
KHÜ 

DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Dersin Adı Course Name 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Database Management Systems 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local 

Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

CE 344 6 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 

Bilgisayar Mühendisliği  

(Computer Engineering) 

Dersin Seviyesi  

(Level of Course Unit) 

Lisans 

(Undergraduate) 

Dersin İşleniş Şekli  

(Mode of Delivery) 

Örgün 

(In class) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
Programming fundamentals 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering 

Science) 

Mühendislik 

Tasarım 

(Engineering 

Design) 

İnsan ve Toplum 

Bilim 

(General 

Education) 

0 50 50 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Veri tabanı yönetim sistemlerive bilişim; veri modelleme; 

E-R diyagramları; kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri 

tabanı tasarımı; kısıtların modellenmesi; veri tabanı 

mimarileri ve ilişkisel veri tabanı modeli; SQL: 

sorgulama, DML, DCL, DDL işlemleri; depolanmış 

yordamlar/işlevler ve tetikleyiciler. 

Database management systems and IT; data modeling; 

E-R diagrams; conceptual, logical and physical database 

design; constraint modeling; database architectures and 

the relational database model; SQL: selection, DML, 

DCL, DDL operations; stored procedures/functions, and 

triggers. 

Dersin Amacı Course Objectives 

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin sağlam bir 

şekilde anlaşılmasını sağlamak. Öğrenciler, ilişkisel veri 

tabanı yönetim sisteminde bir geliştirme yaparken 

çözümleme, tasarım ve gerçekleme işlemlerini yerine 

getirebileceklerdir. Özellikle öğrencilerin yapabilecekleri 

işler şunlardır: 

 Bir işin çözümlenmesi ve içerdiği süreçlerin 

modellenmesi (formel sistem çözümleme), 

 E-R (varlık-ilişki) diyagramları kullanarak kavramsal 

veri tabanı tasarlamak, 

 Kısıtları belirlemek, 

 Veri tabanı nesnelerini (tablo, kısıt, indeks, vb.) 

gerçeklemek ve yürütmek; SQL ve depolanmış 

yordamlar/işlevler ve tetikleyiciler kullanarak veri 

tabanı işlemlerini gerçekleştirmek, 

 Veri tabanı sunucusuyla etkileşim için gerekli 

ortamları/araçları etkin bir şekilde kullanabilmek, 

 Profesyonel bir veri tabanı sunucusunun kurulumunu ve 

bakımını yapabilmek, 

 Belirli bir iş için, takım halinde çalışarak bir veri tabanı 

tasarımı ve geliştirmesi yapabilmek, 

 Veri tabanı projesi için gerekli dokümantasyonu ve 

sunumu hazırlamak ve sunmak. 

To provide a solid understanding of RDBMS 

(Relational Database Management Systems). The 

students will be able to carry out analysis, design, 

and implementation in the development of a 

RDBMS. Specifically, the students will be able to 

 Analyse a business and model the processes 

involved (formal systems analysis) 

 Design a conceptual database using Entity-

Relationship diagrams 

 Determine constraints 

 Implement and maintain database objects (tables, 

constraints, indexes, etc.) and perform database 

operations using SQL and stored 

procedures/functions, and triggers. 

 Effectively use environments/tools for 

communicating with the database server 

 Perform setup and essential maintenance of a 

professional database server, 

 Work in a team to design and to develop a 

database for a given business, 

 Prepare necessary documentation and 

presentation for the database project, and perform 

the presentation.  
 

 



 

Ders Kitabı  

(Textbook) 

1. Ders Notları / Lecture notes, 2014. 

2. Oracle Database: SQL Fundamentals I, Student Guide, 2012. 

3. Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals, Student Guide, 2006.  

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

1. Designing Effective Database Systems [elektronik kaynak/electronic resource], R. Riordan, 

Safari Books Online, 2005. KHÜ: QA76.9 .D26 R54 2005 

2. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, McGraw Hill, 6th 

ed., 2011. KHÜ: QA76.9.D3 S55 2011 

3. Fundamentals of Database Management Systems [elektronik kaynak/electronic resource] 

2nd ed., M. L. Gillenson, Safari Books Online, 2012. KHÜ: XX(276592.1) 

4. Database Systems [elektronik kaynak/electronic resource] : Concepts, Design and 

Applications 2nd ed., S. K. Singh, 2011. KHÜ: XX(278301.1) 

5. Database Management Systems, G. V. Post, 2002. KHÜ: QA76.9.D3 P67 2002 

* KHÜ: KHÜ Bilgi Merkezi kayıt numarası/ Information Center  record number 

Ödevler Homework 

Dört ödev Blackboard’ta yayınlanarak verilecektir. 

Ödevlerin Blackboard üzerinden gönderilmesi 

gerekmektedir. 

Four homework assignments will be posted in Blackboard. 

Homeworks must be submitted via Blackboard. 

Laboratuvar Uygulamaları Laboratory Work 

Yoktur. None. 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Öğrenciler SQL uygulamaları, ödevler ve proje için 

Oracle10XE sunucusunu ve APEX ortamını 

kullanacaklardır. MS Visio veya benzeri görsel tasarım 

araçları ile veri tabanı tasarımı yapılacaktır. Ödevler ve 

proje ofis programlarının (kelime işlemci, tablolama, 

sunum) kullanımını gerektirmektedir. 

The students will use Oracle10XE Server and APEX environment 

for exercising SQL, for homework, and for the project. 

Furthermore students will use MS Visio or other visual tools for 

database modeling. Homework assignments and project work 

require usage of office programs (Spreadsheet, Word processor, 

presentation).  

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Çeşitli konularda (E-R modelleme, SQL, 

yordamlar/işlevler vb.) sınıf içi alıştırmalar. 

Bu derste takım çalışması çok önemsenmektedir. Ödevler, 

en fazla 4 öğrenciden oluşan takımlar tarafından çözülecek 

ve teslim edilecektir. Ayrıca, 3-4 öğrenciden oluşan 

takımlar dönem projesinde, gerçek bir iş vakası için, 

öğretim üyesi (veya gerçek bir müşteri) tarafından istenen 

talepleri ve kısıtları sağlayan, en iyi veri tabanı yönetim 

sistemini tasarlamaya ve gerçeklemeye çalışacaklardır. 

Her bir grubun aşağıdakileri yapması beklenmektedir: 

In-class exercises (E-R modeling, SQL, procedures/functions, 

etc.) 

Team work is strongly encouraged in this course. Homeworks 

will be solved and submitted by teams of max. 4 students. 

Furthermore, teams of students (3-4 students per team) will 

compete for designing and implementing the “best” database 

management system satisfiying the requirements/constraints 

supplied by the instructor (or by a real customer) for a real life 

business case, in their term project. Each group has to  

 Build an E-R model,  

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Veri tabanı yönetim sistemi kavramını, bileşenlerini ve IT 

dünyasındaki önemini anlamak. 

2. Verilen bir iş tarifini çözümleyerek kısıtları da içeren 

kavramsal veri tabanı tasarımı (ER diyagramı) yapabilmek. 

3. Kavramsal veri tabanı tasarımını mantıksal tablo 

tasarımına dönüştürebilmek. 

4. Mantıksal tablo tasarımını fiziksel veri tabanı ortamında 

gerçekleyebilmek (SQL kullanarak ve veri tabanı 

sunucusunun araçlarını kullanarak). 

5. SQL kullanarak iş süreçlerinde gerekli sorgulamaları ve 

diğer işlemleri yapabilmek. 

6. SQL ve veri tabanı sunucu sistemine özgü programlama 

yapıları kullanarak yordam/işlev ve tetikleyici 

kodlayabilmek. 

7. Veri tabanı sunucusu kurabilmek, işletebilmek ve erişim 

için gerekli araçları/ortamları kullanabilmek. 

8. Belirli bir iş için, takım halinde çalışarak bir veri tabanı 

tasarımı ve geliştirmesi yapabilmek, 

9. Veri tabanı projesi için gerekli dokümantasyonu ve 

sunumu hazırlamak ve sunumu yapmak. 

1. Understanding of the concept, components, and the 

importance of database management systems in IT.  

2. Ability to design a conceptual database (ER diagram) 

including the constraints by analyzing a given business 

description.  

3. Ability to convert a conceptual database design into a 

logical table design. 

4. Ability to implement the logical table design in a 

physical database environment (using SQL and using the 

tools of the database server). 

5. Ability to perform queries and other operations 

necessary in the business processes using SQL. 

6. Ability to code procedures/functions, and triggers using 

SQL and programming constructs of the database server. 

7. Ability to setup and maintain a database server, and 

ability to use the tools/environment to access the 

database server. 

8. Ability to work in a team to design and to develop a 

database for a given business. 

9. Ability to prepare necessary documentation and 

presentation for the database project, and to perform the 

presentation. 



 E-R modeli oluşturma,  

 Mantıksal veri tabanı tasarımı 

 Veri tabanının gerçeklenmesi 

 Raporlama için gerekli sorguların yaratılması. 

 

 

 Carry out logical design of the database 

 Implement the database 

 Generate appropriate queries for reporting. 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) * 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
2 40 (2x20) 

Ödevler 

(Homeworks) 
4 10 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
1 20 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 30 

* GEÇME/KALMA DURUMU 2 ARASINAV VE FİNAL SINAVINA GÖRE BELİRLENECEKTİR: 20/70 VE 

ÜZERİ PUAN TOPLAYANLAR GEÇECEKTİR. ÖDEV VE PROJE NOTLARI GEÇEN ÖĞRENCİLERİN 

BAŞARI NOTU HESABINDA KULLANILACAKTIR. 

PASS/FAIL WILL BE DETERMINED BASED ON THE MIDTERM AND FINAL EXAM GRADES: THOSE 

WILL PASS WHO GET 20/70 OR ABOVE. HOMEWORK AND PROJECT GRADES WILL BE INCLUDED IN 

THE GRADE CALCULATION OF PASSING STUDENTS. 

 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

Hafta 
(Week) 

Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 
Veri tabanı yönetim sistemleri; 

Kavramsal modelleme 

Database management systems; 

Conceptual modeling 

1, 2 

2 Kavramsal modelleme: ilişkiler Conceptual modeling: Relationships 2 

3 
Kavramsal modelleme: kısıtlar ve 

değişimi modelleme 

Conceptual modeling: Constraints and 

modeling change 

2 

4 
Mantıksal veri tabanı tasarımı: ER 

modelinin tablolara dönüştürülmesi 

Logical DB design: Mapping the ER 

model 

3 

5 Veri tabanı tasarımı ve normalizasyon DB design and normalization 3 

 1. ara sınav Midterm Exam-I 1, 2, 3 

6 SQL: SELECT ifadesi 
SQL: SELECT statement 

1, 2, 3 

5, 7 

7 SQL: Tek satır fonksiyonları SQL: Single row functions 5, 7 

8 SQL: Grup fonksiyonları SQL: Group functions 5, 7 

9 SQL: Bağlar SQL: Joins 5, 7 

10 SQL: Alt sorgular ve küme işlemleri SQL: Subqueries and set operators 5, 7 

 2. ara sınav Midterm Exam-II 1, 2, 3, 5, 7 

11 DML komutları DML statements 6, 7 

12 

DDL-DCL komutları ve veri tabanı 

nesneleri, Depolanmış yordamlar ve 

fonksiyonlar 

DDL-DCL statements and database 

objects, Stored procedures and 

functions 

4, 5, 6, 7 

13 
Depolanmış yordamlar ve 

fonksiyonlar Stored procedures and functions 

6, 7 

14 Tetikleyiciler Triggers 6, 7 

15 
Proje sunumları ve tartışma 

Project presentations and discussion 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

16 Final sınavı Final exam 4, 5, 6 

 



Dersin Öğrenme Çıktılarının, Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship Between the Course Outcomes and Computer Engineering Program 

Outcomes 

 

 

Program Çıktıları  

(Program Outcomes) 
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1     X   X X    

2   X X         

3   X X         

4    X X        

5   X X X        

6   X X X        

7    X X        

8   X X X  X      

9       X X     

 

 

Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 
 

Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution 

level) 

1 2 3 

a 

Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve 

Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve 

yöntemlerini, mühendislik problemlerinin 

modellenmesi ve çözümü için 

uygulayabilme becerisi, 

Ability to apply Fundamental Sciences, 

Fundamental Engineering and Computer 

Engineering principles to modeling and 

solution of engineering problems, 

   

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to apply discrete mathematics 

concept and subjects, 
   

c 

Karmaşık mühendislik problemlerini 

tanımlama, veri toplama, yorumlama, 

problemleri analiz etme, modelleme ve 

etkin çözümler geliştirme ve uygulama 

becerisi,  

Ability to define complex engineering 

problems, data collection, interpretation, 

problem analysis, modeling and effective 

solution and application development 

skills, 

  X 

d 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir 

bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, analizini, tasarımını ve 

yönetimini, modern mühendislik 

yöntemleri ile gerçekleştirebilme becerisi 

Ability to analyze, design and manage a 

computer system with its Hardware and 

Software components under realistic 

constraints and conditions and with 

modern engineering techniques, 

  X 

e 

Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını 

geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde 

kullanabilme becerisi 

Ability to effectively develop, select and 

use information technologies and software 

with modern engineering techniques and 

tools, 

  X 

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi 

için laboratuvar ve bilgisayar ortamında 

deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi,  

The ability to investigate engineering 

problems with laboratory experiments by 

designing with computers, 

experimentation, data collection, analysis 

and result interpretation, 

   

g 

Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma, 

Ability to conduct single and multi-

disciplinary team work with 

corresponding individual skills,  

 X  

h Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü Ability to communicate both orally and in X   



etkili iletişim kurabilme becerisi,  the written form in Turkish and in 

English, 

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları 

takip edebilme becerisi, 

Ability to follow international studies in 

his/her area, 
X   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri 

izleyerek kendini sürekli yenileyebilme 

becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk 

bilinci,  

Awareness of the necessity of lifelong 

learning, the ability of renewing oneself 

continuously by following  the 

developments in science and technology, 

professional and ethical responsibility, 

   

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam 

kalite yönetimi konularında farkındalık, 

Acquaintency with project management, 

entrepreneurship and total quality 

management, 

   

l 

Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık. 

Sensitivity to contemporary social 

problems, awareness of ethical and legal 

consequences of engineering solutions. 

   

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 

 

 

 
 
 

 

Düzenleyen (Prepared by) 

ARİF SELÇUK ÖĞRENCİ 
Tarih (Date) 

22.01.2015 
İmza (Signature) 

 



 


