T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İŞYERİ
EĞİTİMİ
DOSYASI
BÖLÜMÜ

: ………………………………………………….....…….……

NUMARASI

: ………………………………………………….....…….……

ADI ve SOYADI : ………………………………………………….....…….…

Arkasında Adı,
Soyadı ve
Numarası
yazılı öğrenci
FOTOGRAFI

İŞYERİ EĞİTİMİ DÖNEMİ:…………………………………………………….
İŞYERİ EĞİTİMİ YAPILAN FİRMA / KURUM
ADI : ………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

ADRESİ : …………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

TEL : ……………………………………………………………………………………….…………….……..………………….…………………… FAX : …………………………………………………………………………………….……………….……..………………….……………………

İŞYERİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FİRMA / KURUMSORUMLUSUNUN
ADI ve SOYADI : ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………..…………………
UNVANI

: ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………..…………………
ONAY
(Tarih, Kaşe ve İmza)

İŞYERİ EĞİTİMİNE BAŞLAMA TARİHİ : ……………..……… / ……………..……… / 20……………………
İŞYERİ EĞİTİMİNİN BİTİŞ TARİHİ

: ……………..……… / ……………..……… / 20……………………

Bu kısım Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından doldurulacaktır.
İŞYERİ EĞİTİMİ YAPILAN GÜN SAYISI : ………………………………………....………..………… gün
KABUL EDİLEN GÜN SAYISI : ………………………………………....………..………… gün
ONAY
(Tarih, Kaşe ve İmza)
Başarılı

Başarısız

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İşyeri Uygulaması Değerlendirme Formu
(İşyeri Eğitimi Yetkilisi)
FIRAT
ÜNİVERSİTESİ

Öğrencinin Adı Soyadı
Bölümü
Sınıfı
Öğrenci Numarası
İşletmenin Adı
Sorumlunun Adı-Soyadı
Tarih
* Verilen tüm notlar 100 üzerinden değerlendirilecektir.
* Form dönem sonunda Fakültemizin ilgili Denetçi Öğretim Elemanına teslim edilecektir.

S.NO

İşyeri Eğitimi Sorumlusunun Öğrenciyi Değerlendirme Kriterleri

1

Çalışma saatlerine uyma

2

İşyeri kurallarına uyma

3

İşyerinin gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uyma

4

Görevlerini eksiksiz ve zamanında yapma

5

Mesleği ile ilgili temel kavramları bilme ve pratiğe uygulama

6

Problem tespiti ve çözüm üretme

7

İşyerindeki araç-gereçleri uygun kullanma ve koruma

8

İşi ile ilgili yenilikçi fikirler ve öneriler geliştirme

9

İşindeki istek ve gayreti

10

Mesleği ile ilgili sorumlulukların farkında olma

11

Yaptığı işi raporlama

12

Uyumlu çalışma ve takım çalışması yapabilme

13

Kendini ifade etme ve iletişim kurabilme

14

Öneri ve eleştirilere açık olma

15

Fiziki ve zihinsel yorgunluğa dayanıklılık

Ders başarı notu (Notların aritmetik ortalaması):
Görüş ve Önerileriniz:

Notu

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

SAAT

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

SAAT

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :

SAAT

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

SAAT

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

SAAT

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :

____ / ____ / 20____ tarihinden ____ / ____ / 20____ tarihine kadar bir aylık çalışma programı
HAFTALAR

YAPILAN ÇALIŞMALAR

SAYFA NO

SAAT

Hafta-1
Hafta-2
Hafta-3
Hafta-4
Hafta-5
ONAY

Kaşe / İmza

Toplam Saat :
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İŞ YERİ EĞİTİMİ İŞLEMLERİ TAKİP KILAVUZU
1.

İşyeri Eğitimi için gerekli işlemler, öğrencinin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ilgili
Bölümünün Web Sayfasından elde edeceği dilekçeler ile başlatılır. Öğrenci, Başvuru
Dilekçesi (Form-1) ile İş yeri Eğitimi yapmak istediği Firmaya/Kuruma başvurur.

2.

İşyeri Eğitimi isteği kabul edilen öğrenci, Firma/Kurum Bilgi Formunu (Form-2)
Firmaya/Kuruma onaylatarak Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna teslim eder.

3.

Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu toplanarak, kurumun uygunluğuna karar verir.

4.

İşyeri Eğitimi yeri uygun bulunmayan öğrenciler, ikinci bir kurum bulmak için 1.
maddeden itibaren işlemlerini tekrar başlatırlar.

5.

İşyeri Eğitimi yeri komisyonca uygun bulunan öğrenci, bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonundan
temin edeceği İşyeri Eğitimi Sözleşmesi ve Protokolünü imzası bulunan taraflara (Öğrenci,
Fakülte Sorumlusu ve İşyeri Eğitimi Yöneticisi), imzalatarak tekrar Bölüm İşyeri Eğitimi
Komisyonuna teslim eder ve İşyeri Eğitimi Dosyasını alır.

6.

Öğrenci İşyeri Eğitimi Komisyonuna Kabul belgesi, İşyeri Eğitimi Sözleşmesi ve
Protokolünün orijinal imzalı ve mühürlü halini teslim eder.

7.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre öğrencilerin iş ve
meslek hastalıklarına karşı sigortalanması Fırat Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

8.

Öğrenci sigorta işlemlerini fakültede bulunan ilgili memurdan takip eder ve işyeri eğitimi ile
paralel olarak sigortasının başlamasını sağlar. Sigorta evrakı bölüm sekreterliğine teslim
edilir.

9.

Öğrenci kendisinde muhafaza ettiği İşyeri Eğitimi Dosyası ile birlikte ilgili sömestre
başlangıcında kurumuna giderek işlemlerini başlatır.

10. Tüm işlemlerin işyeri eğitimi başlamadan 1 hafta önce tamamen bitirilmelidir.
11. İşyeri Eğitimini Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi Yönergesi kapsamında
tamamlayan öğrenci, hazırladığı ve onayları (imza, kaşe vs.) tamamlanmış İşyeri Eğitimi
Dosyasını varsa ekleri ile birlikte Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna teslim eder.
*İşyeri Eğitimi hakkında detaylı bilgi için İşyeri Eğitimi Yönergesine başvurulabilir.
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T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) İşyeri Eğitiminin amacı;
a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,
b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek
için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı
sağlamak,
c) Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma
becerisini kazandırmak,
ç) Öğrencilere işyeri eğitimi yaptıkları kurum veya kuruluşun görevli personeli ve
müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,
d) Öğrencilerin sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanımalarını sağlamak,
olarak tanımlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin;
yurtiçi/yurtdışı, kamuya/özel sektöre veya sivil toplum örgütlerine ait kurum veya kuruluşlarda
yapacakları işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu: İlgili lisans diploma programının işyeri eğitimi
işlemlerini yürütmek, yönetmek ve aynı zamanda işyeri eğitimini değerlendirmek üzere, bölüm
kurulu tarafından oluşturulan, ilgili lisans programındaki 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan
komisyonu,
b) Denetçi Öğretim Elemanı: İşyeri eğitiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için
işyerlerine giderek işyeri eğitimi alan öğrenciyi denetlemekle görevli kişiyi,
c) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulu: Dekan veya dekan yardımcısı başkanlığında, bölüm
başkanları ve Fakülte-Sanayi Koordinatöründen oluşan kurulu,
ç) Fakülte-Sanayi Koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilen ve öğrencilerin bu
yönerge doğrultusunda işyeri eğitimi yapmalarını koordine eden öğretim elemanını,
d) İşyeri: Öğrencinin eğitim gördüğü lisans programının gereklerine ve öğrenme
çıktılarına uygun olarak uygulama yapabileceği, işyeri eğitiminin gerektirdiği fiziksel ortam,
personel ve diğer nitelikleri taşıyan; öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve
deneyimlerini, işyeri eğitimi yoluyla pekiştirdikleri, mal veya hizmet üreten yurtiçi/yurtdışı
kamuya, özel sektöre veya sivil toplum örgütlerine ait kurum veya kuruluşları,
e) İşyeri Eğitimi: Öğrencilere, bir yarıyılda (7. yarıyıl veya 8. yarıyıl) öğrenim gördükleri
lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresince
aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarını,
f) İşyeri Eğitimi Protokolü: İşyeri eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve kuralları
açıklayan ve İşyeri Yöneticisi ile Fakülte Dekanı tarafından imzalanan belgeyi,
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g) İşyeri Eğitimi Sözleşmesi: İşyeri eğitimi uygulamasında öğrenci ve işyeri arasındaki
ilişkileri düzenleyen ve öğrenci, Fakülte-Sanayi Koordinatörü ve İşyeri Eğitim Yetkilisi
tarafından imzalanan kabul belgesini,
ğ) İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri yöneticisi tarafından görevlendirilmiş ve öğrencinin
eğitim alacağı işyerindeki lisans derecesine sahip kişiyi,
h) İşyeri Yöneticisi: İşyeri Eğitimi Protokolünü işyeri eğitiminin uygulanacağı
yurtiçi/yurtdışı kamu, özel sektör veya sivil toplum örgütlerine ait kurum veya kuruluşları adına
imzalamaya yetkili kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 5- (1) Dekan, işyeri eğitimi organizasyonun en üst yetkilisi ve yöneticisidir.
(2) Fakülte Dekanının;
a) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulunu oluşturmak ve Fakülte-Sanayi Koordinatörünü
görevlendirmek,
b) İşyerleri ile yapılacak İşyeri Eğitimi Protokolünü onaylamak,
c) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulunun yaptığı değerlendirme sonuçlarını Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirmek,
yetkileri arasındadır.
Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulunun Görevleri
MADDE 6: (1) Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulunun;
a) İşyeri eğitimi verilecek işletmeleri belirlemek,
b) İşyeri Eğitimi Protokolünü hazırlamak,
c) İşyeri eğitiminin planlanmasını, koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,
ç) Öğrencilere işyeri eğitimi yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve
gerekli bilgi sistemini oluşturmak,
d) İşyeri eğitimi yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerini planlamak ve takip etmek,
e) Öğrencileri, bu yönerge hükümleri doğrultusunda işyeri eğitimi ile ilgili
bilgilendirmek,
f) İşyeri eğitiminde kullanılacak evrakları düzenlemek,
g) Öğrencilerin eğitim yapacakları işyerlerine dağılımlarını yapmak,
ğ) Öğrencilerin işyeri eğitimi süresince hazırlayacakları çalışma faaliyetlerinin kapsamını
ve İşyeri Eğitimi Dosyasının içeriğini belirlemek ve öğrencilere duyurmak,
h) İşyeri eğitimlerinin yönetmelik, yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli
sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
ı) İşyeri eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek,
i) Bölüm işyeri eğitimi komisyonlarınca hazırlanan işyeri eğitimi değerlendirme
sonuçlarını karara bağlamak, görevleri arasındadır
Fakülte-Sanayi Koordinatörünün Görevleri
MADDE 7: (1) Fakülte sanayi koordinatörünün;
a) İşyeri eğitimi konusunda fakülte ile işyeri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu
sağlamak,
b) İşyeri eğitimiyle ilgili oluşabilecek sorunları çözmek, çözülemeyen hususları fakülte
işyeri eğitimi kuruluna iletmek, görevleri arasındadır
Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun Görevleri
MADDE 8: (1) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun;
a) İşyeri eğitimi verilecek işletmeleri belirlemek,
b) Öğrencilerin işyeri eğitimi süresince hazırlayacakları çalışma faaliyetlerini ve işyeri
eğitimi dosyasının içeriğini belirlemek,
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c) Her yarıyıl başında o yarıyıl için gerekli hazırlıkları yapmak, yarıyıl sonlarında teslim
edilmiş işyeri eğitimi dosyalarını ve öğrencileri değerlendirmek,
ç) Fakülte işyeri eğitimi kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında işyeri eğitiminin yürütülmesini sağlamak,
e) İşyeri eğitimiyle ilgili oluşabilecek sorunları çözmek, çözülemeyen hususları fakülte
işyeri eğitimi kuruluna iletmek,görevleri arasındadır.
Denetçi Öğretim Elemanının Görevleri
MADDE 9- (1) Denetçi Öğretim Elemanının;
a) Öğrencilerin işyerlerindeki eğitimlerini denetlemek,
b) Denetim sonucunda İşyeri Eğitimi Denetim Formunu Bölüm İşyeri Eğitimi
Komisyonuna teslim etmek,
görevleri arasındadır.
İşyeri Yöneticisinin Sorumlulukları
MADDE 10- (1) İşyeri Yöneticisinin;
a) İşyeri eğitimi için öğrenci kabul edecek işyerinin kendi personeline sağladığı
konaklama, beslenme ve sosyal imkânlardan öğrencilerin de yararlanması için gerekli çabayı
göstermek,
b) Öğrenci için gerekli oryantasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
c) Öğrencinin işyeri eğitimini, bu yönerge esaslarına ve işyeri kurallarına göre
yapabilmesi için gerekli şartları taşıyan bir İşyeri Eğitimi Yetkilisini görevlendirmek,
sorumlulukları arasındadır.

İşyeri Eğitimi Yetkilisinin Görevleri
MADDE 11- (1) İşyeri Eğitimi Yetkilisinin;
a) Öğrencilerin fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş
ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekişmesini sağlamak,
b) Öğrenciye haftalık çalışma planı ve sorumluluğu yüklemek,
c) Öğrencinin işyerindeki sorumluluğunu üstlenmek,
ç) Öğrencilere meslek yeterliliğini ve disiplinini kazandırmak,
d) Öğrencinin haftalık hazırladığı işyeri eğitimi dosyasını ve yaptığı faaliyetleri
değerlendirmek,
e) İşyeri eğitimi bitiminde, işyeri eğitimi değerlendirme formunu hazırlayıp Bölüm İşyeri
Eğitimi Komisyonuna kapalı zarf içinde gizli olarak göndermek, görevleri arasındadır.
Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Öğrenciler, işyeri eğitimlerini işyeri eğitimi sözleşmesi imzalanan
işyerlerinde yapmak zorundadırlar.
(2) Öğrenciler, işyeri eğitimi süresince işyeri eğitimi haftalık çalışma planını
uygulamakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, işyeri eğitimi yapacakları işyerinin kurallarına, mevzuatına ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.
(4) Öğrenciler, günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, sonraki
haftanın ilk mesai günü bitimine kadar işyeri eğitimi yetkilisine vermek zorundadırlar.
(5) Öğrenciler, işyerinden izinsiz ayrılamaz. İşyeri eğitimine devam zorunluluğu vardır.
Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanılamaz.
İzinli olarak ayrılması gereken durumlarda işyeri eğitimi yetkilisi tarafından onaylı izin formu
düzenlenir ve işyeri eğitimi dosyasında sunulur.
(6) Öğrenciler, işyerindeki sendikal etkinliklere katılamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Eğitimleriyle İlgili Düzenlemeler
İşyeri Eğitiminin Özellikleri
MADDE 13- (1) Öğrenciler, işyeri eğitimini son sınıfın güz (7. yarıyıl) veya bahar (8.
yarıyıl) yarıyıllarından birinde ve o yarıyıl için devam zorunluluğu gerektiren dersi
bulunmaması halinde gerçekleştirir. Öğrencinin 7. veya 8. yarıyılda işyeri eğitimi yapabilmesi
için 4. sınıfta yer alan diğer teorik ve uygulamalı tüm dersler, her iki yarıyılda (7. Yarıyıl ve 8.
Yarıyıl) da açılır.
(2) Öğrenciler, F.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi
gereği işyeri eğitimine devam etmek zorundadırlar. Öğrenciler devamsızlık haklarını işyerine
haber vermeksizin kullanamazlar.
(3) İşyeri eğitiminden başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, başarılı oluncaya kadar
işyeri eğitimini tekrar ederler.
İşyeri Eğitimi Süresi
MADDE 14- (1) İşyeri eğitimi süresi 14 (ondört) haftadır. Öğrenci, işyeri eğitimi
yapacağı işyerinin çalışma koşul ve saatlerine uyacak ve eğitimini o yarıyıl boyunca tam
zamanlı olarak yapacaktır.
(2) İşyeri eğitimi, 5 (beş) saat teorik, 15 (onbeş) saat uygulama olmak üzere haftada
toplam 20 (yirmi) ders saati ve 20 (yirmi) AKTS kredisi olarak değerlendirilir.
(3) İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, Bölüm
İşyeri Eğitimi Komisyonunun önerisi ve Fakülte-Sanayi Koordinatörünün onayı ile farklı
işyerlerinde de işyeri eğitimi yapılabilir.
İşyeri Eğitimi Başvurusu
MADDE 15- (1) Fakülte-Sanayi Koordinatörü, İşyeri Eğitimi Yetkilisi ve işyeri eğitimi
yapacak olan öğrenci tarafından imzalanan İşyeri Eğitimi Sözleşmesi 3 (üç) nüsha olarak
çoğaltılır ve taraflara verilir.
(2) Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile, işyeri eğitimi yapacakları süreler
için kayıt yaptırmak ve katkı paylarını ödemek zorundadırlar.
İşyeri Eğitimi Dosyası Oluşturma
MADDE 16- (1) Her öğrenci, “İşyeri Eğitimi Dosyası” hazırlamak zorundadır.
(2) İşyeri eğitimine başlayan öğrenci, İşyeri Eğitimi Dosyasını ilgili bölüm
sekreterliğinden temin eder.
(3) İşyeri Eğitimi Dosyası; öğrenci bilgilerinin bulunduğu kapak, işyeri eğitimi
sözleşmesi, işyeri eğitimi haftalık çalışma planı, öğrenci tarafından hazırlanmış imzalı ve onaylı
haftalık raporlar, işyeri eğitimi denetim formları ve işyeri eğitimi yetkilisi tarafından kapalı zarf
içerisinde yer alan dönem sonu değerlendirme formundan oluşur.
(4) İşyeri Eğitimi Dosyası işyeri eğitimi süresince İşyeri Eğitimi Yetkilisinde bulunur,
işyeri eğitimi sonunda değerlendirme amacıyla Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna teslim edilir.
İşyeri Eğitimi Dosyasının Teslimi
MADDE 17- (1) Öğrenci, işyeri eğitimi dosyasını işyeri eğitiminin bitiş tarihinden
itibaren en geç bir hafta içerisinde Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonuna elden teslim eder veya
iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderir.
(2) İşyeri eğitimi dosyasını, süresi içerisinde teslim etmeyen öğrencinin işyeri eğitimi
geçersiz sayılır.
Hastalık ve Kaza Halleri
MADDE 18- (1) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre
öğrencilerin iş ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması Fırat Üniversitesi tarafından
yapılacaktır. Ancak, iş yerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek
hastalıklarından, 3308 sayılı Kanunun 25. Maddesine göre, işveren sorumludur.
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(2) İşyeri eğitimi sırasında hastalanan ve resmi kurumlarca belgelenmek üzere hastalığı 7
(yedi) günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve
kazanın mahiyeti, işyeri tarafından Fakülte-Sanayi Koordinatörüne bildirilir. Bu durumlarda
Sosyal Güvenlik Kurumu hüküm ve uygulamaları geçerli olup, telafi konusunu Fakülte İşyeri
Eğitimi Kurulu belirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Eğitimlerinin Değerlendirilmesi
İşyeri Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
MADDE 19- (1) Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu ilgili yarıyıl sonunda işyeri eğitimi
çalışmalarını ilgili Denetçi Öğretim Elemanının katılımı ile değerlendirir ve Fakülte İşyeri
Eğitimi Kuruluna yazılı olarak iletir.
(2) İşyeri eğitimi dosyası, en geç genel sınav dönemi bitimine kadar değerlendirilerek
karara bağlanır.
(3) İşyeri eğitimi değerlendirilmesinde, not baremi 100/100 olmak üzere, işyeri eğitimi
değerlendirme formu %30, denetçi öğretim elemanı denetim formları %30, öğrenci tarafından
hazırlanmış ve işyeri sorumlusunun imzasını taşıyan raporlar %20 ve öğrenci sunumu %20
oranında başarı notuna etki eder.
(4) Eksik bulunan işyeri eğitimi, kısmen veya tamamen aynı ya da farklı işyerlerinde
yaptırılabilir.
(5) İşyeri Eğitiminden başarısızlık veya devamsızlıktan kalan öğrenci, iş yeri eğitimi
dersini tekrarlamak zorundadır.
Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Hakkı
MADDE 20- (1) Öğrenciler, işyeri eğitimi değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren
yedi (7) gün içinde Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler.
(2) İtirazlar, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve
dilekçe başvuru tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.
Öğrencilerin Disiplin İşlemi
MADDE 21- (1) Öğrenciler, işyerlerinin çalışma saatleri ile disiplin ve iş güvenliği
kurallarına uymak zorundadırlar.
(2) İşyerinden izinsiz, mazeretsiz üst üste 3 (üç) gün devamsızlık yapan öğrencinin
durumu Fakülte-Sanayi Koordinatörüne bildirilir.
(3) Öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
işyeri eğitimi sırasında da geçerlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
İşyeri Eğitiminin Denkliği
MADDE 22- (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin geldikleri
fakültede yaptıkları işyeri eğitimlerinin geçerlilikleri, Fakülte İşyeri Eğitimi Kurulunun görüşü
alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
İşyeri Eğitimi Ücreti
MADDE 23- (1) Öğrencilere, işyeri eğitimi süresince üniversite tarafından herhangi bir
ücret ödemesi yapılmaz.
(2) Öğrencilere, işyeri eğitimi süresince ücret ödenip ödenmeyeceği ilgili mevzuat
çerçevesinde işveren tarafından belirlenir.
Gece Çalışması
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MADDE 24- (1) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak devamlı statüde gündüz
çalışma zorunluluğu olan öğrenciler dışındakiler, işyerlerinin üretim planı nedeniyle
düzenlenecek gece vardiyası çalışmalarına katılamazlar.
(2) Gece vardiyası çalışmalarına katılan öğrencilerin yasal sorumluluğu öğrencilere ve
işyerine aittir.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönerge Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından kabulünden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: YURT İŞLEMLERİ
1 EKİM’e kadar staj yerinden izin alarak yurt işlemlerimi yaptım. Kyk devlet yurdunda kaldığım
için yurt işlemlerim üç gün sürdü. Evraklar ve Kyk Genel Müdürlüğü’nün yeni bir sisteme geçmesi
sebebiyle işlerim aksadı ve üç gün sürdü. Staj defterime 1 EKİM’den itibaren başlayacağım.

Tarih:28-29-30.09.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: TANIŞMA VE FİRMA HAKKINDA
Stajın ilk gününde mühendisler yurt dışında olduğu için insan kaynakları ile muhattap oldum.
Mühendisler yurt dışından geldikten sonra staj yerimin kesinleşeceği söylendi. Staj yaptığım yer
Bakanlıklar ile çalışıyor.
Şirket uzmanlık alanları ise:
e-devlet, e-dönüşüm
Karar Destek Sistemleri
Kamu Sektörü Çözümleri
Finans İşlem Uygulamaları
Üretim ve Hizmet Çözümleri
Finans Bankacılık Uygulamaları
Microsoft SQL Server Veri Tabanı
Microsoft.NET ve J2EE Teknolojileri
Veri Dönüştürme ve Aktarım Araçları
Kurumsal İş Yönetim Sistemi Çözümleri
OLAP Veri Tabanları ve İş Zekası Araçları
Yüksek Hacimli Veri Tabanlarının Yönetimi
Elektronik İmza ve Mobil Online Uygulamalar
Çok Katmanlı - Web Tabanlı Yazılım Mimarileri
Oracle Veri Tabanları ve Uygulama Geliştirme Araçları
Firma Vizyon ve Misyonu
Misyonumuz
Uluslararası global büyük ölçekli kurumların kendine özgü bilişim projelerini geliştirirken edinmiş
olduğumuz deneyimlerimiz ışığında, yurt dışı veya yurt içi firmanın kaynaklarına gereksinim
duymadan kaliteli, güvenilir ve kuruma özel anahtar teslimi yazılım sistemlerinin geliştirilmesini
sağlamaktır.
Vizyon
Kurulduğu günden başlayarak sürekli büyümekte olan Saldemsoft Yazılım, uzun koşan bir firma
olmayı ve geçmişinde başarıyla bitirmiş olduğu projelere benzer farklı sektöreki kurumların kendisine
özgü büyük ölçekli yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konması projelerinde
uluslararası global ilk akla gelen öncü firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.

Tarih:01.10.2015

Kaşe / İmza
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Yapılan Çalışmanın Konusu: TANIŞMA VE FİRMA HAKKINDA
Saldemsoft Yazılım pazarın ihtiyaçlarını isabetli öngörülerle tespit eden, doğru zamanda doğru
yatırım kararlarını alarak istikrarlı büyüyen bir kurumun başarı hikayesini ifade etmektedir.
2006 yılında kurulmuş bağımsız bir yazılım evi olan Saldemsoft Yazılım, büyük ölçekli uygulama
yazılım sistemlerini geliştirmek, uygulamaya koymak bakımını ve destek hizmetlerini üstlenmek gibi
sadece yazılım ara-ge ye odaklanmıştır.
Kurulduğu yıldan başlayarak, sağlam ve emin adımlarla sürekli yükselen bir başarı ve büyüme grafiği
yakalayan Saldemsoft Yazılım, bu ivmesini kaybetmeyerek gelişimine devam etmeyi ve başarıyla
adını yazdıracağı projeler sayesinde uzun koşan bir firma olmayı hedeflemektedir.
Bu amaca yönelik olarak, geçmişte uzun yıllar bu tür projelerin yöneticiliğini yapmış deneyimli
bilişim uzmanları ile günümüzün veri tabanı yönetim sistemleri ve yazılım teknolojilerini kullanmakta
deneyimli yazılım uzmanlarını birlikte bünyesinde bulundurmaktadır. Teknolojinin ve müşteri
ihtiyaçlarının gelişimine paralel olarak kendisini yenilemeyi bir prensip haline getirmiş olan
Saldemsoft Yazılım, son dönemde popülerlik kazanmış olan İş Zekası (Business Intelligence), Servis
Odaklı Mimari (Service Oriented Archicture) ve Microsoft ‘ un Bilgi Çalışanı (Information Worker)
ürünleri üzerine önemli yatırımlar yaparak, bu teknoloji ve araçları başarılı projelerle müşterilerine
kazandırmaya devam etmektedir.
Son yıllarda başarılı bir şekilde tamamlamış olduğu ve halen bakımını üstlendiği ülkemizin gelişimine
ve teknolojik altyapısına önemli katkılarda bulunan projelerde göstermiş olduğu başarılarla elde
edilen deneyim ve motivasyon, bundan sonra üstleneceği projelerde de Saldemsoft Yazılım‘ı
ayrıcalıklı kılmaktadır.
Ilk günden itibaren Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezinde faaliyetlerini sürdürmeye
devametmektedir. Genç ve dinamik kadrosu ile Saldemsoft proje bazlı özel yazılım üretimi
yapmasının yanı sıra anahtar teslimi kurumsal sistemler kurma, projelendirme hizmetlerini
yürütmektedir.

Kalite Politikası
Özel Yazılım Projeleri Geliştirerek Bu Projelerin Teknik ve Bakım Destek Hizmetleri konularında
faaliyet göstermekte olan Saldemsoft un faaliyetlerini ekonomik, güvenli ve hızlı bir şekilde sunarak
sürekli tercih edilen, dünya standartlarında bir firma olmak için;
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak. Projelerini termin zamanında teslim etmek. Hukuki ve
yasal mevzuatlara tavizsiz uymak. Müşteri ve çalışanlarını varlık nedeni kabul etmek. Yazılım
Geliştirme çalışmalarını sürekli ve etkin kılmak.. Kalite Yönetimi Sistemlerinde uluslararası
standartlara ve yasal mevzuata uygun olarak çalışarak standartlarından taviz vermeden sürekli
iyileştirmeyi sağlamak.

Tarih:01.10.2015

Kaşe / İmza
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ
Nesne nedir?
Nesne, içinde veri ve bu veriler üzerinde işlem yapacak olan metotları (fonksiyon) bulunduran
yazılım bileşenidir. Nesne bu tanıma uygun olarak, kendi işlevselliğini de içinde taşır. Nesneler her
uygulamada tekrar tekrar kullanılabilir. Veri ve metotlar, birlikte nesnenin üyeleri (members) adını
alır. Bir nesne yapısı, bir sınıf (class) içinde tanımlanır. Sınıf içinde nesneyi oluşturan üye değişkenler
ve metotlar açıkça tanımlanır.
Nesne Yönelimli Programlama dillerinin teknik özelliklerini gözden geçirmeden önce, yukarıda
belirtilen nesne yönelimli dillerin oluşturulma nedenlerini anlayabilmek için Nesne Yönelimli
Programlama dillerinin yararlı yönlerini gözden geçirelim.
Yazılımın bakım (maintenance) kolaylığı
Nesne Yönelimli Programlama dillerinde, nesneler ait oldukları sınıfların sunduğu şablonlarla
temsil edilirler. Birbirinin benzeri ya da aynı konu ile ilişkili sınıflar bir araya
getirilerek namespace ya da package (paket) adı verilen sınıf kümeleri oluşturulur. Bu durumda
yazılımın bakımı, ya mevcut sınıflarda değişiklik ya da yeni sınıf eklenmesi anlamına gelir. Bu da
yazılımın tümünü hiçbir şekilde etkilemeyecek olan bir işlemdir. Oysa klasik yapısal programlama
dilleriyle geliştirilen programlarda yazılımın bakım maliyeti üretim maliyetinin çok önemli bir
yüzdesi kadardır (%40'lar civarında).
Genişletilebilirlik (Extensibility)
Nesne Yönelimli Programlama'da mevcut bir sınıfa yeni özellik ve metotlar ekleyerek artan
işlevsellik sağlamak çok kolaydır.
Üretilen kodun yeniden kullanılabilirliği (Reusability)
Nesnelerin üretildiği sınıflar, ortam içinde her uygulama geliştiricinin kullanımına açık olduğu için
ortak bir kütüphane oluşturulmuştur. Her kullanıcı bu ortak kütüphanede bulunan sınıfları kullanarak
gerekli kodu yeniden yazmaktan kurtulur ve uygulamaya özgü kod parçaları, ortak kullanımdaki
sınıfların kod uzunluklarına göre göz ardı edilebilir boyuttadır.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ
Soyutlama (Abstraction)
Soyutlama denilince, nesneyi bazı karakteristikleri olan ve bazı eylemleri gerçekleştirebilen bir veri
tipi olarak genelleştirmek anlaşılmalıdır. Yeryüzü üzerinde bulunan her şey bir nesnedir. Bilgisayar
yazılımı açısından nesne, bir varlığın temsil biçimidir. Örneğin; bina bir nesnedir. Binayı bilgisayar
yazılımı içinde temsil etmek istersek, öncelikle bu nesnenin yani binanın ayırt edici özelliklerini
belirlemeliyiz.
Örneğin;
Bina yüksekliği
Dış yüzey rengi
Kat sayısı
Zemin alanı
Zemin boyutları
gibi özellikler, binayı temsil etmek için ilk akla gelen birkaç özelliktir. O halde nesnenin bilgisayarda
temsilinde, özellikleri kilit rol oynamaktadır.
Nesnenin karakteristikleri, özellikler ve gerçekleştirebileceği eylemler de metot adını alır. Bu
anlamda, soyutlaştırmanın sonucunda bir nesne;
Özellikleri (properties, member variables - Objective-C)
Metotları (methods) ile temsil edilebilir.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ 2
Nesne Yönelimli Programlama Dilleri, soyutlamayı sınıf (Class) yapısı ile gerçekleştirirler. Sınıf
yapısı içinde o nesneye ait özellikler ve metotlar tanımlanabilir.
Ancak sınıf soyut bir yapıdır ve doğrudan kullanılamaz. O sınıftan üretilen örnekler sınıfa ait tüm
özelliklere ve metotlara sahip olurlar. Bunlar program içinde doğrudan kullanılabilirler. Sınıftan
üretilen her örnek, aynı özellik ve metotlara sahip olacak ancak özelliklerin değerleri doğal olarak
farklı olabilecektir.
Örneğin, insanı bir nesne olarak düşünürsek ve insan sınıfı olarak soyutlarsak, ilk akla gelen
özellikleri; boy, kilo, IQ ve EQ değerleri, eğitim düzeyi vb. gibi özellikler olur. Bu özelliklerin
değerleri doğal olarak her insan için farklıdır. İnsan için ilk akla gelen eylemler (metotlar) ise;
yürüme, okuma-yazma, konuşma, araç kullanma vb. gibi metotlardır.
Sarmalama / Paketleme (Encapsulation)
Paketlemenin anlamı; sınıfı oluşturan metot ve özelliklerin gerçekleştirme biçiminin, bu sınıfı
kullanacak olan kullanıcılardan gizlenmiş olmasıdır.
NESNE = VERİ + METODLAR
Şeklinde ifade edilen bağıntı aslında Nesne Yönelimli Programlama'nın temelini açıklamaktadır. Veri
(özellikler) ve veri üzerinde işlem yapan kod (metotlar) bir arada bulunur ve nesneyi oluşturur.
Nesneyi tanımlayan sınıfın iç ayrıntıları, normal olarak programın artakalan kısmı için görünür
değildir.
Bir nesne sınıfının gerçekleştirimini değiştirirsek, yani aynı sınıfı metot ve özellikleri aynı kalmak
koşuluyla farklı bir programlama tekniğiyle oluşturursak, o sınıfın dış dünyaya olan arayüzü
değişmediği sürece (metot ve özellikler aynı kaldığı sürece) bu sınıfı kullanan program kodlarınızda
bir değişiklik yapmamıza gerek kalmayacaktır.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ 2
Miras Alma (Inheritance)
Nesneye yönelik programlamada, bir nesne, genellikle bir nesne sınıfına ait bir örnektir (instance).
Örneğin, Albert Einstein, insan sınıfının bir örneğidir. Bir nesne sınıfından alt sınıflar (subclasses)
oluşturulabiliyorsa, türetme özelliği (derivation) var demektir. Örneğin insan sınıfı, canlı sınıfının bir
alt sınıfıdır. Kendisinden alt sınıf üretilen sınıfa, temel sınıf (base class) veya süper sınıf
(super class) veya ana sınıf (parent class) adı verilir. Subclass yerine child class terimi de
kullanılmaktadır.
Alt sınıfın nesneleri, türetildikleri temel sınıfa ait özellikleri alıyorsa, burada miras alma (inheritance)
özelliği vardır denir. Bu anlamda, miras alma özellikli bir nesne yönelimli programlama dilinde, bir
nesne sınıfından türetilen alt nesne sınıfına ait nesneler, üst sınıfın özelliklerini (properties) ve
metodlarını (methods) aynen alırlar.
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Farklı nesnelerin, aynı mesaja (olaya ya da uyarıma) farklı şekillerde cevap verebilme yeteneğidir.
Her nesne sınıfı, kendi metotlarını paketlediği için ve bu metotlar programın kalan kısmı için gizli
olduğundan, farklı sınıflar aynı isimde bazı metotlara sahip olabilirler.
Örneğin ŞEKİL adlı bir süper sınıfımız (super class) olsun. Bu
sınıftan, DAİRE, KARE ve ÜÇGEN adlı 3 alt sınıf türettiğimizi varsayalım. Bu alt sınıfların her biri
kendi örneklerini çizmek için ÇİZ adlı bir metoda sahip olabilir. Fakat, her bir alt sınıf için bu metot
aynı olmasına karşın, bu metodu devreye sokmak için gönderilecek mesajdan sonra her alt sınıfa ait
nesne farklı bir şekil (yani kendini, yani bir üçgen, daire veya kare) çizecektir.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ 3
DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ
Değişken Tanımlama Kuralları
Değişken tanımlarken (Aynı zamanda ad alanları, yöntemler ve sınıflar tanımlanırken de bu
kurallara uyulmalıdır.) aşağıdaki söz dizimi kurallarına uyulmalıdır.  Değişken adlarında yalnızca
harf (büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi( _ ) karakteri kullanılabilir, boşluk içermez.  Değişken adı,
bir harf ile (Alt çizgi harf olarak kabul edilir.) başlamak zorundadır, rakamlarla başlayamaz.  Türkçe
karakterler kullanılabilir ama önerilmez(ç,ğ,ş,ö,ü,ı,i vb.).  Programlama dili bazı tanımlayıcı
kelimeleri kendisi kullanmak için ayırmıştır. Anahtar sözcükler olarak adlandırılır ve her biri özel bir
anlama sahiptir(class, enum, base, const, decimal vb.). Geçerli tanımlama biçimleri: Soyad, _fiyat,
dogumTarihi, Okul_Nu., Adres2 Geçersiz tanımlama biçimleri: Ucret%, fiyat$, 2.Adres, class NOT:
Bazı programlama dilleri büyük küçük harfe duyarlıdır. Örneğin C# dilinde dogumTarihi ile
DogumTarihi aynı anlama gelen isimler değildir.
Değişken Tanımlama
Değişkenler değerleri tutar. Programlama dili depolayabileceği ve işleyebileceği çok sayıda farklı
değer türüne sahiptir( Tam sayı, kayan nokta sayısı ve karakterler dizesi gibi). Bir değişken
bildirildiğinde içinde ne tür bir değişken tutacağı da belirtilmelidir. Örneğin, aşağıdaki ifade “yas”
adında ve “int” (tamsayı) değerler taşıyan bir değişkeni bildirir. İfade sonunda noktalı virgül yer alır.
int yas; Değişken bildirdikten sonra değişkene değer atanabilir. Aşağıdaki deyim yas değişkenine 30
değerini atar. yas = 30; Ayrıca, bildirim ve atama işlemleri aynı anda yapılabilir. int yas = 30; Eşittir
işareti( = ), sağ taraftaki değeri, sol taraftaki değişkene atayan bir atama işlecidir. Bu atamadan sonra
yas değişkeni tuttuğu değere başvurmak için kod da kullanılabilir. Aşağıdaki deyim, konsola yas
değişkeninin değeri olarak 30 yazar: Console.WriteLine(yas); İPUCU: Nesne tabanlı programlama
yazılımı kod düzenleme penceresinde fare işaretçisini bir değişkenin üzerinde tutarsanız değişkenin
türünü gösteren bir ekran ipucu belirir.
Temel Veri Türleri
Programlama dili temel veri türleri olarak adlandırılan birkaç yerleşik türe sahiptir. Aşağıdaki
tabloda, kullanılan programlama dilinde en çok kullanılan temel veri türleri ve her birinde
depolanabilecek değer oranı listelenmiştir.
Atanmamış Yerel Değişkenler
Bir değişken bildirildiğinde, değişken değer atanana kadar rastgele bir değer içerir. Bu, bir
değişkenin oluşturulduğu ve değişkene bir değer verilmeden önce yanlışlıkla bilgi kaynağı olarak
kullanıldığı, bazı programlama dillerinde zengin bir hata kaynağıydı. Nesne tabanlı programlama dili,
değer atanmamış değişken kullanılmasına izin vermez. Bir değişken kullanılmadan önce, değişkene
bir değer atanmak zorunluluğu vardır. Aksi takdirde program derlenmeyebilir. Örneğin, aşağıdaki
ifadeler yas değişkenine değer atanmadığı için derleme hatası verecektir.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ 3
OPERATÖRLER
Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan
karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. 4.1. Aritmetiksel Operatörler Programlama dili
bilinen dört işlemin aritmetik işleçlerini destekler: Toplama(+), çıkarma(-), çarpma(*) bölme(/).+,-,*
ve / işaretleri dört işlemi temsil ettiğinden işleçler olarak adlandırılır. Örnek: long ucret; ucret =50*30;
NOT: İşlecin üzerinde işlem yaptığı değerler işlenen(operands) olarak adlandırılır. * işleç, 50 ve 30’da
işlenendir.
İşleçler ve Türler
Tüm işleçler tüm veri türlerine uygulanamaz. Bir değer üzerinde kullanılabilecek işleçler, değerin
türüne bağlıdır. Örneğin, char, int, long, float, double, ya da decimal veri türlerinde tüm aritmetik
işleçleri kullanılabilir. Bununla birlikte string ya da bool türü değişkenler üzerinde artı(+) işleci
dışında aritmetik işleçler kullanılamaz. Bu nedenle string türü çıkarma işlecini desteklemediğinden
aşağıdaki ifade derlenemez(Bir karakter kümesinin diğer bir karakter kümesinden çıkarılması
anlamsızdır.). //derleme zamanı hatası Console.WriteLine(“İstanbul”-“Ankara”); ÖĞRENME
FAALİYETİ–4 ARAŞTIRMA AMAÇ 37 string türü değerler üzerinde + işleci kullanıldığında dize
değerleri birleştirir. Aşağıdaki ifade ekrana “578” (“65 “ değil) yazar. Console.WriteLine(“57”+”8”);
Aritmetik işlem sonucundaki değer türü, kullanılan işlenenler türüne bağlıdır. Örneğin, 5.0/2.0
ifadesinin değeri 2.5’tir. Her iki işlenenin türü double’dir bu nedenle sonuç türü de double’dir.5/2
ifadesinde her iki işlenen de int türünde ise sonuçta int türünde olacak ve sonuç 2 olacaktır. Bu gibi
durumlarda her zaman değerleri aşağıya yuvarlanır. Yüzde işareti ile gösterilen kalan ya da mod
işleci. x % y ifadesinin sonucu x’in y’ye bölünmesi sonucunda kalan değerdir. Örneğin, 9’un 2’ye
bölünmesi sonucu bölüm 4, kalan da 1 olduğundan, 9%2 sonucu 1’dir. NOT: Mod işleci, tüm sayısal
türlerde geçerlidir ve sonucun tam sayı olması gerekmez. Örneğin, 7.0%2.4 ifadesinin sonucu 2.2’dir.
ToString yöntemi .NET platform yazılımındaki her sınıf, ToString yöntemine sahiptir. ToString
yönteminin amacı, bir nesneyi dize gösterimine dönüştürmektir. Sayısal türleri metne dönüştürmek
için kullanılır. Örneğin, int i = 123; string a = i.ToString(); Yukarıdaki ifadede int türünde bir
değişken bildirilmiş ve daha sonra bu değişken ToString metoduyla metne dönüştürülerek string
türündeki a değişkenine atanmıştır.
İşlem Önceliği
Öncelik bir deyimdeki işleçlerin gerçekleştirilme sırasıdır. + ve * işleçlerini kullanan aşağıdaki
deyim düşünülsün. 4 + 5 * 2 Bu ifade belirsiz olmaya yatkındır. Önce toplama işlemi mi yoksa
çarpma işlemi mi yapılmalıdır? Diğer bir deyişle 5 değeri soldaki + işlecine mi yoksa sağdaki *
işlecine mi bağlıdır? Burada işleçlerin sırası önemlidir çünkü sonucu değiştirir:  İlk olarak toplama
işlemini yapılırsa toplama sonucu (4+5), * işlecinin sol tarafındaki işleneni oluşturur ve tüm ifadenin
sonucu 9*2 yani 18 olur.  İlk olarak çarpma işlemini yapılırsa çarpım sonucu (5*2), + işlecinin sağ
tarafındaki işleneni oluşturur ve tüm ifadenin sonucu 4+10 yani 14 olur.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
EĞİTİMİ 4
Birleşim Özelliği
Programlamada çarpma işlemi, bölme işlemi ve mod hesaplama(%) işlemleri kendi aralarında eşit
önceliklere sahip olmakla birlikte toplama ve çıkarma işlemlerine göre önceliklidir. Toplama ve
çıkarma işlemleri de kendi aralarında eşit önceliklere sahiptir. Parantezler ise çarpma, bölme, toplama
ve çıkarma işlemlerine göre önceliklidir. O zaman daha önce yapılması istenen işlemler parantez
içerisine alınmalıdır. ( ) parantez, { } küme parantezi, [ ] köşeli parantez olarak adlandırılır. ÖNEMLİ:
Kendi aralarında eşit önceliklere sahip işleçlerde işlemler, soldan başlanarak sağa doğru yapılır. Buna
birleşim özelliği adı verilir. Örnek: 7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 6=? Yukarıdaki ifade de önce 7*2 işleminin
sonucu hesaplanır ve 14 bulunur. Daha sonra 3*2/6 ifadesi soldan itibaren hesaplanarak 6/6=1
bulunur. Artık ifade şu şekildedir: 14 + 5 – 1 Yine soldan itibaren işlemler gerçekleştirilir ve sonuç 18
olarak bulunur. Konsol uygulaması ve sonucunu Resim 4.1’de görülebilir.
Birleşim ve Atama Operatörü
Programlama dilinde eşittir işareti ( = ) bir işleçtir. Tüm işleçler, işlenenlerine bağlı olarak bir değer
döndürür. Atama işleci (= )’de farklı değildir. İki işlenen alır, sağ tarafındaki işlenen değerlendirilir ve
daha sonra sol taraftaki işlenende depolanır. Atama işlecinin değeri, sol işlenene atanmış olan
değerdir. Aşağıdaki atama ifadesinde, atama işleci tarafından döndürülen değer 20’dir. Aynı zaman da
yas değişkenine atanan değerdir. Int yas; yas = 20; // atama ifadesinin değeri 20.
Atama işleci bir değer döndürdüğünden, atama ifadesinin başka bir oluşumunda da aynı değer
kullanılabilir: int yas1; int yas2; int yas3; int yas4; yas1 = yas2 = yas3 = yas4 = 20; Bu örnekte atama
ifadesi, her iki değişkene de aynı değeri atar. Bu oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bu ifadeden, atama
işlecinin sağdan sola doğru birleşim özelliğine sahip olduğu çıkarılabilir. İlk olarak sağ taraftaki
atama gerçekleşir ve atanan değer sağdan sola doğru değişkenler boyunca yayılır. Herhangi bir
değişken daha önce bir değere sahipse atanan yeni değer üzerine yazdırılır.
Artırma ve Azaltma Operatörleri Bir değişkene 1 eklemek istenirse + işleci kullanılabilir: sayac =
sayac +1; Bununla birlikte, bir değişkeni 1 artırmak oldukça yaygındır. Sadece bu amaç için ayrı bir
işleç olan ++ işleci de kullanılabilir. “sayac” değişkenini 1 artırmak için aşağıdaki ifade kullanılabilir:
sayac++; Benzer şekilde bir değişkenden 1 azaltmak için – işleci de kullanılabilir. sayac--; Bu işleçler,
değişkenden önce ve sonra kullanılabilir. sayac++; //sonek artırma ++sayac; //önek artırma sayac--;
//sonek azaltma --sayac; //önek azaltma İşleçlerin değişkenden önce ve sonra kullanılması sonucu
değiştirmez. Her durumda değişkenin değeri 1 artırılır ya da 1 azaltılır ama işlem öncelik sırasından
kaynaklanan farklılıklar doğabilir. Örnekle şöyle açıklanır: int a; a = 20; Console.WriteLine(a++); //
a’nın son değeri 21 olmasına karşı ekrana 20 yazılır. a = 20; Console.WriteLine(++a); // a’nın son
değeri 21’dir ve ekrana 21 yazılır.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE C# EĞİTİMİ
“var” Değişken Türü
Programlama dilinde değişken tanımlanırken değişkenin adının ve veri türünün belirtilmesi
gerektiğini görmüştür. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi int yas; Ayrıca değişken tanımlanırken bir
başlangıç değeri atanabileceği de belirtilmişti. int yas = 20; Hatta herhangi bir işlem yaparak bir
değişken aşağıdaki gibi de tanımlanabilir: int yas = fark*10; Bir değişkene atanan değerin, değişken
ile aynı veri türünde olması gerektiği bilgisi hatırlanmalıdır. Örneğin, int türünde bir değişkene sadece
int türü değer atanabilir. Derleyici, bir değişkene başlangıç değeri atamak için kullanılan ifadenin
türünü hızlı bir şekilde ortaya çıkarabilir ve değişkenin türü ile aynı değillerse geri bildirebilir. Ayrıca,
derleyiciden bir ifadedeki değişkenin türünü bulması ve aşağıdaki gibi tür yerine var anahtar
sözcüğünü kullanılarak değişken bildirildiğinde, bulduğu türü kullanması istenebilir: var fiyat = 100;
var soyad = “Yılmaz”; fiyat ve soyad değişkenleri, kapalı türde değişkenler olarak adlandırılır. “var”
anahtar sözcüğü, derleyicinin değişkenlerin türünü, değişkene başlangıç değeri atamak için kullanılan
ifadeden çıkarmasını sağlar. Bu tarz bir kullanımda, değişkene mutlaka başlangıç değeri atanması
gerekir. Aşağıdaki gibi bir kullanım hatalıdır ve derleme hatasına neden olur. var fiyat; Ayrıca bu bir
kolaylıktır ve değişken bildirildikten sonra değişkene sadece derleyicinin ortaya çıkardığı değer
atanabilir. Yani fiyat değişkeni int türünde bir değişkendir ve float, double ya da string değerler
atanamaz.

C# Proje GUI

Resim 1.1: C# GUI
1. Toolbox, form ekranımıza sürükleyip bırakabileceğimiz özellikleri ve nesneleri içerir. Bu
nesneleri kullanarak tasarımlarımızı ve uygulamamızı hazırlarız.
2. Form ekranımız, bu alana Toolbox’dan aldığımız nesneleri ve tasarımlarımızı koyuyoruz.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE C# EĞİTİMİ

Resim 1.2: C# GUI
Alanımıza iki tane “TextBox” bir tane “Button” bir tane “Label” attık.
1. Sayıların girileceği alanlar.
2. Sayıların toplamınn yazdırılacağı alanlar.
3. Click kodlarının yazılacağı Button.

Resim 1.3: C# GUI
1. Form ilk açıldığında çalışan kod kısmı.
2. “Button” a çift tıkladığımız zaman OnClick Metoduna girer. Burası uygulamada “Button” a tıklandığı zaman
olacak yaşam sürecidir.
3. Uygulamamızın kütüphanelerinin dahil edildiği alandır.

Tarih:08.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:27
27

Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJYERLERE HTML 5 EĞİTİMİ
Html 5 Nedir?
Html şüphesiz ki tek ve en güçlü front-end dili. Bu tabir son zamanlarda oldukça popüler, hatta ABDAvrupa’da bulunan firmalar front-end developer bile istihdam ediyor. Ama iş artık eskisi gibi basit
değil..
Önceden frontpage ile iyi veya kötü herkes basit html sayfalar tasarlayıp işvereni mutlu edebilirdi,
oysa şimdi bu bahsettiğimiz eleman profili hem Html5 hem XHtml 1T hem CSS3 hemde Javascript
ve JQuery üzerine uzman olmak zorunda. Hatta ve hatta DOM API’s diye anılan günümüzün popüler
web teknolojilerinin de geliştiricisi ve kullanıcı olması gerekli.
Konumuzdan sapmadan Html5 neymiş, nası yenilikler getirmiş bi göz atalım.
HTML5 ile hayatımıza bir kaç yeni element girdi. Burada kullandığım “element” kelimesine dikkat.
Bir kaç html imi veya tag’i girdi demiyorum, artık html’in üzerine eklenen şeyler birer element.
Önceden de bizim im veya tag diye andığımız şeyleri W3C element diye anıyordu ancak benim için
Html gerçek elementlerini 5.sürümünde kazandı.
Yerleşmesi html 5 ile tamamlanacak olan yeni elementler (tag)
 <canvas> : Javascript ile kontrol edilen bir 2 boyutlu bir çizim alanı.
 <video> : Çeşitli uzantılı video dosyalarını direk html ye yerleştirmek için kullanılıyor.
 <audio> : Çeşitli uzantılı ses dosyalarını direk html ye yerleştirmek için kullanılıyor.
 <progress> : İşlem süreci göstergesi ekliyor. Tarayıcı farklılığı mevcut.
 <caption> : Başlık metinlerini belirler.
 <header> : Site başlığı alanını belirler. Logo ve menüyü içerebilir.
 <nav> : Genellikle ana site menüsünü belirler.
 <footer> : Sitelerin en alt kısmını içine alır.
 <section> : Sitelerin ana içerik kısmını içine alır. (muhtemelen .net için master page de
olmayan kısımlar)
 <aside> : Ana içerikte ayrıca belirtilen kısımı belirler.
 <article> : Makale, deneme tarzı yazıları içerir.
 <embed> : Site dışından eklenen öğeler için kullanılır. (mesela .swf uzantılı dosyalar)
 <details> : Herhangi bir detay bilgisi içerir.
 <summary> : İçerik yazısının başlığını belirler.
 <time> : Tarih, saat verilerini kapsar.
 <mark> : Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler.
 <figcaption> : "figure" elementinin başlığını belirler.
 <figure> : Çeşitli medya içeriği gruplarını belirler. "figcaption" ı da içerir.
 <hgroup> : Başlık grubunu belirler. h1, h2 vs içine alabilir.
 <command>, <datalist>, <embed>, <keygen>,
 <meter>,<output>, <rp>, <rt>, <ruby>,<source>
Html 5 ile gelen input elemanları
 tel
 search
 url
 email
 datetime
 date
 month
 week
 time
 datetime-local
 number
28

 range
 color
Html 5 tamamen yerleştikten sonra kullanımdan kaldırılması planlanan elementler (tag)
 <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>,
 <center>, <dir>, <font>, <frame>,
 <frameset>, <noframes>, <s>, <strike>,
 <tt>, <u>, <xmp>
HTML5’i hangi tarayıcılar destekliyor?
Safari, Chrome, Firefox ve Opera gibi birçok popüler tarayıcının güncel versiyonları HTML5’i
kusursuz bir şekilde desteklemekte. Ayrıca Internet Explorer tarafında bu destek 9.0 versiyonuyla
geliyor. Bunlara ek olarak iPhone, iPad veya taşınabilir Android cihazlar da mobil tarayıcılarında
HTML5 destekli olarak geliyorlar.
Kaynaklar:
 Adobewordpress.com
 Bilgisayamiyorum.com
 Gelecegiyazanlar.turcell.com.tr
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Yapılan Çalışmanın Konusu: ASPNET MVC NEDİR?
MVC(Model-View-Controller), ilk olarak 1979 yılında Trygve Reenskaug tarafından tanımlandıktan
sonra yazılım alanında kullanılmaya başlayan önemli bir mimari patern(architectural pattern)’dir.
Ortaya atıldığı ilk yıllarda ismi “Thing-Model-View-Controller” sonradan basitleştirilerek şu an ki
halini almıştır. MVC patern yazılım katmanlarının, örnek olarak display logic’ten data access logic’in,
ayrı tutulduğu uygulamalar oluşturur.
MVC’de bir uygulamanın kullanıcı arayüzü 3 ana bölüme ayrılır:
Model: Data işlemlerinin ve iş kurallarının tanımlanır, class’lar oluşturulur
View: Kullanıcı arayüzünün nasıl gösterileceği tanımlanır
Controller: Kullanıcı arayüzündeki işlemler ile data ve/veya spesifik katman arasındaki iletişim
sağlanır.
MVC tipik bir framework olmasına rağmen, özellikle bir mimaridir. Bunun anlamı spesifik class
hiyerarşi veya object-oriented bir dil olmasa bile implement edilebilir.
MVC’yi Java’da, C++’ta, PHP’de ve bir çok köklü dilde bulabilirsiniz. 2002 yılında ilk defa
yayınladığında (release), ASP.NET ve Web Form’ları bir bütün gibi ve aynı şey olarak
düşünülüyordu. Oysa ASP.NET daima 2 katmanı destekledi:
System.Web.UI: Web Form katmanı, server kontrolleri, view state vb…
System.Web: Modüller, handler’lar, HTTP Stack buna benzer
ASP.NET içerisinde geliştirilmiş hazır server kontrollerini sürükle-bırak yöntemi ile sayfalarımıza
atıp, otomatik olarak bizim için oluşturulmuş HTML çıktılarına sahip oluruz. Çalışmasını istediğimiz
sayfadaki işlemleri handler’lar, moduller vasıtasıyla çalıştırırız. ASP.NET yerleşik olarak bir patern’e
sahip değildir. Bu yazılım dünyası için büyük bir eksiklikti. ASP.NET MVC 2007 yılında
duyuruluncaya kadar bu eksiklik hissedildi.
MVC patern’i web uygulamalarında sıklıkla kullanıyor, ASP.NET MVC içerisindeki kullanımı genel
hatlarıyla:
Models: Kullanacağınız class’lar bulunur. Bu katmanda database’e erişim yollarınız ve metotlarınız
yer almaktadır. Bu katman data erişim katmanı(access layer) olarak Entity Framework, NHibernate,
ADO.NET ile database üzerinde veri işlemleri yapılması için kullanılır.
View: Dinamik olarak HTML kodları generate edilir.
Controller: View ve Model arasında ki iletişimi sağlar. Kullanıcı girişlerini yanıtlar, model ile
haberleşir, hangi view’in render edileceğine karar verir.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: View Engine Nedir? Razor Nedir?
View’lerinizi HTML çıktısı olarak render etmek için kullanılan bir mekanizma/teknoloji’dir. Şu an
da MVC’de kullanabileceğiniz View Engine’lar:
Web Forms
 Razor
 Spark
 NHaml
 NDjango
Razor View Engine
Razor söz dizimi, programcının bir HTML yapı akışını kullanabilmesine olanak tanıyan ve C#
tabanlı bir şablon etiketleme söz dizimidir. MVC3 ile birlikte Razor çıkana kadar MVC 1 ve 2′de
defaul olarak kullanılan Web Forms View Engine’di. Çünkü bu engine, ASPX/ASCX/MASTER
dosyalarını ve Web Forms’daki sözdizimi kullanır. Çalışmasında herhangi bir sorun yoktu fakat
yazımı, kullanımı ve bakımı uğraştırıcı ve zahmetliydi. Razor’la artık çok güçlü bir View Engine
kavuştuk.
Razor Özellikleri
 Kısa/Özlü, Anlamlı ve Akıcı – Razor karakter sayısını ve tıklayacağınız tuş sayısını en aza
indirir ve kodun akışını akıcı yapar, hızlandırır. Bir çok template sözdiziliminin aksine,
HTML’iniz içerisinde server blogunu ayrıca belirtmenize gerek yoktur. Derleyici kodunuzdan
anlam çıkarak zekidir. Kodunuz temizdir. Razor ile hızlı ve eğlenceli yazın.
 Öğrenmesi Kolay – Min kod gereksinime sahip olduğu için öğrenmesi son derece kolaydır.
Sahip olduğunuz dili ve HTML bilginizi kullanırsınız.
 Yeni Bir Dil Değildir – Yeni bir dili öğrenmeyi zorunlu kılmanın yerine var olan C#/VB
dillerinindeki becelerinizi kullanmasını sağlar.
 Herhangi Bir Text Editor İle Çalışır – Razor herhangi bir özel araç(tool)a ihtiyaç duymaz.
Herhangi bir text editoru kullanabilirsiniz. Notepad bile olabilir.
 Mükemmel Intellisense – Yukarıdaki madde de herhangi bir editorde yazabilirsiniz dedim.
Şimdi de gelmiş intellisense diyorum. Evet diyorum çünkü Visual Studio 2010 update’i ile
tamamen Razor’u destekleyen bir text editore sahip olursunuz.
 Test Edilebilir – Yeni View Engine uyarlaması Test Uniteleri aracılığıyla test edilmesini
destekler.
Models: Data ve Business(iş) objelerinizi manipule(işleyen) eden ve temsil eden class’larınızın
bulunduğu klasördür. Aynı proje içerisinde tanımlayabileceğiniz gibi ayrı bir projede de
tanımlayabilirsiniz.
 Views: HTML çıktısı olarak karşımıza çıkan View ve Partial View’leri tutar. İçerisinde
Controller’in isminde bir klasör olur ve içerisinde View’ler vardır. Ayrıca Shared klasörü adı
altında layout’lar tutulur, ASP.NET teki master page sayfaların işlevi yaparlar. Views
içerisindeki Web.Config default Web.Config ten farklı olarak bu viewlere doğrudan erişimi
engeller yani Controller’sız çalıştırmasını engeller.
 App_Data: Okuma/yazma işlemi yapacağız dosyaların bulunduğu klasördür.
 Content: Dinamik olarak değişmeyecek olan ve JavaScript olmayan, css/image dosyalarınız
gibi statik dosyaları tutabileceğiniz klasördür. Bu klasör kullanışlıdır fakat gerekli değildir.
İstediğiniz herhangi bir yerde de bu statik dosyaları tutabilirsiniz.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: ASP MVC 5 PROJE OLUŞTURMA

Resim 2.1: PROJE OLUŞTURMA

Resim 2.2: PROJE OLUŞTURMA
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Yapılan Çalışmanın Konusu: View Engine Nedir? Razor Nedir?

Resim 2.3: PROJE DOSYALARI


 Controllers: URL isteklerini handle eden Controller class’larınızın bulunduğu klasördür.
Controller’inizi istediğiniz herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Çünkü aynı assembly içerisinde
derleniyorlar.
 Models: Data ve Business(iş) objelerinizi manipule(işleyen) eden ve temsil eden
class’larınızın bulunduğu klasördür. Aynı proje içerisinde tanımlayabileceğiniz gibi ayrı bir
projede de tanımlayabilirsiniz.
 Views: HTML çıktısı olarak karşımıza çıkan View ve Partial View’leri tutar. İçerisinde
Controller’in isminde bir klasör olur ve içerisinde View’ler vardır. Ayrıca Shared klasörü adı
altında layout’lar tutulur, ASP.NET teki master page sayfaların işlevi yaparlar. Views
içerisindeki Web.Config default Web.Config ten farklı olarak bu viewlere doğrudan erişimi
engeller yani Controller’sız çalıştırmasını engeller.
 App_Data: Okuma/yazma işlemi yapacağız dosyaların bulunduğu klasördür.
 Content: Dinamik olarak değişmeyecek olan ve JavaScript olmayan, css/image dosyalarınız
gibi statik dosyaları tutabileceğiniz klasördür. Bu klasör kullanışlıdır fakat gerekli değildir.
İstediğiniz herhangi bir yerde de bu statik dosyaları tutabilirsiniz.
 Scripts: Bu klasör içerisinde, Script’ler ve JavaScript kütüphaneleri tutulur. Default olarak
Visual Studio jQuery için kütüphaneler ile Microsoft AJAX helper’ini bu klasör içerisine
yerleştirir.
 Global.asax: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir. Ayrıca View
Engine’lar burada konfigure edilir.
 Web.Config: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir.
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Resim 2.4: PROJEYE CONTROLLER EKLEME

Resim 2.5: PROJEYE MVC 5 CONTROLLER
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Yapılan Çalışmanın Konusu: PROJE İLK ADIM

Resim 3.1: CONTROLLER
 Öncelikli olarak class’imizin adının HomeController olduğunu ve Controller (abstract)
classından implement edildiğini görebiliyoruz. Ayrıca içerisinde ActionResult tipinde Index
adında bir metot olduğunu görüyoruz.

Resim 3.2: VİEW OLUŞTURMA
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,
Resim 3.3: VİEW
 Layout diye bir seçenek var ve null olarak set edildiğini görüyoruz. Ayrıca HTML5
standartlarında olduğuda sanırım gözümüzden kaçmamıştır. Projemi ilk başta oluşturuken
“Use HTML5 semantic markup” seçeneğini işaretlediğimizi unutmayalım.
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Resim 3.4: DOSYALAMA
Baktığımız zaman, Views altında Controller’ımın adında Index adında bir .cshtml uzantılı bir sayfa
oluştu. Çalıştırdığımı zaman aşağıdaki görüntüyü alabileceğiz sonunda:

Resim 3.4: ÇIKTI
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Yapılan Çalışmanın Konusu: GLOBAL.ASAX VE ROUTE
Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta, biz ASP.NET’te sayfaları çağırıyoruz, ASP.NET
MVC ‘de ise metotları çağırıyoruz. Controller içerisindeki metotlarda bize View döndürüyor ve bize
bir sonuç dönmüş oluyor.
Biz Home adında bir Controller oluşturduk ve içerisinde geriye View döndüren Index adında bir
metot tanımlamıştık. Peki neden bu şekilde yaptık? Başka isimde Controller ve/veya metot
yazamazmıydık hata almamak için? Projemiz içerisinde “global.asax” adında bir dosyamız mevcut.
Peki bu dosya içerisinde ne var? Hemen inceleyelim:

Resim 4.1: GLOBAL.ASAX
Static olarak tanımlanmış “RegisterRoutes” adındaki metotumuzu incelememiz gerekmektedir. Bu
metot içerisinde MapRoute’larım mevcut.
Burada Default isminde Route tanımlanmıştır. Daha sonra çalışma şekli olarak;
domain/controller adi/action adi

Örnek: mcansozeri.com/home/index
Bu tanımlanan Route içerisinde default olarak Controller=Home, Action = Index olarak verilmiştir.
İlk çalıştığı an siz aksini yazmazsanız, Home/Index i arayacaktır. Bulamadığı içinde hata fırlatacaktır.
Kendimiz var olan Route üzerinde değişiklik yapabileceğimiz için kendimizde yeni MapRoute‘lar
ekleyebiliriz. Var olan MapRoute’ta aşağıdaki gibi değişiklik yaptığımız zaman, artık “Main” adında
bir Controller ve içerisinde de First adında bir Action tanımlamış olmamız gerekmektedir.
routes.MapRoute(
“Default”,
“{controller}/{action}”,
new {controller=”Main”,action=”First”}
);
38

Örneğin WordPress’te olduğu gibi yani “mcansozeri.wordpress.com/page/1″ şeklinde yeni bir
MapRoute tanımlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken aslında şudur. Biz ekranda nasıl
görünmesini istiyoruz? “page/id” şeklinde olmasını istiyorsak aşağıdakine benzer bir tanımlama
yapmanız gerekmektedir:
routes.MapRoute(
“BlogPage”,
“{action}/{pageNumber}”,
new {controller=”Home”, action=”Post”, pageNumber=1}
);
Biz çok farklı şekillerde ve özelliklerde MapRoute tanımlayabiliriz. Hangi controllerda ve actionda
çalışacağını belirledikten sonra pageNumber’i almamız yeterli olacaktır. Fakat yukarıdaki gibi bir
kullanımda hata ile karşılaşma olasılığımız vardır.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: MVC İLE CREATE İŞLEMİ VE SQL TABLOLARI
Projemize ilk olarak model sınıfımızı ekliyoruz. Normal bir class açacağız ve model dosyamızın
altına bu class gelecek. Gelen class da dikkat etmemiz gereken nokta Sql tablomuz da tanımlanan
alanlar ile modelimizde ki alanların örtüşmesi.

Resim 5.1: SQL ALANLARI
SQL tablomuzu oluşturduktan sonra Model class’ımızı yazacağız. SQL tablosunda hızlı ilerlemek
için bütün değerleri “Nvarchar(MAX)” yaptım.
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using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
namespace mvcgiris.Models
{
[Table("kimlik_Bilgileri")]
public class kimlik_Bilgileri
{
[Key]
public string tcNo { get; set; }
public string adi { get; set; }
public string soyadi { get; set; }
public string babaAdi { get; set; }
public string anaAdi { get; set; }
public string dogumYeri { get; set; }
public string dogumTarihi { get; set; }
public string medeniHali { get; set; }
public string kanGurubu { get; set; }
public string il { get; set; }
public string ilce { get; set; }
public string mahalleKoy { get; set; }
public string ciltNo { get; set; }
public string aileSirano { get; set; }
public string siraNo { get; set; }
public string verildigiYer { get; set; }
public string verilisNedeni { get; set; }
public string kayitNo { get; set; }
public string verilisTarihi { get; set; }
public string seri { get; set; }
public string seriNo { get; set; }
}
}
Dikkat ederseniz alanlar tamamen birbiri ile örtüşüyor. Bu şekilde modelimizi yazıyoruz. Modeli
yazdıktan sonra “SqlConnectionString” eklememiz gerekiyor. Bu eklemeyi “Web.config” içine
yapıyoruz.

Resim 5.2: Web.Config
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1. SQL Server’in bağlandığı ana sunucu ismi.
2. Bağlanılan veritabanı ismi.
3. Bu kısmı Ortak Model oluşturup kullanacağımızı söylediler. Bu kısmı şimdilik bilmiyorum.
Create View
<div class="container-fluid">
<hr />
@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model=>model.tcNo, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.tcNo, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.tcNo, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.adi, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.adi, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.adi, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.soyadi, htmlAttributes: new { @class = "control-label colmd-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.soyadi, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.soyadi, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.babaAdi, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.babaAdi, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.babaAdi, "", new { @class = "text-danger"
})
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.anaAdi, htmlAttributes: new { @class = "control-label col42

md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.anaAdi, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.anaAdi, "", new { @class = "text-danger"
})
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.dogumYeri, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.dogumYeri, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.dogumYeri, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.dogumTarihi, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.dogumTarihi, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.dogumTarihi, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.medeniHali, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.medeniHali, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.medeniHali, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.kanGurubu, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.kanGurubu, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.kanGurubu, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
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@Html.LabelFor(model => model.il, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2"
})
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.il, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.il, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.ilce, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.ilce, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.ilce, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.mahalleKoy, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.mahalleKoy, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.mahalleKoy, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.ciltNo, htmlAttributes: new { @class = "control-label colmd-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.ciltNo, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.ciltNo, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.aileSirano, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.aileSirano, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.aileSirano, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.siraNo, htmlAttributes: new { @class = "control-label colmd-2" })
44

<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.siraNo, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.siraNo, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.verildigiYer, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.verildigiYer, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.verildigiYer, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.verilisNedeni, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.verilisNedeni, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.verilisNedeni, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.kayitNo, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.kayitNo, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.kayitNo, "", new { @class = "text-danger"
})
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.verilisTarihi, htmlAttributes: new { @class = "control-label
col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.verilisTarihi, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.verilisTarihi, "", new { @class = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.seri, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md2" })
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<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.seri, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.seri, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.seriNo, htmlAttributes: new { @class = "control-label colmd-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.seriNo, new { htmlAttributes = new { @class = "formcontrol" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.seriNo, "", new { @class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" />
@Html.ActionLink("Back to List", "Index")
</div>
</div>
</div>
Bu işlemden sonra oluşan ekran görüntüsü:

Resim 5.3: Ekran Görüntüsü

Tarih:19.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:46
46

Yapılan Çalışmanın Konusu: VİEW’E MODEL VE CONTROLLER EKLEME
View’e model eklemediğimiz zaman hata ile karşılaşıyoruz. Verileri o modele yolladığımız için
modeli import etmemiz gerekiyor.
View’in en üstüne: @model mvcgiris.Models.kimlik_Bilgileri yazıyoruz. Böylece modelimizi
eklemiş olduk. Projemizde artık Create işlevi görecek model ve view’imiz var. Şimdi bunları birbirine
bağlayacak bir bağ gerekiyor o da Controller sınıfımız olacaktır.

Resim 6.1: Controller Açma
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Resim 6.2: Controller Açma

Resim 6.3: Controller Açma

48

1. Referans alınacak modelimizi girdiğimiz alan..
2. Referans alınan modelin veritabanıyla bağlantı kurarken yazdığımız “ConnectionString”
kısmında name alanına yazılan kısımdır. Burası önemlidir.
3. Bir class’dan türediyse türediği class’I referans alır.
4. Burası Master Page mantığıdır. Bir Master Page varsa burası işaretlenir.
5. Master Page seçme yeri.
6. Controller ismimizin girildiği alandır.

Tarih:20.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:49
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Yapılan Çalışmanın Konusu: CONTROLLER YAZMA,İLK RUN İŞLEMİ VE ORTAK
MODEL
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web.Mvc;
using mvcgiris.Models;
namespace mvcgiris.Controllers
{
public class kimlik_BilgileriController : Controller
{
public ActionResult Create()
{

return View();
//Bu kısım create view’i çağırıldığında ActionResult özelliğinden çağrılan view’i ekrana //basıyor.
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Create(kimlik_Bilgileri kimlik_Bilgileri)
{
if (ModelState.IsValid)
{
OrtakContext.KimlikBilgileriContext.Add(kimlik_Bilgileri);
OrtakContext.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
}
return View(kimlik_Bilgileri);
}
Böylece MVC mantığında ki en temel üç kısmı bitirmiş olduk. Projemizi “RUN” ettik fakat bir hata
aldık. OrtakCotext diye bir şey olmadığı için. Bir model açıp bütün modelleri onda toplamam istendi.
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace mvcgiris.Models
{
public class OrtakModel
{
public IEnumerable<kimlik_Bilgileri> KimlikBilgileri { get; set; }
}

public class OrtakModelContext : DbContext
{
public DbSet<kimlik_Bilgileri> KimlikBilgileriContext { get; set; }
}
}
Böylece projeme ortak modelimi ekledim. Aynı işlemi Controller içinde şu satırı ekleyerek yaptık:
private OrtakModelContext OrtakContext = new OrtakModelContext();
private OrtakModel OrtakModel = new OrtakModel();
Sonuç olarak işlem başarıyla gerçekleşti. İlk kayıtlarımızı girmiş olduk.

Tarih:21.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:51
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Yapılan Çalışmanın Konusu: MASTER PAGE VE PARTİAL VİEWS
Web sitesi yazılırken işimizi kolaylaştıracak araçlar ararız. Her sayfayı tekrar tekrar tasarlamak
yerine bir sayfa tasarımını farklı sayfalarda kullanmamıza yarayan sisteme “Master Pages” denir.
Master Page oluşturup, bu sayfayı tasarlayacağız.

Resim 7.1: Master Page
1. Sayfaların istediğimiz kısmına rahatça ekleyebileceğimiz, özel işlevleri yerine getirebilen,
ancak kendi başına çalışmayan, bir sayfanın içerisinde entegre halde çalışan kısımlardır. Bir
kere yazıp, aynı viewi istediğimiz kadar kullanma imkanına sahip oluruz. Asp.Net Web Forms
mimarisinde ki karşılığı User Control'dür.
2. Bu kısım ise Master Page’den ürettiğimiz View’lerin yerleşeceği alandır.
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Resim 7.2: Partial View
Dikkat edilmesi gereken konu, Partial View’lerde body-head etiketi olmaz. Zaten Master Page’den
üretildiği için.

Tarih:22.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:53
53

Yapılan Çalışmanın Konusu: MASTER PAGE İLE YENİ SAYFA YAPIMI
Yaptığımız Master Page’i kullanarak bir sayfa yapacağız. Bu sayfayı aşağıdaki adımları izleyerek
açacağız.

Resim 8.1: Layout Verme

Resim 8.2: Layout Verme
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Resim 8.3: Layout Verme

Resim 8.4: Layout Verme
Açtığımız view’in en üst kısmına şu kodlar eklenmiş oldu.
@model mvcgiris.Models.kimlik_Bilgileri
@{
Layout = "~/Views/kimlik_Bilgileri/MasterTwo.cshtml";
}

Tarih:23.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:55
55

Yapılan Çalışmanın Konusu: GENERIC HATASI
Örnek projemize Master Page eklediğim zaman böyle bir hata aldım.

Resim 9.1: Generic Hatası
Hatanın sebebini bütün gün araştırdım. Sorunumun ne olduğunu buldum.
 kimlik_Bilgileri modelimin içinde referans sayfaya yolladığım bilgiler List türünde fakat
kimlik_Bilgileri modelimde tanımlananlar Generic değil.
Aynı hatayı Master Pages sayfasında da aldım. Hata aynı olduğu için koymadım.
Çözüm olarak:

Resim 9.2: Generic Hatası Çözüm

Tarih:26.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:56
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Yapılan Çalışmanın Konusu: DİNAMİK SLİDER YAPIMI
Dinamik yapılar her zaman çok önemlidir. İstediğimiz şekilde, istediğimiz resimleri yükleyerek slider
yapacağız.
Veritabanına resim id ve resim adını kayıt edeceğiz.
Aynı zamanda projenin içinde bir dosya açıp, resimleri oraya ekleyeceğiz.
Slider sayfasında dosyadan resimleri çekeceğiz.
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Create(image image)
{

string directory = @"C:\Users\TheMusic\documents\visual studio
2015\Projects\mvcgiris\mvcgiris\img\slider\";
HttpPostedFileBase photos = Request.Files["imageName"];
Random rand = new Random();
int number= rand.Next();

var fileName = "Slider"+number+".jpeg";
photos.SaveAs(Path.Combine(directory, fileName));
image.imageName = "Slider" + number + ".jpeg";
if (ModelState.IsValid)
{
//db.imageS.Add(image);
//db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Index");
}
return View(image);
}
@model mvcgiris.Models.OrtakModel
<!DOCTYPE html>
<!-- The following codes demostrate jssor slider work independently without any other javascript
library. -->
<script src="~/Scripts/jssor.slider-20.min.js"></script>
<!-- use jssor.slider-20.debug.js instead for debug -->
<script>
jssor_1_slider_init = function() {
var jssor_1_options = {
$AutoPlay: true,
$SlideDuration: 800,
$SlideEasing: $Jease$.$OutQuint,
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$ArrowNavigatorOptions: {
$Class: $JssorArrowNavigator$
},
$BulletNavigatorOptions: {
$Class: $JssorBulletNavigator$
}
};
var jssor_1_slider = new $JssorSlider$("jssor_1", jssor_1_options);
//responsive code begin
//you can remove responsive code if you don't want the slider scales while window resizes
function ScaleSlider() {
var refSize = jssor_1_slider.$Elmt.parentNode.clientWidth;
if (refSize) {
refSize = Math.min(refSize, 1920);
jssor_1_slider.$ScaleWidth(refSize);
}
else {
window.setTimeout(ScaleSlider, 30);
}
}
ScaleSlider();
$Jssor$.$AddEvent(window, "load", ScaleSlider);
$Jssor$.$AddEvent(window, "resize", $Jssor$.$WindowResizeFilter(window, ScaleSlider));
$Jssor$.$AddEvent(window, "orientationchange", ScaleSlider);
//responsive code end
};
</script>
<style>
/* jssor slider bullet navigator skin 05 css */
/*
.jssorb05 div
(normal)
.jssorb05 div:hover (normal mouseover)
.jssorb05 .av
(active)
.jssorb05 .av:hover (active mouseover)
.jssorb05 .dn
(mousedown)
*/
.jssorb05 {
position: absolute;
}
.jssorb05 div, .jssorb05 div:hover, .jssorb05 .av {
position: absolute;
/* size of bullet elment */
width: 16px;
height: 16px;
background: url('../../img/b05.png') no-repeat;
overflow: hidden;
cursor: pointer;
}
.jssorb05 div {
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background-position: -7px -7px;
}
.jssorb05 div:hover, .jssorb05 .av:hover {
background-position: -37px -7px;
}
.jssorb05 .av {
background-position: -67px -7px;
}
.jssorb05 .dn, .jssorb05 .dn:hover {
background-position: -97px -7px;
}
/* jssor slider arrow navigator skin 22 css */
/*
.jssora22l
(normal)
.jssora22r
(normal)
.jssora22l:hover
(normal mouseover)
.jssora22r:hover
(normal mouseover)
.jssora22l.jssora22ldn
(mousedown)
.jssora22r.jssora22rdn
(mousedown)
*/
.jssora22l, .jssora22r {
display: block;
position: absolute;
/* size of arrow element */
width: 40px;
height: 58px;
cursor: pointer;
background: url('../../img/a22.png') center center no-repeat;
overflow: hidden;
}
.jssora22l {
background-position: -10px -31px;
}
.jssora22r {
background-position: -70px -31px;
}
.jssora22l:hover {
background-position: -130px -31px;
}
.jssora22r:hover {
background-position: -190px -31px;
}
.jssora22l.jssora22ldn {
background-position: -250px -31px;
}
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.jssora22r.jssora22rdn {
background-position: -310px -31px;
}
</style>

<div id="jssor_1" style="position: relative; margin: 0 auto; top: 0px; left: 0px; width: 1300px; height:
500px; overflow: hidden;">
<!-- Loading Screen -->
<div data-u="loading" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px;">
<div style="filter: alpha(opacity=70); opacity: 0.7; position: absolute; display: block; top: 0px;
left: 0px; width: 100%; height: 100%;"></div>
<div style="position:absolute;display:block;background:url('img/loading.gif') no-repeat center
center;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;"></div>
</div>

@{
int i = 0;
String[] array = new String[3];
}
@foreach (var item in Model.Resim)
{
array[i] = item.imageName;
i++;
}
<div data-u="slides" style="cursor: default; position: relative; top: 0px; left: 0px; width: 1300px;
height: 500px; overflow: hidden;">
<div style="display: none;">
<img data-u="image" src="~/img/slider/@array[0]" />
</div>
<div style="display: none;">
<img data-u="image" src="~/img/slider/@array[1]" />
</div>
<div style="display: none;">
<img data-u="image" src="~/img/slider/@array[2]" />
</div>
</div>

<!-- Bullet Navigator -->
<div data-u="navigator" class="jssorb05" style="bottom:16px;right:6px;" data-autocenter="1">
<!-- bullet navigator item prototype -->
<div data-u="prototype" style="width:16px;height:16px;"></div>
</div>
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<!-- Arrow Navigator -->
<span data-u="arrowleft" class="jssora22l" style="top:123px;left:12px;width:40px;height:58px;"
data-autocenter="2"></span>
<span data-u="arrowright" class="jssora22r"
style="top:123px;right:12px;width:40px;height:58px;" data-autocenter="2"></span>
<a href="http://www.jssor.com" style="display:none">Jssor Slider</a>
</div>
<script>
jssor_1_slider_init();
</script>

Tarih:27.10.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:61
61

Yapılan Çalışmanın Konusu: RESMİ TATİL

Resmi tatil.

Tarih:28-29-30.10.2015
Tarih:02.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:62
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Yapılan Çalışmanın Konusu: MVC ASP.NET SQL QUERY YAZMA VE LOGIN
Şuana kadar hazır kod blogları ile işlemler yaptık. Şimdi ise kendimiz özel bir query yazmamız
lazım. İki tür query çeşidi var. Linq ve normal query olarak ikiye ayrılıyor.
1. Linq Query: var User = from m in db.UsersContext select m;
2. Normal Query: db.UsersContext.SqlQuery("select * from Users");
Query’leri inceledik ve şimdi login giriş işlemi yapacağız. Bunun için önce modelimizi,
veritabanımız da ki tablomuzu, controller ve view’imizi oluşturacağız.
Model Yazma Kuralı
Şuana kadar modelimizi hep düz mantıkla yazdık. Öğrenmek amaçlı hiç bir kural öğrenmedim fakat
bir standart olduğunu öğrendim şimdi öğrendiğimi anlatacağım.
 Context Yapısı:
public class CommonContext: DbContext{
public DbSet<Users> UsersContext { get; set; }}
Tek bir ortak class yazarak veritabanlarımızı bu şekilde oluşturduk.
 Model Yapısı:
[Table("Users")]
public class Users
{
[Key]
public int kullaniciAdi { set; get; }
public string kullaniciSifresi { set; get; }
}
Bu da modelimiz. Modele ait alanları da ekledik.

Resim 10.1: Login-Users Tablomuz

Tarih:03.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:63
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Yapılan Çalışmanın Konusu: MVC ASP.NET SQL QUERY YAZMA VE LOGIN
View’imizi oluşturacağız. Bunun için sade bir tasarım yaptım.

@model manageupro.Models.Users
@{
ViewBag.Title = "Login";
}
<link href="~/Css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" />
<link href="~/Css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="~/Css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="~/Css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

@using (Html.BeginForm())
{
<div class="modal-dialog container" style="padding-top:14%">
<form class="form col-md-12 center-block">
<div class="form-group text-center" ><h1>@Html.Label("SİSTEME GİRİŞ", null, new {
@class = "label label-info" })</h1></div>
<div class="form-group">@Html.TextBox("userName",null, new { @class = "form-control
input-lg", placeholder = "Kullanıcı Adınız:" }) </div>
<div class="form-group">@Html.TextBox("password",null, new { @class = "form-control
input-lg", Type = "password", placeholder = "Şifreniz:" }) </div>
<div class="form-group"> <input class="btn btn-primary btn-lg btn-block" type="submit"
value="Giriş" /></div>
</form>
</div>
}
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Resim 11.1: Login-Users View

Controller:

public ActionResult Login()
{
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult Login(string userName, string password)
{

try {
data1 = db.UsersContext.SqlQuery("select * from Users where kullaniciSifresi=@p0",
password);

foreach (var custinfo in data1)
{
a = custinfo.kullaniciAdi.ToString();
b = custinfo.kullaniciSifresi.ToString();
}
}
catch(Exception x) {
x.Message.ToString();
}
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try {
if (a.Equals(userName) && b.Equals(password))
{
Session["user"] = new Users() { kullaniciAdi = Convert.ToInt32(a), kullaniciSifresi = b
};
return RedirectToAction("Index");
}
}
catch { }
return View();
}









Önce Login sayfamızı yükleyecek metodu yazıyoruz.
Sonra Login sayfasında input ettiğimiz zaman çalışacak metodu.
İnput metoduna iki parameter yolluyoruz.
Sql Query içinde kontrollerimizi yapıyoruz.
Foreach döngümüzde gelen değeri a ve b diye iki string değişkene eşitliyoruz.
Gelen değer ile girilen değerler eşit ise Session açıyoruz.
Index sayfasına yönlendiriyoruz.
Değerler yanlış ise tekrar aynı view yükleniyor.

Tarih:04.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:66
66

Yapılan Çalışmanın Konusu: BİLGİSAYAR TAMİRİ
Bilgisayarımın şart soketi ve şart ünitesi yandı. Bütün gün bilgisayar tamircilerini gezdim.
Bilgisayarımın yapılması 1(bir) iş günü sürdü. 160 Türk Lirası ödeme yaptım. Staj yerim destek
olmadı.

Tarih:05-06.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:67
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJ PROJESİ BAŞLANGIÇ-ANA MENU TASARIMI
Uzun süren eğitim sonunda staj projeme başlamaya hazırım. Bundan sonra karşılaşacağım sorunları
çabalayarak çözeceğim. Bir web sitesi, mvc ve veritabanı bağlatılarını öğrendim. Bu temel bilgileri
kullanarak bir sistem tasarlayacağım. Tasarlayacağım sistemi yayınlayıp kullanmayı düşünüyorum.
Yapacağım proje staj arayan öğrencilerin, farklı sektörlerde firmaları arayarak firmalar hakkında bilgi
sahibi olma ve firma hakkında verilen oylamayı, yorumu görmesi üzerinedir.
Sistemin tasarımı, kodlaması, veritabanını tamamen tek başıma kodlayacağım için, önce tasarım
kısmını kodlayıp, sonra veritabanını oluşturup en son arka plan kodlarını yazacağım.

Resim 12.1: Partial Navbar

Resim 12.2: Partial Navbar-2
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Yazdığım kodlar sonrası “NavBar” görüntüsü:
Resim 12.3: Navbar Görüntüsü

Tarih:09.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:69
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Yapılan Çalışmanın Konusu: SON YAPILAN YORUMLAR KISMI
Giriş sayfasında üye olmayan kullanıcılara örnek olsun diye son yapılan 5 ya da 10 yorum
listelenecek ve bugün bu kısmın en doğru tasarımını yapmaya çalışacağım.

Resim 13.1: Son Yorum Kod

Resim 13.2: Son Yorum Kod-2
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Resim 13.3: Son Yorum Görüntüsü

Tarih:10.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:71
71

Yapılan Çalışmanın Konusu: GİRİŞ&KAYIT PARTIAL YAPIMI VE MODEL EKLENMESİ
Giriş ve Kayıt modülünü eklemeden önce model oluşturmamız ve model üzerinden veritabanına
erişmemiz lazım. İlk önce veritabanımızı oluşturduk, daha sonra modelimiz veritabanımızla parallel
bir şekilde aşağıdaki gibidir.
[Table("kullanicilar")]
public class kullanicilar
{
[Key]
public string tcNo { get; set; }
public string adiSoyadi { get; set; }
public string dogumTarihi { get; set; }
public string okulu { get; set; }
public string mailAdresi { get; set; }
public string sinifi { get; set; }
public string sifre { get; set; }
}

public class modelContexts : DbContext
{
public DbSet<kullanicilar> kullanicilarContext { get; set; }
}
Bu doğrultuda yapacağımız kayıt ol ve giriş sayfası bu modelleri referans alacaktır. Aynı sayfada
aynı form üzerine yapacağım.
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Resim 14.1: Kayıt Ol Kod

Resim 14.2: Kayıt Ol Görüntü

Tarih:11.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:73
73

Yapılan Çalışmanın Konusu: GİRİŞ FORMU OLUŞTURMA VE KAYIT GİRİŞİ HATASI
Aynı form üzerine iki işlevi de yapacağız. Kullanıcı formu doldurup kayıt olunca profil sayfasına
gidecek, fazla bilgi girişi yapıp kullanıcıyı sıkmayacak bir sistem yapıyorum.

Resim 15.1: Üye Girişi Kod
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Resim 15.2: Üye Girişi Görüntü
Bütün tasarım parçalarını yerleştirdikten sonra ana tasarım sayfamız aşağıdaki gibi olmuştur. Bu
sayfa kullanıcıları karşılayan “Index” sayfasıdır. Böylece ilk adım olarak Kayıt Ol kodlarını
yazacağız.

Resim 15.3: Index Görüntü
Böylece tasarım işi bitti şimdi arka plan kodlarını yazmaya geldi ama bir hata ile karşılaşıyorum.
Kodlar doğru olmasına ragmen kayıt işlemini yapmıyor. Girilen değerler “Null” dönüyor. Hatayı
“Break Point” ile yakalamaya çalıştım ve aşağıdaki çıktıları aldım.

Resim 15.4: Hata
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Hatanın çözümünü araştırmak kolay olmadı, staj yerimdeki çalışanlara sordum araştırmamı istediler.
Hatanın kaynağının aslında veritabanı tablomdan kaynaklandığını buldum. Bir değerin int girildiği
için kayıt işlemi yapmıyordu ayrıca login işlemi de.

Resim 15.5: Kullanıcı Kaydı

Tarih:12.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:76
76

Yapılan Çalışmanın Konusu: PROFİL SAYFASI
Kişiye ait bir profil sayfamız olacak. Yorum yapan kişi görünecek ve isterseniz tıklayıp profil
bilgilerine bakabileceksiniz, sistemde arkadaşlık ve profil fotoğrafı olmayacak. Yapılan yorumlar da
isteğe bağlı isim gizlenebilecektir.

Resim 16.1: Profil Sayfası

Resim 16.2: Profil Sayfası-2
Profil sayfası bittikten sonra artık giriş işlemine geçeceğim. Şirketlerle ilgili olan kısma en son
geçeceğim, yönetici panelimizde olacak.
Tarih:13.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:77
77

Yapılan Çalışmanın Konusu: GİRİŞ İŞLEMİ
Hatamızı hallettikten sonra kullanıcı giriş işlemini yapacağız. Kullanıcı sisteme Tc ve Şifresiyle giriş
yapacaktır. Tc numaraları benzersiz olup her kullanıcının kendine özel bir tane Tc numarası olacaktır.
Giriş işlemi için Controller kısmına yazdığım kodlar:
[HttpPost]
public ActionResult Login(string tcNo,string sifre)
{

try
{
data = dbContext2.kullanicilarContext.SqlQuery("select * from kullanicilar where
tcNo=@p0", tcNo);
}
catch
{

}

foreach (var custinfo in data)
{
this.tcNo = custinfo.tcNo.ToString();
this.sifre = custinfo.sifre.ToString();
}

try {
if (this.tcNo.Equals(tcNo) && this.sifre.Equals(sifre))
{
Session["user"] = new kullanicilar() { tcNo =tcNo};
return RedirectToAction("Profil/"+tcNo,"Index");
}
}
catch(Exception x) {
string t = x.Message;
}
return RedirectToAction("Index");
}
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Bu kodları yazarken tanımlanan değişkenler:
DbRawSqlQuery<kullanicilar> data;
private modelContexts dbContext2 = new modelContexts();
Böylece kullanıcı giriş kodlarını yazdım.Sisteme artık Tc ve Şifre ile giriş yapılabiliyor. Giriş
yapıldıktan sonra kullanıcı profili direk açılıyor. Sıradaki adımım ise profil sayfasına kullanıcı Tc’sini
parametre olarak gönderip o Tc’ye ait kullanıcının bilgilerini doldurmak olacaktır.

Tarih:16.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:79
79

Yapılan Çalışmanın Konusu: PROFİL SAYFASINI PARAMETRE İLE AÇMA
Projemizde şuan ki profil sayfası sadece tasarım olarak açılıyor ama olması gereken bir parameter ile
açılmasıdır. İnternetten yaptığım bir araştırma ile Controller’a parameter nasıl gider öğrendim.
public ActionResult Profil(string id)
{

}
Buraya gelen id değeri şu şekilde geliyor: localhost/Index/Profil/{id} id yerine ne yazarsak yazalık
metodun içinde yakalamış olacağız. Yakaladığımız parametreyi kullanarak kullanıcı ile ilgili bir
Query yazıp kullanıcıyı yakalayıp View’e yollayacağız.

Gelen Id değerini de kullanarak şu sorguyu yazıyoruz:
public ActionResult Profil(string id)
{
kullanicilar kullan = dbContext3.kullanicilarContext.Find(id);
return View(kullan);
}

Dikkatli bakarsak return olarak bir view dönüyor ve tablo türünden bir nesne parametre olarak
gidiyor. View tarafında modeli yakalayıp gelen değerleri işleyeceğiz.

Resim 17.1: Profil Sayfası View

Tarih:17.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:80
80

Yapılan Çalışmanın Konusu: FARKLI MODELLERİ BİR VİEW DE BİRLEŞTİRME

Resim 18.1: Ortak Model
Ortak modele bu tanımlamaları yaptıktan sonra Controller kısmından return değeri olarak birden
fazla model nasıl döndürülüyor onun araştırmasını yaptım.

var modelim = new modelContext
{
//model1
//model2
};
return View(modelim);
Yukarıdaki kodla view’e iki modelide gönderip yakalıyoruz. View içinde model olarak oluşturulan
context import ediliyor. Birleştirme işleminden sonra artık iki model ile tek görüntü sayfasında
çalışabiliriz.
IEnumerable nedir?
Visual Studio içerisinde bir takım yaralı interfaceler(ara yüzler) yer almakta. Bunlardan bir tanesi de
IEnumerable ara yüzü. IEnumerable, çalışma mantığını pek merak etmediğimiz, fakat sıklıkla
kullandığımız “foreach” döngüsünü kullanmamıza sağlamakta.Array, List, ArrayList, Hashtable vb.
birçok koleksiyon IEnumerable sınıfını implement etmiştir. Bu sayede, foreach döngüsünü kullanarak
bu koleksiyondaki elemanlara ulaşabilmekteyiz.Bu ara yüzü biraz daha iyi tanımak için foreach
yapısını incelemek gerekiyor. Foreach döngüsünün arka planında while döngüsü yatmakta. Yani runtime anında foreach yapısı while döngüsüne dönmekte. Döngünün ilerleyip; dizideki diğer elemanlara
erişebilmesi içinde IEnumerable dan “GetEnumerator” metodu ile IEnumerator sınıfını talep
etmekte.
IEnumerator ara yüzü 3 adet metot içermekte, bunlar: MoveNext, Current ve Reset metotlarıdır.
MoveNext metodu; dizideki bir sonraki elemana erişmemize sağlar.
Current metodu; dizinin o anki indeksindeki değeri getirir.
Reset metodu; dizinin indeksini -1’e çeker.

Tarih:18.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:81
81

Yapılan Çalışmanın Konusu: SEARCH ALGORİTMASI VE KODLAMA İŞLEMİ
Kullanıcı text alanına bir şirket ya da sektör ismi girecek. Bu girilen isim eğer şirketler ile eşleşiyor
ise bir liste halinde şirketler ve bilgileri gelecek. Aradığı şirkete tıklayıp şirket profiline gidecek ve
şirketle ilgili yorumları okuyacak. Sisteme giriş yaptıysa yorum bırakabilecek. Senaryomuz bu şekilde
olacak. İlk önce Controller kısmında Search diye bir metot yazacağız. Bu metod:
string query = "select * from sirketler where sirketAdi like '%" + id + "%' or sirketSektoru like
'%"+id+"%' ";
IEnumerable<sirketler> data = dbContext4.sirketlerContext.SqlQuery(query);
return View(data.ToList());
Burada yazdığımız kodu view’de eklememiz gerekiyor.
@using (Html.BeginForm("Search", "Index", FormMethod.Post, new { }))
{
@Html.Raw(TempData["msg"])
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><div class="search">
<input type="text" name="id" class="form-control input-sm" maxlength="64"
placeholder="ARAMA" />
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">ARAMA</button>
</div></li>
</ul>
}
Böylece arama işlemini yaptık şimdi yarın ise aradığımız verileri listelediğimiz Search view’ini
yaratıp verileri çekeceğiz. Çektiğimiz verilerin üzerine tıklama işlemini yapıp şirket parametresi ile
ilgili şirkete gideceğiz.

Tarih:19.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:82

82

Yapılan Çalışmanın Konusu: SEARCH VİEW’İ VE ŞİRKET SAYFASI
View içinde bir tablo olacak ve Controller’dan yollanan değerleri çekeceğiz. Bu değerlere tıklandığı
zaman tıklanan satırın “sirketId” parametre olarak kullanılarak Şirket View’i açılacaktır.
@model IEnumerable<stajyapelestir.Models.sirketler>
@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>Search</title>

<link href="~/Css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
<th>Şirket Id</th>
<th>Şirket Adı</th>
<th>Şirket Sektörü</th>
<th>Şirket Kuruluş Tarihi</th>
<th>Şirket Çalışan Sayısı </th>
<th>Şirketle İlgili Açıklama</th>
<th>Şirket Web Sitesi</th>
</tr>
</thead>
@foreach (var post in Model)
{
<tbody id="myTable">
<tr onclick="window.location.href = 'Sirket/@post.sirketId';">
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketId)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketAdi)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketSektoru)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketKurulusu)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketCalisanSayisi)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketAciklamasi)</td>
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<td>@Html.DisplayFor(m => post.sirketWebSitesi)</td>
</tr>
</tbody>
}
</table>
</div>
<div class="col-md-12 text-center">
<ul class="pagination pagination-lg pager" id="myPager"></ul>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Böylece Search View’imizi yazdık. Sistemimizi çalıştırıp ScreenShot alıyoruz.

Resim 19.1: Search Sayfası View

Resim 19.2: Search Sayfası View(Seçili)

Tarih:20.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:84
84

Yapılan Çalışmanın Konusu: ŞİRKET SAYFASI PARAMETRELİ AÇMA
Bugün şirketteki mühendisler gelmedi. Şirkette sadece insan kaynakları ve ben vardım. Patronlar ile
birlikte bir iş görüşmesi için bir şehre gittiler.
Şirket sayfamız açılırken bir şirket parametresi ile açılacaktır. Bunun için önce şirket ile ilgili
Controller kodlayacağız. Controller bir sirketId parametresi alacaktır. Bu parametreyi yakalayıp bir
sorgu yazacağız.
public ActionResult Sirket(string id)
{
//bu şekilde oluşturduğumuz zaman url kısmında,
//localhost:port//Index/Sirket/[id] şeklinde giriş beklenir,
//beklenen url girilince bu metot çalışmaya başlar ve id yerine girilen değer döner.
};

Resim 20.1: Örnek Parametreli Url
Controller kısmında kodumuzu yazdık. Yapmamız gereken bu id ‘yi alıp işlemek ve sql sorgusu ile o
id’ye ait şirket çekmek olacak.
Öğleden sonra nesne tabanlı programlama ile ilgili bir seminer aldım. Mühendislerin olmamasını
değerlendirmek için. Seminerin içeriği:
 Nesne Tabanlı Programlama Dilleri: Java
 Nesneye Yönelimli Çözümleme ve Tasarım: Bir sistemin modüllerinin gereksinimlerinin
çözümlenmesinde ve uygun bir çözümün tasarımında nesne ile modelleme teknikleri
kullanılır. Modern nesne yönelimli çözümleme ve tasarım yöntemlerinin çoğu, gereksinim,
tasarım, uygulama, test ve dağıtım süreçleri boyunca kullanım senaryoları üzerine kurulur.
 Soyutlama: Nesne tanımlanırken verinin kullanılması veya veriye erişilmesi için gerekli
detayların azaltılması işlemidir.
 Tasarım Şablonları: Yazılım tasarım örüntüleri, yazılım tasarımı sırasında sıkça karşılaşılan,
birbirine benzer sorunları çözmek için geliştirilmiş ve işlerliği kanıtlanmış genel çözüm
önerileridir. Genel olarak yazılım tasarım örüntüleri programlama dillerinden bağımsız olarak
tanımlansalar da, nesneye yönelimli programlama dillerine uygun yazılım tasarım örüntüleri
daha çok bilinir. Bu örüntüler, nesneler ve sınıflar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri
gösterirler. Programcı bir tasarım örüntüsünü elindeki soruna bakarak özelleştirip kullanabilir.

Tarih:23.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:85
85

Yapılan Çalışmanın Konusu: ŞİRKETİ PARAMETRE BİLGİLERİNİ DOLDURARAK
AÇMA
Parametre yolladıktan sonra o parametreyi kullanıp artık şirket sayfamızı bitireceğiz.
public ActionResult Sirket(string id)
{
if(id==null)
{
return RedirectToAction("Index");
}
sirket = dbContext6.sirketlerContext.Find(id);
return View(sirket);
}

Resim 21.1: Örnek Parametreli Şirket View

Şuana kadar yaptığımız şeyleri gözden geçirdikten sonra sırada yorum ekleme kısmı olmalı. Yorum
yapma modülünü kodlayacağız. Bugün öğleden sonra izinliydim hasta olduğum için doktora gittim.

Tarih:24.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:86

86

Yapılan Çalışmanın Konusu: YORUM MODÜLÜ GİRİŞ
Yorumlar şu şekilde getirilecektir. Yorum tablosunda şirket id’si verilen satırlar çekilecek ve şirket
bilgileri altına listelenecektir. Bu listeleme sonucunda kullanıcılar yorumları okuyabilecektir.
Yorumlar ile ilgili Controller:

Resim 22.1: Yorum Controller
1. Session Kontrolü
2. Şirket ve Yorum listelerinin çekilmesi.

Resim 22.2: Yorum Controller Hata
AÇIKLAMA: Mvc mantığında sistem haritalama ile çalışır. ModelContext ile bir haritalama işlemi
yapılır. Bu işlemde data reader, verileri okur. Bu hatayı anlamam çok uzun sürdü çünkü hata fırlattığı
yerde bir sorun yoktu. Sorun modelimde de değildi. Sorun veritabanı tablomda olduğu için çok
uğraştırdı. Yaptığım hiç bir araştırma sonuç vermedi. En son mühendislere sordum.
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Sorunun Çözümü: Veritabanında yorumId int ve auto artar iken benim modelimde String [key]
konumunda. Alanlar eşleşmediği için bu hatayı fırlatıyor.
YORUMLAR PARTIAL VİEW
@model stajyapelestir.Models.modelContext
@{
string tcNo = "";
string sirketId = "";
}
@{
var user = Session["userTc"] as stajyapelestir.Models.kullanicilar;
if(user!=null)
{
tcNo = user.tcNo;
}
}
@foreach (var item in Model.yorum)
{
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<section class="comment">
<article class="row">
<div class=" col-md-12">
<div class="panel panel-default arrow left ">
<div class="panel-body">
<header class="text-left">
<div class="comment-user"><a href="/Index/Profil/@Html.DisplayFor(m =>
item.kullaniciTc)">@Html.DisplayFor(m => item.adiSoyadi)</a></div>
<time class="comment-date" datetime="16-12-2014 01:05"><i class="glyphicon glyphicontime"></i>@Html.DisplayFor(m => item.yorumTarihi)</time>
</header>
<div class="comment-post">
@Html.DisplayFor(m => item.yorum)
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
</section>
</div>
</div>
</div>
}
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Burada ise yorumları yakaladık ve view ‘e bastık. Şuan yorum yapma butonu yok sadece elimiz ile
girdiğimz yorumları çekiyor.

Tarih:25.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:89
89

Yapılan Çalışmanın Konusu: YORUM BUTONU CONTROLLER-VİEW
Controller içinde bir yorum yapma durumu kodlayacağız. Yorum tablosuna eklenecekler:
 tcNo
 kullaniciYorum
 verilenPuan
 yorumTarihi
 sirketId
Bu alanlara ekleme yapılacaktır. Yorum view’ini yazıyoruz:
@using (Html.BeginForm("doComment", "Index/doComment", FormMethod.Post, new { }))
{
if (user != null) {
<div class="col-md-12">
<div class="status-upload">
@Html.Raw(TempData["msg"])
@Html.TextBox("kullaniciYorumu", null, new { @class = "form-control input-lg", Type = "textarea",
placeholder = "Yorumunuzu Giriniz" })
@Html.TextBox("kullaniciTcNo", tcNo, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
<input id="verilenpuan" value="0" type="number" name="verilenpuan" class="rating" min=0
max=10 step=0.5 data-size="xl" data-stars="10">

<input type="submit" class="btn btn-success col-md-12" />

</div><!-- Status Upload -->
</div>
}
}
View’den yollanan değerleri Controller içinde yakalayacağız. Yakalanan değerleri veritabanımıza
ekleyeceğiz.
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Resim 23.1: Yorum Yap Controller

Tarih:26.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:91
91

Yapılan Çalışmanın Konusu: LOGOUT VE SESSION OLAYLARI
Sisteme giriş yapan kullanıcıların tcNo bilgisini Session içinde tutup gerekli olduğu zaman
kullanacağız. Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra bir de çıkış işlemi yani Session olayının silme,
öldürme işlemi yapacağız.
 Session Oluşturma: Session["userTc"] = new kullanicilar() { tcNo =tcNo};
 Session Çağırma: @Session["userTc"]








Session Kapatma: (LOGOUT)
public ActionResult Logout()
{
Session.Clear();
//Session["user]=null;
return RedirectToAction("Index");
}

Projemiz profesyonel olarak şekillenmeye başladı. Bu projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Şuan
sistem çalışır düzende sadece küçük eklemeler yapacağım. Yazdığımız metodu çağıracağız:
<li>@Html.ActionLink("Çıkış", "Logout", "Index")</li>
Burada açıklamak gerekirse:
 Çıkış ekranda görünecek yazı.
 Logout method ismi.
 Index gidilecek sayfa.

Tarih:27.11.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:92
92

Yapılan Çalışmanın Konusu: VİZE SINAV ARASI
Alttan aldığım ders sebebi ile Elazığ’a gittim. Sınavıma çalışıp, sınavıma girdim.

Tarih:30.11.2015-06.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:93

93

Yapılan Çalışmanın Konusu: ADMİN PANELİ YAPIMI BAŞLANGICI
Yapılacaklar:






İstatistikleri tutan bir giriş sayfası.
Kullanıcı ve yorum işlemlerinin olduğu bir sayfa.
Şirket işlemlerinin olduğu bir sayfa.
Kullanıcı araması ve düzeltme güncelleme yapılan bir sayfa.
Yorum araması ve düzeltme yapılan bir sayfa.

İlk önce giriş sayfası yani index sayfasını tasarlayacağız. Adım adım gidiyorum, tek çalıştığım için
projenin tasarımı, veritabanı, background kodları tamamen bana aittir.

Resim 24.1: Index Head

Resim 24.2: Index Sidebar
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Resim 24.3: Index Navbar

Resim 24.4: Index Görüntüsü

Buraya kadar tasarladıktan sonra şimdi içini dolduracağız. İçerisine güzel gözüksün diye bazı şekilli
istatistik bilgileri koyacağım.
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Page Wrapper:
<div id="page-wrapper">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">
Admin Paneli <small>İstatistikler Sayfası</small>
</h1>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-md-6">
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-xs-3">
<i class="fa fa-user fa-5x"></i>
</div>
<div class="col-xs-9 text-right">
<div class="huge">99</div>
<div>Üye Sayısı</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#">
<div class="panel-footer">
<div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6">
<div class="panel panel-green">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-xs-3">
<i class="fa fa-tasks fa-5x"></i>
</div>
<div class="col-xs-9 text-right">
<div class="huge">12</div>
<div>İşlem Sayısı</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#">
<div class="panel-footer">
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<div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6">
<div class="panel panel-yellow">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-xs-3">
<i class="fa fa-comment fa-5x"></i>
</div>
<div class="col-xs-9 text-right">
<div class="huge">124</div>
<div>Yorum Sayısı</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#">
<div class="panel-footer">
<div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6">
<div class="panel panel-red">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-xs-3">
<i class="fa fa-building fa-5x"></i>
</div>
<div class="col-xs-9 text-right">
<div class="huge">77</div>
<div>Şirket Sayısı</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#">
<div class="panel-footer">
<div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
Şimdi son haliyle tasarımımıza bakıyoruz.
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Resim 24.5: Index Tasarım Son Hali

Tarih:07.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:98
98

Yapılan Çalışmanın Konusu: ADMİN PANELİ YAPIMI KULLANICI VE YORUMLAR
Geriye kalan yapılacaklar için sadece içeriyi dolduracağız. Kullanıcı ve Yorum işlemlerini
tasarlayacağız. Bir kullanıcı onay tablomuz olacak. Bu tabloda üye olan kullanıcılar listelenecek.
Yönetici onaylar ise kullanıcı üyeliği başarıyla tamamlanacak. Aynı olay döngüsü yorumlar içinde
geçerli olacak. Böylece kötü ve spam kullanıcı ve yorum engellenmiş olacaktır.

Resim 25.1: Tablo 1

Resim 25.2: Tablo 2
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Resim 25.3: Şirket Tasarım Son Hali

Tarih:08.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:100

100

Yapılan Çalışmanın Konusu: ADMİN PANELİ YAPIMI ŞİRKET İŞLEMLERİ
Bu sayfada şirket araması ve eklenen şirketlerin onayı olacaktır.
<div id="page-wrapper">
<div class="container-fluid">
<!-- Page Heading -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">
Şirket İşlemleri
<small>Paneli</small>
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li>
<i class="fa fa-dashboard"></i> <a href="index">İstatistikler</a>
</li>
<li class="active">
<i class="fa fa-file"></i> Şirket İşlemleri
</li>
</ol>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Şirket Ara" id="usr"><br/>
<input type="button" class="form-control btn btn-info" value="ARA">
<div class="col-lg-12">
<h2>Şirketler</h2>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th>Şirket Adı</th>
<th>Şirket Sektörü</th>
<th>Şirket Çalışan Sayısı</th>
<th>Şirket Kuruluşu</th>
<th>Şirket Açıklaması</th>
<th>Şirket Web Sitesi</th>
<th>Şirket Onay</th>
<th>Şirket Red</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASELSAN</td>
<td>SAVAŞ</td>
<td>1000-5000</td>
<td>1970</td>
<td>ASELSAN</td>
<td>ASELSAN.COM</td>
<td><input type="button" class="btn btn-success col-lg-12" value="Onayla" /></td>
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<td><input type="button" class="btn btn-danger col-lg-12" value="Red" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->
</div>
<!-- /#wrapper -->

Resim 26.1: Kullanıcı ve Yorum İşlemleri Tasarım Son Hali

Tarih:09.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:102
102

Yapılan Çalışmanın Konusu: ADMİN PANELİ YAPIMI KULLANICI VE YORUM ARAMA
Tasarımın son adımı olan kullanıcı ve yorum arama ekranlarını tasarladım. Projemde tamamne
bootstrap kullandım.
Yorum Arama Ekran Kodları:
<div id="page-wrapper">
<div class="container-fluid">
<!-- Page Heading -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">
Kullanıcı Arama
<small>Paneli</small>
</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li>
<i class="fa fa-dashboard"></i> <a href="index">İstatistikler</a>
</li>
<li class="active">
<i class="fa fa-file"></i> Yorum Arama
</li>
</ol>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Yorum Ara" id="usr"><br/>
<input type="button" class="form-control btn btn-warning" value="ARA">
<div class="col-lg-12">
<div class="col-lg-12">
<h2>Yorum </h2>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-hover table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Kullanıcı Adı</th>
<th>Yorum Tarihi</th>
<th>Puan</th>
<th>Yorum</th>
<th>Onayla</th>
<th>Red</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mustafa Can</td>
<td>21 Kasım 2015 Cumartesi</td>
<td>8</td>
<td>Basitçe anlatacak olursak, elektronik temizlikçi :) Yani siz artık temizliği yapmayacaksınız da bir
103

alet sizin yerinize süpürecek. Ben çok sıkı bir Populer Science takipçisi olduğum için bu bölümü
açtım. Popüler bilimin Türkiye’de ki adı (Sponsorluk Falan Almadım). Konumuza dönecek olursak
bu ay Roomba’nın yapıcısı ile bir röportajı yazacağım.
Colin Angle, 2002 ‘de Roomba ordusunu evlerimize saldı. Yıllar boyunca Roomba’lar mükemmel bir
iş çıkarıp evlerimizi pırıl pırıl yaptı. Yeni modeli olan 980 ise çok daha fazlasını yapıyor. Evinizin
haritasını çıkartıyor ve gelecekte üretilecek modellerin yolunu bulmasını sağlıyor.</td>
<td><input type="button" class="btn btn-success col-lg-12" value="Onayla" /></td>
<td><input type="button" class="btn btn-danger col-lg-12" value="Red" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

Resim 27.1: Yorum Arama Ekranı
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Kodlar benzerlik gösterdiği için kullanıcı arama kodlarını yazmıyorum.

Resim 27.2: Kullanıcı Arama Ekranı

Tarih:10.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:105
105

Yapılan Çalışmanın Konusu: YÖNETİCİ PANELİ INDEX KODLAMA
Tasarım işlemi bittikten sonra Background kodlamasına geçtim. Bugün ki hedefim yönetici giriş
sayfamda bütün sistemdeki toplam üye sayısı, işlem sayısı, yorum sayısı ve şirket sayısını veren bir
ekran vardı. Bu ekrana verileri çekeceğim. Bir fonsiyon yazacağım fonksiyonumuz:
getData(): Void türünde bir metottur. Geriye bir değer döndermez.
public void getData()
{
try {
string query = "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM sirketler ) AS sirketSayisi,(SELECT
COUNT(*) FROM kullanicilar ) AS kullaniciSayisi,( SELECT COUNT(*) FROM yorumlar ) AS
yorumSayisi, ( SELECT COUNT(*) FROM yorumlar,kullanicilar,sirketler ) AS islemSayisi";
SqlConnection con = new SqlConnection(con_string());
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con);
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
if (rdr.Read())
{
ViewBag.sirketSayisi = string.Format("{0}", rdr["sirketSayisi"]);
ViewBag.kullaniciSayisi = string.Format("{0}", rdr["kullaniciSayisi"]);
ViewBag.yorumSayisi = string.Format("{0}", rdr["yorumSayisi"]);
ViewBag.islemSayisi = string.Format("{0}", rdr["islemSayisi"]);
}
con.Close();
}
catch
{

}

}
Açıklama: Veritabanına bir select sorgusu yolladım. Sorgu sonucu dönen değeri okuttum. Okunan
değerleri bir “ViewBag” işlemiyle Index ‘e gönderdim. Bu işlem sonunda verileri şu şekilde aldım.





@ViewBag.kullaniciSayisi
@ViewBag.islemSayisi
@ViewBag.yorumSayisi
@ViewBag.sirketSayisi

Tarih:11.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:106
106

Yapılan Çalışmanın Konusu: YÖNETİCİ PANELİ KULLANICI ONAY SİSTEMİ
Yapılacaklar:
 Listeleme de seçilen satırın Id’sini seçmek için Script yazılacak.
 Seçilen Id’yi Controller’a yollayacağız.

Script Kodumuz:
<script>
(function () {
if (window.addEventListener) {
window.addEventListener('load', run, false);
} else if (window.attachEvent) {
window.attachEvent('onload', run);
}
function run() {
var t = document.getElementById('myTable');
t.onclick = function (event) {
event = event || window.event; //IE8
var target = event.target || event.srcElement;
while (target && target.nodeName != 'TR') { // find TR
target = target.parentElement;
}
//if (!target) { return; } //tr should be always found
var cells = target.cells; //cell collection
//var cells = target.getElementsByTagName('td'); //alternative
if (!cells.length || target.parentNode.nodeName == 'THEAD') {
return;
}
var f1 = document.getElementById('tcNo');
f1.value = cells[0].innerHTML;
};
var tt = document.getElementById('myTable2');
tt.onclick = function (event) {
event = event || window.event; //IE8
var target = event.target || event.srcElement;
while (target && target.nodeName != 'TR') { // find TR
target = target.parentElement;
}
//if (!target) { return; } //tr should be always found
var cells = target.cells; //cell collection
//var cells = target.getElementsByTagName('td'); //alternative
if (!cells.length || target.parentNode.nodeName == 'THEAD') {
return;
}
var f1 = document.getElementById('yorumId');
f1.value = cells[0].innerHTML;
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};}})();
</script>
Id Yollama Kodu:
@Html.TextBox("tcNo", null, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
@Html.TextBox("yorumId", null, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
[HttpPost]
public ActionResult acceptUserYes(string tcNo)
{
//post edilen tcNo’yu elde ettik.
}

Tarih:14.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:108
108

Yapılan Çalışmanın Konusu: POST İŞLEMİ VE GURUP BUTON SORUNU
Post işleminde bir sorun yaşamadık fakat iki tane butonumuz var birisi onay veriyor diğeri red ediyor.
Controller kısmında bu iki butonun click olayı farklı olmalı. Bu farklılığı sağlayan kodu yazmam
gerekiyor. Kodu yazdıktan sonra veritabanına iki ayrı komut ile “Update” işlemi yapmalıyım.
@using (Html.BeginForm("acceptUser", "AdminPanel/acceptUser", FormMethod.Post, new { }))
{
}
Bu kodların içine post için iki buton koyacağız:
<input type="submit" name="actionComment:acceptCommentYes" class="btn btn-success col-lg12" value="Onayla" />
<input type="submit" name="actionComment:acceptCommentNo" class="btn btn-danger col-lg-12"
value="Red" />
Burada dikkat etmemiz gereken nokta butonun name alanı. Bu alanı Controller kısmında da
kullanacağız.
[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "actionComment", Argument = "acceptCommentYes")]
public ActionResult acceptCommentYes(string yorumId)
{
//yorumId
}
Post metodunun Name alanı ile butonumuzun ki aynı. Name alanından sonra yazılan Argumet de
aynıdır. Aynısını diğeri içinde yazacağız.

[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "actionComment", Argument = "acceptCommentNo")]
public ActionResult acceptCommentNo(string yorumId)
{
//yorumId
}

Tarih:15.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:109
109

Yapılan Çalışmanın Konusu: ADMİN PANELİ İŞLEM ONAYLAMA SAYFASI SON
KODLAR
Post Kodları Red:
[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "actionComment", Argument = "acceptCommentNo")]
public ActionResult acceptCommentNo(string yorumId)
{
if (yorumId.Equals(null))
{
return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
}

SQL("update", yorumId,"2");

return RedirectToAction("islemOnay");

}
Post Kodları Onay:
[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "actionComment", Argument = "acceptCommentYes")]
public ActionResult acceptCommentYes(string yorumId)
{
try
{

if (yorumId.Equals(null))
{
return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
}
SQL("update", yorumId,"1");
return RedirectToAction("islemOnay");
}
catch(Exception x) { string a = x.Message; }
return RedirectToAction("islemOnay");
}
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SQL Metodu:
public void getData()
{
try {
string query = "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM sirketler ) AS sirketSayisi,(SELECT
COUNT(*) FROM kullanicilar ) AS kullaniciSayisi,( SELECT COUNT(*) FROM yorumlar ) AS
yorumSayisi";
SqlConnection con = new SqlConnection(con_string());
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con);
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
if (rdr.Read())
{
ViewBag.sirketSayisi = string.Format("{0}", rdr["sirketSayisi"]);
ViewBag.kullaniciSayisi = string.Format("{0}", rdr["kullaniciSayisi"]);
ViewBag.yorumSayisi = string.Format("{0}", rdr["yorumSayisi"]);
ViewBag.islemSayisi = Convert.ToInt32(ViewBag.sirketSayisi) +
Convert.ToInt32(ViewBag.kullaniciSayisi) + Convert.ToInt32(ViewBag.yorumSayisi);
}
con.Close();
}
catch
{

}

}

Tarih:16.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:111
111

Yapılan Çalışmanın Konusu: KAYIT SAYFASINA CAPTCHA YAPIMI
Kayıt olmak isteyen kullanıcıların robot yazIlIm olup olmadığını bir sayısal işlem ile test edeceğim.
Bu işlem için bir metot yazdım. Bu metot rastgele iki sayı üretip topluyor. Bu sayılar 10 ile 100
arasında olacak. Topladığı değeri kayıt sayfasında yazdırıyor. Yazdırdığı değer ile eşleşme sağlanmaz
ise “Yanlış Toplama Yaptınız!” hata mesajını iletiyor.
Captcha Metodumuz:
public int captcha()
{
Random rd = new Random();
numberOne = rd.Next(10,100);
numberTwo = rd.Next(10, 100);
result = numberOne + numberTwo;
return result;
}
Bu metodumuzu Controller içinde Index’in içinde çağırmamız lazım. Kayıt olayı Index içinde olduğu
için:
results = captcha();
ViewBag.numberOne = numberOne;
ViewBag.numberTwo = numberTwo;
ViewBag.result = results;
Bu şekilde doldurduktan sonra sayfamıza gönderiyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken sadece
sayfaya giden değer ile eşleşme yapmak.
if(result == getResult)
{
//buraya girer ise kayıt yapacak, result değeri üretilen sayı iken getResult gelen sayımızdır.
}

Resim 28.1: Kayıt Ol Captcha
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Resim 28.2: Kayıt Ol Captcha

Resim 28.3: Kayıt Ol Captcha

Tarih:17.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:113
113

Yapılan Çalışmanın Konusu: ŞİRKET ARAMA VE ONAY
Şirket arama, onaylama ve red sayfası şu şekilde işleyecek:
 Post metodu ile Controller sirketler metoduna bir parametre gelecek.
 Gelen parametremiz null değer ise veritabanına bir sorgu ile sirketOnay alanı sıfır olan
şirketler listelenecek. Bu demek oluyor ki onay ya da red bekleyen şirketler listelenecektir.
 Parametre null değer içermiyorsa gelen parametre ile arama sorgumuzu yazacağız.
Kod Bloğu:
public ActionResult sirketler(string sirketAra)
{
if (sirketAra == null)
{
var modelim = new modelContext
{
sirketlerE = dbContext.sirketlerContext.SqlQuery("select * from sirketler where sirketOnay=0")
};
return View(modelim);
}
else
{
var modelim = new modelContext
{
sirketlerE = dbContext.sirketlerContext.SqlQuery("select * from sirketler where sirketAdi like '%" +
sirketAra + "%' or sirketSektoru like '%" + sirketAra + "%'")
};

return View(modelim);
}
}
 Onayla ve Red butonuna aynı Kullanıcı ve Yorum onaylarken yaptığımız gibi kodlar
yazacağız.
[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "action", Argument = "acceptCompanyYes")]
public ActionResult acceptCompanyYes(int sirketId)
{
}
[HttpPost]
[MultipleButton(Name = "action", Argument = "acceptCompanyNo")]
public ActionResult acceptCompanyNo(int sirketId)
{
}
Tarih:18.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:114
114

Yapılan Çalışmanın Konusu: ONAYLI VE RED EDİLEN KAYITLARI AYIRMA
Index sayfasında en son yapılan beş işlem olarak kullanıcı ve yorum listelenecek. Bu listeleme admin
panelinde bilgilendirme amaçlı olacaktır. İlk önce ‘Controller’ kısmını yazalım.
public ActionResult index()
{
try
{
var modelim = new modelContext
{
kullanicilarIE = dbContext.kullanicilarContext.SqlQuery("select top(5)* from kullanicilar where
kullaniciOnay in(1,2) "),
yorum = dbContext.yorumlarContext.SqlQuery("select top(5)
yorumId,yorumCinsi,kullaniciTc,sirketId,yorum,yorumTarihi,puan,yorumOnay,adiSoyadi from
yorumlar,kullanicilar where yorumOnay in(1,2) and yorumlar.kullaniciTc=kullanicilar.tcNo ORDER
BY yorumId DESC ")
};
getData();
return View(modelim);
}
catch
{
return View();
}
}
Burada dikkatlice yaptığım kullanıcıOnay durumu 1 ve 2 olanları çekmek ve yorumOnay içinde
geçerli olan bu durumda 1 durumu onaylı 2 durumu red edilen anlamına gelmekte. Sıfır durumu ise
onay bekleyen demektir. Sorgularımızı yolladıktan sonra View kısmını yazdım.
<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title"><i class="fa fa-user fa-fw"></i>Kullanıcı İşlem Paneli</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="list-group">
@foreach (var post in Model.kullanicilarIE)
{
<!-- üyelik kontrol sonuçları -->
if (post.kullaniciOnay == "1")
{
<a href="#" class="list-group-item">
<i class="fa fa-fw fa-check"></i>@Html.DisplayFor(m => post.adiSoyadi):@Html.DisplayFor(m =>
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post.okulu)
</a>
}
else {
<a href="#" class="list-group-item">
<i class="fa fa-fw fa-close"></i> @Html.DisplayFor(m => post.adiSoyadi):@Html.DisplayFor(m =>
post.okulu)
</a>
}
}
</div>

<div class="text-right">
<a href="#">Hepsini Gör <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title"><i class="fa fa-comment fa-fw"></i> Yorum İşlem Paneli</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-hover table-striped">
<thead>
<tr>
<th>TcNo</th>
<th>İsmi</th>
<th>Yorum</th>
<th>Onay Durumu</th>
</tr>
</thead>
@foreach (var postYorum in Model.yorum)
{
<tbody>
@if (postYorum.yorumOnay =="1") {
<tr>
<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.kullaniciTc)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.adiSoyadi)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.yorum)</td>
<td><i class="fa fa-fw fa-check"></i> </td>
</tr>
}
else {
<tr>
116

<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.kullaniciTc)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.adiSoyadi)</td>
<td>@Html.DisplayFor(m => postYorum.yorum)</td>
<td><i class="fa fa-fw fa-close"></i> </td>
</tr>
}
</tbody>
}
</table>
</div>
<div class="text-right">
<a href="#">Hepsini Gör<i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Böylece verilerimizi çekmiş olduk, ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Resim 29.1: Yönetici Paneli Index

Tarih:21.12.2015

Kaşe / İmza

Sayfa No:117
117

Yapılan Çalışmanın Konusu: YORUMLARI OLUMSUZ VE OLUMLU OLARAK AYIRMA
Kullanıcıların daha rahat bilgi alması için olumlu ve olumsuz diye iki ayrı sekme yapmaya karar
verdim. Bu bitince soru&cevap sekmesi ekleyeceğim ki üyeler ne istiyorsa rahatça erişebilsinler. Eğer
zaman kalırsa soru filtreleme, soru arama ekleyeceğim. İlk önce yorumları ayırmak için yorumlar
modelime bir alan ekledim:
[Table("yorumlar")]
public class yorumlar
{
[Key]
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
public int yorumId { get; set; }
public string kullaniciTc { get; set; }
public string sirketId { get; set; }
public string yorum { get; set; }
public string yorumTarihi { get; set; }
public string adiSoyadi { get; set; }
public string yorumOnay { get; set; }
public double puan { get; set; }

public string yorumCinsi { get; set; }
}
Eklenen değer yorum cinsini bize verecek. Yorum olumlu ise 1 olumsuz ise 0 değerini alacak.
Controller kısmında bir değişiklik yapmadım, kontrolü view kısmında yapacağım. Şirket yorum
sayfasına Tab denilen bir sayfa bölmesi koydum. Böylece aynı sayfada birden fazla görünüm olacak.
<div class="container">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active col-lg-4 text-center"><a data-toggle="tab" href="#home">OLUMLU
YORUMLAR</a></li>
<li class="col-lg-4 text-center"><a data-toggle="tab" href="#menu2">OLUMSUZ
YORUMLAR</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
<div id="home" class="tab-pane fade in active">

@Html.Partial("IndexPartials/sirketYorum")

</div>
<div id="menu2" class="tab-pane fade">
@Html.Partial("IndexPartials/sirketYorumOlumsuz")
</div>
</div>
</div>
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Bu şekilde iki tane Partial şeklinde ayırdım. Birisi olumlu birisi olumsuz yorumları tutacak ayrıca
yorum her sayfaya özgü olacak.
View:sirketYorumOlumsuz:
@model stajyapelestir.Models.modelContext
@{
string tcNo = "";

}
@{
var user = Session["userTc"] as stajyapelestir.Models.kullanicilar;
if (user != null)
{
tcNo = user.tcNo;
}
}
@foreach (var item in Model.yorum)
{
if (item.yorumCinsi == "0")
{
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<section class="comment">
<article class="row">
<div class=" col-md-12">
<div class="panel panel-default arrow left ">
<div class="panel-body">
<header class="text-left">
<div class="comment-user"><a href="/Index/Profil/@Html.DisplayFor(m =>
item.kullaniciTc)">@Html.DisplayFor(m => item.adiSoyadi)</a></div>
<time class="comment-date" datetime="16-12-2014 01:05"><i class="glyphicon glyphicontime"></i>@Html.DisplayFor(m => item.yorumTarihi)</time>
</header>
<div class="comment-post">
@Html.DisplayFor(m => item.yorum)
</div>
</div>
</div>
</div>
</article>
</section>
</div>
</div>
119

</div>
}
}
@using (Html.BeginForm("doCommentNegative", "Index/doCommentNegative", FormMethod.Post,
new { }))
{
if (user != null)
{
<div class="col-md-12">
<div class="status-upload">
@Html.Raw(TempData["msg"])
@Html.TextBox("kullaniciYorumu", null, new { @class = "form-control input-lg", Type = "textarea",
placeholder = "Yorumunuzu Giriniz" })
@Html.TextBox("kullaniciTcNo", tcNo, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
<input id="verilenpuan" value="0" type="number" name="verilenpuan" class="rating" min=0
max=10 step=0.5 data-size="xl" data-stars="10">
<input type="submit" class="btn btn-success col-md-12" />
</div><!-- Status Upload -->
</div>
}
}
Artık yorumlar listeleniyor fakat olumsuz yorum yapma Controller’ini eklemedik.
[HttpPost]
public ActionResult doCommentNegative(string kullaniciTcNo, string kullaniciYorumu, string
verilenpuan)
{
try
{
string time = getDate();
string query = "Insert Into yorumlar ( kullaniciTc, sirketId, yorum,
yorumTarihi,puan,yorumOnay,yorumCinsi)" +
"Values('" + kullaniciTcNo + "','" + kullaniciSirketId + "','" + kullaniciYorumu + "','" + time + "','" +
verilenpuan + "',0,0)";
SqlConnection con = new SqlConnection(con_string());
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = query;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
TempData["msg"] = "<script>alert('Yorum Başarı İle Gönderildi!');</script>";
return RedirectToAction("/Sirket/" + kullaniciSirketId);
}catch (Exception x){
x.Message.ToString();
}
TempData["msg"] = "<script>alert('Ups!..Birşeyler Test Gitti...');</script>";
return RedirectToAction("/Sirket/" + kullaniciSirketId);
}
Tarih:22.12.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: SORU VE CEVAP SİSTEMİ TASARIMI
Sistem şu şekilde işleyecektir:





Veritabanına iki tane tablo eklenecek.
Bu tablolar sorular ve cevaplar olacak.
Eklenen tablolar Model’imize de eklenecek.
Her kullanıcı birden fazla soru sorabilir ve sorulara birden fazla cevap verebilir.

Bu kıstaslar içerisinde ilk önce Model’i yazdım. Daha sonra Controller ve en son View tasarladım.
Model:
[Table("sorular")]
public class sorular
{
[Key]
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
public int soruId { get; set; }
public string soranKullaniciId { get; set; }
public string soruTarihi { get; set; }
public string soru { get; set; }
public string soruOnayDurumu { get; set; }
public string adiSoyadi { get; set; }
}

[Table("cevaplar")]
public class cevaplar
{
[Key]
[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
public int cevapId { get; set; }
public int soruId { get; set; }
public string cevaplayanId { get; set; }
public string cevapTarihi { get; set; }
public string cevap { get; set; }
public string cevapOnayDurumu { get; set; }
public string adiSoyadi { get; set; }
}
Modelleri ekledikten sonra Controller kısmından Şirket sayfasına şu sorguyu yolladım:
 sorularE = dbContext.sorularContext.SqlQuery("select
soruId,soranKullaniciId,soruTarihi,soru,soruOnayDurumu,adiSoyadi from sorular,kullanicilar
where sorular.soranKullaniciId=kullanicilar.tcNo and soruOnayDurumu=1 ")
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Bu sorgu ile sorulan sorularımı yolladım. Bu soruları çekmek kaldı sadece. Bir view tasarlayıp satır
satır çekeceğim. Çektiğim sorulara tıklayınca sorunun sayfasına yönlendireceğim.
<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
<div class="list-group">
@foreach (var post in Model.sorularE)
{
<!-- üyelik kontrol sonuçları -->
<a href="/Index/Soru/@post.soruId" class="list-group-item">
@Html.DisplayFor(m => post.soru)<i class="fa fa-fw fa-question"></i><br />
<div class="text-right">
@Html.DisplayFor(m => post.adiSoyadi)
@Html.DisplayFor(m => post.soruTarihi)<br />
</div>
</a>
}
</div>
<div class="text-right">
<a href="#">Hepsini Gör <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
Böylece sorularımızı aşağıdaki gibi çektik, yarın cevap kısmını ve soru sayfasını yapacağım.

Resim 30.1: Sirket Soru ve Cevap
Tarih:23.12.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: CEVAP SİSTEMİ VE SORU SAYFASI
 Kullanıcı soruya tıklayacak.
 Tıkladığı sorunun soruId’si ile yeni bir View açılacak.
 Açılan View’de gelen soruId’sine ait soru ve cevapları bulunacak ve listeleyecek.
Controller:
public ActionResult Soru(string id)
{
try {
var modelim = new modelContext
{
sorularE = dbContext.sorularContext.SqlQuery("select
soruId,soranKullaniciId,soruTarihi,soru,soruOnayDurumu,adiSoyadi from sorular,kullanicilar where
sorular.soranKullaniciId=kullanicilar.tcNo and soruOnayDurumu=1 and soruId="+id+" "),
cevaplarimE=dbContext.cevaplarContext.SqlQuery("select
cevapId,cevaplar.soruId,cevaplayanId,cevapTarihi,cevap,cevapOnayDurumu,adiSoyadi from
cevaplar,sorular,kullanicilar where sorular.soruId=cevaplar.soruId and
kullanicilar.tcNo=cevaplar.cevaplayanId and cevaplar.cevapOnayDurumu=1 and
cevaplar.soruId="+id+"")
};
return View(modelim);
}
catch {
return RedirectToAction("Sirket");
}
}
View:
@model stajyapelestir.Models.modelContext
@{
string tcNo = "";
string soruId = "";
}
@{
var user = Session["userTc"] as stajyapelestir.Models.kullanicilar;
if (user != null)
{
tcNo = user.tcNo;
}
}
<div class="col-lg-8 col-lg-push-2">
<div class="list-group ">
@foreach (var post in Model.sorularE)
{
soruId = post.soruId.ToString();
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<i class="fa fa-fw fa-question"></i> @Html.DisplayFor(m => post.soru) <i class="fa fa-fw fa123

question"></i> <br />
<div class="text-right">
@Html.DisplayFor(m => post.adiSoyadi)
@Html.DisplayFor(m => post.soruTarihi)
</div>
</div>
</div>
}
@foreach (var posts in Model.cevaplarimE)
{
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
<i class="fa fa-fw fa-commenting"></i>@Html.DisplayFor(m=>posts.cevap)<br />
<div class="text-right">
@Html.DisplayFor(m => posts.adiSoyadi)
@Html.DisplayFor(m => posts.cevapTarihi)
</div></div></div>}</div></div>
@using (Html.BeginForm("makeAnswer", "Index/makeAnswer", FormMethod.Post, new { }))
{
if (user != null)
{
<div class="col-lg-8 col-lg-push-2">
<div class="status-upload">
@Html.Raw(TempData["msgAnswer"])
@Html.TextBox("cevap", null, new { @class = "form-control input-lg", Type = "textarea",
placeholder = "Yorumunuzu Giriniz" })
@Html.TextBox("cevaplayanId", tcNo, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
@Html.TextBox("soruId", soruId, new { @class = "form-control input-lg", Type = "hidden" })
<input type="submit" class="btn btn-success form-control col-lg-push-2" />
</div><!-- Status Upload -->
</div>}}
En son projenin ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir:

Resim 31.1: Sirket Soru ve Cevap
Tarih:24.12.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: PROJE ER VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ÇİZİMİ
Dökümantasyonun en önemli bileşenleri diyagramlardır. Bu iki diyagram bize okulda öğretildi.
AKIŞ DİYAGRAMI
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VERİTABANI MODEL DİYAGRAMI(UML ER)

Tarih:25.12.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: ANDROİD QR KOD OKUYUCU UYGULAMASI
Bu hafta bir android uygulaması yapmam istendi. Yapacağım uygulamada:







Uygulama açılır açılmaz kamera açılacak.
Text tabanlı QR kod okuyacak.
Okuduğu veriyi bir alanda gösterecek.
Gelen değer sunucuda yüklü bir video linki ise video oynatıcı ile video açılacak.
İnternet üzerinden oynatılacak.
Proje için kullandığım IDE Eclipse.

Bir kamera kontrol sınıfımız var. Bu sınıf kaynak kodum olarak hizmet ediyor.
import java.io.IOException;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.Surface;
import android.view.SurfaceView;
import android.view.SurfaceHolder;
import android.content.Context;
import android.hardware.Camera;
import android.hardware.Camera.PreviewCallback;
import android.hardware.Camera.AutoFocusCallback;
import android.hardware.Camera.Parameters;
public class CameraPreview extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback {
private SurfaceHolder mHolder;
private Camera mCamera;
private PreviewCallback previewCallback;
private AutoFocusCallback autoFocusCallback;
public CameraPreview(Context context, Camera camera,
PreviewCallback previewCb,
AutoFocusCallback autoFocusCb) {
super(context);
mCamera = camera;
previewCallback = previewCb;
autoFocusCallback = autoFocusCb;
Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();
for (String f : parameters.getSupportedFocusModes()) {
if (f == Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE) {
mCamera.setFocusMode(Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE);
autoFocusCallback = null;
break;
}}
mHolder = getHolder();
mHolder.addCallback(this);
mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
}
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
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try {
mCamera.setPreviewDisplay(holder);
} catch (IOException e) {
Log.d("DBG", "Error setting camera preview: " + e.getMessage());
}
}
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
}
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) {
if (mHolder.getSurface() == null){
// preview surface does not exist
return;
}
try {
mCamera.stopPreview();
} catch (Exception e){
// ignore: tried to stop a non-existent preview
}
try {
mCamera.setDisplayOrientation(90);
mCamera.setPreviewDisplay(mHolder);
mCamera.setPreviewCallback(previewCallback);
mCamera.startPreview();
mCamera.autoFocus(autoFocusCallback);
} catch (Exception e){
Log.d("DBG", "Error starting camera preview: " + e.getMessage());}}}
Bu sınıfı kullanarak cameraView nesnemize bağlayacağım.
public class CameraTestActivity extends Activity
{
private Camera mCamera;
private CameraPreview mPreview;
private Handler autoFocusHandler;
Dialog dialog;
TextView scanText;
Button scanButton;
ImageScanner scanner;
private boolean barcodeScanned = false;
private boolean previewing = true;
static {
System.loadLibrary("iconv");
}
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);
autoFocusHandler = new Handler();
mCamera = getCameraInstance();
scanner = new ImageScanner();
scanner.setConfig(0, Config.X_DENSITY, 3);
scanner.setConfig(0, Config.Y_DENSITY, 3);
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mPreview = new CameraPreview(this, mCamera, previewCb, autoFocusCB);
FrameLayout preview = (FrameLayout)findViewById(R.id.cameraPreview);
preview.addView(mPreview);
scanText = (TextView)findViewById(R.id.scanText);
scanButton = (Button)findViewById(R.id.ScanButton);
scanButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
if (barcodeScanned) {
barcodeScanned = false;
scanText.setText("Taranıyor...");
mCamera.setPreviewCallback(previewCb);
mCamera.startPreview();
previewing = true;
mCamera.autoFocus(autoFocusCB);
}
}
});
}
public void onPause() {
super.onPause();
releaseCamera();
}
public static Camera getCameraInstance(){
Camera c = null;
try {
c = Camera.open();
} catch (Exception e){
}
return c;
}
private void releaseCamera() {
if (mCamera != null) {
previewing = false;
mCamera.setPreviewCallback(null);
mCamera.release();
mCamera = null;
}
}
private Runnable doAutoFocus = new Runnable() {
public void run() {
if (previewing)
mCamera.autoFocus(autoFocusCB);
}
};
PreviewCallback previewCb = new PreviewCallback() {
public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) {
Camera.Parameters parameters = camera.getParameters();
Size size = parameters.getPreviewSize();
Image barcode = new Image(size.width, size.height, "Y800");
barcode.setData(data);

int result = scanner.scanImage(barcode);
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if (result != 0) {
previewing = false;
mCamera.setPreviewCallback(null);
mCamera.stopPreview();
SymbolSet syms = scanner.getResults();
for (Symbol sym : syms) {
Informations.url=sym.getData();
scanText.setText("barcode sonucu: " + sym.getData());
barcodeScanned = true;
}
}
}
};
AutoFocusCallback autoFocusCB = new AutoFocusCallback() {
public void onAutoFocus(boolean success, Camera camera) {
autoFocusHandler.postDelayed(doAutoFocus, 1000);
}
};
}
Şuan ki kodlar text tabanlı yazıyı okuyor.

Tarih:28.12.2015
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Yapılan Çalışmanın Konusu: QR KOD VİDEO LİNKİ OYNATMA
Gelen değer eğer internet url’si ise direk videodur. Bana verilen talimat böyle. Bu sebepten gelen text
değerin internet adresi olduğunu kontrol ettirip video player ile açacağım.
Static bir sınıf yazacağım gelen url değerini oraya atayağım.
public class Informations {
public static String url;
}
ve barkod okunduğu anda bir kontrol yapacağım:
String deger=Informations.url;
String[] tokens =deger.split("://");
// Toast.makeText(getApplicationContext(), tokens[0].toString()+tokens[1].toString(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
if(tokens[0].toString().equals("https")){
//Toast.makeText(getApplicationContext(), tokens[0].toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
Intent git=new Intent(getApplicationContext(), VideoPlayer.class);
startActivity(git);
}
Bir VideoPlayer sınıfı yazdım ve oraya yönlendirdim. O sınıf açılır açılmaz video yüklemeye
başlayacak.
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
public class VideoPlayer extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_video_player);
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VideoView video=(VideoView) findViewById(R.id.videoView1);
Button btn=(Button) findViewById(R.id.button1);
MediaController mediaController= new MediaController(this);
mediaController.setAnchorView(video);
Uri uri=Uri.parse(Informations.url);
video.setMediaController(mediaController);
video.setVideoURI(uri);
video.requestFocus();
video.start();
btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View arg0) {
Intent go=new Intent(getApplicationContext(), CameraTestActivity.class);
startActivity(go);
}
});
}
}
Böylece iki günde projeyi teslim ettim. Projenin içine kendi imzamı attım ve demodur yazdım.
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Yapılan Çalışmanın Konusu: STAJ DEFTERİ İMZALANMASI VE STAJ KONTROLÜ
Staj projemle ilgili kademeli çektiğim videolara son video olarak yenisini ekledim. Staj defterimi
çıkartıp firmaya imzalattım. Küçük bir sunum yaptım ve puan verdiler. Staj yeriyle ilgili video ve
fotoğrafları sunumuma ekleyeceğim.
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