iĢletmeye
en uygun olacağına inancımızı, donanıma bağlı olmaksızın seçme imkanını
kazandıracaktır. Donanım seçiminde öncelikle karar verdiğimiz yazılımın optimum
koĢullarda çalıĢması göz önünde bulundurularak, kullanıcı sayımız, gelecek
hedeflerimiz önemli parametreler olarak yer alacaktır.[8]

3. VERĠTABANI

Veritabanı, belli bir alanda, birbiriyle iliĢkili olarak düzenlenmiĢ ve

bir amaca

yönelik veriler topluluğudur. Birçok kullanıcı tarafından kullanılan, birbirleriyle
iliĢkili geniĢ bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için
kurulan bilgisayar temelli bir kayıt tutma sistemidir. Sistemin amacı verileri kayıt
etmek ve bakımını yapmaktır. Bir organizasyonda verilerin merkezi kontrolünü ve
iĢlenmesini sağlar. Veriler düzenli bir biçimde elektronik ortamda kaydedilirler.
Düzenli olarak yedeklenen ve kontrol edilen bu bilgiler çok sayıda uygulamanın ve
kullanıcının hizmetine sunulur. Büyük miktarlardaki verilerin hızlı ve güvenli bir
biçimde gereksinim duyulan bilgiye dönüĢtürülmesi veritabanlarının en önemli
özelliklerinden birisidir.
Bir veritabanı sistemi, birçok kullanıcının paylaĢımına açık, olan geniĢ bir veri
kümesidir. Bu sistem, veri depolanması, düzenlenmesi, sorgulanması iĢlemlerini
sağlar. Bu iĢlemleri gerçekleĢtirme mekanizmasına veri yönetimi adı verilir . Bilgi
verilerin iĢlenmiĢ Ģeklidir. Verilerin çeĢitli iĢlemlerle anlamlı hale getirilmiĢ
sonuçlarıdır. Yapılan iĢlemler toplama ya da özetleme vb iĢlemlerdir. Bilgi,
yöneticilerin karar almasına yardımcı olan öğelerdir. Verilerin ya da ham bilgilerin
bir iĢlem sonucunda yöneticiler için yararlı hale getirilir.
Bir iĢletmede tüm çalıĢanlar bilgiye gereksinim duyarlar. Ancak bilgiye duyulan
gereksinim özellikle yönetim düzeyinde oluĢur. Üst düzey yönetim planlama ve
kontrol gibi yönetimsel fonksiyonları için bilgiye gereksinim duyarken, alt düzey
yönetim özellikle operasyonel ve günlük iĢlemler için bilgiye gereksinim duyar.

Eski yıllarda elle tutulan veritabanı sistemlerinden de söz etmek mümkündür. Ancak
günümüz koĢullarında hız kapasite vb. yönden organizasyonların, hatta kiĢilerin
gereksinimlerini karĢılayacak olan veritabanlarının elektronik olması ve bilgisayar

sistemleri tarafından sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle veritabanlarına daha
büyük saklama kapasiteleri, güvenlik, programlama dilleri, yardımcı programlar vb.
özellikler eklenmektedir.
Veritabanı sistemleri geliĢtirilmeden önce, veriler klasik dosya sistemlerinde
tutulurdu. Bu tür bir yapıda sistem, bilginin kullanıcılarca eriĢilmesi, kullanılması ve
iĢlenmesi olanağı sağlayan pek çok uygulama programı içerirdi. Bu uygulama
programları, sistem programcıları tarafından organizasyonun ihtiyaçlarına göre
yazılır, yeni ihtiyaçlara gereksinim duyuldukça yeni uygulama programları sisteme
eklenirdi. Bu da zamanla, daha çok dosya ve daha çok uygulama programının
sisteme eklenmesi anlamına gelir. Bu klasik dosyalama sistemin pek çok dezavantajı
vardır.


Gereksiz veri tekrarı



Veri eriĢiminde güçlükler



Güvenlik problemi



Veriye çoklu eriĢim



Senkronizasyon problemi vb.

Bilgisayar üzerinde gerçekleĢtirilen veritabanı sistemleri değiĢik Ģekillerde olabilir.
Kapasite, hız, güvenlik, veri transferi, uyumluluk, iĢletim sistemi, kullanıcı ile iliĢkisi
ve daha birçok alanda değiĢik veritabanı uygulamaları vardır. Bir doktorun belli
sayıda hasta kayıtlarını tuttuğu sistemlerden baĢlayarak, büyük Ģirketlerin değiĢik
verileri toplamak ve analiz etmek için kullandıkları veritabanı sistemleri, muhasebe
programları ya da bir ülkenin nüfus bilgilerini tutabilecek kapasitede büyük
veritabanı sistemleri ya da bütün dünyadan eriĢilebilecek olan dev veritabanı
sistemleri verilebilecek örneklerdir.

3.1 Veritabanı Sistemlerinin Avantajları
Veritabanı sistemlerinin pek çok avantajı vardır. Veritabanı sistemlerinde veri
tekrarları ya tamamen ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Veritabanındaki

tekrarlı verilerin, veritabanının her yerinde hep aynı Ģekilde tutulması sağlanarak,
tutarsızlıkların oluĢması önlenir, ayrıca disk alanı israfı engellenir. Veritabanı
sistemlerinde standart bir sorgu dili; kullanılabilir. Özellikle SQL dilinin
farklılıklarının giderilmesi, standardizasyonunun sağlanması için ANSI (American
Standarts National Institue) ve ISO (International Standarts Organization) bir araya
gelerek bir çalıĢma baĢlatmıĢ ve 1987 yılında resmi olmayan ilk SQL standardı olan
SQL1 ortaya çıkmıĢtır. Daha sonraki yıllarda geliĢen ihtiyaçlar ile yeni SQL
standartları da yayınlanmıĢtır. [12]
Bunun yanında veritabanı sistemlerinin getirdiği riskler de bulunmaktadır. Veritabanı
sistemlerinin en önemli dezavantajı maliyetleridir. Paketleri çok pahalı oldukları gibi
bunların kurulumu ve bakımlarının da maliyetleri yüksektir. Bir diğer dezavantaj,
veritabanı sistemlerinin baĢtan hatasız olarak tasarlanmasının gerekmesidir .
Genellikle konusunda uzman bir veritabanı tasarımcısına ihtiyaç duyulur.

3.2 Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS)
Bir veritabanının kurulması, üzerinde çeĢitli iĢlemler yapılması için gerekli bilgisayar
yazılım sistemine Veritabanı Yönetim Sistemi (Database Management Sistem,
DBMS) denir. Bir Veritabanı Yönetim Sistemi, hem kendi arasında iliĢkili bir veri
topluluğunu, hem de bu veriye eriĢmek amacıyla kullanılacak programları içerir.
DBMS'nin asıl amacı, veritabanı bilgisini depolamaya, iĢletmeye elveriĢli ve verimli
bir ortam sağlamaktır. Veritabanı Yönetim Sistemi standart bir dil ile uygulamalara
ve kullanıcılara hizmet verir.
3.2.1 Veritabanı Yönetim Sistemi’nin BileĢenleri:
Temelde verilerin kullanımını ve paylaĢımını sağlayan iyi bir Veritabanı Yönetim
Sisteminin bileĢenleri Ģunlardır;


Veri eriĢimini ve iĢlenmesini sağlayan arabirim: Verileri görme, silme,
değiĢtirme, ekleme, düzenleme iĢlemlerini sağlayan arabirim.



Uygulama ve veritabanı geliĢtirme olanağı sağlayan arabirim: Uygulama
geliĢtiriciler için uygun ortam sağlar.



Veri sözlüğü: Veri yapısını gösterir ve sistem kataloğunda bulunur .



Veri modeli: Veritabanı tasarımı için geliĢtirilmiĢ bir arabirim.



Sorgulama Dili: Sorgulama için en yaygın olarak SQL adı verilen yapısal
sorgulama dili kullanılır. Farklı veritabanı sistemleri için farklılıklar gösterir,
ancak SQL temelde standart bir dildir.



Güvenlik sistemi : Kullanıcıların izin ve yetkilerinin düzenleneceği ortam.



Raporlama : Sorgu sonuçlarının rapor halinde yönetimini sağlayan araçlar.

3.2.2 Veritabanı Yönetim Sistemi’nin Fonksiyonları:
Veri saklama, eriĢme ve güncelleĢtirme: DBMS kullanıcıların verilerini saklamasını,
onlara eriĢebilmesini ve güncelleĢtirebilmesini sağlamalıdır. Veritabanı Yönetim
Sistemi verilerin belli bir düzende kayıt edildiği ve eriĢim sisteminin düzenlendiği bir
yazılım sistemidir. Kayıt edilen verilere değiĢik Ģekillerde ulaĢılabilir ve
güncelleĢtirilebilir. Veritabanı Yönetim Sistemi verileri belli bir düzende; dosyalar,
tablolar, kayıtlar, alanlar olarak içermelidir. Verilerin yerleĢimi ve veriler arasındaki
iliĢkiler veritabanı yönetiminde çok önemli rol oynar. Veritabanı bir dosya olarak
açılıp kullanılabilmelidir.Yani kullanıcının eriĢebileceği bir katalog olmalıdır.
Bir grup iĢlemi yapabilme: Veritabanı Yönetim Sistemi mantıksal iĢlem gruplarının
(transactions) kullanılmasını sağlamalıdır. ĠĢlem grupları bir grup iĢlemin (batch) tek
bir blok olarak ele alınmasını iĢlenmesini ve kontrolünü sağlar. Veriler üzerinde
birçok iĢlemin ardı ardına yapılması sırasında ara bir iĢlemin yapılamaması (bir hata
oluĢması) durumunda grup iĢlem tamamıyla iptal edilir. Diğer bir deyiĢle iĢlem geri
alınır (rollback). ĠĢlemlerin tam olarak tamamlanması (commit) bir grup iĢlemin
sorunsuz olarak tamamlanması anlamına gelir.
Aynı anda iĢlem yapabilme: Birçok kullanıcının paylaĢımına açık olan veritabanları,
bu kullanıcıların aynı anda veritabanını sorunsuz olarak kullanmasına olanak
vermelidir. Bu kullanıcılar istediği verilere ulaĢabilmeli ve istediği bilgileri
güncelleĢtirebilmelidir. Bu süreç içinde veritabanı bilgileri paylaĢtırma ve kilitleme
mekanizmalarını çalıĢtırabilmelidir. Veritabanı Yönetim Sistemi verilerin yedeğinin
alınması gibi gerekli iĢlemleri yapmalıdır.

Bütünlük : Veritabanı sistemlerindeki diğer bir özellik de verilerin bütünlüğüdür
(data integrity). Bu özellik farklı tablolar içinde yer alan veriler arasında bütünlük
sağlanarak etkin saklama, eriĢme ve raporlama olanakları sağlanır.Böylece
veritabanındaki verilerin iliĢkilerine dayanarak veriler korunmalıdır
Bakım: Veritabanı bozulan verileri kurtarabilmelidir. Kullanıcılar kontrol edilmeli ve
sisteme zarar vermesi engellenmelidir. Bununla birlikte bozulan bilgilerin
düzeltilmesi gibi kurtarma (recovery) hizmetlerini verebilmelidir
Yetkilendirme: Veritabanı Yönetim Sistemi, verilerin yetkisiz kiĢiler tarafından
kullanılmasını önlemelidir. Veritabanı kullanıcıları belli haklarla yetkilendirilebilmeli ve birçok kullanıcı tarafından izinlerine göre kullanılabilmelidir. KiĢiler,
gruplar ve yönetici olarak veritabanı kullanıcıları, kullanıcı adı ve parola ile izin
sistemi içinde veritabanını kullanmalıdırlar. Veritabanında bulunan veriler baĢka
programlar tarafından açılmayacak biçimde Ģifrelenmelidir
Veri bağımsızlığı: Dosyaya eriĢen programların yapısı, dosyadaki verilerin
yapısından bağımsız olmalıdır. Yapıda meydana gelen değiĢiklikler programlarda da
değiĢiklik gerektirmemelidir. EriĢim programları, herhangi bir özel dosyadan
bağımsız olacak Ģekilde yazılmıĢlardır. Veri dosyalarının yapısı, DBMS katalogunda
eriĢim programlarından ayrı olarak saklanır. Veri dosyalarının yapısında meydana
gelen bir değiĢiklik, sadece sistem katalogunda değiĢikliğe sebep olur . Uygulama
programları bundan etkilenmez. [9, 12 ]
ĠletiĢim: Veritabanındaki verilerin diğer programlarca girdi olarak kullanılması
istenebilir, bu tür bir çalıĢma için DBMS‟nin bu programlarla iletiĢim kurabilmesi ve
verileri gönderebilmesi çok önemlidir.
Kullanım kolaylığı: Veritabanı bilgisayar konusunda uzman olmayan kiĢilerin de
rahatlıkla kullanacakları bir yapıda olmalıdır. Ayrıca veritabanı belli yardımcı
hizmetlere sahip olmalıdır.

3.3 Veritabanı Yönetimi
Veritabanı yönetim sistemleri kullanımının en önemli sebeplerinden biri de hem
verinin, hem de eriĢim sağlayan programların merkezi kontrolünü sağlamasıdır. Tüm

sistem üzerindeki merkezi kontrolü sağlayan kiĢi “veritabanı yöneticisi”dir.
Veritabanı yöneticisinin sistem üzerindeki fonksiyonları Ģunlardır:
Depolama yapısı ve eriĢim metotlarının tanımı:

Veritabanı Yöneticisi

uygun

depolama yapısını ve eriĢim metotlarını, tanımlamalar kümesi halinde yazar ve
bunlar veri depolama ve veri tanımlama dili DDL (Data Definition Language )
derleyicisi tarafından oluĢturulur.
ġema tanımı: Veritabanı yöneticisi, orijinal veritabanı Ģemasını pek çok tanımlama
kümeleri yazarak oluĢturur. Bu tanımlamalar, DDL derleyicisi tarafından data
sözlüğü (dictionary) içinde saklanacak tablolar haline getirilir ve veritabanı
oluĢturulmuĢ olur.
Veri eriĢiminde yetkileri ayarlamak: Veritabanı Yönetici veri eriĢimini ayarlar
veritabanının belli kısımlarının belli kullanıcı grupları tarafından görülmesine izin
verir. Bu yetkilendirme bilgisi farklı ve özel bir sistem yapısı ile saklanır.
Kısıtlarının belirtilmesi: Veritabanındaki veri değerlerinin belli tutarlılık kısıtlarına
uyması gerekir .Bunun için limitler belirlenir. Her veri giriĢinde ve güncellemede bu
kontrol edilir.

3.3.1 Veritabanı Kullanıcıları
Bir veritabanı sistemi ile amaçlanan, veri çıkarımı yapma, veriye eriĢme veya yeni
kullanıcıları, sistemle veri depolamayı sağlamaktır. Veritabanı

sistemi veri

etkileĢimlerindeki beklentilerine göre 4 gruba ayrılabilir:
Uygulama Programcıları: Delphi, Visual Basic, C, Pascal gibi programlama dillerini
kullanan bilgisayar uzmanlarıdır. Yazdıkları programlara, uygulama programları
denir ve bu programlar aracılığı ile, veritabanı üzerinde veriler ile değiĢik iĢlemler
yapılır.
GeliĢmiĢ Kullanıcı: Program yazılmadan sistem ile iletiĢim kurabilir. Bir sorgulama
dili kullanarak istekte bulunurlar. Her bir sorgulama, DML (Data Manipulation
Language ) ifadelerini, depolama yönetiminin anlayacağı talimatlar haline getirildiği
bir sorgu süreci sunar .

ÖzelleĢtirilmiĢ Kullanıcı: Bunlar ÖzelleĢtirilmiĢ veritabanı uygulamaları yazan bilgi
sahibi kullanıcılardır. Bu uygulamalar, klasik dosya sistemine uyum sağlayamayacak
çalıĢmalardır. Örnek olarak bilgisayar destekli tasarım sistemleri, uzman sistemler,
grafik ya da iĢitsel veri yapıları saklayan sistemler ve modelleme sistemleri
verilebilir .
Genel Kullanıcılar: Veritabanı için Sıradan kullanıcılardır. Bir banka veritabanına
eriĢerek, hesap aktarım iĢlemini yapmak isteyen kiĢi bu tür kullanıcıdır .

3.4 Uygulama Programları
Veritabanı ile kullanıcı arasında görev yapan ara yüz programlarıdır . Kullanıcının
veritabanı kayıtlarına rahatça eriĢebilmesini, veri ekleme, değiĢtirme, silme gibi
iĢlemleri rahat yapabilmesini sağlayan programlardır.

3.5 Meta-Data
Bir veritabanı sistemi, veritabanı bilgileri yanında, aynı zamanda veritabanı
sisteminin bir tanımını da içerir. Bu tanım, veritabanı sistemi içinde bulunan her
dosyanın yapısını, her veri kaleminin depolanma formatı veriler üzerindeki çeĢitli
kısıtlar gibi bilgiler içerir ve bu saklanan bilgi meta-data olarak adlandırılır.
Veritabanının yapısını tanımlayan bu bilgiler bir katalog Ģeklinde sistem katalogunda
saklanır. DBMS yazılımı, belirli bir uygulamaya özgü olan bir yazılım değildir, genel
bir pakettir. Bu nedenle belirli bir veritabanındaki dosyaların yapısını bilmek için
sistem kataloguna bakmak gerekir. Bu sayede eriĢilecek verinin tipi ve biçimi
belirlenir.
DBMS yazılımı, sistem katalogunda gerekli bilgiler depolandığı taktirde, herhangi
bir veritabanı ile uyum içinde çalıĢabilmelidir.

3.6 Sorgu Prosesi
Veritabanında veriler üzerinde değiĢiklik yapmak ve bu verilere ulaĢmak için yapılan
iĢlemler dizisine sorgu prosesidir. Bir veritabanı yönetim sisteminin verileri
sorgulama iĢlemi sırasında Ģu adımlar sırasıyla gerçekleĢmektedir:
1. Kullanıcı, veritabanına eriĢimi sağlayan sorgulama programı aracılığı ile
yukarıdaki gibi bir SQL komutunu yazarak çalıĢtırır.
2. DBMS bu komutu alır ve analiz eder.
3. Veri sözlüğünden fiziksel veritabanı tasvirlerini ve gerekli kayıtları içeren disk
dosyalarının yerlerini öğrenir .
4. ĠĢletim sistemi devreye girerek, gerekli kayıtları disk üzerindeki dosyalardan alır
ve onları sistem bufferlarına aktarır .
5. DBMS veriyi bufferlardan okuyarak kullanıcının önüne getirir.
6. Kullanıcıya istediği liste sunulmuĢ olur [12]

3.7 ĠliĢkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS)
Veritabanı sistemleri için 3 farklı model belirlenmiĢtir. Veritabanı yönetim
sistemlerinin en önemli sınıflandırması veri modeline göre yapılan sınıflandırmadır .


HiyerarĢik tabanlı veritabanı



Ağ tabanlı veritabanı



ĠliĢkisel tabanlı veritabanı

ĠliĢkisel veritabanı modeli esnek bir model olduğundan birçok ĠliĢkisel Veritabanı
Yönetim Sistemi (RDBMS) yazılımı geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemleri veri modeli olarak
iliĢkisel tabanlı sistemlerdir. Sistemdeki iliĢkisellik hem verilerin etkin kullanımını
sağlar, hem de iliĢkisel bütünlük kuralı sağlanır .
RDBMS özelliği, istemci/sunucu veritabanı yönetim sistemlerinde bir standart haline

gelmiĢtir. Ġstemci/Sunucu veritabanı sistemlerinde iĢlemler mantıksal olarak,
uygulamanın kullanıcı arabirimi ve veritabanı yönetimi olarak ikiye bölünür . Ġstemci
bilgisayar kullanıcı arabirimidir, sunucu ise veritabanı yönetimini kontrol eden
birimdir.
Sunucu birimi genellikle server bir iĢletim sistemi yazılımı üzerinde çalıĢır . Sunucu
birimi veriler üzerindeki iĢlemleri daha hızlı yerine getirir. Veriler üzerinde, güvenlik
ve paylaĢımı sağlar. Ġstemci birim ise verilerin girildiği, raporların alındığı
birimlerdir.
Ġstemci/Sunucu veritabanı modelinde veriler üzerindeki arama, sıralama, aritmetik vb
gibi temel iĢlemler sunucu üzerinde yapılır. Bunun aksine istemci/sunucu olmayan
diğer veritabanı uygulamalarında ise verilerin tamamı herhangi bir iĢlem için istemci
bilgisayara taĢınacağından istemci bilgisayar ile sunucu bilgisayar arasındaki ağ
trafiği çok daha fazla olur. Bu yüzden performans düĢer.
Bunlar göz önüne alındığında, RDBMS'lerin istemci/sunucu veritabanı yönetim
sistemlerinde kullanımının avantajları çoktur. Öncelikle veri bütünlüğü sağlanır. Veri
bütünlüğü sunucu düzeyinde gerçekleĢtirilir. Böylece veriler üzerinde merkezi bir
kontrol sağlanır. Ayrıca, iliĢkisel veritabanı sistemlerinde verilere eriĢmek için
kullanılan SQL dili, birçok RDBMS geliĢtiricisi tarafından standart bir dil olarak
kabul edilmiĢtir. Bir diğer avantajı esnekliktir. Yani, veritabanının oluĢturulması ve
değiĢtirilmesi iĢlemlerinin kolaylığıdır. Aynı zamanda sistem güvenliği verilere
eriĢim için gerekli yetki kontrollerinin yapılması ile sağlanmaktadır. RDBMS
sistemlerinde güvenlik uygulama bazında değil, sunucu düzeyinde gerçekleĢtirilir .
En önemli avantajlardan biri de veritabanı içinde gereksiz verilere yer vermemek için
öngörülen normalizasyon kurallarını içermesidir .

3.8 Veritabanı Sistemlerine Soyut YaklaĢım

3.8.1 Veri Görünümü
DBMS kendi içinde birbirleriyle iliĢkili dosyalar ile bunları kullanıcıların eriĢimine
sunan ve bazı iĢlemlere izin veren programların bir bütünüdür. Bir veritabanı
sisteminin en önemli amacı, kullanıcılara kayıtlı verinin özet görünümlerini

sunabilmesidir. Burada sunulan bilginin özet olması ile kastedilen, kullanıcı
tarafından görülmek istenen, gereksiz detaylardan arınmıĢ bir bilgi olmasıdır.
Bilginin nasıl depolandığı ve iĢlemlerin nasıl sürdürüldüğüne dair detaylar gizlenir.
3.8.2 Veri Soyutlama
Sistemin kullanıĢlı olması için, etkin veri kullanımı sağlanmalıdır. Bu da insanları,
veritabanındaki veriler ve aralarındaki iliĢkileri daha kompleks veri yapıları ile ifade
edebilecekleri tasarımlara yöneltmiĢtir. Bir veritabanı görünümünün, kullanıcıların
karĢılaĢacağı 3 seviyesinden bahsedilir .


Fiziksel Seviye



Mantıksal Seviye



Görünüm Seviyesi

Fiziksel Seviye: Bilgi gösteriminde en düĢük seviyedir ve verinin nasıl saklandığını
gösterir. Bu seviyede, veri yapıları detaylı olarak anlatılır. Bu gibi detaylar
programcılardan bile saklanır.
Mantıksal Seviye: Fiziksel seviyenin bir üst seviyesidir. Bu seviyede veritabanında
hangi bilgilerin saklandığı ve bu veriler arasında nasıl iliĢkilerin yer aldığı gösterilir.
Bu seviye, karmaĢıklığın giderildiği, ve sadeleĢtirilerek detaylara girilmeden
veritabanı mantığının anlatıldığı seviyedir. Programlama dili kullanan programcılar
bu seviyede çalıĢırlar.
Görünüm Seviyesi: Bu seviye, veritabanından istenen bazı kısımların gösterilmesidir.
Mantıksal seviyenin sadeliğine göre biraz daha karmaĢık olabilir. Bu karmaĢıklık,
veritabanının boyutu ile ilgili olacaktır. Bir veritabanından pek çok görünüm
çıkabilir. Bu seviye kullanıcıların sadece belli veritabanı bilgilerine ulaĢmasına izin
veren mekanizmayı da sağlar.

3.8.3 Veri Modelleri
Bir veritabanı yönetim sistemini, kavramsal ve mantıksal düzeyde temsil etmek üzere
veri modeli kullanılır. Veri modellerinde, veritabanı nesneleri, bu nesnelerin
nitelikleri, nesneler arası iliĢkiler, kısıtlamalar gibi mantıksal kavramlar kullanılır.
Veri modeli kullanmanın yararı, kullanıcılar ve uygulama geliĢtiriciler için,
bilgisayarda bilgi depolama ile ilgili teknik ayrıntıları gizleyerek, sadece mantıksal
yapıyı sunmasıdır. Veri modelleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir:


Nesne Tabanlı Mantıksal Modeller



Kayıt Tabanlı Mantıksal Modeller



Fiziksel Modeller

3.8.3.1 Nesne Tabanlı Mantıksal Modeller
Nesne tabanlı mantıksal modelleri mantıksal ve görünüm seviyesinde veri anlatmak,
için kullanılır. Gerçekten esnek yapısal olanaklar sağlamaları ve veri kısıtlarının açık
ve net olarak belirtilmesi önemli karakterleridir. Birçok farklı model vardır ve daha
da artacak gibi gözükmektedir. En yaygın olarak tanınanları:


Varlık-ĠliĢki Modeli



Nesne Yönelimli Model



Semantik Veri Modeli



Fonksiyonel Veri Modeli

Varlık-İlişki Modeli: E-R veri modeli gerçek dünyayı algılama Ģeklimize benzer.
Temel nesnelere “varlık” adı verilir ve model, bu nesneler ile aralarındaki “iliĢki”
lerden oluĢur. Veritabanında bulunan bilgilere de bu varlıklara ait “nitelik” ler
denilir. Veritabanının tüm mantıksal yapısı, E-R diyagramları ile gösterilebilir.
Nesne, Yönelimli Model: E-R modelinde olduğu gibi nesne yönelimli model de
nesneleri temel alır. Nesneler ile nesne üzerinde iĢlem yapabilen kodlar içerir. Bu
kodlara metotlar denir. Nesneler aynı tip değerleri ve aynı metotları, ''sınıflar'' adı

altında gruplar. Sınıflar nesneler için bir tür tanımlama olarak görülebilir. Verilerden
ve metotlardan oluĢan bu tip tanımlama bir programlama diline benzer.
Bir nesnenin, diğer bir nesnenin verisine eriĢebilmesinin tek yolu, diğer nesneye
iliĢkin metodu istemesidir. Bu iĢleme, nesneye mesaj yollamak denir. Bir nesnenin
metotlarına eriĢmek ve istekte bulunmak, o nesnenin görülebilen kısmı ile ilgilidir.
Nesnenin iç kısmı ise (değiĢken örnekleri ve metot kodları) dıĢarıdan görülemez.
3.8.3.2 Kayıt-Tabanlı Mantıksal Modeller
Kayıt-Tabanlı Mantıksal Modeller, verinin mantıksal ve görünüm seviyesinde
anlatımıdır. Hem veritabanının tüm mantıksal yapısını açıkça belirler hem de
uygulama için daha yüksek seviyeden bir anlatım sağlarlar .
Kayıt-Tabanlı Modeller pek çok Ģekilde isimlendirilir, çünkü veritabanı pek çok
türde formatla yapılandırılmıĢ olabilir. Her kayıt tipinin, alanların veya niteliklerin
sayısı, ve her alan için de genel bir uzunluk vardır . Pek çok nesne tabanlı modelin
tersine kayıt tabanlı mantıksal modelin yapısal zenginliği, fiziksel seviyede değiĢen
uzunlukta kayıtlara imkan verir. Bu sayede, veritabanı iĢlemlerini yürütmede
kolaylık sağlanır.
En geniĢ anlamda, kabul gören 3 kayıt tabanlı veri modeli, iliĢkisel model, ağ modeli
ve hiyerarĢik modellerdir . ĠliĢkisel model son senelerde, diğerlerinden daha üstün
tutulmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır .
İlişkisel Model: Veriye bu veriler arasındaki iliĢkileri temsil eden bir çok varlıktan
oluĢmaktadır . Her varlık, kendisini çeĢitli biçimlerde tanımlayan niteliklere sahiptir
ve her varlık kendisini diğer örneklerden ayırt etmek için bir veya daha fazla niteliğin
bileĢiminden oluĢan eĢsiz tanımlayıcıya

sahiptir. Varlıklar fiziksel veritabanında

tablo olarak ifade edilirler. Nitelikler ise sütunlar olarak yer alırlar. EĢsiz
tanımlayıcılar, birincil anahtar ve iliĢkiler de yabancıl anahtara dönüĢür.
Hiyerarşik Model: Bu model, veri ve iliĢkilerin, kayıtlar ve linkler ile gösterilmesi
açısından, ağ modeline benzemektedir. Farkı ise kayıtların rasgele çizgeler Ģeklinde
değil ağaç yapısında organize edilmesidir. Adından da anlaĢılacağı gibi bu model
hiyerarĢik bir yapıya sahiptir. Sahip-üye, ebeveyn-çocuk iliĢkisine dayanan bir
modeldir.

Ağ modeli: Bu modelde veriler, kayıtlar ile gösterilir ve iliĢkiler de linkler ile
anlatılır. Bu iliĢkiler bir gösterge ile görüntülenir. Veritabanındaki kayıtlar, çizgelerin
bir bütünü olarak düzenlenmiĢtir . HiyerarĢik modelde bazı iyileĢtirmeler ve
değiĢiklikler yapılarak ortaya çıkan bir modeldir. [10]

Modeller Arası Farklılıklar: ĠliĢkisel model, ağ modeli ve hiyerarĢik modelden
gösterge veya link kullanılmaması yönüyle ayrılır. Bunun yerine, iliĢkisel modelde
kayıtlar içerdikleri değerlere göre bağdaĢtırılır. Bu göstergelerden bağımsız olma
özelliği de, iliĢkisel veri modeli yapısının resmi bir matematiksel temel ile
tanımlanabilmesine olanak tanır.
3.8.3.3 Fiziksel Veri Modelleri
Fiziksel veri modelleri, en düĢük seviyede veri anlatmada kullanılır. Mantıksal veri
modellerinin tersine, kullanımda olan az sayıda fiziksel veri modeli vardır . En çok
bilinenler unifying model ve frame-memory modeldir.

3.9 Sistem GeliĢtirme AĢamaları

ĠĢ Gereksinimleri

STRATEJĠ

ANALĠZ

TASARIM
DOKÜMANTASYON

YAPILANDIRMA
GEÇĠġ

ÜRÜN

ĠĢlevsel Sistem
ġekil 3.1 Sistem geliĢtirme aĢamaları [12]
Strateji safhasında iĢletme gereksinimlerine uygun bir Ģekilde; projede izlenecek yol,
kullanılacak teknoloji ve nasıl bir veritabanı sistemi kullanılacağı (örneğin iliĢkisel)
gibi temel unsurlar belirlenir.
Analiz aĢamasında iĢletme gereksinimleri tam olarak belirlenir ve bu gereksinimler
doğrultusunda kullanılacak veriler ve bu verilerin fonksiyonları ayrıntılı bir Ģekilde
toplanır ve organize edilir.
Tasarım aĢamasında ise analiz aĢamasında belirlenen ayrıntılı veriler ve bu veriler ile
ilgili fonksiyonlar, detaylı olarak veri yapıları Ģeklinde bilgisayar ortamına aktarılır.
Veri yapıları, geliĢtirilen sistemi en belirleyici Ģekilde özel programlama dilleri,
DBMS gibi bilgisayar platformlarında kullanılacak Ģekliyle temsil eder.

Yapılandırma aĢamasında artık program yazılmaya baĢlanır, formlar düzenlenir,
tasarım aĢamasında oluĢturulan veri yapılarına göre veritabanı ve veritabanı nesneleri
oluĢturulur.
Dokümantasyon aĢamasında; kullanıcı belgeleri, dokümanları, prosedürleri sistemin
kullanımını desteklemesi için geliĢtirilir .
GeçiĢ aĢamasında ise geliĢtirilen uygulama; kullanıcıların testleri, veritabanı
dönüĢümü ve buna benzer operasyonlar ile bir ürün

halini alır. Son aĢamada

geliĢtirilen yazılım iĢletilir, performansı test edilir ve sistemin bakımı yapılır.
Veri modelleme ve veritabanı tasarımı, sistem geliĢtirme Ģemasının ilk üç aĢamasına
(Strateji, Analiz, Tasarım) dayanır.'' [12]

3.10 SQL ( Structured Query Language )
ĠliĢkisel veritabanı modelinin, IBM araĢtırma laboratuarlarında çalıĢmalarını
sürdüren Dr . Edgar F . Codd tarafından geliĢtirilmesi ile SQL ve diğer veritabanı
dillerinin geliĢmesinde de büyük ilerleme görüldü. 1970'li yıllarda IBM ve Dr. Edgar
F . Codd tarafından geliĢtirilen SQL, iliĢkisel veritabanı sistemlerinde bir standart
haline gelmiĢtir. O zamandan bugüne kadar çeĢitli SQL versiyonları çıkmıĢtır.
Orijinal SQL dili, Kasım l976 da ''IBM Journal of R&D'' dergisinde tanıtılmıĢtır.
1979 yılında ise Oracle Corporation, ticari ilk SQL ortamını tanıtmıĢtır.[12]
SQL dilinin farklılıklarının giderilmesi ve bu konuda bir standardizasyona gidilmesi
için 1983 yılında ANSI (American National Standards Institute) ve ISO
(International Standard Organization) bir araya gelerek bir çalıĢma baĢlatmıĢtır.
1986 yılında ANSI (American National Standarts Institute) SQL dili için bir standart
tanımlamıĢ ve bu standart, ISO (International Standarts Org.) tarafından 1987 yılında
kabul edilmiĢ ve SQL1 ortaya çıkmıĢtır. Ġlk standart olarak tanımlanan SQL1,
yayınlandıktan kısa bir zaman içinde yetersiz kalmıĢ ve 1989 yılında SQL89 standart
olarak yayınlanmıĢtır. Ardından 1992 yılında SQL2 standardı yayınlanmıĢtır. Bu
standart ANSI SQL ve SQL-92 isimleri ile de anılmıĢtır. [9,10]
Bir iliĢkisel veritabanı modeli için Dr. Codd tarafından tanımlanan 12 kuralda Ģu
temel özellikler verilmiĢtir:

ĠliĢkisel bir Veritabanı Yönetim Sistemi veritabanlarını tamamen iliĢkisel yetenekleri
ile yürütebilmelidir. Veritabanı kapsamında içerilen tüm bilgiler tablolardaki değerler
olarak ifade edilmelidir. Her bir değere tablo adı, birincil anahtar değeri ve sütun adı
karıĢımları kullanılarak ulaĢılabilmelidir. Sistematik null değer desteği, aktif iliĢkisel
katalog bulunmalıdır. AnlaĢılır ve belli söz dizimine sahip bir veri alt dil desteği
olmalıdır. Görünüm güncelleme, küme seviyesinde veri iĢlemleri özellikleri
olmalıdır. Fiziksel, eriĢim yapısı veya kayıt yapıları değiĢtiğinde sistem
etkilenmemeli ve uygulama programları da tablo yapılarındaki değiĢimden mümkün
olduğunca etkilenmemelidir. Veritabanı dili tümleĢiklik kurallarını tanımlamaya izin
vermeli, katalog içinde eriĢilebilir tutmalı, ve uygulamalar bunu göz ardı etmemeli,
sistem dağıtıklık bağımsızlığına sahip olmalı ve veritabanı dilinden baĢka dillerde
tümleĢiklik aĢılmamalıdır. [13]
SQL Dili üç kısımda incelenir:


Veri Tanımlama Dili



Veri ĠĢleme Dili



Veri Sorgulama Dili

3.10.1 Embedded SQL
SQL'i, C, ADA, P ASCAL, COBOL gibi programlama dilleri arasında ve bu dillerle
bir arada kullanmak mümkündür. Bu da SQL dilinin en önemli kullanımlarından
biridir. Bu tür kullanımlarda programın içinde SQL komutları baĢlamadan önce bir
ön ek veya komut yazılarak diğer komutlardan ayrılır. [12]
3.10.2 Client Server Mimari
Bir Server ve çok sayıda Client sistemden oluĢan Client/Server bilgi-iĢlem dağıtılmıĢ
bir veri saklama sistemi anlamına gelir. DağıtılmıĢ (distributed) bilgi-iĢlem
sisteminde çok sayıda iĢ-istasyonu bilgisayar bir dizi iĢlemi yerine getirir. Bütün bu
iĢlemler bir ana bilgisayarda (Server) saklanan veritabanı üzerinde yapılır.
Client/Server veritabanı sistemleri, dağıtılmıĢ uygulamalar geliĢtirmek için yeni
geliĢtirilmiĢ bir teknolojidir. Daha önceleri mainframe sistemler tarafından

gerçekleĢtirilen çok kullanıcı sistemler bugünkü Procedure Editor (PE) temelli
Client/Server bilgi-iĢleminin temelini oluĢturur. Mainframe bilgisayarlar çok sayıda
iĢ istasyonunun bağlı olduğu ana-bilgisayar (host) sistemleriydi. Ana bilgisayara
bağlı aptal terminaller, kısıtlı yetenekleriyle veri giriĢi ya da görüntüleme iĢlemlerini
yapmak için kullanılırlardı. Ancak mainframe bilgisayarların yüksek fiyatlı olması
(milyon dolarlar), onların hızlı bir Ģekilde yayılmasını önlemiĢtir. Bu nedenle
Client/Server mimarisi PE-tabanlı olarak geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. PE-tabanlı
Client/Server mimaride bir veritabanı sunucu kullanılarak iliĢkisel veritabanı
sisteminin merkezini oluĢturmaktadır.
Client/Server veritabanı sisteminde iĢlemler mantıksal olarak ikiye bölünmüĢtür.
Uygulamanın kullanıcı arabirimi ve veritabanı yönetimi. Client bilgisayar ya da iĢistasyonu uygulamanın kullanıcı arabirimini oluĢtururken; Server , veritabanı
yönetimini kontrol eder, verilerin saklandığı, iĢlendiği ve eriĢildiği yerdir.
Server birimi genellikle bir Server iĢletim sistem yazılımı üzerinde çalıĢır. Örneğin
Microsoft Windows 2000 Server. Server birimi veriler üzerindeki iĢlemleri daha hızlı
yerine getirir. Veriler üzerinde güvenlik ve paylaĢım sağlar. Client birimi ise
verilerin girildiği, raporların alındığı uç birimlerdir. Kullanıcı arabirimi olarak da
adlandırılan Client (istemci) birimler Microsoft NT Workstation, Microsoft Windows
95/98, Microsoft Windows 2000 Professional vb. iĢletim sistemlerini kullanır.
Diğer önemli bir özellik de ağ trafiğidir. Client/Server veritabanı modelinde veriler
üzerindeki arama, sıralama, aritmetik vb. temel iĢlemler Server üzerinde yapılırlar.
Bunun aksine Client/Server olmayan diğer veritabanı uygulamalarında ise verilerin
tamamı herhangi bir iĢlem için Client bilgisayara taĢınacağı için Client Bilgisayar ile
Server Bilgisayar arasında ağ trafiği daha fazla olur. Böylece performans düĢer.
Client/Server veritabanlarının yararları Ģunlardır:
Üstün performans: SQL Server çok-görevli ve çok-iĢlemli (multi-threaded) bir
yazılımdır. Diğer bir deyiĢle birden çok iĢlemciye sahip bilgisayarlarda verilerin
iĢlenmesi daha hızlı olur.
Ölçeklenebilirlik: SQL Server Intel ve RISC iĢlemcilerde çalıĢabilen ve değiĢik
donanım platformlarında kullanılabilen bir yazılımdır.

Maliyet: GeliĢmiĢ özelliklere sahip bir Server Bilgisayar birçok iĢlemleri üzerinde
yapacağı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.
3.10.3 SQL Server
DağıtılmıĢ ortamlardaki veri gereksinimi, verilerin sunucu bilgisayarlara taĢınmasını
zorunlu kılmıĢ ve istemci/sunucu veritabanı ortamlarının doğmasını sağlamıĢtır .
SQL Server veritabanı iĢlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir dil olan SQL dilinin
veritabanı sunucu yazılımlarında kullanılması ile SQL Server adını almıĢtır. SQL
Server, verilerin organizasyonunu merkezi olarak yürütürken, istemci uygulamaların
sunucu üzerindeki verilere eriĢmesini sağlar. Bu özellikler uygulamalardan yapılan
iĢlemlerin sunucu üzerinde otomatik olarak devam ettirilmesini ve verilerin
bütünlüğünün tesis edilmesini sağlar. SQL Server'ın özellikleri Ģunlardır: [12]


Veritabanı Yönetim Sistemidir



Client/Server mimariye sahiptir.



ĠliĢkisel bir yapıya sahiptir.



Veri iĢleme araçlarına sahiptir.



Uygulama geliĢtirmeye açık bir ortamdır.

SQL Server'ın istemci/sunucu mimarisi, iĢ yükünü sunucu ve istemci üzerinde
çalıĢmak üzere ikiye ayırır. Ġstemci iĢlemi yapmaktan sorumludur ve kullanıcıya
bilgi sunar. Genellikle birden çok sayıda olur. Sunucu ise veritabanının yer aldığı
bilgisayardır ve bellek, disk iĢlemleri, ağ geniĢliği olarak daha geniĢ kaynaklara
sahiptir.
SQL Server'ın kuruluĢu ile 4 tane sistem veritabanı oluĢur. Bunlar kullanıcı
veritabanlarını ve SQL Server'ın iĢlemlerini kontrol eden ve sistem katalogunu tutan
master veritabanı, yeni oluĢturulacak kullanıcı veritabanları için prototip oluĢturan
model veritabanı, geçici tablolar veya bellek gereksinimleri için saklama alanı
sağlayan tempdb, SQL Server Agent servisini destekleyerek iĢlerin programlaması
hakkında bilgiler sağlayan msdb veritabanıdır.

Master veritabanı SQL Server veritabanı sisteminin “meta-data”sının bulunduğu
veritabanıdır. GiriĢleri, sistem düzenlemelerini, diğer sistem sonradan oluĢturulacak
olan kullanıcı veritabanları hakkındaki bilgileri tutar.
3.10.4 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server, Client/Server (Ġstemci/Sunucu) veritabanı gereksinimlerini
karĢılamak için geliĢtirilmiĢ yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir Veritabanı
Yönetim Sistemidir. Microsoft SQL Server, tam olarak Microsoft Transact SQL'i
desteklemektedir. Microsoft SQL Server veritabanı sisteminde, sistem ve kullanıcı
olmak üzere iki tür veritabanı vardır. Sistem veritabanları, sistemin kul1andığı ve
SQL Server'ın yüklenmesi sırasında yükleme programının otomatik oluĢturduğu
veritabanlarıdır ve kullanıcı veritabanları da kullanıcıların, SQL Server yüklendikten
sonra ihtiyaçları doğrultusunda oluĢturdukları veritabanlarıdır.
Microsoft SQL Server'ın temel özellikleri Ģunlardır:


Windows NT Server ile bütünleĢme: Güvenlik, Performans Monitör, Event
Viewer ve servisler.



Replication (verilerin çoğaltılması).



DağıtılmıĢ Serverlar‟ın merkezi yönetimi.



Transact-SQL deyimleri ile veri iĢleme.



Database sürücüleri (ODBC ve OLEDB).

Ölçeklenebilir mimari : Bir ya da daha çok iĢlemci üzerinde çalıĢabilir ve gelecekteki
isteklere

yanıt

verebilme.

Symmetric

Multiprocessing

(SMP)

sayesinde

ölçeklenebilir çözümler üretmek mümkün ayrıca Windows 2000'in kapasitesinden
sonuna kadar faydalanılabiliyor.
Sağlam ve güvenli iĢlem: Sistem arızalarına ve veri kayıplarına karĢı tam koruma
sağlar.
GeniĢ bir Client desteği: Macintosh, UNIX, DOS, OS/2 ve Windows istemcilerinin
desteği.

Windows NT ile tümleĢik: Windows NT üzerinde çalıĢır ve scheduling (zamanlı
görevler) servislerini kullanır. NT Performance Monitor ve Event Viewer yardımcı
programlarını kullanır. Ġstenirse tümleĢik güvenlik sistemi ile NT kullanıcılarını
kullanır.
Uzaktan Yönetim : Bir sistem yöneticisinin birçok Server' ı yönetmesini sağlar.
Replication (Yineleme): Verinin kopyalanarak güvenliğini artıran bir çoğaltma
sistemidir. DağıtılmıĢ veritabanı uygulamalarını destekler.
Merkezi yönetim: Birçok Server ile birlikte çalıĢır. Windows 2000 Active Directory
servisi ile çok daha performanslı merkezi veritabanı yönetimi mümkün kılıyor.
Kümeleme sayesinde sistem her zaman çalıĢır durumda.
Görev programlama ve mesajlaĢma: Yedekleme, replication gibi belli görevlerin
tanımlanmasını ve zamanlarda çalıĢtırılmasını sağlar. Bir görevin tamamlanmasının
ardından sistem yöneticisi bir e-mail gönderebilir. ĠĢlerin ve mesajların yönetimini
sağlar.
Backup (Yedekleme) ve Restore (Geri Yükleme): Yedekleme iĢlemlerinin tarihini
tutar ve belli bir zamana ait verilerin yedeklenmesini sağlar.
Veritabanı Bakım Sihirbazı: Yedekleme, tutarlılık ve istatistik kontrolleri gibi
iĢlemlerin bir Database Maintenance Plan Wizard ile yapılmasını sağlar.
SQL Profiller: Server aktivitelerinin izlenmesi.
Wizards ve Asistanlar: Birçok görevi yerine getirmek için çok sayıda sihirbaza
(wizards) ve asistana sahiptir.
Web Odaklı ÇalıĢma: Zengin XML ve Internet standartları desteği, web' ten verilere
kolay ve güvenli eriĢim, güçlü ve esnek Web tabanlı analizler, güvenli uygulama
barındırma yani Aynı sunucu üzerinde ayrı ve izole çalıĢan SQL Server'lar
kurulabilir.
Esnek veri aktarımı: Daha güçlü hale getirilen Data Transformation Services (DTS)
kullanılarak veri aktarımı esnek bir Ģekilde yapılabiliyor

GeliĢtirilmiĢ ve basitleĢtirilmiĢ Transaction-SQL (T-SQL) uygulama geliĢtirme:
BütünleĢtirilmiĢ T-SQL hata ayıklayıcı, kısa sürede uygulama geliĢtirmeye imkan
veriyor. GeliĢtirilen uygulamalardaki sorunlar kısa sürede T-SQL debugger ile tespit
edilip ayıklanabiliyor.
Microsoft SQL Server'ın önemli özelliklerinden birisi de iliĢkisel (relational)
olmasıdır. ĠliĢkisel veritabanlarının özellikleri iyi bir Ģekilde bilinmedikçe SQL
Server üzerinde duran verilere eriĢmek ve onlardan iyi bir Ģekilde yararlanmak
mümkün olmaz.
RDBMS (Relational Database Management System, ĠliĢkisel Veritabanı Yönetim
Sistemi), veritabanlarının yapısını düzenler. Bu özellik sayesinde Ģu iĢlemler
yapılabilir.


Verilerin doğru ve etkin biçimde saklanması sağlanır.



ĠliĢkisel bütünlük kuralı (database integrity) sağlanır.



DeğiĢiklik kayıtları sayesinde, sistem çöktüğünde verilerin kurtarılması sağlanır.

ĠliĢkisel veritabanı modeli 1970 yılında Dr. E. F. Codd tarafından ortaya atılmıĢtır.
Bu model veritabanına kayıt edilen bilgilerin belli kurallara uymasını kapsar. Bu
modelde veriler iki boyutlu bir matris olarak düzenlenir. Böylece satır, kolon ve tablo
kavramı ortaya çıkar.
ĠliĢkisel modelde, tablolardaki veriler sıralı değildir. Ancak bir anahtar (key) alan
yaratılarak (primary key/clustered index) satırlar sıralanabilir
ĠliĢkisel modelde veriler birçok tabloda yer alabilir. Verilerin tablo olarak
düzenlenmesinin ardından yapılan düzenlemelerle (iliĢkiler) tablolardaki verilere
eriĢilir. Birden çok tablodaki verilere eriĢim için iliĢkilerden yararlanılır.
ĠliĢkisel modelde. tablolar arasındaki iliĢkiyi kurmak için tablolar üzerindeki anahtar
alanlar kullanılır. Bir satırı tek olarak (unique) tanımlayan kolona primary key denir.
Bu anahtar değerin ikinci bir tablodaki karĢılığına foreign key denir. Anahtar
değerlerin ardından iki tablo arasında iliĢki düzenlenir. En yaygın kullanılan iliĢki
bire-çok (one-to-many) iliĢkidir.

3.10.4.1 Client/Server Veritabanı Sistemi’nde RDBMS Özelliği
Client/Server Veritabanı Yönetim Sistemlerinde ĠliĢkisel Veritabanı Yönetim
Sistemleri (RDBMS) bir standart olmuĢtur. Bunun çeĢitli nedenleri vardır:
Data Integrity (Veri Bütünlüğü) bir iliĢkisel veritabanı modelinin ana amacıdır. Bu
özellik yanlıĢ ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesini önler. Veri
bütünlüğü Server düzeyinde gerçekleĢir. Böylece veriler üzerinde, merkezi bir
kontrol sağlanır.
Esneklik kavramı veritabanının yansıtılması ve değiĢtirilmesi iĢlemlerinin kolay bir
Ģekilde yapılması anlamına gelir. Etkinlik tamamıyla normalizasyon kavramı ile eĢ
anlamlıdır. Bu kavramların anlamları veritabanı içinde gereksiz verilerin bulunmasını
önlemektir.
Güvenlik verilere eriĢim için gerekli kimlik denetimlerinin (authentication) yapılması
anlamına gelir. RDBMS sistemlerinde güvenlik uygulama bazında değil, Server
düzeyinde gerçekleĢtirilir.
3.10.4.2 SOL Server'ın Client/Server Özellikleri
Microsoft SQL Server, Client/Server sistemlerin güzel bir örneğidir. SQL Server
veritabanı yönetim sistemi Microsoft Windows Server üzerine kurulur. Windows
Server , mikroiĢlemci, bellek ve disk bakımından geniĢ olanaklar sağlar. Server
üzerinde çalıĢan SQL Server, güvenlik sistemi olarak Windows Server‟ın güvenlik
sistemini kullanır. Çok sayıda client bilgisayarı üzerinden uygulama çalıĢır. SQL
Server‟a değiĢik yöntemlerle ulaĢarak bilgilere eriĢebiliriler ve iĢlem yapabilirler.
Microsoft Windows Server ve SQL Server birlikte uyum içinde çalıĢarak client ile
Server arasındaki iletiĢim için çok sayıda protokolü de desteklerler. SQL Server,
katmanlı bir iletiĢim mimarisi ile, uygulamanın alt düzeydeki network ve
protokollerden izole eder. Bu olanak sayesinde aynı uygulama farklı network
ortamlarında çalıĢır. [11, 14]

4. VERĠ MODELLEME

Herhangi bir konuda veya sektörde uygulama geliĢtirmenin en önemli ve ilk adımı
müĢteri isteklerinin alınması ve bunların analiz edilmesidir. Yıllar geçtikçe
uygulamalarda, tasarım için kullanılan programlarda ve tekniklerde birçok değiĢiklik
olmuĢtur. Tek değiĢmeyen kural ise yapılan sistemin önceden analizidir. Uygulama
için yapılan analiz ne kadar güçlü ve tutarlı olursa, uygulama da o kadar güçlü olur.
Analiz değiĢik Ģekillerde yapılabilir. En iyi yöntem, gereklilikleri belirlemek için
ilgili kurum ile sürekli irtibatta olup toplantılar yapmaktır. Hangi bölümle ilgili
uygulama yapılacaksa o bölümdeki kilit kiĢilerden iĢ akıĢı öğrenilmelidir. Bu
kiĢilerle yapılan toplantılarda önemli olan öncelikle iĢ akıĢını öğrenmektir yoksa,
eğer toplantıdakiler ideallerini yansıtırsa analiz zorlaĢır.
Uygulama geliĢtirmek için yapılan analizlerde değiĢik metodlar kullanılabilir. Bu
metodlar, kullanılacak veritabanı ve programa bağlı olarak değiĢir. Veri modelleme,
müĢteri isteklerini karĢılamak için yapılan analizde kullanılan ortak bir tekniktir. Veri
modellemenin amacı, müĢteri isteklerinin ve iĢ akıĢının bir grafiksel modelinin
oluĢturulmasıdır.
Veri modelinin en önemli adımı varlıkları belirlemektir. Varlıklar toplantılar
sonucunda iĢ akıĢı ve isteklere bağlı olarak ortaya çıkar.

4.1 Varlık
Bir iĢyeri için önemi olan, hakkında veri tutmak istediğimiz her Ģey varlıktır.
Varlıklar soyut veya somut, sınıf ya da kategori olabilir. Bir varlık belirli niteliklere
sahip olmalıdır, diğer varlıklarla iliĢkisi olabilir.
Database açısından her varlık bir tabloyu temsil eder. Bu nedenle veri tabanının
desteklediği standartlara uygun isimlendirilmelidir. Somut örnek olarak PERSONEL,
soyut örnek olarak ise RANDEVU birer varlıktır.

4.1.1 Varlıkları Ġsimlendirme:
Veri modelinde kullanılmak üzere belirlenen varlıkların isimlendirilmesi önemli bir
aĢamadır. Ġsim koyarken, bazı noktalara dikkat edilmesi, ileride karĢılaĢılacak
sorunları önceden önleyecektir. Varlıkları isimlendirirken dikkat edilmesi gereken
noktalar Ģunlardır:


Varlığın ismi o veri modeli içinde tek olmalıdır, iki varlığın ismi aynı olamaz.



Varlık isimleri anlamlı olmalıdır, ancak mümkünse kısa isimler kullanmak
yararlı olacaktır.



Kullanıcıların bildiği, tanıdık olduğu sözcükler seçilmelidir. Varlık isimleri
cins isim olmalıdır.



Varlıkları isimlendirirken karıĢıklıkları önlemek açısından farklı varlıklara
benzer isimler vermekten kaçınılmalıdır.

4.1.2 Varlık ĠliĢki Diyagramları (Entity Reationship Diagrams)
Varlıklar ve bunlar arasındaki iliĢkileri grafiksel olarak çizilen diyagramlara, varlık
iliĢki diyagramları (Entity Relationship Diagrams) ERD denir. ERD diyagramı
uygulamanın yapıtaĢlarıdır. Database kısmı tasarlanırken bu diyagramlardan
yararlanılır.

PERSONEL

RANDEVU

ġekil 4.1 Varlıkların varlık-iliĢki diyagramında gösterimi

4.2 Nitelik
Bir varlığın durumunu ifade etmek, nitelendirmek, tanımlamak ve sınıflandırmak için
kullanılan ayrıntılardır. Bunlar kurum içindeki raporların baĢlıkları, mevcut
programların çıktıları ve iĢyerindeki günlük konuĢmalarda geçen isimler olabilir.

Varlık veri tabanındaki tabloları, nitelikler ise tablolardaki sütunları ifade eder.
Nitelikleri isimlendirirken aĢağıdakilere dikkat edilmelidir:


Nitelik isimleri kullanıcılara çağrıĢım yapmalıdır. Örneğin, personel kodu
yerine sicil no kullanılmalıdır.



Nitelik isimleri, varlığı niteleyecek bilgilerin ismi olmalıdır .



Aynı nitelik ismi, bir varlık için iki kez kullanılmamalıdır. Mümkünse, bütün
bir veritabanı modelinin içinde bile tek olacak Ģekilde seçilmelidir.



Nitelik isimleri anlamlı ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Ait olduğu
varlığın ismini içermesine gerek yoksa içermemelidir. Örneğin; PERSONEL
Varlığında niteliklerin isimleri: personel sicil no, personel adı vb. yerine sicil
no, adı vb. olmalıdır



Kullanılacak nitelik eĢsiz olmasına dikkat etmek gerekir. Özellikle Primary
Key olarak atanacak niteliklerde bu gereklidir.



Nitelik isimlendirirken kodlama veya kısaltma kullanılmamalıdır.

Nitelikler ERD‟de aĢağıdaki gibi gösterilebilir: Burada ad, soyad ve unvan
PERSONEL varlığının nitelikleridir.

PERSONEL
ad
soyad
ġekil 4.2 Niteliklerin varlık-iliĢki diyagramında gösterimi
unvan
4.2.1 Ġkincil Nitelikler
Veri modellemede karıĢık veri elemanlarını daha basit parçalara ayırmak
amaçlarından biridir. Bu Ģekilde kullanma, detaylı sorgulamalarda vs. kolaylık
sağlar. Parçalamanın sınırı iĢletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Örneğin YEDEK

PARÇA varlığındaki sadece numara niteliği yerine üretici kodu, tipi, numara nitelik
olarak belirlenebilir.
4.2.2 TüretilmiĢ Veri
Bir veya daha fazla nitelikten türetilen/hesaplanan verilerdir. Örneğin “yaĢı” diye
nitelik tanımlanmamalıdır veri modellemede buna kesinlikle yer yoktur. TüretilmiĢ
veriler sorun çıkarırlar ve gereksiz veri tekrarıdırlar. Bu gibi değerler fiziksel
veritabanı tasarımı veya iĢletilmesi sırasında düĢünülmelidir. Verilen örnekteki
“yaĢı” değeri değiĢkendir, doğum tarihinden çıkarılabilir.
4.2.3 Nitelikte Seçimlilik
Nitelikler seçimli yada zorunlu olabilir. Seçimli nitelik veri giriĢi sırasında boĢ
geçilebilecek (Null) niteliktir, „o‟ iĢareti ile sembolize edilir. Örneğin PERSONEL
varlığında bekarlar düĢünülürse, „eĢinin adı‟ seçimli olmalıdır.
Zorunlu nitelik boĢ geçilemez (Not Null), „*‟ iĢareti ile sembolize edilir. Örneğin
PERSONEL varlığında „adı‟, sicil no nitelikleri zorunludur.

PERSONEL
*sicil no
*adı
*soyadı
ġekil 4.3 Zorunlu ve seçimli niteliklerin varlık-iliĢki diyagramında gösterimi
o unvan
o ağırlık
4.3 ĠliĢki
Varlıklar ve nitelikler belirlendikten sonra varlıklar arasında eğer varsa iliĢkiler de
belirlenmelidir. ĠliĢki, Ģirketi ve Ģirketin iĢleyiĢini ilgilendiren varlıkların arasındaki
bağlantılara verilen addır. ĠliĢki iki varlık arasında veya kendi kendine olabilir.
Varlıklar arasındaki iliĢki bir diyagramda „iliĢki cümleleri‟ ile gösterilir. Örneğin

varlıklar HASTA ve RANDEVU olsun, bu varlıklar arasındaki iliĢki, iki cümle ile
yazılabilir.
„Her bir HASTA bir veya daha fazla RANDEVU alabilir.‟
„Her bir RANDEVU bir ve yalnız bir HASTA tarafından alınmalıdır.‟
Yukarıdaki iliĢki cümleleri dikkate alınarak iliĢkilere ait özellikler Ģunlardır:


ĠliĢkinin ismi vardır, ve bu cümlelerin fiilidir.

Burada „alınmalıdır‟ ın

türetildiği „almak‟.


ĠliĢki seçimlik (....abilir) veya zorunlu (....malı) olabilir.

(Optional /

Mandatory)


ĠliĢkinin derecesi vardır. „Bir veya daha fazla ( Bir veya herhangi bir sayıda)‟
veya „Bir ve yalnız bir‟ ifadeleri iliĢkinin derecesini gösterirler. (Cardinality)

Genelde „bir ve yalnız bir‟ olan cümle otomatik olarak „...malıdır‟ ile biter, „bir
veya daha fazla‟ olan cümleyi „....abilir‟ ile biter.
HASTA ve RANDEVU varlıkları arasındaki iliĢki ERD‟ de gösterimi aĢağıdaki
gibidir. ĠliĢkiler okunurken saat yönünde okunurlar. ĠliĢki cümlelerinin Ġngilizce
okunması kolaylık sağlar.
tarafından
alınmalıdır

RANDEVU

HASTA
alabilir

ġekil 4.4 Varlıklar arasındaki iliĢkilerin varlık-iliĢki diyagramında gösterimi
Yukarıdaki Ģekil incelendiğinde;
ġeklindeki çizgi zorunlu (olmalı) iliĢkiyi gösterir.
ġeklindeki çizgi seçimli (olabilir) iliĢkiyi gösterir.
ġekli „çok değerli‟ durumu gösterir, eğer bu Ģekil yoksa „tek
değerli‟ durum geçerlidir.

4.3.1 ĠliĢki Tipleri
Diyagramlardaki iliĢki gösterimi toplam iki iliĢki cümlesinde yansıtılır. Bu iki cümle
iliĢkinin tipini belirler. 3 tip iliĢki vardır:


Çoktan bire (many to one) örnek: “bordro” ve “ personel ”arasındaki iliĢki



Çoktan çoğa (many to many) örnek: “öğrenci” ve “ders” arasındaki iliĢki



Birden bire (one to one) örnek: “bilgisayar” ve “ana kart” arasındaki iliĢki

Genel olarak çoktan bire iliĢki ile karĢılaĢılır. Birden bire iliĢkilerle nadiren
karĢılaĢılır.
4.3.2 ĠliĢkinin Geçerlenmesi
ĠliĢkileri test etmek için iliĢkiyi her iki yönde de sesli olarak okunması gerekir. Proje
yapılan kurumun iĢ akıĢını bilmeyen bir veritabanı yöneticisi iliĢkiler okuduğunda
akıĢı anlayabilmelidir.
4.3.3 Çoktan Çoğa ĠliĢkiler ve Bunların Çözümü
Çoktan çoğa iliĢkiler genelde tüm veri modellerinde karĢılaĢılır. Sorunlu olan bu
iliĢkiler daha basit iliĢkilere ayrılması gerekir. Bu sorun bir ilave kesiĢim varlığı
tanımlanarak çözülür. Çoktan çoğa iliĢkide, iliĢki her iki yönde de „bir veya daha
fazla‟ derecesine sahiptir.
Örnek: „Her bir DOKTOR bir veya daha fazla HASTA muayene edebilir.‟
„Her bir HASTA bir veya daha fazla DOKTOR tarafından muayene
edilebilir.‟

DOKTOR

muayene
HASTA

edebilir
tarafından
muayene

edilebilir
ġekil 4.5 Çoktan Çoğa iliĢkinin varlık-iliĢki
diyagramında gösterimi

Buradaki sorun: Hastanın muayene tarihi, muayene ücreti, gibi nitelikler nereye
yazılacaktır. MUAYENE isimli üçüncü bir varlık (KesiĢim Varlığı) eklenerek sorun
çözülebilir.
MUAYENE
* kayıt tarihi

için

HASTA

olmalıdır
olabilir
DOKTOR

o geçme tarihi
edebilir
o baĢarı notu

tarafından
yapılmalıdır

ġekil 4.6 Çoktan çoğa iliĢkinin çözülmesi

Muayene varlığı iki orijinal varlığın „bir veya daha fazla‟ dereceli iliĢki tarafındadır.
KesiĢim varlığının eĢsiz tanımlayıcısı genellikle iki varlıkla arasındaki iliĢki olup
onların nitelikleri değildir. ĠliĢki cümleleri yazılırsa;
„Her bir DOKTOR bir veya daha fazla MUAYENE edebilir.‟
„Her bir HASTA bir veya daha fazla MUAYENE olabilir.‟
„Her bir MUAYENE bir ve yalnız bir DOKTOR tarafından yapılmalıdır‟
„Her bir MUAYENE bir ve yalnız bir HASTA‟ ya yapılmalıdır ‟
4.3.4 Tekrarlı (Recursive) ĠliĢkiler
Bir varlığın kendisiyle iliĢkili olması Tekrarlı (Recursive) ĠliĢki olarak adlandırılır.
Buna en iyi örnek olarak PERSONEL varlığı verilebilir; Yöneticiler de bir
PERSONEL dir ve her PERSONEL in bir yöneticisi vardır.
„Her bir PERSONEL bir ve yalnız bir PERSONEL tarafından yönetilebilir.‟
„Her bir PERSONEL bir veya daha fazla PERSONEL yönetebilir.‟
Tekrarlı iliĢkiler Çoktan bire bir iliĢkidir ve her iki yönde de seçimlidir.

4.4 EĢsiz Tanımlayıcılar (Unique Identifiers=UI)
Bir varlığa ait değiĢik verileri (kayıtları) birbirine karıĢtırmadan ayırt edebilmek için
eĢsiz tanımlayıcılar kullanılır. Örneğin PERSONEL varlığındaki kayıtları (personeli)
„sicil no‟ ile ayırt edebiliriz. Veri Modelinde kullanılan UI‟lar fiziksel veritabanında
PK‟ lere dönüĢür.
4.4.1 Composite (BirleĢik) UI
Bir varlık içinde UI sayısı birden fazla olabilir. Örneğin; „yedek parça no‟ yerine
„üretici kodu‟, „yedek parça no‟ ve „parça tipi‟ gibi 3 UI kullanılabilir. Ancak bu
Ģekilde eĢsizlik sağlanabilmektedir. Bir baĢka örnek olarak Mehmet Yıldız isminin
ne kadar çok kullanıldığını bir düĢünün, bu durumda „ad‟, „soyad‟ niteliklerinin eĢsiz
tanımlayıcı yapılmaları yeterli gelmeyecektir.
4.4.2 Eşsiz Tanımlayıcıların Diyagramda Gösterimi
UI‟lar ERD‟ de # iĢareti ile sembolize edilirler. UI ayırt edici olduğu için kesinlikle
boĢ geçilemez (Not Null) yani zorunludur. Zorunluluğun sembolü olan „*‟ iĢaretinin
kullanılmasına gerek yoktur.

PERSONEL

AYGIT

# sicil no

# üretici

* adı

# seri no

* soyadı

* tanım

ġekil 4.7
EĢsiz tanımlayıcıların varlık-iliĢki diyagramında gösterimi
o unvanı
4.4.3 ĠliĢkiler Üzerinde EĢsiz Tanımlayıcı gösterme:
Hesap no sadece bir banka içinde eĢsiz ayırt edici olabilir. HESAP varlığı için eĢsiz
tanımlayıcı BANKA varlığı „kod‟ niteliği ve o HESAP‟ ı açan BANKA ile iliĢkisini
belirterek elde edilebilir. Bir ERD‟ de eĢsiz tanımlayıcının bir parçasının iliĢki
olduğu durumda ortaya bir çizgi çekilir.

HESAP

açılmalıdır

*no

açabilir

BANKA
#kod

ġekil 4.8 ĠliĢkiler üzerinde eĢsiz tanımlayıcı gösterme
*cari hesap

*ad

Yukarıdaki gösterimde çizgi iliĢkinin HESAP eĢsiz tanımlayıcısının bir parçası
olduğunu gösterir
4.4.4 Yapay EĢsiz Tanımlayıcılar (Artifical-Arbitrary UI)
Eğer bir varlık içinde çok sayıda UI adayı varsa veya hiç yoksa yapay bir UI
tanımlamak zorunda kalabiliriz. Bu amaçla kullanılabilecek keyfi UI Ģunlardan biri
olabilir:


Sistem saatinden alınan zaman bilgisi



Sistemce atanan bir numara



Bir form üzerine basılı kontrol numarası

4.5 Veri Modelinin Normalizasyonu
Normalizasyon: Her bir niteliğin uygun varlığa sistematik Ģekilde atanmasıdır.
DeğiĢik kaynaklarda 5 ve 6 adet normalizasyon kuralı olduğu belirtilmiĢse de üç
kurala uyan veri modelleri çoğu uygulama için yeterlidir.
Bir nitelik bir varlığa atılırken o niteliğin oraya ait olup olmadığının anlaĢılması için
sürekli olarak üç soru sorulması gerekir.
1. Bu nitelik sadece bir kez mi tekrar edecek?

MÜġTERĠ
no
ad

ġekil 4.9 Normalizasyonun birinci kuralına aykırılık
soyad
ödeme miktarı

ġekildeki örneğe bakıldığında; bir MÜġTERĠ birden fazla no‟ ya sahip olamaz,
dolayısı ile „no‟ niteliği kurala uygundur. Ancak „ödeme miktarı‟ niteliği her ödeme
ile tekrar edeceği için kuralı bozuyor. Ödeme isimli baĢka bir varlık olması gerekir.
2. Bu nitelik tüm eĢsiz tanımlayıcı niteliğe mi bağımlı?
ġekil 4.10‟daki örneğe bakıldığında; „evlendirme tarihi‟ niteliği iki nitelikten oluĢan
eĢsiz tanımlayıcıya bağımlıdır, 2. Kuralı ihlal etmez. Ama „doğum tarihi‟ niteliği
eĢsiz tanımlayıcının bir kısmına bağımlıdır (kimin doğum tarihi?) 2. Kural ihlal
edilmektedir.

EVLĠLĠK
#erkek adı
#bayan adı

ġekil 4.10 Normalizasyonun ikinci kuralına aykırılık
evlenme tarihi

doğum
3. Bu
tarihi
nitelik

diğer niteliklerden bağımsız mı? (Bu nitelik UI‟ den baĢka bir

niteliğe bağımlı mı?)

KURS OTURUM
#kurs no
#oturum no
baĢlama
ġekil
4.11tarihi
Normalizasyonun üçüncü kuralına aykırılık
sınıf

ġekil 4.11‟deki örneğe bakıldığında; „sandalye sayısı‟ niteliği UI‟ dan ziyade „sınıf‟
sandalyebağımlıdır,
sayısı
niteliğine
dershane diye bir varlığa kaydırılması daha uygun olur.

Eğer bu soruların cevabı EVET ise nitelik doğru yerdedir. Normalizasyon
kurallarının özeti: „‟ Her bir nitelik gerçekten o varlık için bir nitelik olmalı, o
varlıktan baĢka bir varlık için nitelik olmamalıdır.‟‟

4.6 Alt ve Üst Tipler
Özel varlıklar bir üst tip ve iki veya daha fazla alt tip kullanılarak modellenebilir.
Örnek olarak aĢağıdaki üç varlık ele alınırsa;

UÇAK

HELĠKOPTER

DĠĞER

HAVAYOLU

TAġITI
#kayıt no

# kayıt no

*uçulan saatler

*uçulan saatler

# kayıt no
*uçulan saatler
*bakım
ġekil
4.12tarihi
Alt

ve üst tipler*bakım tarihi
*bakım tarihi
*yük kaldırma

*maksimum tonaj

Bu üç varlık havayolu taĢıtı isimli bir varlık içinde birleĢtirilebilir:
*pervane servis tarihi

Üst tip

HAVAYOLU TAġITI
#kayıt no
*uçulan saatler

HELĠKOPTER

*bakım tarihi
*maksimum tonaj

*yük kaldırma

UÇAK

Alt Tipler

Alt Tip
DĠĞER HAVAYOLU *pervane
TAġITI servis tarihi

ġekil 4.13 Alt ve üst tiplerin gösterimi
Alt tip olan varlıklar üst tipin niteliklerini kalıtımsal olarak alırlar.

Alt tip

varlıklarında ortak olan nitelikler üst tipe kaydırılır. Üst ve alt tip varlıklarla diğer
varlıklar arasında iliĢki kurulabilir.

4.7 Zamana Bağlı ĠliĢkiler (Bir ĠliĢkiyi GeniĢletme, Yeni Bir Varlık Ekleme)
Ġçine zaman faktörü giren Veritabanı, Veri Ambarı olarak adlandırılır. „Bir ve yalnız
bir‟ dereceli bir iliĢki zaman içerisinde „bir veya daha fazla‟ derecesine dönüĢebilir.
Bu durumda „çoktan bire‟ olan iliĢki tipi „çoktan çoğa‟ dönüĢeceği için veritabanına
bir varlık (kesiĢim) ve yeni iliĢkiler ilave edilmelidir.
Zaman faktörünü veritabanına ekleme gerektiren Ģeylerden bazıları Ģunlardır;


Belli bir niteliğin zaman içindeki değiĢimini kaydetme ihtiyacı



Değerler (Örneğin Fiyatlar) zamanla değiĢebilmesi vb.

4.8 Veri Modelinin ĠliĢkisel Veritabanına DönüĢtürülmesi
Veri modelleme bitirildikten sonra veri tasarım aĢamasına geçilir.

Veritabanı

tasarımı sırasında Varlık-ĠliĢki (E-R) modeli iliĢkisel veritabanına dönüĢtürülür.

4.8.1 ĠliĢkisel Veritabanları
Kavramsal veri modellemenin amaçlarından birisi belli bir veritabanı sistemine
bağımlı olmayan bir model kurabilmektir. Dolayısı ile kurulan model hiyerarĢik, ağ
ve iliĢkisel veritabanı sistemlerinden birine aktarılabilir. En çok kullanılan ĠliĢkisel
Veritabanlarına dönüĢtürmedir. ĠliĢkisel Veritabanı Sisteminin temel ilkeleri:


Tablo(lar)dan veriyi alan programlar sütun isimlerini kullanmalıdır. 2. veya 3.
sütun diye seçilemez.



Satırların (kayıt) ve sütunların sırasının/yerinin hiçbir önemi yoktur. Her satır
bir ve yalnız bir varlığa ait örnek hakkındaki bilgiyi tutar.



Tablolar bir veya daha fazla sütundan ve herhangi sayıda satırdan oluĢurlar.

Bütün veritabanı sistemleri tablo ve sütun adları ve sütunlardaki bilgi tiplerine iliĢkin
kısıtlama getirir. Örneğin Türkçe karakter desteklemeyen veritabanı kullanılırsa

Türkçe olan sütun isimleri değiĢecektir. Bu nedenle Türkçe karakter ve boĢluk
kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Sütunlardaki genel veri tipleri sayısal (numeric), karakter-dizgi (string), tarih ve
zaman (date) ve grafik (blob) tipleridir. Çoğu DBMS (Database Management
System=Veritabanı Yönetim Sistemi) bu tipleri desteklemektedir.
Birincil Anahtarlar (PK=Primary Keys): PK bir veya daha fazla sütundan oluĢarak
her bir satırı eĢsiz olarak tanımlar. Her tabloda birincil anahtar olmalıdır.
Yabancı Anahtarlar (FK=Foreign Keys): Bir yabancı anahtar, bir veya birden daha
fazla sütundan oluĢur ve aynı veya herhangi baĢka bir tablodaki birincil anahtar
alanını iliĢki üzerinden referans olarak gelmiĢ halidir
Yapısal Sorgu Dili – SQL (Structured Query Language): SQL iliĢkisel
veritabanlarındaki veriyi sorgulama ve güncelleme için uluslararası kabul edilmiĢ
standart bir dildir.
„SELECT * FROM PERSONEL WHERE sicil_no=1000‟ SQL ifadesi PERSONEL
tablosundan sicil_no=1000 olan personele iliĢkin tüm değerleri getirecektir.
4.8.2 E-R Diyagramının Veritabanına DönüĢtürülmesi
E-R diyagramındaki öğeler iliĢkisel veritabanında aĢağıda verilen öğelere dönüĢürler:
Varlık

Tablo

Nitelik

Sütun

EĢsiz Nitelik

Birincil anahtar (primary key)

ĠliĢki

Yabancı anahtar (foreign key)

AĢağıdaki E-R diyagramını yukarıdaki kurallara göre iliĢkisel veritabanı tasarımına
dönüĢtürelim.

içinde

PERSONEL

BÖLÜM

çalıĢtırabilir
çalıĢmalı

#sicil no

#kod

tarafından

*adı

*ad
yönetilebilir

*soyadı

yönetebilir

ġekil
4.14 Veritabanına dönüĢtürülecek diyagram
o iĢi
Ġlk olarak varlıkları tablolara dönüĢtüreceğiz. PERSONEL ve BOLUM adlı iki adet
tablomuz olacaktır. Varlıkların nitelikleri tablolarımızın sütunu olacaktır.
Tablo 4.1 Personel Tablosu
Sütun Adı

Sicil_no

Anahtar tipi

PK

BoĢ (null)/U

NN/U

NN

NN

Örnek veriler

2029

Ahmet

Yıldırım

Doktor

1

864

1868

Mustafa

Yılmaz

BaĢhekim

2

2048

Ad

Tablo 4.2 Bölüm Tablosu
Sütun Adı

Kod

Anahtar tipi

PK

Ad

BoĢ (null)/U NN/U

NN

Örnek

1

Dahiliye

2

Göz

Veriler

Soyadı

Ġsi

Bolum_kod

Amir

FK1

FK2

NN

Her bir varlığın EĢsiz tanımlayıcısı ilgili tablonun Birincil anahtarı (PK) olacaktır.
„*‟ iĢaretli zorunlu nitelikler için tablolarda „boĢ geçilemez‟ anlamında (Not Null)
NN yazılır. DBMS bu sütunlara boĢ değer kabul etmeyecektir. U (Unique) eĢsiz
anlamındadır.
ĠliĢkiler ise yabancı anahtarlar (FK) olarak tablolara yerleĢtirilir.

BOLUM

tablosundan „kod‟ sütunu PERSONEL tablosuna bolum_kod Ģeklinde FK1 olarak
gelir. ĠliĢki zorunlu olduğu için bu sütun NN olmalıdır. Bu sütun ile her personel için
BOLUM verisine ulaĢılmasını sağlar.
PERSONEL varlığındaki Recursive (tekrarlı) iliĢki PERSONEL tablosunda FK2
olarak „amir‟ sütunu Ģeklinde eklenecektir. ĠliĢki seçimli (-------) olduğu için boĢ
geçilebilir.

4.9 Veritabanı Tasarımı Hakkında Ġlave Bilgiler
Bir E-R diyagramı temel seviyede iliĢkisel veritabanı çevrildikten sonra ilk adım
tasarımın uygulanmasıdır. Bu uygulamadan önce aĢağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır:


Referanslı tümleĢiklik (Referential Integrity)



Ġndeksleme



Görünümler (Views)



Denormalizasyon

4.9.1 Referanslı TümleĢiklik (Referential Integrity)
Referanslı TümleĢiklik; veritabanındaki değiĢik tablolarda bulunan verilerin tutarlı
olmasını sağlamadır. Özellikle FK‟lerin tutarlılığı önemlidir. Referanslı TümleĢiklik
üç Ģekilde yapılabilir:

4.9.1.1 Silmeyi Kısıtlama (Delete Restricted)
Bir tablodan baĢka bir tabloya veri gönderilmiĢse (FK olarak) gönderilen veriler ana
tablodan silinemez. Öncelikle FK olarak kullanılan tablodaki değer mantıklı bir
değerle değiĢtirilmeli bundan sonra silinmelidir.
4.9.1.2 Basamaklı Silme (Delete Cascade)
Ana tablodaki değer silindiğinde bu değerin FK olarak kullanıldığı tüm tablolarda
ilgili satırlar silinmesinin sağlanması. Yalnız bu tehlike bir seçenektir. Örneğin:
Yukarıdaki BOLUM tablosunda „kod‟=2 olan satır silinirse , o bölümde bulunan tüm
personel iĢten çıkarılmıĢ gibi olur.
4.9.1.3 BoĢluk Koyma (Delete Nullity)
Ana tablodaki değer silindiğinde bu değerin FK olarak kullanıldığı tüm tablolarda
ilgili sütunların değeri boĢluk yapılır. Tabii ki bu sütun NN olarak seçilmemelidir.
4.9.2 Ġndeksleme
Ġndeksleme, tüm satırlara bakmadan bilgiye hızla ulaĢılmasını sağlar. Referanslı
tümleĢiklik kuralları belirlendikten sonra yapılmalıdır. Genellikle PK ve FK‟ler
indekslenir. Dolayısı ile ortalama her tabloda 2-4 indeks oluĢturulur.
Güncelleme yapılması muhtemel yerlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Böyle bir
durum arama-sıralama performansını düĢürebilir. Ġndeksleme için ilave bir „sanal
satır no‟ sütunu eklenir.
4.9.3 Görünüm (Views) Tabloları
Görünüm tabloları ana tablodaki hangi sütunların ve satırların gösterileceğini
belirleyen tablolardır. Görünüm tabloları aslında DBMS katalogunda tutulan bir
SQL SELECT ifadesidir. Görünüm tablolarının getireceği yararlar:


Güvenliği artırma: Gizli sütunların saklanarak güvenliğin artırılması.
Örneğin PERSONEL tablosundaki „maas‟ sütununun gizlenmesi.



Normalize edilmiĢ veriyi denormalize Ģekilde göstermek için kullanılır.



Sütun

isimlerinin

farklı

Ģekilde

sunabilmek.

Örneğin

„ad‟

sütunu

„Personel_Adi‟ olarak gösterilebilir.
4.9.4 Denormalizasyon
Ġlk veritabanı tasarımı sırasında normalizasyon sayesinde bilgi yalnız bir kere
kaydedilir ve tekrarlardan kaçınacak Ģekilde tüm tablolar arasında iliĢkiler kurulur.
Bazen bu tasarım performansı düĢürebilir. (Özellikle büyük veritabanlarında)
Bilginin kontrollü tekrarına, türetilmiĢ verinin kontrollü kullanılmasına olanak
sağlayan tasarım iĢlemine denormalizasyon denilir. Tekrarlanan veya türetilen
verilerin, performansı artırmak amacıyla tablolara yerleĢtirilme iĢidir.
Fakat denormalizasyon, kısa zamanda tekrarlanan veriler ve tutarsızlıklara yol açar.
Mümkün mertebe denormalizasyondan kaçınılması gerekir. Bu iĢlem yapılmadan
performansı artırmak için tüm alternatifler denenmelidir. Ġndeksler eklenebilir,
mevcut olan indeksler değiĢtirilebilir, görünümler oluĢturulabilir.
4.9.5 Veritabanının OluĢturulması
Referanslı tümleĢiklik, indeksler ve görünümler belirlendikten sonra SQL komutları
kullanılarak ĠliĢkisel Veritabanı Yönetim Sistemi tabloları oluĢturulabilir.
Örneğin BOLUM tablosunu oluĢturmak için Ģu SQL ifadesi kullanılabilir: CREATE
Table BOLUM (kod integer not null primary key, ad varchar(32) not null, yer
varchar(32) not null). [13]

5. VISUAL C#

5.1 Visual C# Dilinin GeliĢimi
Geçtiğimiz yirmi yıldan beri küçük bilgisayar sistemleri için uygulama geliĢtirme
iĢleminin baĢlıca dili, C programlama dilidir. Bu dil, 1970'lerde UNIX iĢletim sistemi
için Dennis Ritchie tarafından geliĢtirildi. C, programcılara pakette sahip oldukları
bilgisayarın fiziksel kontrolünü sundu ve ayrıca Fortran gibi yüksek seviyeli bir dil
tarafından sağlanan programlama kolaylığını getirdi.
Son on yıl içinde geliĢimin çoğu, Bjarne Stroustrup tarafından geliĢtirilmiĢ olan C++
dilinde oldu. C++, C dilini modern, nesne yönelimli bir dile (object-oriented
language) dönüĢtürürken, C dilinin temel seviyedeki niteliklerini de korudu. Bugün
birçok insan C'de program yapmaktan bahsederken, aslında C++'ı kast eder.
C ve C++'ın birçok benzer yanı vardır. Bunlardan biri, her iki dilin de uzun bir
öğrenme eğrisi olmasıdır. Yoğun çalıĢmaya rağmen C++'ın tüm özeliklerini ve
nüanslarını öğrenerek bu dilin gücünü büyük projelerde kullanabilmek genellikle
yıllar alır.
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Microsoft, Visual Basic'i çıkardı. Bu dil, kısa sürede
belirli amaçlar için program üretmek isteyen programcıların favorisi haline geldi.
Visual Basic, BASIC üzerine kurulmuĢtur ve C++'a göre daha kısa bir öğrenme
eğrisi olan derlenmiĢ bir dildir. Visual Basic for Applications, kullanıcının makrolar
yazmasını sağlamak amacıyla birçok uygulamada kullanılır.
En baĢından beri C#'ın geliĢtiricileri, ''Visual Basic'in üretkenliğiyle C++'ın ham
gücünü birleĢtirecek'' bir dil oluĢturmak istediler. Böylesi bir iddianın bedelleri
vardır; 'yüksek üretkenlik'', ''ham gücü'' yok eden bir Ģeydir. Bu, C# için de
geçerlidir. ''C++'ın ham gücünü'' elde etmek için, C# içindeki C++ kodlarını yazmayı
sağlayan C# özelliklerine geçilmesi ve C++ içindeki yazılı kütüphane modüllerinin

çağırılması gerekir. Eğer bu yapılacaksa, uygulama için zaten C# yerine C++ için
uygun demektir. GeliĢtiriciler, dili tanımlamak için ''modern'' sözcüğünü kullansa da,
C# birçok yönden küçük bilgisayar sistemleri için programlama yapılan eski günlere
dayanır. C# , C++ 'tan türetilmiĢ olan nesne yönelimli ve ''tip güvenlikli'' (type safe)
bir dildir. Söz dizimi ve anahtar sözcüklerin büyük kısmı, C++ programcılarına
tanıdık gelse de C#, C++ dilinin iyileĢtirilmiĢ bir hali değildir.
C#, Microsoft'un Visual Studio 7.0 geliĢtirme ortamı tarafından desteklenen dillerden
biridir. Bu ortam aynı zamanda Visual Basic, Visual C++ , VBScript ve Jscript'i de
destekler. C#, Visual Basic ve ''yönetilmiĢ'' C++'ın son sürümüyle birlikte artık .NET
yazılım geliĢtirme ortamı olarak bilinen New Generetion Windows Services (NGWS
- Yeni Jenerasyon Windows Servisleri) platformu üzerine kuruludur.
C# bileĢen yönelimlidir. .NET ortamının kendisi bileĢen yönelimli olduğundan C#'ın
alt tasarımı da bileĢenlerin yazılmasını kolaylaĢtırır. Son birkaç yıldır Component
Object Model (COM BileĢen Nesne Modeli) ve ActiveX gibi bileĢen yönelimli
araçlarımız vardır. C# ve .NET çatısı, bileĢen yazma iĢini kolaylaĢtırır. Bir bileĢen
oluĢturmak için bir IDL (Interface Definition Language - Ara yüz Tanımlama Dili)
kullanılması zorunlu değildir. Bir program içindeki bileĢenleri kullanmak için tip
kütüphaneleri oluĢturulması gerekir. C# ile bir bileĢen oluĢturulduğunda bileĢen,
kendini tanımlamak için gereken tüm bilgiyi -metadata- içerir.
.NET çatısı, bir Ortak Dil Spesifikasyonu (Common Language Specification - CLS
bunu bazen Common Language Subset olarak da görebilirsiniz) tanımlar ve bir
Common Language Runtime (CLR) modülü sağlar. .NET çatısını destekleyen
programlar orta seviyeli kod modüleri olarak derlenmiĢtir ve bilgisayar için yerel dile
çevirme iĢini CLR yapar.
P-kod olarak bilinen yalancı kodların (pseudocode) aksine, .NET ortamı içindeki orta
seviyeli dil sadece bir yorumlayıcı (interpreter) değildir. IL içine derlenmiĢ bir
program çalıĢtırdığınızda .NET çatısı orta seviyeli kodu yerel kod içine yeniden
derler.

5.2 Visual C# Özellikleri
C#' ın en büyük avantajlarından biri de, C++ dilini öğrenmek için büyük çaba ve
zaman harcamıĢ programcıların, bu yeni dili öğrenmek için bütün bu bilgilerini bir
kenara bırakmak zorunda olmamalarıdır. Bazı yeni kavramlar, teknikler ve
öğrenilmesi gereken yeni fonksiyon adları elbette vardır, ama söz dizimi genel olarak
C++'a benzer.
Ayrıca, programcıların yazmıĢ oldukları kodları çöpe atmaları da gerekmez. C#'ta,
mevcut kod ve sistem kütüphanelerindeki kütüphane fonksiyonlarını çağırmak için
mekanizmalar bulunur. C++'ta kullanılan Windows fonksiyonlarının aynıları hala
çağrılabilir ve birçok durumda Windows fonksiyonu ile .NET çatısı arasında seçim
yapılabilir.
C# yeni bir dil olmasına rağmen, bu dilde yeni kavramlar pek bulunmaz. Sun
Microsystems tarafından geliĢtirilmiĢ bir teknoloji olan Java'ya göre kalıplanmıĢtır
ve Visual Basic programlama modeli üzerine kurulmuĢtur. C ve C++'tan büyük
miktarda söz dizimi ve anahtar sözcük alır. C#'ta Smalltalk programlama dilinin de
birçok kavramı

bulunabilir. C++'ın

Smalltalk'la birçok benzerliği

olduğu

düĢünüldüğünde bu pek de ĢaĢırtıcı değildir.
Java dili programcılara platformdan bağımsız bir dil sunmayı amaçlar. Java Virtual
Machine (JVM) orta seviyeli dil yorumlayıcısı yoluyla Java, "bir kez yazıldığında
her yerde çalıĢan'' bir dil oluĢturmak istiyordu. Böylece geliĢtiriciler, her bilgisayar
platformu ve her iĢletim sistemi için farklı bir program yazmak zorunda
kalmayacaktı. GeliĢtirici aynı kodları kullanacak, JVM‟de program, platform ve
iĢletim sistemi arasında bir ara yüz sağlayacaktı.
C# ve .NET çatısı ile Microsoft‟da aynı amacı güdüyor. C# gibi diller, Intel iĢlemci
platformu üzerinde Windows çalıĢtıran bilgisayarlar için programları yerel kod içine
derlemek yerine, .NET platformunu kullanarak bir IL içine derler. Daha sonra CLR
bu IL kodunu dinamik Ģekilde bir bilgisayar platformunun yerel diline dönüĢtürür.
Bir iĢletim sisteminin geliĢtiricilere programlarını çalıĢtırabilme imkanını vermesi
için en azından teorik olarak CLR kurması yeterlidir. Bu, Java kavramıyla ĢaĢırtıcı
derecede benzerlikler gösterir. Bu yüzden de programcılık endüstrisindeki birçok kiĢi

"C# sadece Java'nın baĢka adıdır'' gibi yorumlar yapmıĢtır. C#' ın, Sun'ın Microsoft
kılığına girmiĢ hali olup olmaması önemli değildir. Önemli olan, .NET platformudur.
.NET programında sunulan teknoloji, JVM'i aĢar.
C#, Visual Basic programlama modeli üzerine kuruluymuĢ gibi görünse de bu
modeli tamamen taklit etmez. Bunun yerine C#, C dil ailesinin ve Visual Basic' in
kavramlarını alıp bir orta noktada buluĢturur. GeliĢtirme büyük olasılıkla Visual
Basic için, C dilleri için olduğundan daha iyidir. Visual Basic, .NET ile çalıĢabilmek
için Option Base anahtar sözcüğü ve Varyant veri tipleri gibi birkaç deyim ve anahtar
sözcükten vazgeçmiĢtir.
Hiçbir programlama dili, bütün uygulamalar için uygun değildir ve C#'ın da bu
konuda bir istisna olması beklenmez. Eğer program iĢlemci yoğunlukluysa, C++'ta
yazılması düĢünülebilir. Bu, programcıların vermesi gereken bir karardır. Bir grafik
programının ya da diğer matematik yoğunluklu programların çalıĢma süreleri
boyunca milyarlarca kayan nokta iĢlem gerçekleĢtirebileceği unutulmamalıdır.
Diğer yandan, internet üzerinden çalıĢacak bir program veya belirli iĢleri
gerçekleĢtirmek üzere küçük bileĢenler yazılıyorsa, C# kesinlikle daha kolaydır.
Birçok büyük uygulamada C#'tan yararlanılabilir. Örneğin bir kelime iĢlem
uygulamasında, uygulamanın C# veya C++'ta yazılmıĢ olması daha hızlı yazılmasını
etkilemeyecektir. Birçok program bu iki uç noktanın arasında bir yerdedir.

5.3 .NET Framework
C#, ağ dağıtımlı bir platformun etrafında inĢa edilmiĢ bir programlama mimarisinin
sadece bir parçasıdır. Platform, tek bir makine, yerel bir intranet veya hatta internet
boyunca konumlandırılmıĢ diğer ağlar olabilir. Bu platforma Microsoft, .NET Çatısı
(.NET Framework) adını verir. Programların tek bir bilgisayarda veya dağıtılmıĢ bir
ağ üzerinde güvenle çalıĢtığı, yönetilmiĢ bir kod ortamını desteklemek amacıyla
tasarlanmıĢtır.
.NET ortamı ayrıca, programların farklı iĢletim sistemleri arasında da çalıĢmasını
sağlamak amacıyla tasarlanmıĢtır. .NET çatısının iki ana bileĢeni vardır:



CLR, bellek ve kanal ( thread ) yönetimi gibi çekirdek servisler sağlar. .NET
ortamı için yazılmıĢ olan kodları yönetir ve tip güvenliği özelliğini
güçlendirir.



CLR altında çalıĢan programlar geliĢtirmek için .NET çatısı, programlama
iĢlerini basitleĢtiren ve geliĢtirme süresini kısaltan, yeniden kullanılabilir ve
nesne yönelimli sınıflar sunar. Sınıf kütüphanesi, komut satırı programları ve
Windows uygulamaları olarak çalıĢan geliĢtirme programlarını destekler.

CLR, yerini almak üzere tasarlanmıĢ olduğu COM'daki en son geliĢmedir. CLR,
COM'un iyi özellikleri korurken, çıkardığı sorunları yok etmek amacıyla
tasarlanmıĢtır. Yeni CLR'ın eski COM'a göre avantajlarından bazıları Ģunlardır:
Diller arasında daha iyi iĢlem yapabilme, bileĢenlerin daha kolay yayılması ve
geliĢtirilmiĢ sürümleme (versioning).
Dilin, diller arasında çalıĢabilmesi, C# ve Visual Basic'in

C++ ve .NET' i

destekleyen diğer dillerin yönetilmiĢ kodlu bir sürümüyle birlikte ortak bir IL
kullanmasıyla sağlanır. COM kullanılırken Visual Basic programları için tamamen
iĢe yaramaz olan C++ bileĢenlerinin yazılması mümkündü. Ayrıca, C++
programlarını, Visual Basic'te yazılmıĢ ActiveX kontrolleri gibi modüllere ara
yüzlemek çoğunlukla programlama akrobasisi gerektirirdi.
Kod yönetimi CLR‟ın çekirdeği, CLR‟da .NET ortamının çekirdeğidir. CLR‟ı
hedefleyen her programlama dili kod yönetimine tabidir. Programcılar, program var
olmadan önce belleği boĢaltmak için endiĢelenmeden, katman (heap) bellekte
nesneler oluĢturmakta özgürdür. Daha eski kodlarda, katman bellekte konumlanan ve
onu boĢaltmayan programlar, program bittikten sonra bile süren bellek sızıntıları
oluĢtururdu. Programı tekrar tekrar çalıĢtırmak bilgisayarın belleğinin yetersiz
kalmasına yol açabilirdi.
YönetilmiĢ kod modüllerine; yerel bir bilgisayarda, yerel bir ağda veya internet
üzerinde türetilmiĢ olmalarına bağlı olarak değiĢen güvenlik seviyeleri uygulanır.
Internet üzerinde türeyenler gibi yüksek güvenilirliğe sahip olmayan modüller,
dosyaları açma ve dosyalara yazma gibi bazı iĢlemleri gerçekleĢtiremeyebilirler.

.NET çatısı tarafından kullanılan güvenlik ve programlama modülü, bir bilgisayara
yüklenmesi gereken birçok uygulamanın artık internet üzerinden yayılabileceği
anlamına gelir. Bir program farklı satıcılardan ve çeĢitli internet sitelerinden
bileĢenler çalıĢtırabilir ve her bileĢenin, yerel bilgisayar üzerinde kendi güvenlik ve
izinlerine sahip olması gerekir. Bu, birçok durumda bir satıcının yazılımı onarmak
veya geliĢtirmek amacıyla bir servis paketi veya programı çıkarması için aylarca
beklemek gerektiği anlamına gelebilir. Internet sitelerindeki bileĢenler, daha çabuk
güncellenebilir ve yayılma iĢlemi büyük ölçüde basitleĢtirilmiĢ olur.
.NET ortamı, konsol uygulamaları (console applications) gibi bazı program tiplerinin
geliĢtirilmesini destekler. Böylesi programlar, Windows grafiksel kullanıcı ara
yüzüne (GUI) eriĢime sahip yardımcı komut satırı programları olma avantajına
sahiptir. Aslında ortam, Windows formları sınıflarında bir dizi yeniden kullanılabilir
GUI nesneleri sağlar. Web'le ilgili projeler için, benzer bir nesneler kümesi de
Windows Web formları sınıflarına dahil edilmiĢtir.
Windows platformu için C# uygulamaları geliĢtirirken kullanılan ana araç, Visual
Studio.NET'tir. Bu bütünleĢik geliĢtirme ortamı C#, Visual Basic ve Visual C++ için
derleyiciler ve hata ayıklayıcılar içerir ve aynı zamanda Jscript'i de destekler.
5.3.1 Common Language Runtime
GeçmiĢte programcılar kodlarını çeĢitli kütüphanelerle bağlantılar ve uygulamaları
için dıĢ bileĢenlerden faydalanırdı. ÇalıĢma zamanı kütüphanesine (runtime library)
ek olarak, birkaç özelleĢtirilmiĢ kod kütüphanesi de bulunmaktadır. Dinamik bağlantı
kütüphaneleri (DLL'ler) çalıĢma zamanındaki kodlar için baĢka bir kaynak sağlar.
Örneğin Windows Application Programming Interface, bir programın gerektiğinde
çağırabileceği birkaç DDL'de konuĢlanmıĢtır.
.NET ortamı, C# için 1000'den fazla sınıf tanımlar. Bir programcı bu sınıflara direkt
olarak eriĢebilir veya onların iĢlevlerini geniĢletmek amacıyla yeni sınıflar türetmek
için bir temel olarak kullanabilir. .NET Çatısı, destek sınıfları ve yapılarının yanı sıra
bir bileĢenler kütüphanesidir.

CLR, .NET tarafından kullanılan ortamdır. CLR kodu, çalıĢma zamanında yönelir ve
program geliĢtirilmesini kolaylaĢtıran servisler sağlar. CLR için yazılan kodlara
yönetilmiĢ kod (managed code) adı verilir.
Microsoft, kodu CLR altında çalıĢtırma iĢlemini, çalıĢma zamanı ortamıyla yapılan
bir “iĢbirliği anlaĢması'” olarak tanımlar. YönetilmiĢ kod, CLR onun bilgisayar
üzerinde çalıĢmasına izin vermeden önce bir "doğrulama'' sürecinden geçer. CLR,
hiçbir uygulamanın bellek hatalarına, yani sahip olmadığı belleğe eriĢme çabalarına
neden olmadığı tip güvenlikli bir ortam sunar. Bu, belleğe eriĢmeye çalıĢmadan önce
bir iĢaretçiye ilk değer atamayı unutan C++ programcıları arasında sık görülen bir
sorundur. Böylesi hatalar, hata ayıklama sürecinde fark edilmeyebilir ve ancak, kod
kullanıcılara sunulduğunda ortaya çıkabilir.
Ġlk değer atanmamıĢ iĢaretçiler gibi sorunlar çoğunlukla C# derleyicisini atlatamaz.
C# da iĢaretçileri kullanır, ancak bunları referans tipi değiĢkenler Ģeklinde
programcıdan saklar. Derleyici, ona bir değer atamadıkça yazılan kodun bir iĢaretçi
değiĢkeni veya baĢka bir değiĢken kullanmasına izin vermeyecektir. Bir metodun
çıkıĢ parametresi gibi bazı istisnalar vardır, ancak bunlar genellikle değiĢkenlere
yapılan tip güvenlikli atamalarla sonuçlanır.
Tüm bunlara rağmen, C# kodlama iĢlemi mükemmel değildir. Derleyicinin bir
değiĢkeni ilk değer ataması kontrolünde atlayabilmesi hala mümkündür. Böyle bir
Ģey olduğunda referans tipi bir değiĢkende bir boĢ (null) değerle karĢılaĢılır. Örneğin
bir yazı tipi ya da fırçanın ilk kullanıma hazırlanması çalıĢma zamanında baĢarısız
olursa ve değiĢkeni kullanılmaya çalıĢılırsa bir program hatasıyla karĢılaĢılır. CLR
kodu izler ve bu durumları yakalar. Bu durum meydana geldiğinde program, CLR
aracılığıyla bir kural dıĢı durum gönderir. Bir programcı programa, kural dıĢı
durumları izleyecek ve bunları yöneltecek kodlar dahil edebilir. Eğer kural dıĢı
durum yönetilmezse, programın sona ermesine neden olur. Ancak CLR, tek bir
programdaki bir boĢluğun bilgisayar üzerinde çalıĢan diğer programları etkilemesini
önleyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.
CLR kullanan Visual Studio destekli diller arasında C#, Visual Basic ve Managed
C++ bulunmaktadır. Bu dillerde yazılan programlar, ortak bir çalıĢma zamanı

ortamını paylaĢır ve bir dilde yazılmıĢ modüllerin baĢka bir dilde yazılmıĢ bir
programda Ģeffaf olması gerekir.
Diller arası iĢlem yapabilme, Ortak Dil Spesifikasyonu (CLS, Common Language
Specification) ve Ortak Tip Sistemi (CTS, Common Type System) ile mümkündür.
Desteklenen diller, program ve modüllerin nesneleri diğer programlara nasıl
göstereceğini tanımlayan CLS'e uyar. Eğer yazılan program CLS'e uyarsa, CLS
destekleyen herhangi bir dilde yazılmıĢ bir program veya modülden eriĢilebilir
olacağı garantidir. CTS ise, veri tiplerinin nasıl deklare edildiğini, kullanıldığını ve
CLR içinde nasıl yönetildiğini belirler. Bu sistem, diller arası iĢlem yapabilmede
önemli bir öğedir.
.NET çatısı geliĢtiricilerin ve bilgisayar kullanıcılarının (veya bir iĢ ortamında
yöneticilerin), programların yerel kaynaklara nasıl eriĢeceğini ve bunları nasıl
kullanacağını konfigüre etmelerini sağlar. GeliĢtiriciler, konfigürasyon bilgilerini bir
dosyaya (eski .INI dosyalarının benzeri) koyabilir ve böylece bir ayar değiĢtiğinde
programı yeniden derleme gereği duyulmaz. Konfigürasyon dosyası bir XML
(eXtensible Markup Language - GeniĢletilebilir ĠĢaretleme Dili) dosyasıdır ve .NET
çatısı, bu dosyalardaki bilgileri yönlendirmek için System.Configuration ad
uzayındaki sınıfları sunar.
.NET ortamı ayrıca zengin veri (rich data) kavramını da destekler. Bir zamanlar, bir
programın kullandığı verileri karakter katarları, sayılar, tarihler ve para değerleri gibi
Ģeylere ayrıĢtırmak çok kolaydı. Artık veriler e-posta, hypertext bağlantıları, ses
dosyaları, görüntü gibi Ģeyler içerebiliyor. C#'taki Web araçları, bu yeni veri tiplerini
dahil etmenizi ve ayarlayabilmenizi sağlar.
5.3.2 Orta Seviyeli Dil Kodunu Ġzlemek
C# derleyicisi, kaynak kod dosyalarını bir IL'e dönüĢtürür. IL, teorik olarak aynı
programları farklı iĢletim sistemlerinde ve bilgisayar platformlarında çalıĢtırmak için
kullanılabilir. Bir program çalıĢtırdığımızda çalıĢma zamanı bu IL'i (Microsoft
Intermediate Language veya MSIL) bir tam zamanında (JIT) derleyiciye gönderir.
Bu da kodu, programın üzerinde çalıĢmakta olduğu bilgisayarın yerel koduna

dönüĢtürür. Microsoft tam zamanında terimini, sadece gerekli olduğunda
gerçekleĢtirilen eylemler için kullanır. [15,16]

6. HASTA KAYIT SĠSTEMĠ’NĠN ÖRNEK UYGULAMASI

Hasta Kayıt Sistemi uygulamasında öncelikle program yapılacak kurumun
gereksinimleri

belirlendi.

Bunlar

veri

modeline

aktarıldı.

Veri

modeli

oluĢturulduktan sonra bu veri modeli veritabanına aktarıldı. Kullanıcı ara yüzü
oluĢturularak kullanıcıların veritabanına ulaĢması ve bu veritabanı üzerinde iĢlem
yapması sağlandı.
Not:

Hastane

gereksinimlerinde

sadece

bir

kısmı

gerçeklenebildi.

Tüm

gereksinimlerin karĢılanması için iyi bir ekip ile uzun bir zaman diliminde çalıĢılması
gerekir. Tasarlanan formlar aĢağıdaki gibidir. [15-17]

6.1 Ana Menü
Uygulama programının giriĢ sayfasıdır. GiriĢ sayfasındaki menüler, giriĢte sorulan
kullanıcı adı ve Ģifre ile değiĢir. Örneğin bir doktor kullanıcı adı ve Ģifreyi girerse
doktor formunu menüden görecek fakat hasta kayıt formunu görmeyecek böylece
menü güvenliği sağlanır. Sistem yönetim menüsünde ise formlar, kullanıcılar ve
izinler formlarına ulaĢılıyor. Yönetim menüsündeki form tanımlama formunda
kullanılan formlar kaydediliyor, kullanıcılar formunda sistemi kullanacak kullanıcılar
tanımlanıyor. Ġzinler formunda ise bu formları kullanacak kullanıcılara haklar
veriliyor. Ayrıca programdan çıkıĢ, yardım dosyası ve hakkında bilgilerine de yine
menülerden ulaĢılabilir.

6.2 Hasta Kayıt Formu
Hastaneye gelen hastaların kayıtlarının tutulduğu formdur. Hastalarda ayırt edici
olarak T.C. kimlik numarası kullanılıyor. Hastanın kiĢisel bilgilerinde kimlik bilgileri

kilo boy gibi değerleri kaydediliyor. ĠletiĢim bilgileri olarak adres, telefon, yakın adı
ve telefonu kaydedilebilir. Hasta ekleme, çıkarma bilgilerinde değiĢiklikler bu
formda yapılıyor.

ġekil 6.1 Hasta Kayıt Formu

6.3 Personel Formu
Personel Formu, personelin her türlü kaydının tutulduğu formdur. Kaydı tutulan
personel baĢhekim olabileceği gibi orada bulunan temizlik görevlileri de personel
formuna eklenip görüntülenebilir ve kayıtlarında değiĢiklik yapılabilir. Personel
formu açıldığında bütün personel sıralanır. Fakat istenirse bölüme göre filtrele kutusu
iĢaretlenerek sadece seçilen bölümdeki personel getirilebilir. Sağda bulunan ileri geri
butonları ile personel sırasıyla gösterilebilir. Formda personelin özlük bilgileri, adres
bilgileri, iĢe giriĢ bilgileri, iĢyerinde çalıĢtığı bölüm ve verdiği hizmetler kaydedilip,
görüntülenebilir. Ayrıca randevuda eğer gerekliyse kullanılmak üzere hizmet süresi

ve mali iĢlemler için ise hizmet bedeli de bu aynı formda kaydedilir. Yeni kayıt
eklemek için “ + ” butonuna tıklanır veriler yazılarak kaydedilir. Seçilen bir kaydın
silinmesi için ise “ - ” butonuna tıklanır.

ġekil 6.2 Personel Formu

6.4 Doktor Formu
Doktorların kullanacakları formdur. Doktor formu açtığında kendisinin görevli
olduğu bölüm ile verdiği hizmetler sıralanır. O gün doktorun veya bölümün kayıtlı
olan randevuları sırasıyla görünür. Doktor hastanın Ģikayetini, muayene ettikten
sonra fiziki bulguları ve koyduğu teĢhisleri kaydeder. Eğer tahlil veya test istemezse
teĢhisin sonucunu yazar. Tahlil yaptırtmak isterse hangisini istediğini seçer. Seçtiği
tahlil otomatik olarak ilgili birim sayfasına gider. Ayrıca koyduğu teĢhise göre hangi
ilaçları verdiğini de kaydeder.

ġekil 6.3 Doktor Formu

6.5 Randevu Formu
Randevu formu hastaneye gelen veya telefonla randevu almak isteyen hastaların
randevularının ayarlandığı formdur. Randevu formunda öncelikle ilgili tarih ve
bölüm seçilir. Seçilen bölümden randevu verilecek doktor belirlenir. Belirlenen aylık
çalıĢma takvimine göre boĢ zamanları sıralanıyor. Uygun olan saat ve dakika seçilir.
Randevu verilecek hasta eğer daha önceden kayıtlı ise “...” butonuna tıklanarak hasta
arama formundan seçilir ve veriler kontrol edilip kaydet butonuna tıklanarak hasta
için randevu verilir. Eğer hasta kayıtlı değilse “Hasta Kayıt Formunu Çağır”
butonuna tıklanarak Hasta Kayıt Formu açılır buradan önce hasta kaydedilir sonra
aynı Ģekilde randevu verilir.

ġekil 6.4 Randevu Formu

6.6 Laboratuar Formu
Laborantın veya ilgili görevlinin, doktorun herhangi bir hasta için istediği tahlil veya
tetkiklerin görüldüğü ve yapıldıktan sonra sonuçlarının yazıldığı formdur. Doktor
tarafından istenen tahlil bilgilerinde kimin hangi tahlili yaptıracağı bilgisi sırasıyla
görüntülenir. Gelen bu tahlillerin ölçülecek maddeler, maksimum ve minimum
değerleri gösterilir. Gelen hastadan örnek alınıp ölçüm yapılır ve bunların sonuçları
ilgili formun sonuç değer kısmına yazılır. Görevli kaydet butonuna tıkladığında
istenen tahlil formdan çıkarılır ve veritabanına kaydedilir. Formdaki “yenile”
butonları ise form açıkken eğer yeni bir tahlil istenirse göstermesini sağlar.

ġekil 6.5 Laboratuar Formu

6.7 Laboratuar Sonuç Formu
Hasta için yapılan tahliller, laboratuar formunda sonuçları kaydedildikten sonra
veritabanından tutulur. Doktor, laboratuar sonuç formunda sonuçları, tarih aralığı
belirterek, adı soyadı ve kimlik numarasına göre “bul” butonuna tıklayarak ayrı ayrı
sorgulayıp bulabilir. Tarih aralığı seçmek için ilgili checkbox seçilmesi gerekir.
Böylece istendiğinde seçilen hastanın o güne kadar yaptırdığı tüm tahliller veya en
son yaptırdığı tahliller görülebilir. “Laboratuar Bilgileri”nde hasta kimlik numarası,
adı-soyadı, yaptırdığı tahlil ve tarih yazılıdır. Laboratuar Sonuç Bilgileri” nde ise
yukarıda seçilen tahlilin maddelerinin alt, üst ve ölçülen değeri görünüyor.

ġekil 6.6 Laboratuar Sonuç Formu

6.8 Referans Takvim Formu
Haftanın günleri ve özel günlerin belirlendiği formdur. Belirlenen günler personel
referans takviminde, dolayısıyla personel çalıĢma takviminde kullanılan günler
burada belirleniyor. Haftanın günleri sırasıyla tanımlandıktan sonra resmi tatil, izin
günü vb. kurum için farklı olan günler tanımlanabilir. Gün tipinde artan numara
kullanılıyor.

ġekil 6.7 Referans Takvimi Formu

6.9 Personel Haftalık Referans Takvimi
Personelin referans takvimin düzenlendiği formdur. Personel adı bulunarak gün tipi
seçiliyor. O gün tipine bağlı olarak mesai, ara baĢlangıç ve bitiĢ saatleri belirlenip
kaydedilir. Saatler her personel için kaydedilip, tekrar düzenlenebilir. Bu değerler
izin ve ekstra tatil durumları dıĢındaki normal haftalık çalıĢma takvimidir.

ġekil 6.8 Personel Haftalık ÇalıĢma Formu

6.10 Personel Aylık ÇalıĢma Takvimi
Personel ÇalıĢma Takvimi‟nde personelin bir ay içindeki çalıĢma takvimi aylık
olarak belirleniyor. Bu takvimde eğer varsa alınan izinler, hafta içindeki nöbetçi ve

vardiyalı çalıĢma durumları belirleniyor. Personel butona tıklanarak seçiliyor. Ġlgili
ay seçilerek “Referans Takviminden At” butonuna tıklanarak aylık bir takvim
belirlenir. DeğiĢtirilmek istenen günlerin ayarları değiĢtirilerek kaydedilir. Personele
göre randevu iĢlemlerinde ve mali hesaplarda bu değerler kullanılıyor.

ġekil 6.9 Personel Aylık ÇalıĢma Takvimi

6.11 Ġl ve Ġlçeler Formu
Diğer formlardaki Doğum Yeri, Ġl, Ġlçe gibi kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde
kullanılan il ve ilçe bilgilerinin kaydının yapıldığı formdur. Bu Ģekilde kayıt
yapılarak tekrarlı kayıtlardan kaçınılmıĢ olur.

Ġller ve ilçeler eklenip, çıkarılıp

düzenlenebilir. Kaydedilen iller plakalarına göre kaydediliyor. Ġlçeler ise bu illere
seçilip ona bağlantılı olarak kaydediliyor.

ġekil 6.10 Ġl ve Ġlçeler Formu

6.12 Ünvanlar Formu
Bu formda diğer formlarda kullanılmak üzere personel için kullanılacak tüm
unvanlar kaydediliyor.

ġekil 6.11 Ünvan Tanımlama Formu

6.13 Personel Görev Tanımlama Formu

ġekil 6.12 Personel Görev Tanımlama Formu

6.14 Ġlaç Tanımlama Formu

ġekil 6.13 Ġlaç Tanımlama Formu

6.15 TeĢhis Tanımlama Formu

ġekil 6.14 TeĢhis Tanımlama Formu

6.16 Bölüm Hizmet Atama Formu

ġekil 6.15 Bölüm Hizmet Atama Formu

7. SONUÇLAR ve TARTIġMA

Hasta Kayıt Sistemi‟nin sağlık hizmeti sunan ve alan kiĢiler için son derece önemli
bir sistem olduğu açıktır. Bu sistemlerde hastaya ait her türlü idari ve tıbbi veriler
hastanın yaĢamı boyunca tutulmalı, gereksinim duyulan her an ve ortamda eriĢilebilir
olmalıdır. Bilgisayar teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak, hastanın kayıtlı
verilerine gerek kendisi, gerekse tıp alanında araĢtırma yapmak isteyenler özel
izinlerle ulaĢabilmelidir.
Öncelikle tüm devlet kurumlarında otomasyona ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar iyi
belirlendikten sonra bunlar üzerinde analizler yapılıp, otomasyona geçilmelidir.
Hastanelerde kurulan Hastane Bilgi Sistemi‟nin istenen sonuçları vermesi için iyi bir
uygulama programında yazılması gerekir. Kullanılan uygulama programı geliĢmeye
uygun olmalıdır. Bu program eğer hastane bünyesindeki çalıĢanlar tarafından
yazılmayıp, dıĢarıdan satın alınırsa kaynak kodlarıyla beraber satın alınmalıdır.
Yazılan uygulama programındaki ara yüz kullanıĢlı ve kolay olmalıdır. Ayrıca
istenen veriye hızlı ve doğru Ģekilde ulaĢılmalıdır.
Tezde birkaç kurum ile görüĢüp ortak ihtiyaçlar belirlendi. Kuruma özel ihtiyaçlar
yerine genel bir Ģablon oluĢturuldu. Ġhtiyaçların bir kısmı veri modeline aktarıldı.
Veri modeli düzenli çalıĢan database için çok önemlidir. Veri modeli database
aktarılarak, uygulama programı yazıldı.
Yazılan program hastanenin tüm gereksinimlerini karĢılamaktan ziyade sadece belirli
fonksiyonlarını gerçekliyor. Tüm ihityaçların karĢılanması için birkaç kiĢiden oluĢan
bir ekip ve uzun bir çalıĢma peryodu gereklidir.
Uygulama programında kullanılan programda C# tercih edilmesinin nedeni internet
ve mobil cihazlar için programlamanın daha kolay olmasıdır. Programın ileriki
aĢamalarında internet üzerinden hasta kendi sağlık bilgilerine ulaĢması sağlanabilir.

Ayrıca mobil cihazlar için yazılacak bir programla ve özel güvenlik önlemleri
alınarak tüm hayatını kapsayan sağlık bilgileri bu cihazlarda tutulabilir.
Program yazıldıktan sonraki en önemli aĢama sağlık kurumunda otomasyona geçiĢ
sürecidir. Bu süreç alıĢılagelmiĢ akıĢın tamamen değiĢtireceğinden ciddi zorluklar
yaĢanır. Bu geçiĢ kademeli olarak ve programı kullanacak personele gerekli eğitimler
verilerek yapılmalıdır.
Sistem içinde tutulan verilerin güvenliği sağlanmalı, hastanenin uzun süre bu verileri
tutacağından dolayı tüm yükünü taĢıyacak iyi bir donanım seçilmelidir. ĠĢlemler
tamamen bilgisayarlara bağımlı kaldığından bu bilgisayarların bakımları düzenli
yapılmalı ve 7 gün / 24 saat çalıĢır tutulması için gerekli yedeklemeler yapılmalıdır.
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