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Dersin Planı

● Veriye Erişim Teknolojileri
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● ADO.Net Mimarisi
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● Command
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Veriye Erişim Teknolojileri

● ODBC (Open Database Connectivity)
● DAO (Data Access Objects)
● RDO (Remote Data Objects)
● OLE DB (Object Linking and Embedding 

DataBase)
● ADO (ActiveX Data Objects)
● ADO.NET



ODBC

● Microsoft ve diğer kuruluşların geliştirdiği bu 
teknoloji ile birçok veri kaynağına bağlanarak, veri 
alışverişi yapılabilmektedir. 

● ODBC uygulama ortamlarına bir API sunmakta ve 
uygulamaların farklı sistemlere bağlanılabilmesini 
sağlamaktadır.

● ODBC teknolojisi 1990 öncesi geliştirilmiş 
olmasına rağmen ADO.NET platformunda da yer 
alan bir teknolojidir. 

● ODBC hem yerel (local) hem de uzaktaki 
(Remote) veri kaynaklarına erişmek için 
kullanılabilecek bir veri erişim teknolojisidir.



DAO

● DAO, ODBC’nin aşağı seviye diller için (C,C++) 
geliştirilmiş olması ve kullanımının zor olması 
nedeniyle, Microsoft tarafından Visual Basic 3 ile 
geliştirilmiş ve kullanımı çok kolay bir teknolojidir.

● Microsoft’un, Microsoft Access veritabanlarına 
erişim standardı olan Jet için geliştirdiği bu 
model, halen VB6’dan MS Access’e erişim için en 
hızlı yöntemdir.



RDO

● Microsoft’un Visual Basic 4 ile duyurduğu RDO, 
DAO’nun ODBC sağlayıcısındaki eksikliğini 
gidermek için geliştirilmiştir. 

● Uzak veri kaynaklarına erişimde ODBC’nin daha 
performanslı kullanılmasını sağlar.



OLE DB

● ODBC’de olduğu gibi driver (sürücü) mantığıyla 
çalışan OLE DB, arka tarafta COM arayüzünü 
kullanan bir tekniktir. 

● Kaydettiği gelişme ile bir çok sisteme bağlantı için 
kullanılabilmektedir. 

● Bu başarısından dolayı da ADO.NET içerisinde 
önemli bir yeri vardır.



ADO

● ADO aslında arka planda OLE DB teknolojisini kullanan ve 
veriye erişimi daha da kolaylaştıran, yüksek seviye 
programlama dilleri için veri erişiminde tercih edilen bir 
teknolojidir.

● ADO, ADO.NET’e temel oluşturduğu söylenen bir teknoloji 
olmasına rağmen bu tam olarak doğru değildir.

● Bunun en büyük nedenlerinden birisi de ADO’nun COM 
desteğine gereksinim duymasıdır. 

● Günümüzde bazı platformlarda halen kullanılan bu teknoloji, 
XML standardına destek vermek için eklentilerle 
güçlendirilmesine rağmen, XML formatındaki veriyi sadece 
taşıyabilmektedir. 

● Aksine, ADO.NET, XML standardı üzerine kurulmuş ve veriyi 
taşırken de XML formatını kullanan bir teknoloji olarak 
geliştirilmiştir.



ADO.Net

● ADO.NET 
– Microsoft’un .NET platformunda çok önemli bir yere 

sahip, 

– .NET uygulamalarından, her türlü veri kaynağına 
erişim için gerekli hazır tipleri olan,

– COM Desteğine ihtiyaç duymayan, 

– XML standardı üzerine kurulmuş ve 

– en önemlisi de .NET Framework’ün imkanlarını 
kullanabilen, 

– ADO’nun gelişmiş bir versiyonu olmaktan çok, yeni bir 
teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.



COM (Component Object Model) nedir?

● COM, yeni bileşenler yaratmak veya varolan 
bileşenleri uygulama programları veya başka 
bileşenler içerisinden kullanmak için Microsoft 
Firması tarafından tanımlanmış bir altyapıdır.

● COM (Component Object Model), Microsoft’un 
pekçok teknolojisi/uygulaması için temel altyapıyı 
oluşturan bir teknolojidir.

● Amaç uygulama geliştirme sürecini 
kolaylaştırmak, hızlandırmak ve 
kod/gerçekleştirim paylaşımını artırmaktır.



Veri Kaynakları ve Uygulamalar Arası Bağlantı



Veriye Erişim Yöntemleri

● Veriye erişim yöntemleri uygulamalar 
tasarlanırken belirlenen stratejiler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

● Bu noktada, verinin nerede ve nasıl saklanacağı, 
kimlerin, bu veriler üzerinde, neleri yapmaya 
yetkili olacağı gibi konular erişim yöntemlerini 
seçerken önemli olmaktadır.

● Veriye erişim yöntemleri uygulamayı katmanlara 
ayırmak olarak da düşünülebilir. 

● Bir uygulamadaki mantıksal her birim bir Katman 
olarak isimlendirilir.



Veriye Erişim Yöntemleri
Katmanlı mimarideki gelişim süreci

● Yukarıda da görüldüğü gibi, uygulamalarda zaman içerisinde, verinin tutulduğu ortam ile, verinin 
kullanıldığı ya da sunulduğu ortamın birbirinden ayrı olması gereksinimi ortaya çıkmış ve bu 
nedenle de katman sayısı giderek artmıştır. 

● Tabi ki uygulamanın durumuna göre bu yapıların tümü kullanılabilmektedir. Ancak burada önemli 
olan, uygulamanın şu anda nasıl çalıştığı değil, ilerleyen dönemlerdeki gelişmelere kolay entegre 
olabilecek, farklı platformlarda en ufak bir değişiklik dahi yapmadan kullanılabilecek bir sistem 
olmasıdır. 

● Bu durumda şöyle bir öneride bulunmak doğru olacaktır; en azından veriye erişim katmanı ile, 
uygulama katmanının ayrılması ve hatta araya da en az bir katmanın dahil edilmesi, uygulamanın 
ölçeklenebilirliği ve daha sonra tekrar kullanılabilmesi adına güzel bir adım olacaktır.



ADO.Net Mimarisi

● ADO.NET, .NET platformunda çok önemli bir 
noktada yer almaktadır. 



ADO.Net Mimarisi

● ADO.NET, .NET Framework’ün merkezinde ve bir çok 
platformda kullanılan ortak bir katmandır. O nedenle 
.NET ile geliştirilen tüm uygulamalar, veri kaynaklarına 
erişim için ADO.NET tiplerinden yararlanmaktadır. 

● Bu da uygulama geliştiriciler için çok büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Çünkü ADO.NET platformu da, .NET 
Class Library üzerinde çalışmakta ve bu sayede .NET 
Framework içinde yazılmış olan bir çok tipi 
kullanabilmektedir. 

● Bu tipler aracılığıyla, farklı veri kaynaklarına 
bağlanmak, verileri alıp, alınan verileri uygulamalarda 
kullanmak, yeni veriler eklemek ve mevcut verileri 
güncellemek çok kolay bir hal almaktadır.



ADO.Net Mimarisi

● ADO.NET platformundan yararlanırken, .NET 
Framework’ün yapısından dolayı dikkat etmemiz 
gereken noktalar olacaktır. Çünkü ADO.NET ile, çok 
farklı veritabanı ve veritabanı yönetim sistemleri 
kullanılabilmektedir. 

● Böyle bir durumda farklı sistemlerle haberleşebilmek ve 
her biriyle en doğru, en performanslı şekilde 
çalışabilmek için farklı gereksinimler ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü her sistemin kendi standartları ve desteklediği 
farklı standartlar vardır. 

● İşte bu durumu göz önüne alarak .NET geliştiricileri, 
farklı standartları destekleyen tipler yazmışlar ve bunları 
ADO.NET kütüphanesinde ayrı ayrı isim alanları 
(Namespace) içerisine yerleştirmişlerdir. 



ADO.Net Mimarisi

● Bu isim alanlarından, 
– SQL Server’a bağlantı kurmak için yazılmış tipleri 

bulunduran isim alanına Sql Server Veri Sağlayıcısı (Sql 
Server .NET Data Provider), 

– Oracle için olan isim alanına Oracle Data Provider,

– OleDb standartlarını destekleyen sistemlerle iletişim 
kurmayı sağlayan tiplerin yer aldığı isim alanına 
OleDb .NET Data Provider, 

– ODBC standardı için olanlara da ODBC .NET Data 
Provider,

– MySQL için MySQL Data Provider  

● Bu isim alanlarının tamamı, System.Data isim alanı 
altında yer almaktadır.



ADO.Net Mimarisi

● System.Data
– ADO.NET ile uygulama geliştirirken kullanılabilecek, 

tüm veri sağlayıcılar için ortak olan bileşenlerin 
bulunduğu isim alanıdır. Mesela burada; çok güçlü ve 
çok da kullanışlı olan DataSet, DataTable gibi tipler 
vardır.

● System.Data.SqlClient
– SQL Server ile çalışabilmek için yazılmış tiplerin yer 

aldığı bu isim alanı, SQL Server 7.0 ve sonraki 
versiyonları ile birlikte kullanılabilmektedir.



ADO.Net Mimarisi

● System.Data.OleDB
– SQL Server 6.5 ve önceki sürümleri, Microsoft 

Access, Oracle, Text Dosyalar, Excel Dosyaları vb. 
gibi, OleDb arayüzü sağlayan tüm sistemlere bağlantı 
kurmak için gerekli olan tipleri barındırmaktadır. 
Ayrıca SQL Server’ın 6.5 sonrası versiyonları için de 
kullanılabilmektedir.

● System.Data.Odbc
– ODBC (Open DataBase Connectivity) standartlarını 

destekleyen ve ODBC sürücüsü bulunan sistemlere 
bağlantı kurmayı sağlayan tipleri içermektedir.



ADO.Net Mimarisi

● Oracle ve MySQL gibi veritabanları için
– System.Data.OracleClient

– System.Data.MySQLClient

● Referanslar bölümünden eklenmelidir.
● MySQL için MySQL sitesinden MySQL Connector 

for .Net indirilmesi gerekmektedir.



● Sql Server .NET Data Provider 
bileşenlerini incelemeden önce, 
herhangi bir veri kaynağı ile 
uygulamalar arasında veri 
taşıyabilmek için neler yapılması 
gerektiğini, provider’lardan 
bağımsız olarak incelemek, 
genel olarak ADO.NET 
mimarisine yukarıdan 
bakabilmek anlamına 
gelmektedir. Öncelikle en az bir 
adet veri kaynağı olması 
gerekmektedir. 

● Burada veri kaynağı olarak Sql 
Server, Oracle, DB2, Interbase, 
Paradox, XML, Excel, Dbase, 
Access, CSV , Text vb... 
kullanılabilir.

Veri Kaynağı (Data Source)

Veri Kaynağı 
(Data Source)



Connection (Bağlantı)

● Veri kaynağı ile uygulamalar farklı makinalarda olabileceği 
gibi, aynı makina üzerinde de olabilirler, ancak nerede 
olurlarsa olsunlar, sonuçta iki farklı platformdan bahsedildiği 
için; uygulama ile veri kaynağını konuşturabilmek ve onları 
iletişime hazırlamak gerekecektir. 

● İşte bu noktada, veri kaynağı ile uygulamaları konuşturacak 
olan, hangi makinadaki, hangi veri kaynağına hangi güvenlik 
ayarlarıyla gidilmesi gerektiği bilgilerini taşıyan bağlantı 
(Connection) nesnesine ihtiyaç duyulacaktır.



Command

● Veri kaynağı ile bağlantının kurulmuş olması, veri taşımak için 
yeterli olmayacaktır. Bir veri kaynağına veri göndermek için ya 
da oradan veri almak için bazı komutlara (Sql Cümleleri, Stored 
Procedure (Saklı yordam) isimleri) ve hatta bu komutlarla 
birlikte taşınması gereken parametrelere ihtiyaç olacaktır. 

● ADO.NET platformunda bu işlemleri yapabilmeyi sağlayan ve 
belli bir bağlantı üzerinden ilgili veri kaynağına müdahale 
edebilen, oraya veri gönderme veya oradan veri alma isteğini 
sistemler arasında taşıyan Command adı verilen bir bileşen yer 
almaktadır.



Command

● Command adı verilen bileşen aracılığıyla, uygulama 
tarafından veri kaynağına veri gönderebilir. 

● Bunun sonucunda herhangi bir işlem yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak kullanılan sql cümlesi veri getirecek şekilde 
yazılmışsa, gelecek olan veriyi uygulama tarafında 
kullanabilmek için de bazı bileşenlere ihtiyaç olacaktır.
– DataReader

– Data Adapter



DataReader

● Bu bileşenlerden bir tanesi, yine provider’a göre 
değişen özelliklere sahip, verinin uygulamaya ileri 
yönlü ve sadece okunabilir olacak şekilde 
aktarılmasına imkan veren DataReader adındaki 
bileşendir.

● İleri ki Bölümlerde DataReader ve DataAdapter 
daha geniş anlatılacaktır.



MySQL Connection

● Uygun sınıfı kullanarak, bağlantı kurulmak istenen 
veritabanını, ve bağlantı için gerekli olan güvenlik ayarlarını 
belirttikten sonra, bağlantı açılıp veritabanı kullanılabilir.
– Uygulama kısmında MySQL kullanacağız. Benzer şekilde diğer 

veritabanlarına da bağlanmanız mümkündür.
– Öncelikle, MySQL Client sınıfı referanslar bölümünden 

eklemeliyiz.

● Daha sonra diğer tipler devreye girer ve veri taşıma işlemleri 
başlatılabilir. 

● Ancak unutulmaması gereken çok önemli nokta; açılan 
bağlantının işlemler bittikten sonra tekrar kapatılmasının 
gerekliliğidir. Eğer açılan bağlantılar kapatılmazsa, bir süre 
sonra VTYS kaynaklarının gereksiz yere harcanmasından 
dolayı sorunlar yaşanabilir.



MySQL Connection

Öncelikle Reference bölümünden MySQL.Data eklenir.



MySQL Connection

Eklenen refence’ın properties bölümünden “Copy Local = True” yapılır.
Bu sayede dosya derleme esnasında bin dizini içine kopyalanır.



MySQL Connection

● MySql Kütüphanesi için using ekleme yapılır.
– using MySql.Data.MySqlClient;

● Bundan sonra MySql fonksiyonları kullanılabilir.

ConnectionString server: Sunucu İsmi. Bir IP, bir adres veya yerel bilgisayar 
için localhost olabilir.
database: Veritabanı ismi verilir. Bir VTYS birden fazla 
veritabanından oluşur. “use veritabanı” işlemi gibi 
veritabanına bağlantıyı sağlar.
uid: MySQL kullanıcı adı, en genel kullanıcı “root”.
password: MySQL kullanıcı şifresi.
connectionString: Yukarıdaki bilgileri içeren bir katar.

Open() Bağlantının kullanıma hazır olması ve açılmasını sağlar. 
SQL Server üzerinden kaynakların ayrılması ve 
kullanılabilmesini sağlayan metottur.

Close() Bağlantının kapatılmasını sağlar. SQL Server tarafından 
ayrılan kaynakların bırakılmasını sağlar.

ConnectionState Bağlantının durumunu verir.



Örnek Connection



Connection Açılıyor...

● 0 hatası sunucu bağlantı hatasıdır. Sunucu kapalı 
olabilir. 

● 1045 hatası ise kullanıcı adı ve şifrenin hatalı 
olmasından kaynaklanır.



Connection Kapatılıyor...

● Her açılan connection kapatılmak zorundadır. Eğer 
unutulursa test aşamasında olmasa da uygulama 
aşamasında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Tüm 
connection’larını açtıktan sonra kapatmayı 
unutmayın!!!



Command
MySQL Command

● SQL komut cümlelerinin, saklı yordam (stored 
procedure) isimlerinin, view (görünüm)’lerin, 
gerekli parametre isimleri ve değerlerinin 
taşınmasını sağlayan sınıftır. 

● Taşıdığı SQL komut cümlesini ya da çağıracağı 
saklı yordamın / görünüm ismini, MySQL 
tarafında yürütme ve çıkan sonuçları ya da 
etkilenen kayıt sayısını geriye gönderme 
özelliklerine de sahiptir.



Command Özelikleri

CommandText Parametreli ya da parametresiz sql cümlelerinin, parametre 
bekleyen ya da beklemeyen saklı yordam isimlerinin atanabileceği 
özelliktir.

CommmandType CommandText özelliğinde belirtilen string ifadenin, saklı yordam 
olarak mı yoksa, Text ifade olarak mı değerlendirileceğini belirten 
özelliktir. Varsayılan olarak Text değerine sahiptir. Ancak saklı 
yordam (stored procedure) olarak kullanılacaksa; özellikle 
belirtilmesi gerekmektedir.

Connection Command nesnesinin içerdiği sorguların hangi sunucu ve 
veritabanında çalıştırılması gerektiği ile ilgili bağlantı nesnesini 
tutan özelliktir. (Bir önceki anlatılan connection sınıfınını kullanır.)



Command Özelikleri
ExecuteNonQuery()

● Yazılan sql cümlesi ya da SQL Server tarafındaki saklı 
yordamın (strored procedure) çalıştırılması ve bu 
işlem ya da işlemler sonucunda etkilenen kayıt 
sayısının geriye alınabilmesini sağlayan metottur. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; geriye 
sadece tamsayı tipinde bir değer dönmesidir. 

● Bu nedenle, genellikle veritabanına değer gönderirken 
yani, insert, update ve delete işlemleri için kullanılır. 

● Sonrasında da bu işlemlerden etkilenen kayıt sayısı 
geriye alınmaktadır. 

● Böylece örneğin güncellenen satır sayısı elde edilip 
kullanılabilir.



Command Özelikleri
ExecuteScalar()

● ExecuteNonQuery metodu gibi, yazılan sql 
cümleleri veya saklı yordamları çalıştırmak için 
kullanılır. 

● Bu metodun farklı olduğu nokta ise; geriye 
sadece tek bir object tipinde sonuç dönen 
sorgular için kullanılmasıdır. 

● Bu metotla, select işleminden dönecek olan 
scalar kayıtlar alınabilmektedir. 

● Örneğin gruplama fonksiyonları içeren sorgu 
cümlelerinin sonuçlarını elde etmekte 
kullanılabilir.



Command Özelikleri
ExecuteXmlReader()

● Sadece Command sınıfında (class) bulunan bu 
metot; VTYS sunucusu üzerinden gelen verinin, 
XML (eXtensible Markup Language) formatında 
alınabilmesini sağlar.



Command Özelikleri
ExecuteReader()

● Geriye veri ya da veri blokları dönen sql cümleleri 
veya saklı yordamları çalıştıran ve bunların 
sonuçlarının uygulama tarafına alınabilmesini 
sağlayan metottur. 

● Bu metot ile uygulama tarafına gelecek sonuçlar, 
DataReader adı verilen ve veri sağlayıcıya (data 
provider) göre değişen bir tip yardımıyla 
okunabilmektedir. 

● Özellikle içeriği çok fazla değişmeyen ve az 
sayıda satır içeren veri kümelerinin uygulama 
ortamına daha hızlı bir şekilde alınabilmesini 
sağlayan modellerde tercih edilmektedir.



MySQLCommand
Insert

● Connection açıldıysa MySQLCommand sayesinde işlem gerçekleştiriliyor. 
● cmd.ExecuteNonQuery satırı eklenen satır sayısını döndürür. Burada fonksiyon 

void yazılmıştır. Aslında return olarak buradan eklenen satır sayısı 
döndürülebilirdi.

● Yukarıdaki kodda INSERT ifadesi hata verebilir. Try-catch kullanılarak hata 
yakalanabilir. (Bu maddeler UPDATE ve DELETE işlemleri içinde geçerlidir.)



MySQLCommand
Update



MySQLCommand
Delete



DataReader

● VTYS sunucusu üzerinde veya herhangi bir veri 
kaynağında duran veriler, veri sağlayıcıya bağlı 
connection ve command nesneleri yardımıyla, 
uygulama ortamına alınabilmektedir. 

● Ancak veri kaynağından gelen bu veriyi uygulama 
tarafında kullanabilmek için, bir şekilde o veriyi 
bellekte tutabilecek ve uygulamada ihtiyaç olduğu 
anda kullanılmasını sağlayacak başka bir bileşene, 
nesneye ihtiyaç vardır. 

● Bu ihtiyacı karşılayan, veri sağlayıcıya özel 
DataReader sınıfları bulunmaktadır. 

● MySQL için bu sınıf, MySqlDataReader olarak 
kullanılmaktadır.



DataReader

● DataReader sınıfından oluşturulan değişken, 
Command’ın ExecuteReader() metodundan 
dönen DataReader nesne örneğini yakalar. 

● Bu nesne örneği, uygulamalarda yazılan sql 
cümlesine bağlı olarak, gelen sonuç kümesini 
(result set) sadece ileri yönlü (forward only) ve 
yanlız okunabilir (read only) formatta kullanma 
şansı verir. 

● Bu durum, verinin daha hızlı bir şekilde uygulama 
ortamına alınmasını sağlar.



DataReader Özellikleri

read() DataReader’ın en önemli metodudur. Reader’ın bir satır sonrasına 
konumlanmasını sağlar. Eğer bir sonraki satıra geçebilmişse, true değer 
döner. Eğer okunacak kayıt yoksa false değeri döner. Bu metot bir while 
döngüsünde etkin bir şekilde kullanılabilir. Böylece bir sonuç kümesi 
üzerindeki tüm satırlar tek tek dolaşılıp değerlendirilebilir.

get...() Get ile başlayan metotlar, reader’ın her Read() metodu çağrısı ile 
okuduğu satırdaki sütunların değerlerini ve aynı zamanda tiplerini de 
dönüştürerek alabilmeyi sağlar.
Ancak bu metotları kullanarak verilere erişmek bazı durumlarda tehlikeli 
olabilir. Bu metotlarla, veritabanı tarafında NULL olan değerleri okurken 
dikkatli olmak gerekir. Çünkü NULL değerler uygulamaya bu metotlarla 
alındığında uygulama tarafında çalışma zamanı istisnaları (run time 
exceptions) oluşmaktadır. Bu nedenle uygulama tarafına gelen verileri;
while (rdr.Read()){
rdr[“kolonadi”].ToString();}
ya da
while (rdr.Read()){
rdr[kolonindeksnumarası].ToString();}
şeklinde almak hata oluşmasının önüne geçmeyi sağlar.

Close() DataReader’ın close metodu, DataReader’ın kullandığı bağlantı 
nesnesini bırakmasını sağlar. Böylece bu bağlantı nesnesini başka bir 
DataReader nesne örneği kullanabilir.



DataReader

● Buraya kadar bahsedilen Connection, Command 
ve DataReader sınıfları ile geliştirilen 
uygulamalar, Bağlantılı (Connected) veri erişim 
modeli olarak isimlendirilmektedir. 

● Bağlantılı model olarak isimlendirilmesinin 
nedeni, DataReader nesnesiyle veriyi sunarken, 
son veriye gelene kadar bağlantının açık 
olmasının zorunlu olmasıdır.



Örnek
DataReader

dataReader[“id”] yerine 
dataReader[0]’da kullanılabilir.

İşlem boyunca connection 
Kapatılmaz. İşlem bitince 
DataReader ve
connection kapatılır.



ExecuteScalar()

Değer dönüyorsa ExecuteScalar kullanılabilir.



Yedek Alma ve Yedeği Geri Yükleme

● MySQL’de yedek alma

● MySQL’de yedekten geri yükleme



Yedek Alma

ProcessStartInfo özelliği exe’leri
Dışarıdan çalıştırabilmemizi sağlar.
Ayrıca argumanda gönderilebilir.
Start komutu process’i başlatır.



Yedekten geri yükleme



Bağlantılı ve Bağlantısız Model

● Bağlantılı Model
– DataReader bağlantılı bir modeldi.

● Bağlantısız Model
– DataAdapter, Dataset

● Ne zaman DataReader ne zaman DataAdapter 
kullanılacağı önemli bir konudur.



Bağlantısız Model

● Bu modelin bağlantısız olma özelliği, DataReader 
nesnesinde olduğu gibi ve o nesnenin en büyük 
sıkıntısı olan read-only, forward-only olması ve 
en önemlisi de son satırı okuyana kadar, 
bağlantının açık kalması gerekliliğinin, bu 
modelde olmayışıdır. 

● Tabiki bu modelin, bu şekilde çalışabilmesini 
sağlamak için de farklı özelliklere sahip, çalışma 
mantığı farklı olan sınıflar yazılmıştır.



Bağlantısız Model

● Bu modelde, veritabanıyla bağlantı kurulur. Ardından 
istenen verileri getirecek olan sql komut cümlesi yazılır. 

● Bu cümleleri taşıyacak olan ve dönecek verileri tutacak 
olan nesneler yardımıyla veriler belleğe alındıktan 
sonra, veritabanıyla uygulama arasındaki bağlantı 
kapatılabilir. 

● Ardından bellekteki veriler üzerinde istenilen şekilde 
çalışılır. 

● İstenen veri kümesinin, istenen satırının, istenen 
kolonundaki değerine erişilebilir, değeri güncellenebilir 
ve hatta istenen satırlar silinebilir. Ancak bu modelin 
artılarının yanında, verilerin güncelliğini kaybetmesi, 
verilerin tutarlı olmaması gibi eksi yönleri de vardır.



DataReader

● DataReader herhangi bir anda 
sadece bir satırlık kayda erişim 
imkanı veren, yalnızca okunabilir 
(read only) ve yalnızda ileri yönlü 
(forward only) erişimi destekleyen 
bir yapı sunar. 

● Bu özellikleri ile sadece okuma ve 
listeleme amaçlı küçük veri setleri 
üzerinde kullanılması tavsiye 
edilmektedir. 

● Burada dikkat edilmesi gereken 
önemli husus, verilerin serverin 
belleğinde tutulduğudur. 
Dolayısıyla büyük veri kümeleri 
üzerinde DataReader ile çalışmak 
performans açısından olumsuz bir 
durum ortaya koyacaktır.



DataReader

● Bir diğer önemli husus, 
DataReader ile bilgileri 
okurken veritabanı 
bağlantımızın sürekli açık 
olarak kaldığıdır. 
DataReader ile işimiz 
bittiğinde derhal 
DataReader i ve 
Connection'ı kapatmalıyız.

● DataReader a veri yükleme 
için tabii ki bir Command'e, 
veritabanı bağlantısı için 
de tabii ki bir Connection'a 
ihtiyacımız olacak.



DataAdapter

● DataAdapter class’ı bağlantısız modelin en güçlü 
bileşenidir. 

● Bu nesne ile veritabanına bağlantı kurulduktan sonra 
yazılan sql cümlesini çalıştırıp, dönecek olan sonuç 
kümesini, bu sonuçları bellekte tutacak olan 
nesnelere yükleme işlemi kolayca yapılmaktadır. 

● Bu işlem aslında veri getirme işlemi olarak 
düşünülmektedir. Ancak SqlDataAdapter sınıfı 
sadece veri getirmek için kullanılmaz, getirdiği bu 
veri üzerindeki değişiklikleri, yeni eklenen satırları, 
ve bellekte bulunan veri üzerinden silinen satırları 
tekrar veritabanına yansıtmak için kullanılan bileşen 
de budur.



DataAdapter

● Bu işlemleri yapabilmesi için, bu bileşende, Select 
(Seçme) işlemleri için SelectCommand, insert (ekleme) 
işlemleri için InsertCommand, delete (silme) işlemleri 
için DeleteCommand ve update (güncelleme) işlemleri 
için UpdateCommand adı verilen 4 farklı Command 
vardır. Bu command’lar belirli işlemleri yapmak için 
özelleşmişlerdir.



DataAdapter

● SelectCommand olarak bağlanan 
Command bir “select” cümlesi 
taşımalı ve DataAdapter daha 
sonra bu select cümlesinden 
gelecek sonucu bir yerlere 
yükleyebilmelidir. Bu yükleme 
işlemini DataAdapter, Fill() adı 
verilen metodu ile yapmaktadır.

● Yine bağlantılı modelde dikkat 
edilmesi gereken noktalardan bir 
tanesi bağlantının açılması ve 
kapatılmasıydı. Bu modelde ise; 
bağlantının açılması ve 
kapatılması işlemleriyle 
DataAdapter kendisi ilgilenmekte 
ve ihtiyaç duyduğunda yani verinin 
gelmesi istendiği anda bağlantıyı 
açıp, işlem tamamlandığında da 
kapatmaktadır.



DataSet

● Veritabanının bire-bir kopyası olarak kullanılabilecek DataSet, uygulamanın 
çalıştığı makinanın belleğine yerleşir ve orada sanki veritabanıymış gibi 
kullanılabilir. Mesela bir DataSet üzerinde sorgulamalar, güncellemeler, eklemeler 
ve kayıt silme işlemleri yapılabilmektedir. Tabii ki şunu da karıştırmamak gerekir; 
Bir DataSet veri tutmaz, veriyi DataSet içerisindeki DataTable adı verilen 
nesneler tutmaktadır. Bu nedenle, DataAdapter class’ının Fill() metoduna da 
DataSet’i doldurması söylendiğinde, aslında DataSet’in içerisine bir tane 
DataTable açar ve onun içerisine verileri atar. Ayrıca bir DataSet içerisinde birden 
çok DataTable olabilir ve bu tablolar arasında DataRelation adı verilen bağlantı 
nesneleri yer almaktadır.



DataTable

● DataTable nesnesi de aslında içerisinde bir çok 
bileşen bulundurmaktadır. 

● Bunlardan en önemlisi ve tablonun yapısını 
belirten DataColumn sınıfıdır. 

● Bu sınıfla, kolonun yapısı, özellikleri, adı, tipi, 
alabileceği verinin büyüklüğü vb. bilgiler 
tutulmaktadır. Diğer önemli bir bileşen de 
DataRow’dur. DataTable içerisindeki her bir satır, 
DataRow olarak belirtilmektedir. Veriler, 
DataColumn ve DataRow’ların kesiştiği 
hücrelerde tutulmaktadır.



DataTable

● DataSet’in tablolarından ilgili tablo, bu tablonun 
satırlarından ilgili satır, bu satırın ilgili kolonu 
şeklinde ilerlemek gerekmektedir.

● Bir DataSet’in tabloları bir koleksiyon, bir tablonun 
satırları ve sütunları da birer koleksiyondur. Her şey 
listeler üzerinden çalışmaktadır.



System.Data

● Bağlantısız katmanın bileşenlerinden DataSet, 
DataTable, DataRow ve DataColumn sınıfları, 
provider bağımsız ve System.Data isim alanı 
içindedir. 

● Ancak veritabanına bağlanmak ve hangi verilerin 
istendiğini söylemek için ve son olarak da bu 
verileri getirip ilgili nesnelere doldurmak için 
kullanılan, Connection, Command ve 
DataAdapter bileşenleri ise; provider’a özel 
olarak kullanılır..



DataAdapter, MySQL, DataGridView 
Uygulaması

● Uygulama 
– http://www.shabdar.org/c-sharp/83-connecting-to-mysql-databa

se-using-c-and-net.html

sitesinden indirilmiştir.

http://www.shabdar.org/c-sharp/83-connecting-to-mysql-database-using-c-and-net.html
http://www.shabdar.org/c-sharp/83-connecting-to-mysql-database-using-c-and-net.html


Örnek
Başlangıç işlemleri

● İtemsdb.sql adlı MySQL script dosyası “ 
inventorydb” adlı veritabanı içine yükleyin.



Connection String

● Connection String kod içine yazılabileceği gibi App.config isimli dosyada yazılabilir.
– Aşağıdaki kodtaki gibi dosyadan bilgi çekilebilir. 

● MySqlConnection, MySQLDataAdapter, DataTable genel değişken olarak belirlenmiştir.



DataTable veriler yükleniyor.



Insert, Update, Delete Kodları



Form Yüklenirken (Load)



Kaydet



Silme



● DataTable, Dataset ve DataGridView bir çok 
özelliği vardır. Bu uygulamada en temel özellikleri 
gösterilmiştir.

● CommandBuilder ile sadece select ifadesi 
girilerek diğer ifadeler otomatik olarak üretilebilir.
– MySqlCommandBuilder internetten araştırabilirsiniz.



Kaynaklar

● Microsoft Türkiye, Açık Akademi, Eğitim Notları

– www.koddunyasi.net/makale_dokuman/sql/adonet.pdf 
● http://www.codeproject.com/Articles/43438/Connect-C-to-MySQL

● http://daltinkurt.com/Icerik/7/DataReader-ile-verilere-erisim.aspx

● http://daltinkurt.com/Icerik/6/DataAdapter-kullanimi.aspx

http://www.koddunyasi.net/makale_dokuman/sql/adonet.pdf
http://www.codeproject.com/Articles/43438/Connect-C-to-MySQL
http://daltinkurt.com/Icerik/7/DataReader-ile-verilere-erisim.aspx
http://daltinkurt.com/Icerik/6/DataAdapter-kullanimi.aspx
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