
 
 

 

 

 
 

 

T.C. 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 

 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACLE APEX İLE 

PERSONEL OTOMASYONU 
 

 

 

 

Yavuz Selim AYDOĞAN 

040701035 

 

 

Yrd.Doç.Dr. 

Turgay Tugay BİLGİN 

 

29/06/09 

Maltepe/İstanbul 



  

 ii 

 

 
 

 

 

 
 

 

T.C. 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 

 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACLE APEX İLE 

PERSONEL OTOMASYONU 
 

 

 

 

Yavuz Selim AYDOĞAN 

040701035 

 

 

Yrd.Doç.Dr. 

Turgay Tugay BİLGİN 

 

29/06/09 

Maltepe/İstanbul 



  

 iii 

 

 

ÖNSÖZ 

Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere, yol göstericiliği ve sabrı için Yrd. 

Doç. Dr. T. Tugay Bilgin hocama içten teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca eğitimim süresince bana her konuda tam destek veren aileme ve bana 

hayatlarıyla örnek olan tüm hocalarıma saygı ve sevgilerimi sunarım. 

 

 

 

 

 

HAZİRAN,2009        Yavuz Selim AYDOĞAN 



  

 iv 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ................................................................................................. III 

İÇİNDEKİLER .................................................................................... IV 

ÖZET ...................................................................................................... V 

1. GİRİŞ .................................................................................................. 1 

2. TEKNOLOJİ ...................................................................................... 2 

2.1. Apex Kurulumu ......................................................................................... 2 

2.2. Uygulama Örneği ....................................................................................... 4 

3. PERSONEL OTOMASYONU ......................................................... 7 

3.1. DATABASE .................................................................................................... 7 

3.2.  OTOMASYON .............................................................................................. 8 

3.2.1. Ana Sayfa ................................................................................................. 8 

3.2.2. Personel Bilgileri ..................................................................................... 9 

3.2.2.1 Personel Bilgileri Düzenle .................................................................. 10 

3.2.3. Personel İletişim Bilgileri ..................................................................... 10 

3.2.3.1 Personel İletişim Bilgileri Düzenle .................................................... 11 

3.2.4. Personel Okul Bilgileri ......................................................................... 12 

3.2.4.1 Personel Okul Bilgileri Düzenle ......................................................... 12 

3.2.5 Personel Sertifika Bilgileri .................................................................... 13 

3.2.5.1 Personel Sertifika Bilgileri Düzenle .................................................. 14 

3.2.6 Personel Departman Bilgileri ................................................................ 14 

3.2.6.1 Personel Departman Bilgileri Düzenle .............................................. 15 

3.2.6.2 Departman Ekle .................................................................................. 15 

3.2.7 Projeler .................................................................................................... 16 

3.2.7.1 Projeler Düzenle .................................................................................. 17 

3.2.7.2 İş Adımları ........................................................................................... 17 

3.2.7.2.1 İş Adımları Düzenle ......................................................................... 18 

3.2.7. Login ....................................................................................................... 18 

3.2.8.Özet .......................................................................................................... 19 

3.3. SONUÇ .......................................................................................................... 19 

3.4. KAYNAKLAR ............................................................................................. 20 



  

 v 

  

 

 

 

 

ÖZET  

Bu  otomasyon personel ile ilgili bilgilere kolay ulaşım sağlayacak ve personelin iş 

süreçlerindeki etkinliğinin takibini kolaylaştıracak şekilde yazılmıştır. 

Otomasyon servis odaklı olup, şu anki güvenlik seviyesinde yerel serverlarda 

çalışılması planlanmıştır. Ayrıca güvenlik seviyesi arttırılırsa web tabanlı olarakta 

kullanılabilir. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde neredeyse her orta ve büyük çaptaki şirketlerin Intranete bağlı bir web 

tarayıcısı bulunmaktadır.Dolayısıyla şirket içi bilgi akışını geliştirme imkanlarıda 

bulunmaktadir . Bu imkanlar dahilinde personel bilgilerinin tek bir program çatısı 

altında işlenip, istenildiğinde bu bilgilere ulaşılması, değiştirilmesi ve yeni bilgilerin 

eklenebilmesi, personellerin projelere katkılarının gözlemlenmesi bir gereklilik 

halini almıştır. Bu ihtiyaçlar dahilinde tarafımca bir Personel Otomasyonu 

hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada Personel Otomasyonunu Geliştirmek için kullanılan teknoloji, 

Personel Otomasyonunun teknik ve fonksiyonel özellikleri anlatılmaktadır.  
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2. TEKNOLOJİ 

APEX; Oracle veritabanı bağlantısı kullanarak hızlı ve az programlama bilgisi 

gerektiren web uygulaması geliştirmeye yardımcı olan bir araçtır.  

Aslında yeni bir teknoloji olmayan APEX, Oracle’ın veri tabanı için  geliştirdiği 

HTML-DB nin 3,0 ve sonrası için verilmiş adıdır. APEX ile,ister bilgisayarınızdan 

ister internet üzerinden ,kısıtlı programlama deneyiminizi bir web tarayıcısı ile 

birleştirerek, hem hızlı hem de güvenli olan, profesyonel görünümlü uygulamalar 

gelistirebilir ve yükleyebilirsiniz.  

2.1. Apex Kurulumu 

 

Oracle XE‘nı bilgisayarımıza indirmek için izleyeceğimiz adres : 

www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/htdocs/102xewinsoft.ht

ml  

Buradan OracleXEUniv.exe ‘ kısayolunu takip ediyoruz. Çünkü türkçe karakter 

kullanacağız. Bir kayıt ekranından (opera’da sorun çıkartabiliyor bu ekran) sonra 

dosya bilgisayarımıza geliyor. 

Yine aynı ekrandan OracleXEClient.exe ‘yi de indirmemiz gerekiyor. Bazı 

providerlar için ve ağ üzerinden çalışmak için gerekli. (Yaklaşık 30Mb) 

OracleXEUniv.exe’yi çalıştırdığımızda karşımıza sadece iki adımda kullanıcı girişi 

sağlayan ekran çıkmaktadır. Bunları Şekil.1 ve Şekil.2 ‘de görmek mümkün. Bu Bu 

ekranlardan ilkinde kurulum dizini seçiyoruz. Diğer ekranda ise kullancağımız 

şifreyi seçerek giriyoruz.Burada hatırlanması gereken kullanıcı adı otomatik olarak 

Admin ve System olarak gelmektedir. 

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/htdocs/102xewinsoft.html
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/htdocs/102xewinsoft.html
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Şekil 1 Kurulum Dizini Seçtiğimiz Ekran 

 

Şekil 2 Kullanıcı Şifre Belirleme Ekranı 
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Kurulum tamamlandıktan sonra yönetim paneli karşımıza gelecek(Şekil.3). Bu 

ekranda ilk yapmanız gereken kendizine yeni bir kullanıcı oluşturmaktır. 

 

 

Şekil 3 Apex Yönetim Platformu 

2.2. Uygulama Örneği 

Bu başlık altında Oracle Apex teknolojisini daha iyi anlatabilmek açısından bir 

uygulama örneği oluşturacağız.  

 

Şekil 4 Kullanıcı Tanımlandıktan Sonra Apex Yönetim Platformu 
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Şekil 5 Application Builder 

 

Şekil 6 Application Wizard Ekranı 

 

Yönetim panelinde Aplication Builder ikonuna, yeni sayfada ise Create butonuna 

tıklıyoruz(Şekil.5). Çıkan ekranda 3 adet seçenek var(Şekil 6). Create Application 

seceneğini seçtikten sonra devam ediyoruz.Yeni açılan sayfada Name, Application, 

Schema, Create Application satırları bulunmaktadır. Name uygulamaya verilecek 

isim, Application uygulamaya verilmiş benzersiz bir kimlik numarası(bu alan 

otomatik gelir), Create Application ise uygulamanın sıfırdan mı yoksa daha önceden 

hazırlanmış bir dizayn modeline göre yapılacağını belirlediğimiz alanlardır. Bu 

sayfada da varsayılan değerleri değiştirmeden isim verip Next butonuna tıklıyoruz. 
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Şekil 7 Sayfa Ekleme Ekranı 

Sayfalar başlığı altındaki ekranda uygulamaya sayfa ekleyebiliyoruz. Ben burada bir 

raporlama sayfası olusturuyoruz. Bu sayfada birden çok sayfa ekleyebilir ve sayfa 

ilişkileri oluşturabiliriz. Next butonuna tıkladığımızda ise Tabs seçeneğinde 

sekmelerle ilgili ayarlar yapılabilir. Burada No Tabs seçeneğini işaretleyip devam 

ediyoruz. Shared Components için varsayılanları kabul edip , Next butonuna 

tıklıyoruz. User Interface için Theme 10’u seçerek devam ediyoruz ve yeni 

sayfasında Create butonuna basarak onaylıyoruz. Run Application ikonuna 

tıklayınca sayfanın son hali Şekil 8’deki gibi gorunmektedir. 

 

 

Şekil 8  Örnek Programın Son hali 
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3. PERSONEL OTOMASYONU 

3.1. DATABASE 

 

 

Şekil 9 Database diagramı 
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 3.2.  OTOMASYON 

3.2.1. Ana Sayfa 

 

Şekil 10 Anasayfa 
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3.2.2. Personel Bilgileri 

 

Şekil 11 Personel Bilgileri 

Personel Bilgileri Sayfasında personelin kimlik numarası, adı gibi değişmez 

bilgilerinin raporlaması bulunmaktadır. Personel Bilgileri Düzenle butonu ile 

personel bilgilerinin eklenip, silinip değiştirilebilineceği Personel Bilgileri Düzenle 

sayfasına geçilmektedir. Bilgilerin üzerinde bulunan arama barı ile istenilen kritere 

göre arama yapılmasını sağlamaktadır. Büyüteç işaretine tıklanınca kolon arama 

yapılabilinecek alan adları ortaya çıkmaktadır(Şekil 4). Rows alanı sayfada 

görüntülenecek kayıt sayısını  ayarlamaya yaramaktadır. Öteki sayfalardaki arama 

mantığıda bu şekilde çalışmaktadır. 

 

Şekil 12 Arama Barı 
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3.2.2.1 Personel Bilgileri Düzenle 

 

Şekil 13 Personel Bilgileri Düzenle 

Personel Bilgileri Düzenle sayfasında personel bilgileri personel bilgileri eklenip, 

düzeltilip silinmesi işlemleri yapılmaktadır.Ad alanı personelin adını karakter dizisi 

olarak tutar. Kimlik numarası,uyruk, doğum yeri ve tarihi alanları personelin kimliği 

üzerindeki bilgilerinden doldurulmaktadır.İşe giriş tarihi personelin sigortasının 

başlatıldığı tarihi tutar.  Sil tuşu seçmiş olduğumuz sayfayı silme işleini 

yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni bir boş satır ekleme işlemini gerçekleştirir. 

Kabul tuşu sayfada yapılmış değişiklikleri kaydeder. İptal butonu ise sayfadaki 

kaydedilmemiş verileri siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya yönlendirir. 

3.2.3. Personel İletişim Bilgileri 
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Şekil 14 Personel İletişim Bilgileri 1 

Bu sayfada personel iletişim bilgileri raporlanmaktadır.Personel İletişim Bilgileri 

Düzenle butonu  ilebilgiler güncellenmektedir. Arama barının çalışma mantığı Şekil 

3’teki Arama Barının çalışma mantığının aynısıdır. Tabloda sayfa ikonuna 

tıklanarak Şekil 7 daki gibi ayrıntılı bir şekilde bilgiler görüntülenmektedir. 

 

Şekil 15 Personel İletişim Bilgileri 2 

Bu sayfada Report View butonu Şekil 6 teki sayfaya dönmektedir. Hemen yanındaki 

yön tuşu ise kayıtlar arasında dolaşmayı sağlamaktadır. Exclude Null Values 

kutucuğu boş değeri olan kayıtları görüntülemezken Displayed Coloumns ise  

kullanıcı bilgilerini görünmez hale sokmaktadır. 

3.2.3.1 Personel İletişim Bilgileri Düzenle 

 

Şekil 16 Personel İletişim Bilgileri Düzenle 
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Bu sayfada personelin adres telefon mail adresler cep telefonu ve varsa veb sitesi 

bilgileri tutulmaktadır. Personel Adı altındaki listeden kayıt bilgileri güncellenecek 

personelin adı seçilecektir.Adres alanı ve cep telefonu alanları yine karakter dizisi 

tutar . Mail , mail2 ve web sitesi alanları ise personelin web üzerinden ulaşılmasını 

sağlayan bilgiler olup, yine karakter dizileridir ve 50 karakter alabilirler. Bu sayfada 

sadece Mail2 ve web sitesi alanları boş değer alabilmektedir.   Sil tuşu seçmiş 

olduğumuz sayfayı silme işleini yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni bir boş satır 

ekleme işlemini gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada yapılmış değişiklikleri kaydeder. 

İptal butonu ise sayfadaki kaydedilmemiş verileri siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya 

yönlendirir. 

3.2.4. Personel Okul Bilgileri  

 

Şekil 17 Personel Okul Bilgileri 

Bu sayfada personelin üniversite bilgileri tutulmaktadır.Arama barının çalışma 

mantığı Şekil 3’teki Arama Barının çalışma mantığının aynısıdır.Personel Okul 

Bilgileri Düzenle Butonu  ile personellerin okul ile bilgilerinin eklenilip 

güncellenilebileceği sayfa açılmaktadır.  

3.2.4.1 Personel Okul Bilgileri Düzenle 

Bu sayfada Personelin okul bilgileri düzenlenmektedir. Mezun olduğu okul alanı 

string değer tutar. Bölümü kısmında ise personelin mezun olduğu okul bölümü yine 

string olarak tutulur. Mezuniyet tarihi diploma taih tipinde değer tutar ve diplamanın 

veriliş tarihi girişi yapılır. Not ortalaması not, kat ortalaması veya puan olarak 

tutulmaktadır. Sil tuşu seçmiş olduğumuz sayfayı silme işleini yapmaktadır. Satır 

Ekle butonu ise yeni bir boş satır ekleme işlemini gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada 
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yapılmış değişiklikleri kaydeder. İptal butonu ise sayfadaki kaydedilmemiş verileri 

siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya yönlendirir. 

 

Şekil 18 Personel Okul Bilgileri Düzenle Sayfası 

 

3.2.5 Personel Sertifika Bilgileri 

 

Şekil 19 Personel Sertifika Bilgileri 

  Bu sayfada personelin bildiği programlama teknolojileri tutulmaktadır. Yön tuşu 

kayıtlar arasında dolaşmayı sağlamaktadır. Exclude Null Values kutucuğu boş 

değeri olan kayıtları görüntülemezken Displayed Coloumns ise  

kullanıcı bilgilerini görünmez hale sokmaktadır. 
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3.2.5.1 Personel Sertifika Bilgileri Düzenle 

 

Şekil 20 Personel Sertifika Bilgileri Düzenle 

Bu sayfada personelin bildiği programlama bilgileri üzerinde silme, değiştirme 

ekleme işlemleri yapılmaktadır. Sertifika Adı alanında personelin sertifikasının 

açıklaması, derece kısmında ise bilgi düzeyi tutulmaktadır. Ad başlığı altında 

personelin adı listeden seçilmektedir. Sil tuşu seçmiş olduğumuz sayfayı silme 

işleini yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni bir boş satır ekleme işlemini 

gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada yapılmış değişiklikleri kaydeder. İptal butonu ise 

sayfadaki kaydedilmemiş verileri siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya yönlendirir. 

 

3.2.6 Personel Departman Bilgileri 

 

 

Şekil 21 Personel - Departman Bilgileri 

Bu alanda personelin şirketteki iş tanımları tutulmaktadır. Arama barının çalışma 

mantığı Şekil 3’teki Arama Barının çalışma mantığının aynısıdır.Personel 
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Departman Bilgileri Düzenle Butonu  ile personellerin okul ile bilgilerinin eklenilip 

güncellenilebileceği sayfa açılmaktadır.  

3.2.6.1 Personel Departman Bilgileri Düzenle 

 

Şekil 22 Personel Departman Bilgileri Düzenle 

Bu sayfada personelin departman ve maaş ile ilgili bilgilerinin girişi, güncellemesi 

ve silinmesi işlemleri yapılmaktadır. Personel Adı alanı altndaki listeden eklenecek 

veya güncellenecek personelin ismi girilmektedir. Departman adı başlığı altındaki 

listeden ise personelin departmanı seçilmektedir.İş alanı ise spesifik bir alan 

olabileceği göz önüne alınarak bu alan bir karakter dizisi olarak tanımlanmış ve bir 

text alanına kullanıcı tarafından girilmektedir. Sil tuşu seçmiş olduğumuz sayfayı 

silme işleini yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni bir boş satır ekleme işlemini 

gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada yapılmış değişiklikleri kaydeder. İptal butonu ise 

sayfadaki kaydedilmemiş verileri siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya yönlendirir. 

 

3.2.6.2 Departman Ekle 

 

Şekil 23 Departman Ekle 
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Bu sayfada şirket içindeki departman bilgileri üzerinde işlem yapılmaktadır.  Sil 

tuşu seçmiş olduğumuz sayfayı silme işleini yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni 

bir boş satır ekleme işlemini gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada yapılmış 

değişiklikleri kaydeder. İptal butonu ise sayfadaki kaydedilmemiş verileri siler ve 

kullanıcıyı  Anasayfa’ya yönlendirir. 

 

3.2.7 Projeler 

 

Şekil 24 Projeler Ana Ekranı 

Bu sayfada projenin ismi, başlangıç ve deadline tarihleri tutulmaktadır. Arama 

Barının çalışması Şekil 3 ten beri açıklandığı gibi tablodaki bütün değerler için 

arama yapabilmektedir. Tablodaki sayfa imlecine basıldığı takdirde bilgiler list view 

şeklinde görülüp, Proje Şefi alanı da bu sayfada gorülmektedir(Şekil 17).  

 

Şekil 25 Proje Bilgileri Detaylı Gösterim 
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3.2.7.1 Projeler Düzenle 

 

Şekil 26 Projeleri Düzenle 

Bu sayfada proje bilgileri üzerinde değişiklikler ve eklmeler yapılmaktadır. Proje 

ismi, PM, başlangıç tarihi ve deadline tarihi bilgileri girişi yapılan bu sayfada PM 

Project Manager’ın kısaltması olup, projeden sorumlu personeli işaret etmektedir. 

Deadline ise projenin bittiği/bitmesi planlanıldığı tarihi tutmaktadır. Sil tuşu seçmiş 

olduğumuz sayfayı silme işleini yapmaktadır. Satır Ekle butonu ise yeni bir boş satır 

ekleme işlemini gerçekleştirir. Kabul tuşu sayfada yapılmış değişiklikleri kaydeder. 

İptal butonu ise sayfadaki kaydedilmemiş verileri siler ve kullanıcıyı  Anasayfa’ya 

yönlendirir. 

3.2.7.2 İş Adımları 

 

Şekil 27 İş Adımları Sayfası 

Bu sayfada personellerin gerçekleştirdiği processler tutulmaktadır. Arama Barının 

çalışması Şekil 3 ten beri açıklandığı gibi tablodaki bütün değerler için arama 
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yapabilmektedir. Açıklama kısmı process’in amacını tutmakta, diğer alanlar yine 

öteki sayfalardaki işlemlerini gerçekleştirmektedir.İş Adımları Butonu işadımları 

tablosu üzerinde silme,ekleme, değiştirme işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz 

sayfaya yönlendirmektedir . 

3.2.7.2.1 İş Adımları Düzenle 

 

Şekil 28 İş Adımları Ekle 

Bu sayfada process ile ilgili bilgilerin üzerinde işlemler yapılıyor. İş Adımı başlığı 

altında process ismi, Ad başlığı altında process’i gerçekleştiren personel adı, 

Başlangıç ve Deadline tarihleri processin zaman aralığını ve açıklama ise processin 

amacını tutmaktadır.  

3.2.7. Login 

 

 

Şekil 29 Login Ekranı 

Login ekranı, kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini girip Giriş tuşuna basarak 

otomasyona giriş yaptığı ekrandır. 
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3.2.8.Özet 

Bu otomasyon, şirketlerin kendi serverları altında, kendi personellerinin bilgilerine 

daha kolay ve hızlı erişmesini sağlamaktadır. Şu anki hali ile bir yazılım firmasının 

personel bazındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan bu otomasyon, ufak 

değişikliklerle farklı alanlarda hizmet veren farklı firmaların ihtiyaçlarını 

karşılayacak bir şekle sokulması mümkündür. 

Bu otomasyonda bir şirketin personelleri için sık sık aradığı bilgileri tutulmuş olup 

özel istekler için yeni alanlar ve sayfalar eklenilecek şekilde tasarlanmıştır. 

3.3. SONUÇ  

Personel Otomasyonu şirketlerde personellere ait bilgilerin tutulması ve kontrol 

edilmesi amacıyla etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu otomasyon piyasadaki 

benzerlerinin aksine, raporlama yerine personel-çalışma bilgileri sistemi üzerinde 

durmuştur. Böylece piyasaya değişik ihtiyaçları karşılayabilecek bir personel 

otomasyonu sunması planlanmıştır. 
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3.4. KAYNAKLAR 

• www. apex.oracle.com 

• www.oracle-tr.com 

• http://apps2fusion.com 

• www.oracle.com 

• oracle.anilpassi.com 

• www.cihanyakar.com/?tag=oracle-express 

 

 

 
 


