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Bu Ünitede Ele Alınan Konular
 Nesne

tabanlı programlama ve tanımı
 Class, Method, Fonction, KeyWord kavramları
 Class ve Method oluşturma
 Access Modifiers (Erişim Düzenleyiciler)
 Kurucu ve yıkıcı metodlar

OOP
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Object Oriented Programming
Nesneye Yönelimli Programlama
Aslında daha önceki derslerde OOP nedir neden kullanılır bahsetmiştik. Eğer biraz olsun
programlama ile ilgilendiyseniz nesne tabanlı programlama nedir tam olarak bilmeseniz de
bu ismi duymuşsunuzdur. Nesne tabanlı programlama offfffffff bunu sürekli yazmak
çıldırtıyor bundan sonra kısaca OOP diyeceğim.  OOP aslında programlama işlemi sırasında
yazdığımız kodlara bir ahenk ve düzen kazandırır ve bizim kodları daha rahat analiz ederek
anlamamızı kolaylaştırır. Aslına bakarsanız OOP ‘yi bizim yaşam şeklimize benzetebiliriz. Nasıl
Mı?
Düşünecek olursak ilk insanlar her işlerini kendileri yaparmış, yani kendi evlerini, tabaklarını,
bıçaklarını ve ihtiyaçları olan her şeyi teker teker kendileri yaparmış. Tabi ki bu oldukça
zaman alıcı ve uğraştırıcı bir işlem aynı zamanda hiçte verimli değil. Zamanla yerleşik hayata
yani profesyonel hayata geçildikçe, belirli alanlarda uzmanlaşma başlamış ve insanlar sadece
uzman oldukları yani iyi bildikleri belirli bir alanda çalışıp uğraşmaya başlamışlar. Yeni bir
tabak gerekirse bunu kendileri yapmakla uğraşarak zaman kaybetmek yerine daha kaliteli
birşekilde tabak üreten insanlardan almışlar bu şekilde herkes uzmanlaştığı alanda çalışarak
daha profesyonel, daha kaliteli ve seri üretimi olan ürünler ortaya çıkarmaya başlamış.

OOP
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Object Oriented Programming
Nesneye Yönelimli Programlama
Lafı daha fazla uzatmayalım işte OOP de aynen bu insanlar örneğinde
olduğu gibi belirli kod kümelerini belirli görevleri yerine getirmek için
ayrıştırmamızı ve özelleştirmemizi sağlar. Aynen insanlarda olduğu gibi
belirli bir ürün için kod fabrikaları kurabilmemize olanak sağlıyor.
Böylece belirli işler için belirli metodlar (kod fabrikaları)
oluşturabiliyoruz. Daha sonra hangi işleme ihtiyacımız var ise o işleme
ait kodları tekrar tekrar yazmak yerine işleme ait tanımladığımız
metodu çağırarak kolay ve hızlı bir biçimde kullanabiliriz.
Hatta tıpkı fabrikalarda olduğu gibi nasıl bir otomobil fabrikası
teknolojinin gelişmesine bağlı kendi bünyesine yeni özellikler
katabiliyor ve kendini geliştirebiliyorsa bizde OOP ile kendi yazdığımız
metodlara yeni özellikler ekleyerek sürekli programımızı geliştirebiliriz.
Bu da kodlarımıza ayrı bir dinamiklik kazandırmaktadır.

OOP
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Sanırım OOP genel anlamıyla nedir? Neden kullanırız anlaşıldı. Şimdi
biz bu OOP mantığını kod alanına nasıl taşıyacağız nelere ihtiyacımız
var bir bakalım.
Kodlama alanında namespace ler altında oluşturduğumuz her bir Class
(sınıf) gerçek dünyadaki bir fabrikanın temsili olarak düşünülebilir.
Haliyle de bu fabrikamızdan bizler nesne üretip ihtiyacımız olan
heryerde kullanabiliriz. Peki ama bir Class ı nasıl tanımlayabiliriz? Hangi
fonksiyonları içereceğine nasıl karar verebiliriz?
Oluşturacağımız class fabrikayı temsil ettiğine göre bir fabrika kurma
aşamasına gelmişsek biz ne üreteceğimize karar vermişiz demektir. İşte
programlamada da bir class oluşturacaksak bu class ı neden
oluşturuyoruz nasıl özellikleri olmalı ve ne gibi fonksiyonları
bünyesinde barındırmalı karar vermemiz gerekmektedir.

OOP
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Temel olarak OOP ne olduğunu anladığımıza göre şimdi
programlama dilinde OOP nın temel özelliklerine
bakalım. Nesne Yönelimli Programlama Teorisi'nde 4
temel özelliğin gerçekleştirilmesi zorunlu sayılmıştır ve bu
temel özelliklerden birini bile sağlamayan bir dil saf
(pure) Nesne Yönelimli Programlama Dili sayılmaz.
Bu 4 temel özellik;
1) Sarmalama / Paketleme (Encapsulation)
2) Miras Alma (Inheritance)
3) Soyutlama (Abstraction)
4) Çok Biçimlilik (Polymorphism)

OOP
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Bu 4 temel özelliği basitçe açıklayacak olursak;
Soyutlama(Abstraction), problemi çözerken ilgili
metodların belli parçalar halinde yazılarak kodların
basit ve anlaşılır hale getirilmesidir diyebiliriz.
Çok biçimlilik (Polymorphism) ise, yazdığımız nesnenin
yada fonksiyonun farklı veri yada giriş değerleri ile
kullanılabilmesidir.
Sarmalama (Encapsulation) ise, yazdığınız sınıf
içerisindei metodların dışarıdan erişilebilir olup
olmamalarını sağladığımız bir çeşit güvenlik
katmanıdır diyebiliriz.
Son olarak Kalıtım (Inheritance) ise, var olan sınıfların
kalıtım (miras alınarak) yeniden/istenildiği kadar
oluşturululabilmesidir.
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OOP Nesne
(class) PHP OOP yapısının
temel taşıdır. Aslında zaten OOP
yapısının temelinde de nesneler vardır.
Günümüzde OOP yapısını destekleyen
diller için de bu öğreneceklerimiz
çoğunlukla geçerli olacaktır.

Nesneler

yani class’lar, sizin tarafınızdan
yapmak istediğiniz programın amacına
uygun olarak yazılır yada başkası
tarafından önceden yazılmış nesneler baz
alınarak kullanılabilir. Bu nesneler kalıtım
olayı ile oluşturulup kullanılır.

Nesneler
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OOP Nesne
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.
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OOP Nesne
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.

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.

OOP
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Şimdi bir proje düşünelim ve buna ait class tanımlamasını,
değişkenleri ve fonksiyonları tanımlayalım.
Bir araba fabrikası kurmak istediğimizi düşünelim. Bunun için
ne tür özellikleri tanımlamaya ihtiyacımız vardır?
 Marka
 Tip
 Malzeme
 Motor gücü
 Renk
 Yakıt türü
Gibi bir çok özelliğe ihtiyacımız vardır. Evet fabrikamızın
özelliklerine karar verdi hadi şimdi onu inşa edelim .
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Sınıf (Class) Ekleme

Nesne tabanlı programlamayı iyi kavramak için öncellikle
sınıflar ve nesneler arasındaki ilişkiyi iyi bilmek gerekir.
Classlar kısaca nesneleri oluşturmak için kullanılan kod
şablonlarıdır. Hemen bir class tanımlayalım .
<?php


class otomobil
{
}

?>
Kullanımı ise ;
$ford = new otomobil();
$ford = new otomobil;
Yanlış kullanım şekli:
$ford = new 'otomobil';
Buradaki "new" ifadesini sınıf dışından bir nesne yaratmak için kullanıyoruz
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Özellik (Attrebute) Ekleme
Sınıflar içerisinde fonksiyonlarımız veya metodlarımız tarafından kullanılabilecek özel değişkenler
yani özellikler (attrebutes) tanımlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse bir ürünün bir ismi ve fiyatı
olmalı. Bu özellikleri Erişim belirteçlerine göre ekliyoruz (public,private,protected).Bu Erişim
belirteçlerini daha sonra detaylı öğreneceğiz. Örnek bir özellik eklenmiş sınıf ;

class Urun {
public $isim = "Masa";
public $yapim = "X Firması";
$fiyat = 77;
}

Yukarıda gördüğünüz gibi sınıfmızda 3 özellik tanımladık. Şimdi bu özelliklere
nesnelerimizde nasıl ulaşırız ona bakalım ..
$nesne1 = new Urun();
echo $nesne1->isim;
echo $nesne1->fiyat;
Ayrıca class içinde özelliğimiz public tanımlandığı için nesnelerimizde bu özellikleri okuyabilir
veya yerine yeni bir değer verebiliriz.
$nesne1 = new Urun();
$nesne1->isim="Sandalye";
$nesne1->fiyat=25;
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Methods (Metodlar)
 Metotlar bir program içerisinde aynı işi gerçekleştiren

satırları belirli düzende sadece birkez oluşturarak
gerektiğinde tekrar tekrar kullanabilmemizi sağlayan alt
programlardır. Metotlar sayesinde kod tekrarları
yapmadan daha anlaşılır bir şekilde kodlama
yapılabilmektedir.
 Metotlar direk olarak çalışmazlar ancak program içerisinde

çağrılarak çalıştırılabilirler. Bir metot bir amacı
gerçekleştirmeye yönelik olarak yazılır. Metot içerisinde bir
veya daha fazla ifade bulunabilir.
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Methods (Metodlar)
 Programlama dili içerisinde bir veya birden fazla kod

bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın
programı yürütmesi için kullandığı bir nesnesidir.
 Program içerisinde yürütülen kodlar bu metotlar içerisinde

bulunur.


Program yazarken belirli bir işi yapan kod bloğunu bir kaç
kez kullanmak gerekebilir. Bunun için aynı kod bloğunu
tekrar yazmak yerine bir metot olarak hazırlanır ve ihtiyaç
duyulduğunda kullanılır. Böylece zamandan tasarruf
sağlanır
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Methods (Metodlar)
Kullanım ve Tanımlama Şekilleri
Metotların yapısal olarak bir takım özellikleri vardır. Bunlar;


Erişim seviyeleri (Access Modifiers)



Geriye değer döndürmesi

 Metod adı


Aldığı parametreler

Bu özellikler bir metodu tanımlamada kullandığımız ve dikkat
etmemiz gereken özelliklerdir.
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Methods (Metodlar)
Kullanım ve Tanımlama Şekilleri
Her bir metot tanımlanırken metota bir isim verilir. Metot çağrılırken
verilen isim kullanılarak çağrılır.
Bazı metotlar dışarıdan değer alabilirler. Dışarıdan gönderilen değerlere
parametre denir.
Yapılan işlem sonucunda bazı bilgiler metotlar ile metodun çağrıldığı
bölüme tekrar gönderilebilir. Bu metotlar geri değer döndüren metotlardır.
Bu değerlere return yada geri dönüş değeri denir.
Tanımlama Şekilleri (Syntax)
<ErişimBelirleyicisi > < Dönüş-tipi> <MetotAdi> ( parametre listesi )
{
//metot içerisinde gerçekleştirilecek işlemler ;
}
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Methods (Metodlar)


DönüşTürü: Bir tür adıdır ve yöntemin hangi türden bilgi döndüreceğini belirtir. Bu

int ya da string gibi herhangi bir tür adı olabilir. Bir değer döndürmeyen yöntem
yazılıyorsa, dönüş türü yerine void yazılır.


Metod Adı: Yöntemi çağırmak için kullanılacak addır. Yöntem adları da değişken

adlarının uyması gereken tanımlayıcı kurallarına uymalıdır. Örneğin addValues

geçerli, add$Values geçersiz birer yöntem adıdır. Yani camelCase yöntem adlarını
kullanın; yöntem adlarını açıklayıcı olarak verin ve mümkünse bu yapıya uymak için
bir yüklem ile başlayın; örneğin, displayCustomer.


ParametreListesi: Yöntemin kabul edeceği ve seçime bağlı bilgilerin türünü ve adını

tanımlar. Parametreleri parantez içinde değişken tanımlaması yapar gibi önce tür adı
sonra da parametre adı olacak biçimde bildirebilirsiniz. Yazılan yöntemin iki ya da
daha fazla parametresi var ise bunları virgülle ayırmalısınız.


Metod gövdesi: Yöntem çağrıldığında çalıştırılacak satırlardır. Blok (küme)

parantezleri arasına yazılır.
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Metod (Method) Ekleme
Özellikler nesne verilerimizi değişkenlerde tutmaya izin verirken ayrıca metodlarda sınıf içinde tanımlanan ve
verilen görevi gerçekleştirmeye yarayan özel fonksiyonlardır. OOP’un sarmalama (encapsulation) özelliği ile
erişim yapısı istediğimiz gibi şekillendirilebilir. Özellikle büyük projelerde ve sınıflarda sarmalama özelliğini iyi
kullanmak ve planlamak gerekir.
class daire {

public $yaricap; ////özellik
function yaricapAyarla ($yaricap) { ///metod
$this->yaricap = $yaricap;
}
function alanHesapla() { ///metod
return $thisyaricap * $this->yaricap * M_PI;
}
}
$c = new daire();
$c->yaricapAyarla(5);

echo $c->alanHesapla(), "n";
Yukarıdaki örnekte daire isminde bir sınıfımız ve içinde 2 metodumuz var. alanHesapla isminde bir metodumuz var. Normal
bir PHP fonksiyonu farkı yok, ancak sınıflar içerisinde tanımlanan fonksiyonlara method diyoruz. $this değişkeni ise özel bir
değişkendir. Sınıf içerisindeki değişkenlerimize (member fields) ulaşmak için kullanıyoruz. alanHesapla metodumuz gerekli
hesaplamaları yaparak return ile sonucu döndürmekte.
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Encapsulation (Kapsülleme)
 Bilindiği

gibi PHP nesneye dayalı bir programlama
dilidir. Kapsülleme (Encapsulation) kavramı bir
nesnenin bazı özellik ve işlevlerini başka sınıflardan
ve nesnelerden saklamaktır. Private erişim belirteci
sayesinde bu şekilde tanımlanan bir alanı başka
sınıflardan gizlemiş oluruz. Ayrıca bu alan başka
sınıflarda kullanılamaz.
 Kapsülleme (Encapsulation) sayesinde nesneler
bilinçsiz kullanımdan korunmuş olur. Fakat bazı
durumlarda private alanlara erişmemiz ve özelliklerini
kullanmamız gerekebilir. Bu durumda
Property kavramı devreye girer. Property bir alanın
değerini geri döndürmeye (Get) ve değerini
ayarlamaya (Set) olanak sağlar.
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Encapsulation (Kapsülleme)
Neden Kullanılır?
 Kontrolsüz

veri girişi yapılmasını önler. Bunu da
"property" nesneleri, "get" ve "set" metodlarıyla
sağlar. Ayrıca bu get ve set metodları sayesinde,
nesnelerimi sadece okunabilir ya da sadece
yazılabilir tanımlayabilirim.
 Set metodu içerisinde gelen value değerini değişkene
yüklemeden önce benim kriterlerime uygun olup
olmadığını kontrol edebilirim. Uygun değilse
yüklemeden mesajla kullanıcıyı uyarabilirim. Örneğin:
yaş değişkenine rakam yerine metinsel ifade
yüklenmesini engelleyebilirim.
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Methods (Metodlar)
Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)










Erişim Şekli : Programın diğer bölümlerinden (sınıflardan) metoda
erişilirken bu erişim şeklinin nasıl olacağı bu bölümde belirlenir.
Erişim Şekli private, public, protected, static gibi değerler alabilir.
private : Bu erişim şekli belirlenen bir metot yalnızca tanımlandığı
sınıf içerisinde erişilebilir olacaktır. Sınıf dışından erişim şekli
private olan bir metoda erişilemez.
public : Program içerisinde herhangi bir alanda metot
çağrılabilmesi için erişim şeklinin public olarak tanımlanması
gerekir.
protected, bu erişim belirteci sadece sınıfın içinden erişilebileceği
fakat alt sınıflara aktarılabileceği anlamına gelmektedir (extends
ile)
static: Metotlar dahil oldukları sınıf adları ile birlikte çağrılabilirler.
static olarak tanımlanan bir metot ana programdan ( Main() )
çağrılırken sınıf adını yazmaya gerek yoktur.
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Metod (Method) Ekleme
Şimdi bir örnekle erişim belirleyicilerini (access modifiers) anlatmaya çalışalım. Aslında erişim belirleyiciler miras
alma (inheritance) ile birlikte daha anlamlı olmaktadır. Miras almayı ileride işleyecek olsakta burada bir örnekle ele
alalım. Eğer sınıfımız başka bir sınıfın alt sınıfı (yani o sınıftan türetilmiş, o sınıfın özelliklerini miras almış)
olacaksa extends anahtar sözcüğü ile oluşturulur.
class anaSinifim {
public $ad = "anaSinifim";
protected $id = 6124;
private $tanimlimi = "evet";
}
class turemisSinifim extends anaSinifim {
public function bilgiVer() {
echo "Bu Sınıf Ana Sınıftan Türetildi";
echo "Bu Sınıfta Tanımlanan Özellikler: \n";
echo $this->ad . "\n";
echo $this->id . "\n";
echo $this->tanimlimi . "\n";
}
}
$turet = new turemisSinifim();
$turet->bilgiVer();

Burada, koda baktığımızda çoğu şeyi biliyoruz tek bilmediğimiz extends bölümü olabilir. Burada turemisSinifim sınıfı
anaSinifim sınıfından türetiliyor. Bunun anlamı anaSinifim sınıfı içerisindeki değişkenler ve var olsaydı metodları
turemisSinifim sınıfına aktarıyor manasına gelmekte. Yukarıda erişim belirteclerini hatırlarsak ve bu kodu çalıştırdığımızda
anaSinifim sınıfındaki değişkenler içinde sadece private $tanimlimi= “evet”; bölümünün turemisSinifim içerisine
aktarılmadığını görüyoruz.
Kısaca, public heryerden ulaşılır ve aktarılır extends ile… private, sınıf içinden ulaşılır sadece ve extends ile aktarılamaz…
protected ise sadece sınıf içinden ulaşılır ancak private ten farklı olarak extends ile de aktarılabilir.
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Metod (Method) Ekleme
Protected erişim belirteçine sahip sınıf/nesne özelliklerine, sınıf/nesne dışından erişmek mümkün değildir. Erişim
ihtiyacı için sarmalama yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Protected olarak declare edilmiş sınıf/nesne
özellikleri, kalıtım yolu ile alt sınıf/nesnelere aktarılabilir. Protected için bir örnek yapalım;
class Personel {
public $Firma = "Kodcu A.Ş";

NESNE VE ÇIKTILARI
$isci = new Isci("Hüseyin Akdoğan");

public $Adres = "İstanbul/Türkiye";
protected $TicSicilNO = "123456";
protected $NaceKod = "855903";

}
class Isci extends Personel {
public $Adi;
function __construct($Adi){
$this -> Adi = $Adi;
}
function getTicSicilNO(){
return $this->TicSicilNO;
}
function getNaceKod(){
return $this->NaceKod;
}
}

echo $isci->Firma."\n"; //Kodcu A.Ş çıktılanacaktır
echo $isci->Adres."\n"; //İstanbul/Türkiye çıktılanacaktır
echo $isci->TicSicilNO."\n"; //Fatal error: Cannot access protected
property
echo $isci->NaceKod."\n"; //Fatal error: Cannot access protected
property
echo $isci->getTicSicilNO()."\n"; //TicSicilNO bilgisi çıktılanacaktır
echo $isci->getNaceKod()."\n"; //NaceKod bilgisi çıktılanacaktır
Personel sınıfı/nesnesinde protected olarak deklare edilen
TicSicilNO ve NaceKod özelliklerine, kalıtım yolu ile Personel
sınıfından türemiş, Isci sınıfının bir yeni/new örneğini barındıran isci
değişkenini kullanarak direk ulaşmak istediğimizde “Fatal error:
Cannot access protected property” hatası alıyoruz. Hata mesajı
ulaşmak istediğimiz özellik/property’nin korumalı/protected
olduğunu ve erişim iznimiz bulunmadığını söylüyor. Ancak bu iki
özelliğe, kendilerini sarmaladığımız (encapsulation) iki metod ile
ulaştığımızda, hem kalıtım yolu ile bu iki protected özelliğin alt
sınıf/nesmemizce miras alındığını görüyor, hem değerlerine
ulaşabiliyoruz.
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Metod (Method) Ekleme
Private erişim belirtecine sahip sınıf/nesne özelliklerine, yalnızca sınıf/nesne içinden erişmek mümkündür ve bu
özellikler kalıtım yolu ile aktarılmazlar. Private erişim belirtecine sahip sınıf/nesne özelliklerine erişim ihtiyacı için
sarmalama yöntemine başvurmamız gerekmektedir.. Private için bir örnek yapalım;
class Asker {
private $Birligi="İstanbul";

function getirBirligi() {
return $this->Birligi;
}
}
class Er extends Asker {

public $Kunye;
function kunyeOku ($Kunye){
$this -> Kunye = $Kunye;
}
}

NESNE VE ÇIKTILARI
$asker = new Asker;
echo $asker->getirBirligi(); //İstanbul bilgisi çıktılanacaktır
$er = new Er;
$er->kunyeOku("Hüseyin Akdoğan, İstanbul, 1975/4, M");
echo $er->Kunye."\n"; //Kunye bilgisi çıktılanacaktır
echo $er->Birligi."\n"; //Undefined property hatası alınacaktır
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Metod (Method) Ekleme
Erişim belirleyicileri ile ilgili diğer bir örnek.
class Sınıfım
{
public $genel = 'Genel';
protected $korumalı = 'Korumalı';
private $özel = 'Özel';
function selamVer()
{
echo $this->genel;
echo $this->korumalı;
echo $this->özel;
}

/**
* ÖbürSınıfım tanımı
*/
class ÖbürSınıfım extends Sınıfım
{
// public ve protected yöntemleri yeniden tanımlayabiliriz
// ancak private olanlar tanımlanamaz
protected $korumalı = 'Öbür korumalı';
function selamVer()
{
echo $this->genel;
echo $this->korumalı;
echo $this->özel;
}

}
$nesne = new Sınıfım();
echo $nesne->genel; // Çalışır
echo $nesne->korumalı; // Ölümcül Hata
echo $nesne->özel; // Ölümcül Hata
$nesne->selamVer(); // Genel, Korumalı ve Özel görüntüler

}
$nesne2 = new ÖbürSınıfım();
echo $nesne2->genel; // Çalışır
echo $nesne2->özel; // Tanımsız
echo $nesne2->korumalı; // Ölümcül Hata
$nesne2->selamVer(); // Genel, Öbür korumalı
ve Undefined görüntülenir
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Metod (Method) Ekleme
Metodlarda da Erişim belirleyicileri kullanılabilir.
/** * Sınıfım tanımı */
class Sınıfım
{
// public kurucu bildirimi
public function __construct() { }
// public yöntem bildirimi
public function Genel() { }
// protected yöntem bildirimi
protected function Korumalı() { }
// private yöntem bildirimi
private function Özel() { }
// Bu da public bir yöntem
function Falanca()
{
$this->Genel();
$this->Korumalı();
$this->Özel();
}
}

NESNE VE ÇIKTILARI

$sınıfım = new Sınıfım;
$sınıfım->Genel(); // Çalışır
$sınıfım->Korumalı(); // Ölümcül Hata
$sınıfım->Özel(); // Ölümcül Hata
$sınıfım->Falanca(); // Public, Protected ve Private çalisir
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Metod (Method) Ekleme
Bir önceki metoddan türetilmiş metod ile sonuçları tekrar görelim. Bu kodları bir önceki
sınıfın altına ekliyoruz.
**
* ÖbürSınıfım tanımı
*/
class ÖbürSınıfım extends Sınıfım
{
// Bu public bir yöntemdir
function Filanca()
{
$this->Genel();
$this->Korumalı();
$this->Özel(); // Ölümcül Hata
}
}
$öbürSınıfım = new Sınıfım;
$öbürSınıfım->Genel(); // Çalışır
$öbürSınıfım->Filanca(); // Genel ve Korumalı çalışır, Özel çalışmaz
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Static Metod Ekleme
Static anahtarı ile deklare edilen sınıf / nesne özellik ve metotlarına, o sınıf/nesnenin bir yeni / new örneğini
oluşturmadan sınıf/nesne dışından erişmek mümkündür. Bu erişim, yine static bir metod yada etki alanı
çözünürlük işleci(:: anahtarı) ile sağlanır.
class Dersler {
static $Konu = "Fen Bilimleri";

public $Not;
function notEkle ($Not){
$this -> Not = $Not;
}
}
echo Dersler::$Konu."\n";
echo Dersler->Konu."\n"; ///hata oluşur
Kodumuzda static olarak deklare edilmiş “Konu” adındaki sınıf/nesne özelliğine, Dersler sınıfı/nesnesinin bir
yeni/new örneğini oluşturmadan, etki alanı çözünürlük işleci(::) ile ve “$” sembolünü kullanarak eriştiğimizi
görüyorsunuz. Static olarak deklare edilmiş sınıf/nesne özelliklerine, sınıf/nesnenin bir yeni/new örneği
oluşturulmadan erişebiliyor oluşumuz sebebi ile, bu özelliklere “$this” ve “->” anahtarları ile ulaşamayız. Aynı
sebeple“$this” anahtarını, static bir metod içinde de kullanamayız.
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Static Metod Ekleme
Static anahtarı ile deklare edilen sınıf/nesne özellik ve metotlarına, o sınıf/nesnenin bir yeni/new örneğini
oluşturmadan sınıf/nesne dışından erişmek mümkündür. Bu erişim, yine static bir metod yada etki alanı
çözünürlük işleci(:: anahtarı) ile sağlanır.
class Dersler {
static $Konu = "Fen Bilimleri";

public $Not;
function notEkle ($Not){
$this -> Not = $Not;
}
public static function okuKonu(){

NESNE VE ÇIKTILARI
echo Dersler::okuKonu()."\n";
$ders = new Dersler();
$ders->notEkle("8")
echo $ders->Konu; //Undefined property hatası alınacaktır

return self::$Konu;
}
}
Kodumuzda yer alan okuKonu metoduna dikkat ederseniz, onun da static olarak deklare edildiğini ve bu sebeple
Dersler sınıf/nesnesinin bir yeni/new örneği oluşturulmadan çağrılabildiğini görürsünüz. Metod içinde “self”
anahtarına da dikkat edin. Self anahtarı isimlendirmesinden de anlayabileceğiniz gibi , sınıf/nesnenin statik özellik
ve metodlarına erişim için kullanılmaktadır. Son olarak, static bir özellik yada metodu aynı zamanda protected
yada private olarak da deklare edebileceğinizi ve bu static özellik ve metodların kalıtım yolu ile alt
sınıf/nesnelerce miras alınacağını da belirtelim.
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Yapılandırıcı (Kurucu) Metodlar
PHP 5 geliştiricilerin sınıflar için kurucu yöntemler bildirmesine imkan verir. Bir kurucu yöntemi olan sınıflar her
yeni nesne oluşturuluşunda bu yöntemi çağırırlar, bu bakımdan nesne kullanılmadan önce yapılması gereken için
kurucular çok uygundur. Bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak kurucu bir metod çağrılır. Kurucu metod
oluşturmak için sınıf adıyla aynı adda bir metod oluşturabilir ya da metodun ismine __construct ismi verilerek
kurucu metod tanımlanabilir. Yapılandırıcılar, sınıfların miras alındıkları ancak otomatik tetiklenecek metoddur.
class Urun {
public $isim = "Masa";
public $yapim = "X Firması";
public $fiyat = 77;
public function __construct($isim,$yapim,$fiyat) {
$this->isim=$isim;
$this->yapim=$yapim;
$this->fiyat=$fiyat;
}
public function yazdir() {
echo $this->isim;
echo $this->yapim;
echo $this->fiyat;
}
}
$nesne1= new Urun("Buzdolabı","Arçelik",1250);
$nesne1->yazdir();
Yukarıda kurucu metodumuzu tanımladık ve nesne oluştururken parametrelerimizi yazdık.Nesnemizin yazdir
metodunu kullandıktan sonra Ekran çıktısı : Buzdolabı Arçelik 1250
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Yapılandırıcı (Kurucu) Metodlar
Çocuk sınıflardan kurucusu olanlar için örtük olarak ebeveyn sınıfın kurucusu çağrılmaz. Ebeveyn sınıfın
kurucusunu çocuk sınıftan çağırmak için, çocuk sınıf içinden parent::__construct() çağrısı yapılması gerekir
class AnaSınıf {
function __construct() {
print "AnaSınıf kurucusundayız\n";
}
}
class AltSınıf extends AnaSınıf {
function __construct() {
parent::__construct();
print "AltSınıf kurucusundayız\n";
}
}
$obj = new AnaSınıf();
$obj = new AltSınıf();
PHP 5.3.3 itibariyle, bir isim alanlı sınıf isminin son elemanı ile aynı isimdeki yöntemler artık kurucu olarak ele
alınmayacaktır. Bu değişiklik isim alanlı olmayan sınıfları etkilemez.
class Bar
{
public function Bar()
{
// PHP 5.3.0-5.3.2'de kurucu olarak ele alınır
// PHP 5.3.3 itibariyle sıradan bir yöntem olarak ele alınır
}
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Yıkıcı Metodlar
PHP 5, C++ gibi nesne yönelimli dillerdekine benzer bir yıkıcı tasarımına sahiptir. Yıkıcı yöntem, belli bir nesneye
başka bir gönderim yoksa veya nesne kapanma sırasında açıkça yok edildiği anda çalıştırılacaktır.
class YıkıcıSınıf
{
function __construct()
{
print "Kurucu çalıştı\n";
$this->name = "YıkıcıSınıf";
}
function normalFonk ()
{
print " Normal Fonksiyorn (Metod) Çalışıyor\n";
}
function __destruct()
{
print "" . $this->name . " yok ediliyor\n";
}

}
$obj = new YıkıcıSınıf();
Kurucularda olduğu gibi ebeveyn yıkıcılar çocuk sınıflar için dolaylı olarak çağrılmayacaktır. Ebeveyn sınıfın
yıkıcısının çalışması için çocuk sınıfın yıkıcısından parent::__destruct() çağrısının yapılması gerekir.
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Kategori İşlemleri
PHP ile şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları kapsayacak bir örnek yapalım.
Kategorilendirme işlemleri web programlamada önemli bir yer tutmaktadır. İstediğiniz
kadar dinamik kategori eklemek, istediğiniz kategorinin altına alt kategoriler eklemek
yada bu kategoriler üzerinde işlemler yapabilmek için iyi bir algoritma tasarlamış
olmanız gerekmektedir. Buradaki önemli nokta her hangi bir kategorinin hangi
kategorinin altında olduğunu belirlemek ve yeni bir kategori eklendiğinde yada
silindiğinde var olan diğer kategorileri etkilememsini sağlamaktır.
Bunu yapabilmek için her bir kategorinin bağlı olduğu üst kategori id sini veri
tabanında tutmanız gerekir, böylece hangi kategorinin altında hangileri var
anlayabilirsiniz. Ayrıca bir kategori altındaki alt kategoriler arasında sıralama işlemi
de yapmak isterseniz o zaman birde sıra numarası alanı ekleyebilirsiniz.

Şimdiye kadar öğrendiğimiz PHP, veritabanı, AJAX ve CLASS işlemleri
doğrultusunda dinamik bir kategori yönetim paneli geliştirelim ve bunu ajax ile
yaparak daha etkili ve kullanışlı hale getirelim
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Kategori İşlemleri
Öncelikle bu kategori yönetim sistemi için veritabanını tasarlamamız gerekir.
Veritabanında kategori adını, üst kategori idsini, kategori ikonunu ve sira numarasını
saklayalım. Bu bilgilere ait oluşturulmuş veritabanı aşağıdaki gibidir.
Veritabanı adım KategoriDB ve tablo adım Kategoriler olacak.
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Kategori İşlemleri
Şimdi öncelikle bu kategorilerle ekleme, silme güncelleme, listeleme, sıra
değiştirme gibi işlemleri yapabileceğimiz bir kategori sınıfını oluşturalım.
Bütün kategori işlemlerini bu sınıf ile gerçekleştireceğiz.

İlk olarak bu sınıfa ait kategori ekleme fonksiyonunu tanımlayacağız ve bir
kategoriyi eklerken bu fonksiyondan faydalanacağız. Bu fonksiyona
kategori adi, üst kategori id, ikon ve sira no bilgilerini göndererek
veritabanına ekleme işlemini gerçekleştireceğiz.
Tabi burada veritabanı bağlantı kodlarını da yazmamız gerekecek ama
isterseniz bu kısmı ayrı bir sınıf olarak tasarlayıp çağıra bilirsiniz.

Kategori İşlemleri

Sınıfımız ve kategori ekleme fonksiyonunu
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Kategori İşlemleri
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Şimdi bu kategori sınıfımızı nasıl kullanacağımıza bakalım. Öncelikle
kategoriEkle.php dosyamızı hazırlayalım. Bu dosyamızın kodları aşağıdaki
gibidir.
Görüldüğü üzere öncelikle Kategori sınıfımızı include ediyoruz, çünkü tüm
işlemleri bu sınıftaki fonksiyonlar aracılığı ile gerçekleştireceğiz. Daha sonra
bu sınıftan bir nesne yaratarak, KategoriEkle fonksiyonunu çağırıyoruz ve
kategori ekle fonksiyonundan gelen sonucu ekrana yazdırıyoruz.

Kategori İşlemleri
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KategoriEkle.php sayfamızı çalıştırdığımızda, eğer başarılı bir şekilde
kategori eklendiyse aşağıdaki gibi bir çıktı sayfamızda görünecektir ve
veritabanımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Kategori İşlemleri
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KategoriEkle.php sayfamızı hazır gerçi şuanda statik veri ekliyoruz yani
verileri bir form arayüzünden alıp eklemiyoruz. Formu tasarlamadan önce
verilerimizi listeleme fonksiyonunu da sınıfımıza eklemek istiyorum daha
sonra, ekleme işlemini form ve AJAX ile daha güzel ve verimli hale
getireceğiz.
Listeleme işleminde fonksiyonumuz bize tüm kategorilerin hiyerarşik olarak
gösterildiği bir tablo düzeni oluştursun. Bu sebeple veritabanından verileri
çekerken öncelikle, hangi kategorinin önce hangisinin sonra geleceğini
bilmemiz gerekir. Bu sebeple verileri sıra numaralarına göre artan sırada
alacağız. Yani bir kategoride birden fazla alt kategori varsa bunlardan sıra
numarası küçük olan en üstte daha büyükler altta gelecek, böylece
kategoriler arası sıralama yapmış olacağız.

Kategori İşlemleri
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Listeleme fonksiyonumuz Öz yinelemeli (recursive) yani kendi kendini
açğıran bir fonksiyon olacak, her çağırışında bir önceki kategorinin id
verisini ustKategori verisi olarak gönderecek ki böylece bir sonraki işlemde
bir önceki kategorinin alt kategorilerini oluşturabilelim. Evet biraz karışık
görünüyor ama çalıştırdığımızda daha rahat anlaşılacaktır. KategoriEkle
fonksiyonunun altına yeni bir fonksiyon ekeldik.

Kategori İşlemleri
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Görüldüğü üzere bu fonksiyona kategoriye dönüştürülecek veriler VeriDiizisi
olarak geliyor ve ikinci parametre olarak ta ustKategori verisi gönderiliyor.
Böylece üst kategoriye ait alt kategoriler bir <UL> tagine yerleştirilerek
gönderiliyor. Bu işlemler öz yinelemeli olarak tekrarlandığında tüm
kategoriler alt alta oluşacaktır.

Kategori İşlemleri
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Fonksiyonumuzu yine KategoriEkle.php içerisinden çağıralım. Tabi öncelikle
veritabanındaki tüm verileri alıp diziye yüklüyoruz ve sonra KategoriListele
fonksiyonunu çağırıp sonucu yazdırıyoruz.
Bir sonraki sayfada kodu incelediğinizde göreceksiniz ki en altta kategori
ekleme kodlarını gizledim. Eğer gizlemezsek her Listeleme yaptığımızda
aynı veriyi sürekli ekler. Ekleme işlemini formlar ve AJAX ile
düzenlediğimizde bu sorun ortadan kalkmış olacak.
Listeleme fonksiyonumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir. Sadece Arabalar
eklendiği için tek bir kategori görüyoruz.

Kategori İşlemleri
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KategoriEkle.php içerisinden çağırmayı aşağıdaki gibi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle
tüm verileri veritabanından alıp bir diziye yüklüyor ve sonra fonksiyonu çağırıyoruz.

Kategori İşlemleri
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Şimdi daha fazla kategori ekleyelim. Ekleme işlemini daha düzgün yapabilmek için
önce bir ekleme form sayfası oluşturacağız ve sonra da AJAX ile verileri
göndereceğiz. KategorIslemleri.php isimli dosyamızı oluşturalım.

Kategori İşlemleri
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Formumuz hazır şimdide AJAX kodlarını Ekleyelim.

Kategori İşlemleri
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Şimdi ekleme işleminin doğru çalışabilmesi için formdan gelen verileri
KategorEkle.php sayfasından alıp ekleme işlemini gerçekleştirelim. KategorEkle.php
nin son hali aşağıdaki gibi dir.

Kategori İşlemleri
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KategorEkle.php DEVAMI Listeleme kodlarını ekleme kodalrından sonra yaptım ki
son eklenen de listelene bilsin.

Kategori İşlemleri
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Kategoriislemleri.php dosyamızı çalıştırıp yeni bir eleman eklediğimizde sonuç
aşağıdaki gibi olacaktır.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Burada sizde fark etmişsinizdir ki, her yeni elemanı eklerken üst kategori id sini
girmemiz gerekir ancak hangi elemanın id si kaç bunu bilmemiz zordur. Hatta veri
arttıkça imkansız olacaktır bunun yerine bir açılır kutu yapalım ve bu açılır kutu
içerisinden hangi kategoriye ekleyeceğimizi seçelim. Böylece daha kullanışlı
olacaktır.
Açılır kutu için önce veritabanındaki tüm kategorileri alıp select box a yükleyelim.
Kategoriislemleri.php sayfamızın Üst Kategori İd kısmı değişecektir. Sayfanın
Görünümü;

Kategori İşlemleri
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Kategoriislemleri.php sayfamızın Üst Kategori İd kısmının son hali;

Kategori İşlemleri
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Kategori Ekleme ve Listeleme işlemleri tamamlandı. Şimdi de güncelleme işlemini
yapalım güncelleme işlemi için her bir kategorinin yanına bir güncelle butonu
ekleyeceğim. Listeleme Fonksiyonundaki ufak bir değişiklik ile bu güncelleme
ikonunu ekleyebiliriz. Görüldüğü gibi fonksiyona sadece bir satır ekledik.

Kategori İşlemleri
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Aynı zamanda Kategoriislemleri.php sayfasında ise güncelleme ikonlarını gösterecek
style kodlarını ekledik aşağıda görülmektedir. Sayfamızda her bir kategorinin yanında
çıkan güncelleme resimleri, ikonlar klasörünün içinde bulunmaktadır.

Kategori İşlemleri
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Kategoriislemleri.php sayfamızın son hali aşağıdaki gibidir. Güncelleme ikonları
görünüyor ancak tıkladığımızda henüz çalışmıyorlar. Şimdi işlevsellik kazandıralım.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategoriislemleri.php sayfamızın son hali aşağıdaki gibidir. Güncelleme ikonları
görünüyor ancak tıkladığımızda henüz çalışmıyorlar. Şimdi işlevsellik kazandıralım.
İşlevsellik için güncelleme butonuna tıkladığımızda güncellenecek olan elemanın
verilerini form sayfasına yüklememiz gerekir bunun için her bir ikona link ekleyerek
tıkladığımızda güncelleme modunda açılmasını saplayacağız. Listeleme
fonksiyonunun son hali;

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategoriislemleri.php sayfamızından eğer gid yani güncelleme id si geliyorsa
formumuzu bu id ye sahip elemanın bilgileri ile dolduralım. Bu işlemlerden sonra
Kategoriislemleri.php sayfamızın içeriği aşağıdaki gibi olmuştur. Değiştirilen ve
güncellenen yerler kırmızı çerçeve içindedir.

Kategori İşlemleri
Kategoriislemleri.php DEVAMI

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategori İşlemleri
Kategoriislemleri.php DEVAMI

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategori İşlemleri
Kategoriislemleri.php DEVAMI

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Şimdi eğer güncelleme butonuna tıklarsak güncelleme işlemi yapsın. Güncelleme
butonuna tıklayıp tıklamadığımızı, hidden olarak ayarladığımız guncelleId isimli
textbox verisinden anlayacağız eğer guncelleId ile get verisi geliyorsa güncelleme
yapıyoruz demektir. Şimdi KategorEkle.php içerisinden güncelleme işlemlerimizi
yapalım. Tabiki öncellikle güncelleme fonksiyonumuzu sınıfımızın içerisine
ekleyeceğiz. Güncelleme Fonksiyonu aşağıdaki gibidir;

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

kategorEkle.php dosyamızın içerisinde de değişikli yaptık son hali;

Kategori İşlemleri

Evet Artık Güncelleme işlemlerimiz de çalışıyor

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Şimdi de silme ikonumuzu ekleyip sileme işlemleri yapalım. Güncelleme de olduğu
gibi listeleme fonksiyonumuzun içerisinde değişiklik yapıp silme ikonumuzu
ekleyelim.
Silme ikonumuzla güncelle ikonumuz aslında sitil bakımından aynı bu sebeple aynı
sitil kodlarını tekrar yazmaya gerek yok sadece resim farklı, aynı olanları ortak bir
sitilde birleştirelim.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Kategoriislemleri.php deki sitil kodlarını da biraz değiştirdik.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Sayfamızın son hali görünüm olarak tamam ancak sil butonuna tıklayınca silmiyor.
Son olarak silme işlemini de gerçekleştirelim.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Silme ikonuna tıkladığımızda ajax fonksiyonunu çağırsın ve bu fonksiyonda idsi belli
olan elemanımızı silsin. Tabi her kategori için silinecek olan kategori idsini
butonumuza vermemiz gerekir, böylece hangi butona tıklarsak o butonun kategori
idsi, ajax ile sunucuya gönderilir ve silinir. Ben butonların alt isimli attrabute (özelliği)
de kategori idlerini saklayacağım. Şu halde kategoriislemleri.php sayfamızdaki silme
ajax fonksiyonu aşağıdaki gibi oldu;

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Sınıfımızın içerisine de bir kategori silme fonksiyonu ekleyelim.

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Son olarak silme işlemini yapacağımız fonksiyonumuz çağırdığımız kategoriEkle.php
sayfamızın son hali;

Kategori İşlemleri

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI

Son olarak silme işlemini yapacağımız fonksiyonumuz çağırdığımız kategoriEkle.php
sayfamızın son hali;

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI
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