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ÖZET 

Günü müzde,  bil gi  t eknol ojileri  i nsan yaĢa mı  içi n çok öne mli  bir  araç hali ne 

gel mi Ģtir.  Bil gi  siste ml eri  bil gi ni n yönetil mesinde kullanılırlar.  Bu çalıĢ mada 

mekansal veri ni n iĢlenmesi nde kullanılan Coğrafi Bi l gi Siste mi ( CBS) i ncelenmi Ģtir.  

Coğrafi  Bil gi  Siste mi,  geliĢ miĢ  ül kel erde kadastro,  pl anl a ma gi bi  farklı al anl arda 

mekansal  veri ni n i Ģlenmesi nde kullanılır.  CBS Ka mu kur uml arı,  özel  sekt örl er  ve 

yöneti ml er  i çi n,  çok daha hı zlı,  güvenilir,  az t ekrar  edilen ve çok daha  az  za man 

harcayacak Ģekil de çalıĢ mal ar  sun makt adır.  Bu çalıĢ mada mekansal  veri ni n 

saklanması  ve i Ģlenmesi  i çi n CBS‟ de kullanılan veri  modelleri ni n incel enmesi 

a maçl anmı Ģtır.  

ÇalıĢ manı n il k böl ümünde,  CBS ve  CBS‟ ni n yararları  ve uygul a ma al anları hakkı nda 

genel bilgi veril mi Ģtir.  

ÇalıĢ manı n i ki nci  kı s mı nda,  CBS‟ de kullanılan veri  modelleri  anl atılmı Ģtır.  Tez 

konusu ol an CBS‟  de nesneye dayalı  veri  modellemesi  hakkı nda bil gi  veril mi Ģ  ve 

iliĢkisel veri modeli ile karĢılaĢtırıl mıĢtır  

Sonuncu böl ümde,  Bonn üni versitesi  çalıĢnal arı  t arafı ndan nesneye dayalı 

pr ogra ml a ma dili  kullanılarak geliĢtirilen Support GI S yazılı mı  hakkında bil gi 

veril mi Ģtir.  ÇalıĢ mada Support GI S yazılı mı nda nesneye dayalı  veri  modelle mesi 

özelli kleri  i ncel enmi Ģtir.  Yazılı m bir  pil ot  böl gede kadastro bil gi  siste mi  geliĢtirilerek 

denen mi Ģtir.  ÇalıĢ ma böl gesi  Beyoğl u Bel edi yesi ne ait  Hasköy Böl gesi nde 

yapıl mı Ģtır. Sonuçl ar el de edil mi Ģ ve bir takı m öneriler getiril mi Ģtir.  

ÇalıĢ manı n sonunda,  mekansal  veri ni n yönetil mesi nde CBS‟ de nesneye dayalı  veri 

modelle mesi  siste ml eri nin iliĢkisel  veri  modellemesi ne göre daha baĢarılı  ol duğu 

gör ünmekt edir.  
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OBJ ECT- ORI ENTED MODELI NG I N GEOGRAP HI CAL I NFORMATI ON 

SYSTEMS  

SUMMARY 

No wadays,  i nfor mati on technol ogy i s  bei ng a very i mport ant  t ool  f or  hu man life. 

Infor mati on syst e ms  are used t o managi ng i nformati on.  In t his  st udy,  Geographi cal 

Infor mati on Syst e m ( GIS )  used for mani pul ati on of spatial dat a is exa mi ned.  

GI S are used especi ally i n devel opi ng countries  t o mani pul ate of  spatial  dat a i n 

different  areas,  such as cadastre,  l and pl anni ng et c.  GI S present  faster,  more 

successful,  more reliabl e,  l ess  unrepeated and l ess  spendi ng wor ks  f or  muni ci palit y, 

pri vat e ent erprise and government.  In t his st udy,  it  i s  ai med t o exa mi ne ki nds  of 

modelli ng syst e ms i n GIS t o st ore and mani pul at e of spatial dat a.  

At  t he first  st age of  t his st udy,  a general  definiti on i s  gi ven f or  Geographi cal 

Infor mati on Syst e ms and its applicati on area and benefits. 

At  t he second part  of  t he st udy,  dat a models  used i n GI S are expl ai ned.  Especi all y 

infor mati on about  obj ect-orient ed dat a modeli ng syste m i n GI S,  bei ng subject  of  t he 

thesis proj ect, is gi ven and compared t o relati onal dat a modeli ng for t he GIS.  

In t he l ast  chapt er,  general  i nfor mati on about  t he soft ware na mel y Support GI S i s 

gi ven.  Support GI S software has  been devel oped usi ng an obj ect  ori ented pr ogra m 

language by a  st aff  from Bonn Uni versit y.  Pr operties  of  obj ect -orient ed modeli ng 

syste ms  are exa mi ned t o Support GI S soft ware i n t his  st udy.  Support GI S soft ware i s 

tried t o devel op a  cadastre i nfor mati on syst e m as  a s mall  si ze pil ot  proj ect. The  st udy 

area i ncl udes  t he Regi on of  Hasköy,  Beyoğl u Muni ci palit y.  Fi nall y t he results  ca me 

out and due t o t hese results some suggesti ons are made.  

At  t he end of  t he st udy,  it  i s  menti oned t hat  the obj ect-orient ed dat a modeli ng 

syste ms  see m mor e successful  t han rel ati onal  modeli ng syst e ms  f or  managi ng spatial 

dat a i n GI S.  
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1. GĠ RĠ ġ 

20.  yüzyılı n özelli kle i kinci  yarısı nda geliĢen bil gisayar  t eknol ojisi  bil gi yi  ve bil gi ni n 

kullanı mı nı  daha öne mli hal e getir mi Ģtir.  Bugün geliĢ mi Ģ  ol an pek çok ül ke el de 

edilen verileri n en doğru ve güvenilir  bi çi mde tut ul ması nı n yanısıra verileri n en 

uygun Ģekil de kullanıl ması n sağl ayan CBS ( Coğrafi  Bil gi  Siste mi)  kullan makt adır. 

CBS i Ģ  veri mlili ği ni  ve baĢarısı nı  arttır ması,  bilgi  akıĢı nı  hı zl andır ması,  mevcut 

verilerden analiz yapabi l mesi,  güncelleĢtir meni n kol aylı kla yapılabilir  ol ması,  i Ģ 

gücü ve za man kaybı nı  önl e mesi  nedeni  il e dünyada Ka mu Kur um ve Kurul uĢl arı nda 

ve özel  sekt örlerde özellikle t erci h edil mekt edir.  Ül ke mi zde i se çalıĢ mal ar  ol makl a 

birli kte,  kur uml arı n birbirinden bağı msı z kendi  ol anakl arı  il e i Ģle m yapmal arı ndan 

dol ayı sorunl ar içer mekt edir. 

Yapıl an çalıĢ manı n birinci  böl ümünde adı  geçmekt e ol an CBS hakkında bil gi 

veril mi Ģtir.  Tür ki ye‟de ve genel de kullanı m al anları  i ncel enmi Ģ  ve yararları  üzeri nde 

dur ul muĢt ur.  

ÇalıĢ manı n i ki nci  kısmı nda i se geliĢen t eknol oji ni n getir mi Ģ  olduğu bazı 

kol aylı kları n CBS‟ ye yansı ması  i ncel enmi Ģtir.  Bunun sonucunda CBS i çi n 

geliĢtiril mi Ģ  ol an bazı  veri  modelleri  ve özelli kle t ez konusu ol an “nesneye dayalı 

veri  modelle mesi ” hakkında bil gi  veril mi Ģtir.  Nesneye dayalı  veri  model le mesi ni n 

içerdi ği  mi raslanma,  sınıf  özelli kleri,  veri  depol anması,  çok bi çi mlilik konul arı 

hakkı nda bil gi veril mi Ģ ve bu yapıları n CBS‟ de kullanı ml arı açı kl anmı Ģtır.  

ÇalıĢ manı n sonuncu bölü münde Ġ TÜ Ġ nĢaat  Fakültesi  bünyesi nde Federal  Al manya 

Cu mhuri yeti  Bonn Üni versitesi  Kart ografya ve Geoi nfor masyon Enstit üsü Jeodezi  ve 

Fot ogra metri  Mühendisleri  ve Bil gisayar  Mühendisleri  t arafı ndan geliĢtirilen bir 

CBS yazılı mı  ol an Support GI S i ncel enmi Ģtir.  ÇalıĢ mada mekansal obj el eri n 

değerlendiril mesi nde en doğr u model  ol an nesneye dayalı  yazılı m kull anılarak 

geliĢtirilen Support GI S ve özelli kleri  belirlenmi Ģ  ve Beyoğl u Bel edi yesi  Hasköy  
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Böl gesi  Ġ mar  çalıĢ ması  üzeri nde denenmi Ģtir.  Support GI S‟i n veri  giriĢi  ve  sorgul a ma 

yapısı kavra ml arı açı kl anmı Ģtır.  

Support GI S Ģe ması  sayesi nde obj e sı nıfları  ol uĢtur ul muĢ  ve sı nıflara ait  öznit eli k ve 

fonksi yonl ar  at anmı Ģtır ve  aral arı ndaki  iliĢkiler  t anı ml anmı Ģtır.  Sor gul a ma dili 

sayesi nde mekansal  veri  t ürleri ne iliĢki n sorgul a mal ar,  mantı ksal  operasyonl ar 

uygul anabil mi Ģ,  böyl ece ko mpl eks  sorgul a mal ar  for mül e edil mi Ģtir.  Si ste min özelli ği 

sayesi nde kullanı cı ya her aĢa mada bir  uz man ile çalıĢı yor muĢ  duygusu hissettiril mi Ģ 

böyl ece uygul a mada hat a yap ma  ol anağı  azaltıl mı Ģtır.  Support GI S yazılı mı 

günü müzde i nt ernet ortamı nda faali yeti ni sürdürmekt edir.  

1. 1. Bil gi Siste ml eri Nedir? 

Art an nüf usun beraberinde getirdi ği  hi z metlere ol an t al ep artıĢı nı n kontrol 

edile mezli ği  Mer kezi  Ġdarel eri  ve Yerel  Yöneti ml eri  hareket  edemez  hal e 

getir mekt edir.  Hi z metlere ait  gereksi ni ml eri n sapt anması  i mkansı zlaĢ makt adır. 

Pl anl a ma ve kontrol ün ortadan kal ması na da neden ol makt adır.  Bunun sonucunda  

he m artı  değerler  el de edileme mekt e,  he m de maksi mu m düzeyde gerekli  olan ka mu 

hi z metleri yet erli düzeyde sağl ana ma makt adır.  

Günü müz yaĢantısı nı n gitti kçe daha kar maĢı k ol ması  bireyl eri n ve kur uml arı n 

moder n pl anl a ma,  mühendisli k t asarı m ve pr oj eleri n ı Ģı ğı  altı nda arazi, sualtı  ve 

jeol oji k yüzeyl ere iliĢkin yoğun bil gilerle daha yakı n ol ması nı,  hı zlı kesi n ve 

ekono mi k kullanı ml a aynı  araĢtır mal arı  t ekrar  t ekrar  yap maksı zı n alternatif  çözü ml er 

üret mesi ni  zorunl u kıl makt adır.  Bu arayıĢları n neticesi nde de adı  geçen ihti yaçl arı n 

karĢılanması  aracı  ol an “ Bil gi  Siste ml eri ” ortaya çı kmakt adır.  Bil gi siste ml eri, 

kullanı m al anl arı na ve a maçl arı na göre,  “ Arazi Bil gi  Siste mi ” ,  “Coğrafi  Bil gi 

Si ste mi ( CBS)”, “Kent Bilgi Siste mi ” vb. gi bi bölü ml ere ayrılabilir [1].  

1. 2. CBS Tanı mı  

Bil gi  el de et mek i çi n, verileri  daha önceden belirlenme mi Ģ  bi çi ml erde anlı k 

yönt e ml er  il e kullanmak üzere sakl ayan sisteml er  “Bil gi  Siste ml eri” ol arak 

adl andırılır.  Bil gi  sisteml eri  ol dukça geniĢ  bir  kavra mdır.  Za manl a kull anı m 
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al anl arı na göre farklı  bil gi  siste ml eri  ort aya çı kmı Ģtır.  CBS ( Coğrafi  Bil gi  Siste mi)  de 

bunl ardan birisi dir.  Ġdareleri n pl anla ma,  pr ogra m yap ma  ve  karar  ver me yet enekl eri 

mekana ve mekana iliĢkin bil gileri sakl a ma yönetebil me i mkanl arı na bağlıdır.  

Me kana iliĢki n bil gileri n sakl anması  ve yönetilebil mesi  de bir  çok t ekni k di si pli nde 

büyük baĢarılarla uygulanan bil gisayar  yet enekl eri nden birisi dir.  CBS adı yl a 

anabileceği mi z bu yet enek,  bil gi ni n haritalar  üzerinde sakl anması,  güncelleĢtiril mesi 

ve iĢlenmesi kapsa mı nda pek çok uz manlı k alanı nda baĢarı yla uygul anabilmekt edir.  

Her  bir  kullanı cı ya ve uygul a ma al anı na göre değiĢen çok sayı da “Coğr afi  Bil gi 

Sit e mi  ( CBS)” t anı ml a ması  mevcutt ur.  Bu siste ml ere ait  kayıtlar  mekan referanslı dır. 

Daha doğr u t anı ml a malar  i se f onksi yonel  yet enekl eri  ( CBS‟ de veri  el de edilir  ve 

iĢle me tabii tut ul ur) veya uygul a mayı dest ekl e meleri ile ifade edilebilir.  

Ancak CBS yal nı zca bilgileri n yükl endi ği  haritaları n bil gisayar  ekranı nda hı zlı  ve 

çabuk Ģekil de gör ül ebileceği  bir  siste m ol mayıp;  daha çok yoğun veri  t abanı 

yöneti mi  bu veri  t abanını n,  grafi k veri  t abanı  ile iliĢkilendiril mesi  ve mekansal 

verileri n yönetil mesi ni destekl e mek ol arak ta ifade edilebilir.  

Ör neği n çi zi m ve  benzeri  gi bi  geo metri k bil giler,  envant er,  ruhsat  ve benzeri 

özniteli k bil gileri yle son derece baĢarılı  ol arak iliĢkilendirilebil mekt edir.  ġehir 

pl anl a ma kapsa mı nda,  inĢaat  ruhsatları,  t apu kayıtları,  i mar  çap ve benzeri  bil giler 

i mar  pl anı  üzeri ndeki  herhangi  bir  parselle,  bi nayl a,  hatta konutl a 

iliĢkilendirilebil mekt edir[ 1, 2 ].  

1. 2. 1. CBS kull anı m al anl arı  

CBS uygul a mal arı na pek çok özel  al anda gereksini m duyul ur.  Bunl ara örnek ol arak, 

Ģehir  pl anla ma,  de mografi,  kart ografya,  t arı m,  yangı n ve sal gı n hastalı kl arı n 

kontrolleri  verilebilir.  Her  çeĢit  uygul a ma farklı  özelli kler,  öl çekl er  ve deği Ģken 

mekansal özelli kler ile iliĢkili dir. CBS uygul a mal arını 3 ana gruba ayırabiliriz.  

 Sosyo-ekono mi k uygul amal ar:  Ġnsanl ar,  alt yapı  ve arazilere iliĢki n mekansal 

analizleri topl ayı p kapsar.  

 Çevre uygul a mal arı 

 Di ğer i ki çeĢit uygul a manı n yönetil mesi [ 2 ]. 
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Yukarı da genel  kullanı m al anl arı  verilen CBS‟ de kiĢileri n gerekli  her  t ürl ü i hti yacı nı 

karĢılayabilecek kentsel ve  kırsal  çalıĢ mayı  destekl eyen bir  çalıĢ manın da  bazı 

özelli klere sahi p ol ması  gerekir.  Bu aĢa mada pl anl a ma a maçlı  CBS‟  l eri nden 

bahsedilir. Planl a ma a maçlı CBS de bul unması gereken bir siste mi n;  

 Gerekli tüm bil gileri eksiksi z içeren,  

 ġeffaflı k il kesi  çerçevesinde veri  ol arak il gili  düzenl e meni n yasal  ve t ekni k 

yür üt ül üĢ bileĢenleri ni kapsayan,  

 Kol ay anlaĢılır, 

 Verileri güvenilir, 

 Verileri ne kol ay eriĢilir ve ekono mi k ul aĢılabilen 

yapı da ol ması nı n gereği açı ktır [ 3 ].  

Toprağa iliĢki n çalıĢmal arı n yür üt ül mesi nde,  t oprak sahi bi,  yöneticiler  ve 

politi kacılar  da pl anl a maya katıl malı dır.  Denge çıkarları  kor unmalı,  ka mu hi z meti ni n 

de hı zl andırıl ması  sağl anmalı,  ayrıca ne gi bi  bir  çalıĢ ma  yapılacak i se ona göre bir 

düzenl e me yapıl malı dır.  Ul aĢıl mak i stenilen bil gi ve  daha sonra kullanılacak veriler 

içi n gerekli  düzenl e mel erin de yapıl ması  gereklidir.  Daha sonra hukuki  bir  sor una 

yol  aç ma ması  i çi n bir  pl anl a ma siste mi nde neleri n bul unması  gerekti ği  en i nce 

ayrı ntıları na kadar düĢünül meli dir. 

1. 3. CBS’ de Kull anıl an Veri  

Bil gi  siste mi ni n t e meli ni ol uĢt uran veriler,  bil gi ye dönüĢt ürül ebilen her  türl ü i Ģaret 

ile ifade edilebilen kazanı ml ardır.  Veri,  bir  gözlem veya i Ģle m sonucunda ya  da 

bunl ara karĢılı k ol arak çık makt adır.  Açı  öl ç mel eri,  nokt a nu maral arı,  parsel  sı nırları, 

mali k verileri gi bi... 

Bil gi  siste ml eri nde üretilen bil giler,  kullanı cı t arafı ndan anl aĢılabilir f or ml ara 

dönüĢt ürül müĢ  verilerden ol uĢan bir  gr up ol arak tanı ml anmakt adır.  Bazı  dur uml ar da 

bil gi,  di ğer  bir  bil gi ni n elde edil mesi nde veri  ol arak kullanıl makt adır.  Veri  ve bil gi  i ç 

içe geçen i ki  kavra mdır.  Poli gon hesabı  sonucunda el de edilen koor di natlar,  bil gi dir. 

Al an hesabı nda i se koor di natlar  birer  veri,  hesapl anan al an i se bilgi  ol arak 

giril meli dir. 
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Haritalar  yüzyıllar  boyunca mekansal  veri ni n görselleĢtiril mesi n de kullanıla 

gel mekt edir.  Özelli kle 1980‟li  yıllarda yazılı m sekt öründeki  geliĢ mel er  coğrafi  bil gi 

siste ml eri ne de yansı mı Ģ  ve böyl ece mekansal veri ni n sorgul anması  ve analiz 

edil mesi  mü mkün hal e gel mi Ģtir.  Coğrafi  bil gi  siste ml eri  di ğer  bil gi  sisteml eri nden 

kullanmakt a ol duğu veri  yapısı  bakı mı ndan farklılık göst erir.  Bu sist e ml erde 

kullanılan veri  mekandaki  konu ml arı  ile birli kte tut ul ur,  di ğer  bir  değiĢle mekansal 

veri mekansal bir adrese sahi ptir [ 4 ].  

CBS‟  l eri,  mekan referanslı  veriler  i çi n veri  yöneti mi  ve eriĢi m çalıĢ mal arına  ol anak 

sağla makt adırlar.  Mekan referanslı  veriler  za man ve uzay özelli ği ni  de t aĢır.  Farklı 

for matlardan,  farklı  kaynakl ardan,  değiĢi k yerlerden gel en ve farklı  yönt e ml er  il e 

el de edilen verileri n CBS i çi ne ent egre edilebil mesi  i çi n gerekli  dest ek sağlanmalı dır 

[ 2, 5 ].  

1. 3. 1. Mekansal veri ni n genel özelli kl eri  

Me kansal veri ni n te mel özelli kleri ni incel enecek olursa:  

1.  Me kansal  veri,  mekandaki  pl ani metri k yapısı na bağlı  ol arak nokt a,  çi zgi,  poli gon 

ve bunl arı n ko mbi nasyonl arı ndan ol uĢan kar maĢı k bir  yapı ya sahi ptir. Mekansal 

verileri n iliĢkisel  veri  tabanl arı nda i yi  sakl anama ması nı n nedenl eri nden birisi  de 

mekansal  veri ni n sahi p ol duğu bu kar maĢı k yapı dır.  Ayrı ca mekansal  verilerdeki 

operasyonl ar standart bir iliĢkisel operasyondan daha farklı dır.  

2.  Me kansal  veri  genelli kle di na mi ktir.  Nesnel er  di nami k ol arak girilebilir,  silinebilir 

veya güncelleĢtirilebilir.  Bu yüzden veri  yapıları nın,  bu özelli kleri  et kili  bi r  bi çi mde 

dest ekl enmel eri gerekmekt edir.  

3.  Me kansal  veri  ol dukça geniĢ  bir  al anı  kapl a makt adır.  CBS l er  günü müzde bir 

trilyon byt e (terabyt e) lık veri iĢleyebilirler.  

4.  Mekansal  veriler  i çi n herhangi  bir  st andart  hesapl a ma yönt e mi  bul unma makt adır. 

Bu dur um her hangi  bir  standart  operasyon kur ulması nı  engelle mekt edir.  Gel eneksel 

operasyonl arı n büyük bir çoğunl uğu özel  uygul a mal ara dayan makt adır.  Buna rağ men 

günü müzde birtakı m genel  operat örler  de kullanıl makt adır.  Bu operat örlere ör nek 

ol arak kesiĢ me (i ntersection) verilebilir [6].  
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1. 3. 2. Mekanı n modellen mesi nde kull anıl an veri kavra mı  

1. 3. 2. 1 Konums al veri 

Konu msal  veya geo metri  verisi,  doğal  ol ayı n veya obj eni n geo metrisi ni  karakt eri ze 

eder.  Geo metri k veri  bilgi si  koor di natlar,  t opol oji  ( A,  B ve  C‟ ni n arası ndadır)  gi bi 

bil gilerdir. Obj eni n sunumu ise nokt asal, çizgisel, alansal ve haci msel olarak yapılır.  

1. 3. 2. 2 Özniteli k verisi 

Öznit elik verisi  duyu or ganl arı  ile al gılanabilen ( örneği n yaprak döken ağaçl ar)  veya 

baĢka al etler  kullanılarak değeri  veya varlı ğı  belirlenebilen ( örneği n sı caklı k)  gi bi 

özelli kleri  sun makt adır. Özniteli k bil gileri  nicel  ve niteli k bil giler  ol arak 

ayrıl makt adır.  

1. 3. 2. 3 Za man  

Me kansal  veri  za mana bağı mlı dır.  Obj eye ait  özniteli k bil gisi  za manl a değiĢebilir 

(örneği n bir  yerleĢi m yeri ni n nüf usunun azalı p art ması).  Aynı  za manda ol ayı n 

konu mu da  değiĢebilir.  Pl anl a ma yapılırken za man fakt örü de göz önünde 

bul undur ul malı dır.  

1. 3. 2. 4 Met a data 

Veri ni n verisi  ol arak ifade edebileceği mi z “ meta dat a” veri ni n t opl a ma yönt e mi, 

sözel veri ni n kaynağı, tarih gi bi veri ye ait öne mli bil gileri içerir [ 7, 8 ]. 

1. 4. CBS’ ni n Fonksi yonel BileĢenl eri  

1. 4. 1 Veri aktar ma  

Bu bileĢen veri  t opl a ma,  doğr ul a ma ve kalite kontrol  gi bi  faali yetleri  i çerir.  Yapıl an 

öl ç mel er,  fot ogra metri,  uzakt an al gıla ma  çalıĢ mal arı,  sayısallaĢtır ma i Ģle ml eri  vb. 

çalıĢ mal ar veri akt arı mı ile ilgili konul ardır. 
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1. 4. 2 Veri depol a ma 

Bu f onksi yon veri  yöneti m siste ml eri  (yedekl eme  vb. )  dı Ģı nda veri  yapıl andır ma 

üzeri nde yoğunl aĢır. 

1. 4. 3 Veri iĢle me  

 Se manti k verileri n yani  obj e t anı ml ayı cı  ve özni teli k verileri ni n  veri  t abanı na 

giril mesi, değiĢtiril mesi, sili nmesi, 

 Nokt a,  çi zgi  ti pi  geometrik el e manl arı n giril mesi,  konu munun değiĢtirilmesi, 

öl çekl endiril mesi,  döndürül mesi,  si metri k transfor masyonu,  bi çi mi ni n değiĢtiril mesi, 

nokt a sayısı nı n azaltıl ması  ( weedi ng),  böl ünmesi  (split),  kopyal anması,  birleĢ mesi 

(fusi on) gi bi bil gisayar destekli tasarı m iĢleri, 

 Pol yli ne ve spli ne fonksiyonl ar 

 Nokt a,  al an,  çi zgi  detay bileĢenl eri ni n ( düğü m ve kenarları n)  t opol oji k 

derecel eri ni n değiĢ mesi  

 BenzeĢi m, afi n ve proj ektif dönüĢ mel er 

 Pr oj eksi yon dönüĢüml eri  

 Sı nıflandır ma, kodl a ma, tut arlı k ve for mat kontrolleri  

1. 4. 4 Mekansal Analiz 

Çi zgi  ve yüzey ent erpol asyonl arı,  yüzey modellendir me,  i statisti ksel  anali z,  zonl a ma  

(bufferi ng),  üst  üst e çakıĢtır ma ( overlay),  yeniden sı nıflandır ma,  al an birl eĢtir me 

(disol ve), ikili cebir (booel an), ağ analizi gi bi iĢleml erdir.  

1. 4. 5 Sorgul a ma  

Coğrafi  analiz,  veri  iĢle me  ve veri  sun ma kapsa mı nda sor gul a ma bileĢeni 

gör ül mekt edir. 

1. 4. 6 Veri Sunma   

Topl anan ve CBS i çi n üretilen verileri n raporl ar,  grafi kler,  haritalar,  t abl ol ar  vb. 

Ģekillerde kullanı cı ya sunul ması nı kapsar [ 9 ]. 
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1. 5. CBS’ ni n Yararl arı  

CBS‟  ni n kullanı mı nda kırsal  ve kentsel  uygul amal ardan söz edilebilir. Özelli kl e 

kentsel  çalıĢ mal arda geliĢ mel eri n getirdi ği  bazı  kar maĢı klı kları n;  su-kanalizasyon, 

doğal  gaz,  yapı  r uhsatı  iĢle ml eri  gi bi,  kısaca bel edi yeni n görev al anı  i çerisi ne giren 

ve yerel  hal kı n sağlı k ve sosyal  yardı m çalıĢ mal arına kadar  uzanan geniĢ  bir  yel paze 

içerisi nde düzenli  bir  sisteml e dest ekl enmesi ni n gereği  açı ktır.  CBS,  kentin arazi  ve 

toprak bil gileri ni,  di ğer  tekni k ve sosyal  bil gilerini  en sağlı klı  ve en hı zlı  bir  Ģekil de 

kullanı cısı na ul aĢtırır.  Sağlı klı  bir  kent  pl anl a ması,  yöneti mi  ve geliĢi mi  bu sayede 

gerçekl eĢtirilebilir.  Yapı labilecek çalıĢ mal arda CBS‟ ni n yararları  aĢağıdaki  gi bi 

belirtilebilir;  Alt  ve üst  yapı  Ģebekel eri ni n yapı m,  onarı m,  bakı m ve yenilen mesi  gi bi 

faali yetlerde za man ve mali yet tasarrufları sağl anabilir.  

Gecekondul aĢ ma,  çarpı k ve  kaçak yapılaĢ ma önlenebilir.  Bel edi ye ve hazi neye ait 

taĢı nmazl arı n dur uml arı ort aya çı kar.  Bunl arı n kullanı m Ģekilleri,  analizleri,  kira 

bedelleri,  t aki bi  ve kont rol ü sağl anmı Ģ  ol ur.  Ar azi  değerleri ne ait  bil giler  her  an 

sorgul anabilir.  Kenti n ulaĢı m,  itfai ye hi z metleri  ile doğal  gaz Ģebekel eri nin kontrol ü 

gi bi  hayati  öne mdeki  hususl ar  deneti m altı na alı nmı Ģ  ol ur.  Ayrı ca t aĢı nmaz mal  alı m 

ve satıl mal arı nda ort aya çı kan çarpı klı kl ar  ortadan kal kabilir  ve bu i Ģl emi n sunucu 

ol arak vergi  kayı pl arı  önlenir  [  10 ].  Özelli kle i yi yapılandırıl mı Ģ  ve kur uml ar  arası 

iliĢki  sağl anmı Ģ,  sağl am t e melli  bir  CBS ol uĢt ur mak pek çok sorunları n hı zlı, 

herhangi  bir  hukuki  Ģüpheye yer  ver meyecek Ģekil de anı nda çözül mesi ni 

sağlayacaktır.  Pl anla malar  daha düzgün yapılabilecek,  za man ve mali yet  kayı pl arı  en 

aza i necektir.  CBS sayesi nde veri  payl aĢı mı  yapılabilecek,  et kileĢi ml i  çalıĢ ma 

sonuçl arı  ortaya çı kacak,  karar  ver me  aracı  olarak CBS kullanılacaktır.  Ayrı ca 

deneti mi n sağlanması sonucunda dol aylı yol dan da olsa gelir artıĢı sağl anabilecektir.  

1. 6. Türki ye’ de CBS Ve Uygul a mal arı  

CBS‟  ni n Tür ki ye‟  deki  mevcut  geliĢi mi  1990‟lı  yılları n özelli kle ortal arı ndan 

itibaren hı z kazanmakt adır.  CBS üzeri ne yatırım yapan kur ul uĢlar  3 ana gr upt a 

sı nıflandırılabilir; 

 Mer kezi i dareler 

 Ma halli idareler 
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 Özel sekt ör 

Her  üç gr upt a gerek i Ģledi kl eri  veri  ti pleri,  gerek CBS‟ den bekl entileri  ve gerekse 

insan kaynakl arı  açısı ndan farklılıklar  göst er mektedir.  Bunl ara ait  birtakım ayrı ntılar 

aĢağı da veril mi Ģtir.  

1. 6. 1 Merkezi i darel er 

Daha çok küçük öl çeklerde çalıĢ makt adır.  Ol uĢturul an veri  t abanl arı nda “Sürekli 

Veri  Tabanı ” i hti yacı nı, verileri n birleĢtirilerek sürekli  kullanıl ması  yakl aĢı mı  il e 

karĢılamakt adır.  Bu gr up,  i nsan kaynakl arı  açısı ndan daha Ģanslı  görül mekt edir. 

Konuya yat kı n i nsanl arı,  mesl eki  kaynakl arı  ve alt  yapısı  iti bari yl e daha i yi 

koĢullarda çalıĢ ma  ort aml arı  ol uĢt urabil mekt edir.  Bu gr upt a yer  al an kur um ve 

kur ul uĢları n he men he men t a ma mı nda,  en az bir  bi ri mi nde kuĢatıl mı Ģ  ol an yazılı m ve 

donanı m alt yapısı mevcuttur.  

1. 6. 2 Mahalli i dareler 

Daha büyük öl çekli  i mar  pl anı,  hali hazır  harita,  kadastro baĢt a ol mak üzere za man 

za man alt yapı  ve bunl ara il avet en e ml ak,  çevre te mi zli k,  ruhsat  gi bi  sözel  bil gileri n 

eriĢi mi ne yöneli k ol arak CBS‟  ye eğili m göster mekt edirler.  Bu gr upta CBS‟ den 

temel bekl enti, i mar, harita, planl a ma ot omasyonunun sağlanması dır.  

1. 6. 3 Özel sektör 

Özel  sekt ör  yapısı  gereği,  ya yatırı m yaptı ğı  konudan doğr udan gelir  el de et me  veya 

bu yatırı mı  araç ol arak kullanarak el de edeceği  faydayı  rant a dönüĢt ürebil me 

dur umunda yatırı ma yönel mekt edir.  Bu hususta CBS‟ ni n mekana yöneli k anali z 

araçl arı nı n kullanı mı  öne çı kmakt adır.  Ancak,  bu nokt ada CBS‟ ye yapılacak ol an 

yatırı mı n kullanılacak veri ni n el de edil mesi  i çin harcanacak bedeli n çok altı nda 

kal ması öne mli bir proble m ol arak karĢı mı za çı kmakt adır.  

Veri  yatırı mı n büyükl üğü,  veri  eksi kli ği,  veri  hatal arı  gi bi  t e mel  sorunl ar yüzünden 

özel sekt ör bu yatırı m alanı na Ģu anda pek sıcak bak ma makt adır [ 1 ]. 

Tür ki ye‟de Tapu- Kadastro Genel  Müdürl üğü de bazı  çalıĢ mal ar  yap makt adır  bu 

çalıĢ mal ardan birisi de TAKBĠ S adı altı nda yürütül meye çalıĢıl makt adır [ 10 ]. 
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CBS si ste ml eri ni n bazı  baĢarısızlı kları nda iyi  araĢtır ma yapıl madan alı nan 

siste ml eri n daha aktif  kullanı ma geç meden kullanıla maz dur uma  gelmel eri  yer 

al makt adır.  Ayrı ca kur uml ar  arası  il etiĢi msi zlik ve her  ka mu veya özel  Ģirketleri n 

kendi  CBS l eri ni  ol uĢt urmaya çalıĢ mal arı  sonucunda verilerdeki  t ut arsızlık t a göze 

çarpmakt adır.  
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2. MODELLE ME DĠ LLERĠ  

Veri yi  t anı ml a ma ve kullanma Ģekli ni  (kayıtların aranması  i çi n gerekli  eriĢi m 

yolları nı  göst eren iliĢkileri)  açı kl ayan kavra msal  or gani zasyona “  Veri  Modeli 

( Kavra msal Model ) ” denir [ 5 ]. 

Kavra msal  modelle me  ve anal og haritaları  karĢılaĢtır mak mü mkündür.  Bi lgisayarl ar 

ve bil gisayar  dilleri  soyut  bir  doğaya sahi ptirler.  Bu yüzden yapılan bir pr ogra mı n 

genel  modeli ni  el de et mek i çi n Ģekiller  ve di yagraml ar  kullanılır.  Kavra msal  model de 

di yagra m ( boxol ogy)  grameri  kullanıl makt adır.  Aynı  Ģekil de haritalarda göz önünde 

bul undurabilir.  Bu duru mda kavra msal  modeldeki  di yagra m gra merini n yeri ni 

haritalarda l ejantlar  ve iĢaretler  al makt adır.  Veri  modeli nde de  aynı  harital arda 

ol duğu gi bi obj eni n veya ol gunun öne mli yanl arı soyutlanmakt adır.  

Modelle me  dilleri  genel de yapısal  prensi pl eri ne veya dili n perspektifi ne göre 7 farklı 

sı nıfa ayrılabilir.  

Yapısal yakl aşı m 

Veri ve veri modelle mesi üzeri nde odakl anmakt adır.  

Neneye dayalı yakl aşı m  

Nesneye dayalı  perspektif  nesneye dayalı  progra ml a ma  dilleri ni n destekl enmesi 

ihtiyacı ndan ol uĢ muĢt ur. Bununl a birli kte nesneye yöneli k analiz ve t asarı m baĢlı 

baĢı na ayrı bir uz manlı k hali ne gel mi Ģtir.  

Davranışsal yakl aşı m 

Bu perspektifi n ana düĢüncesi  dur uml ar  ve bir  dur umdan di ğeri ne dönüĢüm,  yani 

geçiĢlerdir.  Bu perspektif  ile yaĢanılan en büyük pr obl e m kar maĢı k siste ml eri n 

yönetile me mesi dir.  Bu proble mi n üst esi nden gelmek i çi n bazı  diller  AND ve  XOR 

ayrıĢı ml arı na hi yerarĢi k soyutla ma mekani z mal arı ekl e mi Ģlerdir.  
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Kural yakl aşı m 

Bu perspektifi n ana uygul a ma al anları  bil gi  siste ml eri  ve yapay zekadır.  Genel de 

kural If (koĢul) t hen (sonuç) Ģekli ne sahi ptir.  

Fonksi yonel yakl aşı m  

Veri den zi yade yönt e ml er  üzeri nde odaklı dır.  En i yi  bili nen kavra msal  modell e me 

dili, veri akıĢ di yagra ml arı yönt e mi dir. 

Yukarı dakileri n harici nde iletiĢi m ve akt ör rol ü perspektifleri bul unmakt adır.  

Açı kl anan yakl aĢı ml arı n çoğunun bil gi  siste ml erini n geliĢtiril mesi nde gerekli  ol duğu 

açı ktır.  DavranıĢ  modelleri  za man geçti kçe obj eleri n nasıl  değiĢti ği ni  ifade eder, 

fonksi yonel  modeller  bu i Ģl e ml er  esnası nda kullanı cı yı  dest ekl erler.  Di ğer  t araft an 

yapısal  modeller  gerçek dünyanı n st ati k davranıĢları nı  sunarlar.  Nesneye dayalı 

yakl aĢı m yapısal  yakl aĢı ml ar  il e yakı ndan iliĢkili dir,  çünkü bu model  nesnel er 

arası ndaki  iliĢkileri  t anıml a makt adır.  Kural  yaklaĢı ml arı,  değiĢken bil gi si ste ml eri 

içi n ol dukça değerlidir.  

2. 1 Yapı sal Modelle me  

CBS‟ de,  kullanılan “yapısal  modelle me”de “nesneye dayalı  modelle me”ni n aksi ne 

obj e “veri  ve f onksi yon” ol arak ifade edilir.  Yapısal  modelle meni n odağı  veri  ve veri 

modelle mesi,  ana i çeriği  i se varlı klar,  iliĢkiler,  özniteli kler  ve iliĢkilerdeki 

kı sıtlamal ardır (kardi nallik).  

ER ( Entit y Rel ati onshi p) Chen t arafı ndan geliĢtiril mi Ģtir  [12].  Bil gisayar  dünyası nda 

fazla kullanıl ması nı n nedeni,  basit  di yagra mati k sunu mu ve  iliĢkisel  veri  t abanı 

tabl ol arı na kol ay geçiĢi nden dol ayı dır.  ER model i  zayıf  veri  t abanı  yapı sına  rağ men 

gerçek dünyaya ait  verileri n modellenmesi nde ol dukça  i yi dir.  ER modeli ni n i ki 

el e manı bul unmakt adır. Bunl ar: 

a.  ĠliĢkiler 

b.  Öznit elikler 
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Chen varlı ğı  “farklı  ol arak t anı ml anabilen Ģey” ve iliĢki yi  de “varlı kl ar  arası  birli k” 

ol arak t anı ml a mı Ģtır.  Her  varlı k özniteli k kur ul uml arı  il e karakt erize edilmi Ģtir.  Bir 

ER di yagra mı  (  ġekil  2. 2 )  il e bir  kadastroya ait  parsel,  kiĢi  ve sokakl ar  (  ġekil  2. 1 ) 

arası ndaki iliĢkiler Ģekillerle tanı ml anmakt adır.  

         

Parsel  ve sokakların gösterildiği bir kadastro haritası 

 

 

ġekil 2. 1. Parsel ve sokakl arı n göst eril di ği bir kadastro haritası  

 

ġekil 2. 2: Yapısal modelle me ile yapıl mı Ģ bir kadastro iĢle mi [12]  

Model,  (  ġekil  2. 1 )  deki  kavra ma dayan makt adır.  (ġekil  2. 1)  de sokakl ar  ve parseller 

göst eril mi Ģtir.  Bununl a birli kte gerçek dünya ER dili  il e modellenirse bazı 

eksi kli klerle karĢılaĢılır.  EER ( Ext ended Entit y Rel ationshi p)  dili  i se ER modeli ni n 

bir  uzantısı dır  alt  ti p ve birli k kavra ml arı nı  da i çerir.  Bu günü müzün nesneye dayalı 

yakl aĢı mı n bir  parçası dır.  Yapısal  pr ogra ml a ma  dilleri ne ör nek ol arak FORTRAN,  

PASCAL, C, BASI C ve ADA verilebilir [ 3, 12 ]. 



 24 

2. 2 Nesneye Dayalı YaklaĢı ml ar 

Nesneye dayalı  yakl aĢı m,  iliĢkisel  model e bir  alternatif  ol arak bil gi  siste ml eri  i çi n bir 

paradi gma ol muĢt ur.  Bu yakl aĢı m bil gisayar  siste ml eri ne farklı  sevi yel erde 

uygul anabilir. 

 Nesneye dayalı progra ml a ma dilleri 

 Nesneye dayalı analiz ve tasarı ml ar 

 Nesneye dayalı  veri  t abanl arı  ve veri  t abanı yöneti m si ste ml eri  olarak 

gr upl andırılabilirler [ 13 ]. 

2. 3 Nesneye Dayalı Progra ml a manı n Te mel Amacı  

Yakı n za man da nesneye dayalı  yönt e ml erle çalıĢmal ar  bil gisayar  ekranl arında yeni 

ol anakl arı n kapıları nı  açmı Ģtır.  Bu yenili kl erden CBS‟l erde et kilenmi Ģlerdir.  Eski den 

gel eneksel  harita veri  t abanı nı n da pasif  veri  olarak t ut ul an koor di nat  ve öznit eli k 

karakt erleri günü müzde aktif olarak iĢle m gör mektedir.  

Nesne t e melli  progra ml a ma,  pr ogra m veya genel  orta mda yazılı m siste ml eri ni n 

geliĢtiril mesi nde yeni  bir  yönt e mdir.  Nesne t e melli  progra ml a manı n esas  a maçl arı, 

yazılı mı n kol ay büyüyebil mesi ni  sağl a mak,  daha önceden yazıl mı Ģ  ol an yazılı mı n 

tekrar  kullanı mı nı  sağl amak,  yazılı m bakı mı ndan i se kar maĢı klı ğı n ve mali yeti n en 

aza i ndiril mesi dir.  Nesne t e melli  progra ml a ma  kullanıl dı ğı nda,  yazılı mın,  siste mi n 

tasarı m aĢa ması na daha sıkıca bağl andı ğı  gör ül mekt edir.  Nesne t e melli  pr ogra ml a ma 

kavra mı nı n baĢarılı  ol ması nı n arkası nda,  t e mel  düĢünce t arzı nı n i nsanl arın doğal arı 

gereği  sahi p ol dukl arı  düĢünce t arzı na ol an benzerli ği  de yat makt adır. Bugünkü 

anl ayıĢa göre obj el eri n niteli kleri  (geometri k ve özniteli ksel)  ve f onksi yonl arı 

bi çi mi nde t ek varlı k ol arak modellenmesi,  i nsanları n bunl arı  bellekl eri nde konuĢ ma 

dili  yardı mı yl a kavra maları na benzer  bir  yapı yı  yansıt makt adır.  Ġnsanl ar  çevrel eri ni 

nesnel er t opl ul uğu ol arak al gılar ve nesnel er arası ndaki iliĢkileri sorgul arlar.  

Ġnsanl arı n pr obl e m çözmede kullandı kl arı  t e mel  biri m nesnedir.  Bu nedenl e eğer 

pr ogra mcı  kl asi k pr ograml a ma  yönt e ml eri ni  bırakı p,  nesne t e melli  bir  pl atfor mda 

pr obl e ml eri ni  çöz meye çalıĢırsa,  pr ogra mcılık açı sı ndan yeni  ol an bu düĢünce 

tarzı nı n gerçekt e kendi  düĢünce t arzı na çok benzer  ol duğunu görecektir.  Böyl ece bir 
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CBS pr ogra mcısı  il e,  bunu kullanan kiĢileri n gerçek doğa ile düĢünüĢ modelleri 

arası ndaki benzerli k sağlanmı Ģ ol makt adır.  

Sonuçt a i se,  kullanı cı  sisteml e akt arıl mak i stenen verileri  kol ay al gılayabil mekt edir. 

Bu avant ajı n en öne mli  dayanağı,  daha önce belirtildi ği  gi bi,  il gili  somut  veya soyut 

obj eni n yapısal ve fonksiyonel özelli kleri ni n bir büt ün ol ması dır [ 3, 14, 15 ]. 

2. 4. C++ Dili 

C++ dili  C dili  üzeri nde geliĢtiril mi Ģtir  ve C dilini n bir  üst  aĢa ması dır.  C++,  C‟ ni n 

gücünden,  esnekli ği nden ve  et ki nli ği nden faydal anır.  C++,  C il e t a m bir  uyu ml ul uk 

içi ndedir.  C++ dili  kullanılarak,  C kodu yazılabilir  ve geliĢtirilebilir.  Ancak C++,  C 

dili ne nesne te melli progra ml a ma desteği ver mesi ile büyük değer kazanmakt adır.  

C++,  hi brit  veya kar ma bir  dil  ol arak nitelendirilebilir.  He m yapısal C dili ni n 

özelli kleri ne ve he m de nesne t e melli  progra ml a ma  yet eneği ne sahi ptir. Ti pi k bir 

C++ pr ogra mı,  nesne t emelli  progra ml a ma i çi nde yapısal  progra ml a mayı  da  efektif 

ol arak destekl enir. 

C++ bazı  yanl arı nı,  BCOL ve Si mul a 67 di lleri nden esi nl enerek kazanmı Ģtır. 

Ör neği n alt  sı nıf  veya t üretil mi Ģ  sı nıf  kavra mı  Simul a‟  dan alı nmı Ģtır.  Dilde  önceden 

tanı mlı  operat örleri n t ekrar  t anı ml anması,  yani  operat ör  yi nel e me  ol arak ta bili nen 

özelli k ve uygul a manı n herhangi  bir  yeri nde bir  değiĢken il k kez kullanıldı ğı nda ti p 

bil diri mi ni n yapılabil mesi  özelli ği  Al gol  68‟  den alınmı Ģtır.  Di ğer  moder n diller  gi bi, 

kendisi  dı Ģı ndaki  pr ograml a ma  dilleri ni n en i yi özelli kleri ni  al mı Ģtır.  Yi ne  de  en 

yakı n ol duğu dil C‟ dir [ 15 ]. 

2. 5. Nesneye Dayalı Yakl aĢı mı n Te mell eri 

“ Nesne”,  nesneye dayalı  yakl aĢı mı n mer kezi ni  teĢkil  et mekt edir.  Nesneye dayalı 

siste ml erde iliĢkisel  modellerde ol duğu gi bi  sistemi n st ati k davranıĢı  ol duğu kadar, 

iliĢkisel  modellere ek ol arak di na mi k davranıĢlar bul unmakt adır.  Nesneye ait  st ati k 

özelli kler  özniteli kler  il e sunul ur.  Özniteli kl er  daha önceden t anı ml anmı Ģ  al anl ardan 

değerler  al abilir.  Bir  Ģehir  obj esi  isi m,  mer kez,  nüfus  gi bi  özniteli klere sahip ol abilir. 

Ör nek ol arak “Londra” “isi m” özniteli ği  i çi n değer  ol arak verilebilir.  Özniteli kl er 
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obj eni n dur umunu sunarlar.  Obj eye ait  di na mi k yön,  yani  davranıĢlar  ise operasyon 

takı ml arı  t arafı ndan sunul ur.  Operasyonl ara karĢılı k ol arak bir  obj e uygun Ģartlar 

altı nda perfor mans  göst erecektir.  Ör neği n çi zi mi  yapılacak ol an bir  böl geni n ekr an 

üzeri nde sadece göst eri mini n yapıl ması  gi bi  bir  fonksi yonl a yeti nil mez aynı  za manda 

farklı  öl çekl erde il gili böl geni n çi zi mi ni n yapıl ması,  genelleĢtir me gi bi  farklı 

operasyonl ar da uygul anabil mekt edir.  

Böyl e operasyonl ar  böl geni n al anı nı n ve çevresini n hesapl anması,  farklı  öl çekl erde 

böl geye ait  çi zi ml eri n yapıl ması  ve farklı  seviyel erde genelleĢtir meyi, si st e mden 

böl gel eri n ol uĢt urul ması ve  sili nmesi ni  de i çerir. Nesneye dayalı  yakl aĢı ml ar  i çi n 

anaht ar düĢünce aĢağı da ifade edil mekt edir [13].  

Obj e=dur um+f onksi yonluk                                                 (2. 1) 

2. 6. Nesneye Dayalı Progra ml a mada Kull anıl an Nesne 

Nesne,  bir  varlı ğı n sunu munda özel  olarak t anı ml anır  (obje ki mli ği), 

güncelleĢtirilebilir  bir  dur uma  sahi ptir  (obj e özniteli ği)  ve davranıĢları t arafı ndan 

karakt erize edilirler  (obje davranıĢı).  Buna ek ol arak,  bir  nesne di ğer  nesneler  gi bi 

aynı  ki mli ğe değil,  a ma  aynı  yapısal  ve davranıĢsal  karakt erlere (sı nıflandır ma)  ve 

di ğer obj eler ile iliĢkilere sahi ptirler.  

Yukarı da sayılan obj e özelli kleri  gr upl andırılacak ol ursa,  obj e kavra mı nı n hesapl a ma 

dünyası içi nde nasıl gösterilebileceği anl aĢılabilir.  

 Tanıtıcı özelli kler: Özniteli k bil gileri obj eni n tarif edil mesi nde kullanılır. 

 Pr osedür özelli kleri: DavranıĢları n operasyonl ar ile sunul ması dır.  

 Yapı sal  özelli kler:  Bu konuya iliĢki n kavra ml ar sı nıflar,  mi ras,  iliĢkiler ve 

topla mal ar olarak karĢı mıza çı kar.  

Nesne t anı ml anabilir  ve operasyon t al ebi ne göre davranıĢ  göst erir  ve nesneye dayalı 

siste ml erde her  gerçek dünya varlı ğı  aynı  t arzda obj e t arafı ndan sunul ur.  Obj e özel 

ol arak ki mli kl enebilen, özniteli kleri  güncellenebilen,  aynı  za manda davranıĢları 

tarafı ndan karakt erize edilebilen,  varlı ğı n sunu mu ol arak anl aĢılır.  Büt ün bunl ara ek 

ol arak bir  obj e aynı  yapısal  ve davranıĢsal  karakt erlere  (sı nıflandır ma) ve  di ğer 

nesnel er ile iliĢkilere sahiptir.  
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Obj e,  belli  bir  sı nıfa ait  ol an bir  değiĢken ol arak el e alı nabilir.  Obj e,  kendi  sı nıfı nda 

tanı mı  yapılan soyut  veri ti pi ni n bir  ör neği dir.  Sınıf  t anı mı nda var  ol an veri  yapıları 

ve yönt e ml er,  özel  ve dı Ģa açı k ol anlar,  bu sı nıfa ait  ol an obj eye de geç mektedirler.  O 

hal de her  obj e,  ait  ol duğu sı nıfın büt ün karakt erini  üzeri nde t aĢı makt adır. Obj e,  sı nıf 

tanı mı  i çi nde t anı ml anmı Ģ  ol an ( özel  ya da dı Ģa açı k)  büt ün verileri n birer kopyası na 

kendisi  de sahi ptir.  Bunlar,  nesneni n belli  bir  andaki  dur umuna sahi ptirler  ve  o an 

içi n ne durumda ol duğunu göst erirler [ 15, 16 ]. 

2. 7. Nesneye Dayalı Veri Modelle mesi ni n Özellikl eri  

Yeni  nesneye dayalı  dünya da st ati k özelli kler  yeri ni  di na mi k özellikler  il e 

değiĢtir mi Ģtir.  Uygul a ma,  çi zil mi Ģ  özelli kler  yeri ne özelli k kodu ve sakl anmı Ģ 

koor di natlardan el de edilen düzenl enmi Ģ  sunuma  göre yapılır.  Uygula mada her 

obj eye mesaj  yollanır  ve ör neği n obj eden kendisini  çi zdir mesi  i stenir.  Her  obj e, 

kendi ne ait  büt ün bil giyi  kullanarak en i yi  nasıl  çi zilebileceği ne karar  verir.  Bu 

bil giler  özniteli kl er  ve diğer  obj el er  il e ol an iliĢkileri  de i çerebilir.  Bunun anl a mı  i se 

tek bir coğrafi veri takı mından, geniĢ bir üreti m yapılabileceği dir.  

Nesneye dayalı  veri  modeli  obj e sı nıf  hi yerarĢisi ni  ( miras)  ve nesne bi ndir me 

(operat ör overl oadi ng) destekl er. 

Nesne kavra mı nı n nesneye dayalı  veri  modelle mesi ni n mer kezi  ol duğu daha önceden 

de belirtil mi Ģti.  Bir  obj e herhangi  bir  özniteli k değeri nden bağı msı z ol arak ki mli ğe, 

özel  dur uml ara ve operasyon t akı ml arı  ol an genel  ara yüzl ere sahi ptir.  Obj el er 

arası ndaki  et kileĢi mi n t ek anl a mı,  mesaj  geçiĢidir.  Aynı  davranıĢlara ve yapıl ara 

sahi p ol an obj el er, sı nıflar içi nde organi ze edilirler.  

Nesneye dayalı  veri  modeli  il e t opol oji k ve mekansal  özelli kli  nesnel er arası ndaki 

iliĢkiler  daha basit  bir  Ģekil de t abl ol ara i hti yaç olmadan doğr udan yür üt ülebilir.  Bu, 

nesneye dayalı  yakl aĢıml ara ait  ki mli kl e me,  veri  sakl a ma ve soyutla ma  presi bi 

(encapsul ati on), miras ve çok bi çi mlili k (poli morfozl uk) özelli kleri nden dolayı dır. 

Yazılı m mühendisli ği nden bili nen nesneye dayalı  modelle meyi  karakteri ze eden 

özelli kler aĢağı da sı nıflandırıl mı Ģtır.  

Obj e Sı nıfları (Soyut Objel er) 
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 Kar maĢı k ( Ko mpl eks- Birden Çok Obj eni n Ol uĢt urduğu ) Obj eler 

 Obj e Ki mli ği  

 Obj e Yapısı  ve Belli  Dur uml ardaki  DavranıĢların Saklı  Tut ul ması  ya da Veri 

Sakl a ma Ve Soyutla ma Prensi bi ( Encapsul ati on) 

 Ot o mati k Özniteli k Ve Fonksi yon Üstlenme ( Miras)  

 Çok Bi çi mlili k (Poli morfozl uk) [ 3, 12, 13, 17 ]. 

2. 7. 1 Obje Sı nıfl arı  

Yeni  varlı kları  (obj eler) di na mi k ol arak ol uĢt urmak i çi n araçl ara i hti yaç duyul ur. 

Obj el er,  dur uml ar  ( özniteli kler)  ve davranıĢlar  (operasyonl ar)  t arafı ndan t anı ml anır. 

Bunl ara ek ol arak,  aynı  davranıĢ  ve özniteli klere sahi p ol an obj el er  gr upl andırılır. 

Ayrı ca bir  varlı ğı n di ğerleri nden ayrıl ması nı  sağl ayabil mek i çi n,  genelleĢtir me  ve 

özelleĢtir me mekani z ması  kullanılır.  Eğer  bir  siste m yukarı da sıralanan özelli kleri 

içeri yor ise soyut yakl aĢım var de mektir.  

Kar maĢı k pr obl e ml eri  anl a mak ve çöz mek i çi n soyutla ma  kullanılır.  Bi l gisayar 

siste ml eri  nor mal de bu konul arda i nsanl arı  destekl e mek i çi n kullanılırlar,  fakat 

uygul a ma ve yönt e ml er  farklı dır.  Bugün pek çok pr ogra ml a ma dili,  yeni  veri  ti pleri 

ol uĢt urabil meyi  dest ekl e mekt edirler.  Veri soyutl uğu,  ti p kavra mı nı n 

geniĢletil mesi dir.  Böylece soyut  operasyonlara ve soyut  veri  nesnel eri ni n 

tanı ml anması na izi n verilmekt edir.  

Zor unl u siste ml er  ( yapısal  modelle mel er)  ( ALGOL ve  PASCAL gi bi)  i ki  farklı 

bileĢene dayanarak pr obleml eri n çözü mü i çi n çalıĢır.  Ġl k ol arak sahi p olunan veri 

yapıları,  modellenen varlıkları n dur uml arı nı  (özniteli kler)  sunar.  Ġki nci  ol arak sahi p 

ol unan pr osedürler  ve f onksi yonl ar  bu yapılar  il e çalıĢır.  Fakat  veri  yapıl arı nı  ve bu 

yapılar  i çi ndeki  obj e ile çalıĢan pr osedürleri  gizle mek i çi n bir  yapı  yokt ur.  Bu 

pr ogra ml arı n yanı nda Modul a ve ADA gi bi diller ise soyutl uğu daha i yi destekl er.  

Nesneye dayalı  pr ograml a mada her  nesne;  sınıf  (cl ass)  adı  verilen ve kullanı cı 

tarafı ndan t anı ml anan veri  ti pi ni n ör neği dir.  Sı nıfı n soyut  veri  ti pi ol arak t a 

isi ml endirilebil mesi ni n nedeni  yukarı daki  ana özellik ol an kullanı cı nı n kendi  sı nıfı nı 

tanı ml ayabil mesi  özelli ği  nedeni ndendir.  Di ğer  pr ogra ml arda ve özelli kle nesneye 

yöneli k pr ogra ml a ma dilleri nde veri  soyutla manın t e mel  a macı  “bil gi  saklamaktır”. 

Bi rbirleri  ile iliĢkili  fonksi yonl ar  ( nesneye dayalı  progra ml a mada yönt eml er  veya 
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operasyonl ar  ol arak t a ifade edil mekt edir)  veya i Ģle ml er,  veriler  ile birli kte bir  sı nıf 

yapısı na yerleĢtirilir.  Nesneni n t üm özelli kleri  ve davranıĢları  t anı mlı  olduğu sı nıf 

tarafı ndan belirlenir.  

Nesnedeki  veri ye eriĢim f onksi yonl arı  ve i Ģleml eri  i çeren bir  arayüz yar dı mı yl a 

yapılır.  Arayüz genellikl e nesneni n ait  ol duğu soyut  veri  ti pi nde yani  sı nıfta 

tanı ml anır.  Bu Ģekil de tanı ml anmı Ģ  ol an veri  soyutla ma  i Ģle mi,  veri yi uygunsuz 

iĢle ml erden korur.  

Kı saca,  sı nıf  t anı mı  soyut  veri  ti pi ni n i ç veri  yapısı nı  ve bu veri  ti pi nin üzeri nde 

kullanılacak yönt e ml eri n t opl uca t anı mı dır.  Obj e sı nıfı,  uygul a ma yapısı il e il gili 

iken,  obj e ti pi  se manti k düĢünce ile il gili dir.  AĢağı daki  yapılar  obj elere ait  özelli k ve 

uygul a ma iĢle ml eri ni vermekt edir.  

Tanı ml a ma      Uygul a ma 

  Obj e ti pi      Obj e sı nıfları 

  Operasyonl ar     Yönt e ml er 

  ĠliĢkiler      Mesajlar 

Obj e sı nıfları  altı nda,  iliĢkiler  ya da obj el eri n konuyl a il gili  öne mli  özelli kleri  altı nda 

birleĢtiril mesi  kast edil mekt edir.  Ör neği n t üm parselleri n al ansal  büyükl ük,  bi çi m ve 

mali kl erden bağı msı z ol arak bir  obj e sı nıfı  altı nda t opl anması  gi bi.  Obj enin mutl aka 

somut  karakt erde ya da CBS den genelli kle alıĢık ol unan bi çi mde mekansal  ol ması 

gerekme mekt edir.  Ör neğin bir  t aĢı nmazı n satıĢ  iĢle ml eri  (satıĢ  iĢle mi ni n yapıl dı ğı 

müdürl ük,  satıĢ  t ari hi,  eski  mali k,  yeni  mali k ve yevmi ye nu marası  gi bi  bileĢenl erden 

ol uĢan),  obj e gi bi  el e alınabilecek bir  ol aydır.  Yi ne kadastro a maçlı  bi r  CBS de 

“ mali kl er” obje sı nıfını n ol abil mesi gi bi.  

Büt ün obj el er  obj e sı nıfları na bağı mlı dırlar.  Her  sı nıf  i çi n birden fazl a obj e 

bul unabilir,  fakat  her  obj e sadece bir  sı nıf  içi ndedir.  Obj e t arafı ndan ne  gi bi 

değerleri n t ut ul abileceğini,  sı nıf  t anı ml ar.  Değerler  basit  veri  ti pl eri  (t am sayılar, 

karakt erler  ve t ari hler  gibi.)  ol abileceği  gi bi,  daha özel  ti plerde ( geometriler,  yerler, 

raster  veriler  ve t abl ol ar)  ol abilir.  Obj e büt ün bunl ara ek ol arak obj el er arası ndaki 

yapısal bilgi yi veya kaynakl arı tutabilir. 

Nesneye dayalı veri progra ml a ması soyut veri tipleri ve mirası n birleĢi mi dir.  
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OOP≈ADTs (soyut veri tipi) +miras                                 (2. 2) 

OOP=Obj ect Ori ented Progra mmi ng (nesneye dayalı progra ml a ma)  

ADT=Abstract Dat a Type (Soyut veri tipi) 

Sı nıf  bir  Ģabl on t arzıdır.  Bir  sı nıfla ma mantı ğı  söz konusudur.  Pr ogra mda 

kullanılacak belli  nesneler,  ortak bir  t arzdan t üretil meye çalıĢılır.  Bu sistemi n gerçek 

hayat a uygul anması  da aynı  Ģekil dedir.  Ör nek ol arak adres  ol uĢt urul masına yöneli k 

bir  sı nıf  örneği  verilebilir.  Nesneye dayalı  model lemel erde sadece genel  ol arak bir 

obj e t anı mı  yapılır.  Daha sonra gerekli  det ayl ar  ekl enir.  AĢağı da,  anl atılanları n nasıl 

göst erileceği ne dair  bir yapı  bul unmakt adır.  AĢağı da C++ pr ogra ml ama  dili nde 

“ Adres” sı nıfını n ol uĢt urul ması na ait bir örnek bulunmakt adır. 

#i ncl ude <i ostrea m> 

#i ncl ude <cstri ng> 

na mespace st d kullan;  

cl ass adres{ 

char isi m[ 40]; 

char sokak[40] 

char post a kodu[ 10] 

public: 

voi d sakla (char *i, char *s, char *p); 

voi d göst er(); 

};  

voi d adres: sakl a((char *i, char *s, char *p) 

{ 

strcpy(isi m, i); 

strcpy(sokak, s); 

strcpy(post a kodu, p); 

} 

voi d adres::göst er() 

{ 

cout <<isi m<< “\ n”; 

cout <<sokak<< “\ n”; 
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cout <<post akodu<< “\ n\n”;  

} 

int mai n () 

{ 

adres a; 

a. sakl a(“Ah met ”, “Çi çek”, “80000”); 

a. göst er(); 

ret urn 0; 

} 

[ 3, 14-16, 18, 19 ]. 

2. 7. 1. 1 Obje sı nıfları nda kull anıl an operasyonlar 

Bi r  obj eni n sadece yapısal  niteli kleri  öne mli  deği ldir.  Ör neği n bir  obj e il e i nsanl arı n 

hangi  i Ģle ml eri  yapabileceği  ya da di ğer  bir  ifade il e,  bir  obj e i çi n uygulanabil ecek 

operasyonl ar da objeleri n parçal arı olarak el e alı nır.  

Operasyon ol arak,  bir  parseli n e ml ak vergisi  değeri ni  hesapl a mak i çi n kull anılan 

“fonksi yon” ( değer  ol uĢt uran f onksi yon)  ve “prosedür” ol arak,  i nĢaat  r uhsatı 

iste mi ni n kabul ü ya da reddi iĢle mi içi n gerekli adıml ar düĢünül ebilir. 

Obj e üzeri ndeki  çalıĢ malar,  obj eni n sı nıf  t anı mı nda t anı mlı  ol an yönt e mlerden biri 

veya birkaçı  uyarılarak gerçekl eĢtirilirler.  Nesne t e melli  progra ml a mada bi r  yönt e mi 

uyar mak,  yönt e me mesaj yolla mak ol arak t a bili nir.  Dı Ģarı dan sadece obj eye mesaj 

göndererek obj eni n nasıl  davranması  gerekti ği  belirtilir.  Nasıl  yönt e ml er,  nesne 

temelli  ol mayan dillerdeki  pr osedür  ve f onksi yonl ara benzetili yorsa,  yönt e me 

yollanan mesaj  da,  pr osedür  veya f onksi yonl ar  çağrılırken kullanılan para metrel er 

gi bi  para metreler  i çerir.  Bi r  yönt e mi n uyarıl ması  veya yönt e me mesaj  gönderil mesi, 

genelli kle obj ede sakl anan veri  üzeri nde değiĢi klik ol uĢt urur.  Bu nedenle obj eni n 

yapısı  i çi ndeki  veriler,  obj eni n ol uĢt urul duğu andan iti baren geçirdi ği  yaĢantı nı n bir 

anl a mda sonucudur.  Burada obj eni n yaĢantısı ndan kast edilen,  çeĢitli  paramet rel erle 

obj eni n yönt e ml eri ne uygul anan mesajlar ve neden ol dukl arı değiĢi kli klerdir.  

Far klı  sı nıflara ait  obj eler,  kendileri ne gönderilen mesaj  aynı  ol sa bile bu mesaj a ol an 

tepkileri  farklı  ol abilir.  Obj e mesaj a kendi  yönte mi ni n gerektirdi ği  bi çimde  yanıt 
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verecektir.  Bu da  yi ne insan düĢünce mantı ğı na yakı ndır.  Ġnsanı n gerçekl eĢtir mek 

istedi ği  iĢle m,  kullanılan i fadel er  farklı  olsa da aynı  a maca yöneli kse,  farklı  obj el er 

içi n bu iĢle mi n farklı sonuçl ar ver mesi i nsan düĢüncesi ne uygun değil dir.  

Bi r  obj eni n davranıĢları  o obj eni n operasyonl arı  tarafı ndan t anı ml anır.  Bi r  yönt e m 

kesi n obj eler  i çi n operasyonun uygul anması nı  dest ekl e mekt edir.  Ayrıca farklı 

obj eler,  aynı  operasyon i çi n farklı  yönt e ml ere sahi p ol abilir.  Bu mekani z ma 

“yönt e ml eri n farklılaĢtırıl ması  (overrri di ng)” ol arak adl andırıl makt adır.  Bir  obj eye 

bir  mesaj  gönderildi ği  za man bu obj e yönt e mi  çalıĢtırır  ve di ğer  bir  objeye mesaj 

yollayabilir.  Mesajlar  obj e et kileĢi mi  i çi n kullanılırken,  yönt e ml er  bir  mesaj daki 

reaksi yon ol arak çalıĢırlar.  Yönt e ml er,  obj eler  arası ndaki  et kileĢi m i çi n sadece ara 

yüzdür.  Bazen obj eni n özniteli ği  siste mi n gi zl en meyi  (encapsul ati on)  destekl e mesi 

doğr ult usunda doğr udan i Ģlenebilir.  Bazı  pr ogra ml ar  i se,  yönt e ml er öznit eli k 

değerleri  t arafı ndan doğr udan dest eklenmeli dir.  Bu siste ml er  güçlü gi zl e me 

(encapsul ati on) özelli kleri göst erirler.  

Yönt e ml er  farklı  özelli klere sahi ptir.  Her  bir  yöntem aĢağı da adı  geçen özelli kl eri n 

birleĢ mesi nden ol uĢ muĢtur. Özelli klere ait kısaca bil gi ver mek gereki rse. Bunl ar:  

 Geri  dönen değerler:  Geri  dönen değerlerde yönteml er  sadece bil gi ni n geri 

alı mı nda kullanılır. 

 Yan et kiler: Obj eye ait özniteli k iĢlenmesi nde kullanılır.  

 Para metrel er:  Bazı  yönt eml erde para metre bul unur,  bazıları nda i se bul unmaz. 

Eğer  bir  yönt e m paramet reye sahi p i se,  yöntem ön hesapl anabilir  bir  özelli ğe 

sahi ptir. Para metresiz bir yönt e m i çi n ise sadece bir sonuç ortaya çı kmakt adır.  

Çokl u yönte ml er  

Çokl u yönt e ml er  çokl u poli morfi k f onksi yonl ar  ol arak anl aĢılır.  Çokl u yönt e ml er, 

kullanı cı ya  aynı  i si ml e,  fakat  farklı  para metreler  i le farklı  yönt e ml eri  uygulayabil me 

i mkanı  sağl arlar.  C++ da çokl u yönt e m i çi n “+” veya “-” operat örleri  örnek ol arak 

verilebilir.  Bazı  siste ml er  siste mi n operasyonu süresi nce kullanı cı ya yönt e ml eri 

değiĢtir me i zni  verirken,  C++ gi bi  bazı  diller  bu özelli ği  dest ekl e mezl er  [ 3,  15,  16, 

20 ]. 
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2. 7. 2. Objel er arası ndaki iliĢkileri n kurul ması  

Obj e birleĢi mi  gerçek dünya yapısı nda ve sistemde  ol dukça öne mli dir. Obj el eri n 

kar maĢı k i ç yapısı  il e modellenmesi ne i zi n verir.  Nes neleri n t opl anı p bir  araya 

getiril mesi nde çeĢitli yollar vardır. Bunl ar; 

 Agr egasyon 

 As osizyon 

 Düzenli birleĢtiril mi Ģ nesnel er 

2. 7. 2. 1. Agregasyon 

Büt ün bir  obj e t ektir.  Bi r  obj e ol an “t aĢı nmaz mal ”,  “parsel ” ve “ot uranl ardan” 

ol uĢur.  Obj eye eğer  agregasyon i Ģle mi  uygul anır  ise bir  obj e,  se mantik ol arak 

geniĢletil mi Ģ duruma gelir. Bazen ilave kısıtlamal ar zorla ekl enebilir.  

Agr egasyon iliĢkisi  ,  kar maĢı k obj eleri n ol uĢt urul ması nda kullanılır.  Bu i Ģl e mde 

obj eler  parçal ardan ol uĢmuĢt ur.  Bu parçal ar  i se kendil eri ne ait  parçal ardan ol uĢur. 

Bi r  bel geni n paragraflardan,  paragrafları n satırlardan ve satırları n karakt erl erden 

ol uĢ ması  kar maĢı k obj elere ait  bir  ör nek ol arak verilebilir.  Obj el er  ve alt  obj eleri 

arası ndaki  iliĢkiler,  alt obj el eri n pr osedürl er t arafı ndan t anı ml andığı  pr osedür 

sunu ml arı,  bir  obj eni n alt  obj esi ni n listeleri ni  sakladı ğı  obj e ki mli ği  sunumu ve  alt 

obj eleri n doğrudan obj e içi nde saklandı ğı değer tabanlı sunu ml ar olarak ayrılabilir.  

Bu aĢa mada aynı  za manda kar maĢı k obj el er, bağı mlı  obj elerden  söz  et mek 

mü mkündür.  Kar maĢı k obj eler,  kar maĢı k obj elerin hi yerarĢisi  ile bir  obj e ol arak 

görev yapar.  Bir  araç i çin bu ör neği  ver mek uygun ol ur.  Ar acı n gövdesi  ve kapıl ar 

ayrı  ayrı  aracı n birer  parçası dır.  Bunun ı Ģı ğı nda arabanı n kar maĢı k obj e ol duğunu 

söyl enebilir  ve kar maĢı k obj e,  obj e hi yerarĢisi ni n köküdür.  Bağı mlı  obj el er i se,  di ğer 

obj elerden ol uĢ muĢt ur.  Bel ge,  bu dur um i çi n  güzel  bir  ör nek ol arak verilebilir.  Buna 

göre bel geyi  ol uĢt uran paragraflar  sadece bel ge ol duğunda mevcutt ur.  Bel ge sili nir 

ise, paragraflar da silinir.  
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2. 7. 2. 2 Asozisyon iliĢkisi 

Böl ge ti pi  obj esi  ile farklı  böl ge obj eleri ni n iliĢkileri  ol abilir.  Mekansal obj el eri n 

araları ndaki  iliĢkiler  i ncel enecek ol ursa nokt a-nokt a iliĢkisi  ol arak,  komĢ usudur, 

dağıtıl mı Ģtır  nokt a-çi zgi  iliĢkileri  i çi n yakı nı nda,  nokt a-alan iliĢkisi  i çi n merkezi nde, 

içi nde çi zgi-çizgi  iliĢkisi geçer,  birleĢir,  çi zgi-alan iliĢkisi  kesiĢir,  sı nırı nda ve al an-

al an iliĢkileri  i çi n çakıĢır  gi bi  iliĢkiler  mevcutt ur.  Bunun yanısıra sağı nda,  sol unda, 

yanı nda,  üst ünde,  aĢağısında,  arkası nda,  önünde,  yakı nı nda,  uzakt a,  arasında gi bi 

çeĢitli  iliĢkiler  de ifade edil mekt edir.  Nesneler arası ndaki  iliĢkilere bi raz açı klı k 

getir mek gerekebilir.  Eğer  bir  obj e mantı ki  ol arak bir  veya birden fazl a nesne il e 

ilgili ise objeler arası nda iliĢki den söz edebilir.  

 Ġl k iliĢki  obj eni n özniteli kleri ne uygul anabilir. Ör nek ol arak bir  i Ģyeri 

verilebilir.  Her  ki Ģi  i Ģveren özniteli ği ne sahi p ol abilir.  Di ğer  t araftan her  Ģirket,  bu 

iĢyeri  i çi n çalıĢan kiĢilerden kur ul u bir  iĢçi  özniteli ği ne sahi ptir.  Bazı  siste ml er  bu 

iliĢkileri  t ersi ne dur uml arda da dest ekl er.  Bu ol dukça öne mli  bir  özelli ktir.  Çünkü  

bir  özniteli k güncellendiği nde di ğeri  de ot omatik ol arak güncelleĢecektir.  Böyl ece 

siste mi n güven ver mesi sağl anır.  

 ĠliĢki  göst eri mi ne ait  di ğer  bir  ol asılı k i se iliĢki nin obj e gi bi  uygul anmasıdır. 

Öğr enci,  üni versite ve ders  arası ndaki  iliĢkiler i çi n i ki den daha yüksek dereceli 

iliĢkilerden söz edilebilir.  

Bazı mü mkün ol abilecek iliĢkiler incel enirse:  

a. İsteğe bağlı seçi m ( Optionality ):  

Böyl e bir  iliĢki  sayesi nde i steğe bağlı  ve zor unl u iliĢkiler  birbiri nden ayrılabilir. 

Ör nek ol arak kiĢi  ve i Ģveren ör neği  verilecek ol ursa,  büt ün kiĢileri n bir  i Ģveren 

ol ma ması gi bi. 

b. Kardi nallik:  

ĠliĢkiler bazı sevi yel erde göst erilebilir. 1: 1, 1: m, m:n 

c. Transf er edilebil me:  

ĠliĢkiler  transfer  edilebilir  ve edile mez ol arak ayrılabilir.  Buna göre ki Ģi  ve Ģirket 

arası ndaki  iliĢki  verilebilir.  Eğer  transfer  edilemez  not u ekl enirse ki Ģi i Ģvereni ni 

değiĢtire mez.  

d. Se mantiklik:  

Si ste ml er iliĢkiler arası ndaki se manti kli ği destekl eyebilirler [13, 16 ]. 



 35 

2. 7. 3 Obje Ki mli ği  

Obj e ki mli ği  onu di ğerleri nden ayıran özelli ği dir  ve bir  siste mde nesne ki mli ği  il e 

var  ol ur  ve bu var  ol uĢ, değerleri nden bağı msı zdır.  Nesne ki mli ği,  ana bir  siste m 

yapısı dır.  Buna rağmen modelle me  yönt e ml eri nin büt ün dur uml arı nda yankıl anma 

göst er mekt edir.  Uygul ama  al anl arı ndaki  pr obl eml er  özniteli k değerleri nden bağı msı z 

özel  bir  ki mli ğe sahi p olup ol madı ğı dır.  Bu bir  ör nekl e açı kl anabilir.  Ġsmi  “ Mi ke” 

ol an birisi,  i si m değil dir.  Ġsi m değiĢebilir  veya vücutta bazı  değiĢi kli kler  ol abilir, 

fakat kiĢi ye ait ki mli k her za man aynı kal acaktır. 

Nesne ki mli ği  siste ml ere t al epl er  doğr ult usunda uygul anabilir.  Her  sistem özel  bir 

obj e ki mli kl eyi ci ye sahiptir  ve asl a bir  obj e ol uĢturul urken değiĢtirilemez ve  sadece 

obj e t ahri p ol muĢsa atılır.  Bu ki mli kl eyici  di ğer  obj eleri n özniteli kleri ne ekl enir.  Bir 

obj e kendi herhangi özniteli ği nden bağı msı z iç tanı ml a ması na sahi ptir.  

Obj e ki mli ği ile ilgili olarak bazı bakıĢ açıları Ģöyledir.  

 Bi r obje siste mi obj eler takı mı olarak tanı ml anabilir.  

 Obj e ki mli ği ne ek ol arak kar maĢı k obj elere ait  kavra ml arda,  obj e 

karĢılaĢtır ması verilebilir.  

1. Ki mli k: Ġki obje sadece ve sadece, özdeĢ ol mal arı durumunda aynı obj elerdir.  

2. Sı ğ eşitlik:  Ġki  obj eni n eğer  sadece özniteli kleri özdeĢ  i se,  sı ğ eĢitlik kavra mı ndan 

söz edilir.  

3. Deri n eşitlik: Değerleri tekrarlanan i ki obj e arasında deri n eĢitlik bul unmakt adır.  

 Varlı ğa ait  dest ekl e me,  güçl ü ve zayıf  ol ması na göre i ki ye ayrıl makt adır. 

Ki mli ği n dest ekl enmesi içi n i ki farklı boyut vardır.  

1.  Sunu m boyut u 

2.  Geçi ci boyut. 

Sunu m boyut unda en zayıf  ki mli k dest ekl emesi  bir  obj eni n veri t arafı ndan 

ki mli kl enmesi  sonucu oluĢur.  Buna ör nek ol arak iliĢkisel  siste ml erdeki  anaht ar 

değeri  verilebilir.  En güçl ü dest ekl e me i se ki mliği  i nĢa et mektir.  Buna örnek ol arak 

nesneye dayalı siste ml er verilebilir.  
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 Büt ün bunl ara ek ol arak obj e payl aĢı mı  ve obje güncelle mesi  adı  verilen 

öne mli bir konu daha vardır. 

Obj e payl aĢı mı nı n anl amı  i ki  veya daha fazl a kaynak aynı  obj eyi  göst erebilir 

Ģekli ndedir.  Ġki  veya daha fazl a obj e aynı  obj eyi  payl aĢabilir.  Ör nek ol arak i ki  obj e 

(anne ve baba)  di ğer  bir  obj eyi  (çocuk)  i Ģaret  edebilir.  Bunl ar  bir  obj eyi  payl aĢırlar. 

Çocuk obj esi  üzeri nde yapılacak ol an bir  güncelle me i Ģle mi  di ğer  i ki  obj eye de 

yansı yacaktır.  Bu yüzden sadece bir  güncelle me yet erli  ol acaktır.  Çocuk obj esi ni n 

aile obj eleri  i çi ne sakl an ması  dur umunda i se i ki  güncelle me  i Ģle mi  gerekmekt edir 

[13, 16 ]. 

2. 7. 4. Depol a ma ( Encapsul ati on) 

Yapı sal  progra ml aya uygun ol arak geliĢtiril mi Ģ  olan C dili ni n en öne mli  probl e mi,  bu 

dille yazıl mı Ģ  ol an pr ogra mı n her  kesi mi ni n her  kullanı cı  t arafı ndan i stenildi ği  za man 

istenil di ği  bi çi mde değiĢtirilebil mesi dir.  Bu duru mda kullanı m sırası nda t ut arlılı k 

ilkesi ni n bozul ma  i htimali  vardır.  Bunu önle mek i çi n C++ dili nde depol a ma 

(encapsul ati on)  mekani zması  geliĢtiril mi Ģtir.  Burada ifade edil mek i stenen,  bir 

obj eye ul aĢı mı n pr ograml a ma  sırası nda t anı mlanacak bazı  i Ģle ml er  ile sı nırlı 

tut ul ması dır.  

Kull anıcı nı n çoğu kez veri  modelle mesi ni n içerdi ği  operasyonl arı n ayrı ntısı nı 

bil mesi ne gerek yokt ur. Bi r  anl a mda depol a ma (encapsul ati on)  bazı  iĢle ml eri n 

kullanı cı ya kapatıl ması  ol arak t a t anı ml anabilir.  Kull anı cı nı n bu i Ģl e ml erin pr ogra m 

tarafı ndan nasıl  yapıl dı ğını  bil mesi ne gerek yoktur.  Onun i çi n öne mli  ol an saklı 

iĢle ml eri n yazılı m t arafından doğr u yapılı yor  ol ması dır.  Böyl e bir  mekani z ma 

kullanı cı yı  ayrı ntılardan kurtarır  ve veri  t abanı nda t ut arlılık sağl ar.  Bir  nesneni n i ç 

verisi ni  ve met otları nı sakl a ması  ol anağı  olarak t anı ml anabilen veri  gi zl e me 

sayesi nde nesneni n yal nızca progra ml anabilir kısmı na eriĢilebilir. 

Bazı  obj e gr upl arı  (sı nıf)  ve pr osedürl er  ( yöntem)  veri  sakl a ma ve  soyutl a ma 

prensi bi nde gi zlenir  ve birlikte yönetilir.  Pr osedürü aktif  hal e getir mek i çi n pr ogra m, 

gi zlenmi Ģ  veri-prosedür  takı mı na bir  mesaj  yollar, sonuçt a aktif  ol an pr osedür  farklı 

bir takı ma mesaj yollayabilir.  
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Soyut  bir  veri  ti pi,  modülün bir  parçası nda gi zl enir.  Arayüz i se bu gi zl enen veri  il e 

çalıĢ mayı  dest ekl er.  Obj e,  dur um ve davranıĢları  gi zler.  Nesneye dayalı  siste ml er  il e 

çalıĢ mal ar  yapanl arı n herhangi  bir  veri  saklama ve soyutla ma   derecesi 

bul unma makt adır.  Operasyonl arı n ara yüzl er gi bi  dest ekl eneceği  mi ,  yoksa 

özniteli klere obj eni n dı Ģından eriĢilebileceği  mi  sor ul arı  nesneye dayalı  sist e ml erde 

sorul abil mekt edir. C++, bu kararı kullanı cı ya bırakır.  

Pr osedür  gi zl enmesi  duru munda bir  obj eye ul aĢabil meni n t ek yol u pr osedürl erdir 

(yönt e ml er).  Di ğer  t araftan veri  ve yönt e ml er  özel  veya genel  ol abilir.  Bu dur u mda 

dıĢ gi zlenmeden söz edilir.  

C++ il e esnek bir  veri  sakl a ma ve soyutla ma  prensi bi  (encapsul ation) yakl aĢı mı 

a maçl anmakt adır.  Kull anı cı  özel,  korumalı,  genel  veri  üyel eri  ve üye f onksi yonl arı 

tanı ml ayabil mekt edir.  Özeli n anl a mı,  sı nıfın sadece üye f onksi yonl ar  i çi n gör ülebilir 

ol ması dır.  Kor umanı n anlamı,  sı nıfı n ve onun alt sı nıfları nı n üye f onksi yonl arı  i çi n 

gör ülebilir ol ması dır. Geneli n anl a mı, herkes tarafından görül ebilir ol ması dır.  

Veri  sakl a ma ve  soyutla ma  prensi bi  ol an encapsul ati on bir  siste m yapısı  ve aynı 

za manda pr ogra ml a ma felsefesi dir.  Girilen veri  yasal  giriĢler  il e kı sıtlanır.  Yasal 

ol mayan giriĢler  veri t arafı ndan engellenir ve  üye f onksi yonl ar t arafı ndan 

dest ekl enir.  

Obj el eri n dur uml arı  ve yönt e ml eri  gi zlenir.  Daha yüksek bir  sevi yede t asarı  alt 

siste ml eri  veya uygul a ma modülleri  di ğer  modüllerin ara yüzl eri ne karĢı  bir genel  ara 

yüz t arafı ndan gi zlenir.  Bu yüzden kat manlı  yazılı ml ar  bağı msızlı ğı n ve 

uygul a manı n bir  sevi yeden di ğer  sistemde  t abakanı n se manti kli ği ni n 

et kilenme mesi ni sağlar.  

Nesneye dayalı  progra ml a ma da,  kar maĢı k veri  tipi  il e çalıĢılabil meyi  ,  üst  sı nıfları n 

ol uĢt urul abil mesi ni,  kendi ne ait  değiĢkenl er i çerisi nde veriler  t utabilen obj e 

modelle meyi,  ve t anı ml an mı Ģ  yönt e ml er  kullanarak veri ni n değiĢtiril mesine  ol anak 

sağlanması  veri  depol a ma (encapsul ati on)  sayesi nde mü mkün ol makt adır  [ 3,  13,  16, 

17, 20 ]. 
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2. 7. 5 Ot o mati k Öznitelik Ve Fonksi yon Üstl enme ( Mi ras ) 

Nesneye dayalı  veri  modelle mesi nde obj el eri n davranıĢları  da veri  ol arak el e 

alı ndı ğı na göre aynı  davranıĢı  göst eren birden çok obj eni n bul unması  doğal dır. 

Ör neği n t aĢı nmazl ar  genelli kle alı nı p satılabilen obj elerdir.  Bazı  t aĢı nmazlar  i çi n bu 

satıĢı  sı nırlayan i Ģle ml er  devreye girebilir.  Yapısal  progra ml a ma dilleri nde bu yapı yı 

ifade et mek i çi n araçl ar  yet erli  uygunl ukt a değil dir.  Obj e sı nıfları  genelli kle birbirleri 

ile hi yerarĢi k bir iliĢki içinde bul unmakt adır.  

Burada hi yerarĢi deki  alt sı nıf,  süper  sı nıfa ait  büt ün özelli kleri  mi ras  alır.  Aynı 

za manda mi rasl anılan bu özelli kler  dı Ģı nda bazı ek özelli kler  de ekl enebilir.  Büt ün 

bunl ara ek ol arak bir  alt  sı nıfa geçen süper  sı nıfı n bazı  özelli kleri  fonksi yonl uk veya 

geliĢi m içi n baĢka bir davranıĢ üretecek bi çi mde tekrar tanı ml anabilir.  

Obj e hi yerarĢisi ni n anl atıl ması  i çi n “bi na” ör neği  verilebilir.  Bi nal arı  “resmi  bi nal ar” 

ve “res mi  ol mayanl ar” olarak i ki  farklı  parçaya ayırabilir.  Bunl arda kendi  i çl eri nde 

kullanı m dur uml arı na göre res mi  bi nal ar  “ca mi ,  okul ” vb.  res mi  ol mayanl ar  i se 

“konut ”,  “iĢyeri” vb.  olarak farklı  böl üml ere ayrılabilir.  Yi ne bir  okul  obj esi 

ilköğreti m,  lise ve meslek lisesi  ol arak ayrılabilir.  Buna göre bi na t e mel  obj edir. 

Bi naya ait  kapı  nu marası,  yapı m yılı,  i nĢaat  t ürü gi bi  özelli kler  özniteli k ol arak 

modellenebilir.  Bunun sonucu ol arak res mi  bi nalar  ve res mi  ol mayan bi nal ar  hi ç bir 

belirt me ol madan bi na obj esi ni n özniteli kleri ne sahi p ol urlar.  Özniteli kl erin değerleri 

farklı  ol abilir.  Burada değer  ve özniteli k kavra mı  karıĢtırıl ma ması  gereken nokt adır. 

Aynı  za manda lise obj esi  kendi ne ait  ek özelli klere de sahi p ol abilir.  Buna ör nek 

ol arak müdür  ve spor  sal onuna sahi p ol ması  verilebilir.  Bu özelli ği  sayesi nde 

nesneye dayalı  veri  modelle mesi  veri  t ut arlılığı nı güvenceye al makt a ve  kodl a mada 

tasarruf sağl anmakt adır.  

Mi ras  öne mli  bir  siste m ve gerçek dünya yapısı dır.  Tekrar  kullanı m burada moti ve 

edi ci  fakt ördür.  Si ste ml eri n i çeri ği nde düzenl enmi Ģ  daha önceden var  ol an nesne 

veya obj e ti pi nden yeni  bir  obj e çeĢi di  veya ti p ol uĢur.  Gerçek dünyanı n 

modellenmesi nde miras iki farklı alanda görev alır. Biri di ğeri ni n tersi dir.  

 GenelleĢtir me 

 ÖzelleĢtir me ( uz manlı k ) 
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GenelleĢtir me:  

ÇeĢitli  nesne ti pl eri ni n özelli kleri ni n soyutlanması.  Ör nek ol arak “köy”,  “Ģehir” 

verilebilir.  Bunl ar  “yerleĢi m biri mi ni n” açılı mıdır.  Yerl eĢi m biri mi  burada bir 

genelleĢtir medir.  

ÖzelleĢtir me:  

Nesne ti pl eri ni n r olleri ne göre parçal anması.  Ör nek ol arak yol cunun özeli  ol arak, 

ot oban kullanı cısı ve demi r yol u kullanı cısı verilebilir. 

Nesneye dayalı  modeller  bu yapıları  farklı  destekl erler.  Özniteli k mi rası,  yapısal 

modelle meni n geniĢletilmi Ģi  ol an EER dili ni n özelli ği dir,  bununl a birli kte nesneye 

dayalı  kur ul uml ar  da miras  yönt e ml eri ni  dest eklemekt edir.  Bu yüzden  üçgen ve 

di kdört gen,  poli gonun alt  çeĢitleri  ol arak el e alınabilir.  Alt  ti p,  süper  tipi n büt ün 

özniteli k ve operasyonl arını miras alır.  

Ör neği mi zdeki  üçgen ve di kdört gen bazı  operasyonl ar  il e özelleĢtirilebilir.  Bu 

Ģekiller  i çi n eĢkenar  üçgen mi ?,  kare mi ? gi bi  bazı  özelli kler  sunul abilir.   Bool en 

obj eler  eĢkenar  üçgen mi ? Yoksa kare mi ? ol duğuna karar  verir.  Uygul a ma 

operasyonl ar  i çi n kendileri ni n de bazı  özel  yönte ml eri  ol abilir  (  çok bi çi mlili k ). 

Ör neği n al gorit ma uygulaması  “al an” operasyonu di kdört gen veya üçgende farklı 

ol abilir aynı za manda, poligon yönt e mi nde de farklı olabilir.  

Mi ras  i ki  farklı  al ana ayrılabilir.  Bunl ar  t ekil  mi ras  ve çokl u miras  ol arak 

adl andırıl makt adır. 

2. 7. 5. 1. Tekil mi ras: 

Bi r  sı nıf  sadece bir  at aya sahi ptir.  Bir  aile bulunur.  Hi yerarĢi  sadece bir  ağaca 

sahi ptir.  ÖzelleĢtiril mi Ģ bir  obj e ti pi  t ekil  üret ken ti pi n davranıĢları nı n ve 

özniteli kleri ni  miras  alır.  Bazı  dur um ve davranıĢları  kendisi ne ekl e mek mü mkündür. 

Ör neği n “gör ünen çoklu çi zgi  ti pi”,  “çokl u çizgi ni n” özelleĢ mi Ģ  halidir.  Bazı 

yönt e ml er  ekl enerek çoklu çi zgi ni n harita üzeri nde veya ekran üzeri nde gör ül mesi 

sağlanır.  

2. 7. 5. 2 Çokl u mi ras 
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Burada birden fazl a aile var dır.  Tekli  mi ras  düĢüncesi ni n geniĢletil mi Ģ  bi çi mi dir. 

Burada bir  ti pi n birden fazl a süper  ti pten davranıĢ  ve özniteli k al ması na izi n verilir. 

Çokl u mi ras  daha kar maĢı k siste m dest eği ni  gerektir mekt edir.  Bir  alt  t ipteki  bir 

operasyon i çi n yönt e ml er  birden fazl a süper  sı nıfından mi ras  alı nabilir.  Di ğer  bir 

çatıĢ ma  i se,  mi ras  alı nan özniteli kler  veya operasyonl ardaki  i si m karmaĢası ndan 

dol ayı dır. Bu probl e ml eri çöz mek içi n bazı prot okoller kullanıl ması gerekir.  

Ayrı ca se manti k mi ras  ve si nt akti k mi ras  da t anı ml anabilir.  Se manti k mi ras,  bir 

tasarı m yapısı dır.  Obj e sı nıfları  arası nda bir kavra msal  bağı mlılı k uygul anır. 

Si nt akti k mi ras  i se pr ogra ml a ma  t ekni ği dir  ve kodl arı n t ekrar  kullanılabil mesi nde 

kullanılır.  

Nesneye dayalı  pr ogra ml a ma  dilleri nde sınırlar  arası ndaki  operasyonl arı n 

payl aĢı mı nı n destekl enmesi içi n miras çok sı klı kla kullanılır.  

ADT≈ti p+operasyonl ar + veri depol a ma ( encapsulati on )  ( 2. 3 ) 

sı nıf≈ADT+mi ras+ör nekleri n koleksi yonu    ( 2. 4 ) 

Mi ras kavra mı ise aĢağı daki gi bi tanı ml anabilir; 

Önceli kl e “ meyve” adlı  özel  bir  sı nıf  t anı ml anı yor.  Daha sonra üst  sı nıfa bağlı  ol arak 

“el ma” adlı  alt  sı nıf  t üretil mekt edir.  Yapılan hi yerarĢi k düzene göre “el ma” alt  sı nıfı 

“ meyve” üst  sı nıfı nı n özelli kleri ne sahi p ol ması nın yanı  sıra kendi ne de  ait  birtakı m 

özelli kler de al makt adır. 

// sı nıf mirası na iliĢki n bir örnek.  

#i ncl ude<i ostrea m> 

#i nl ude<cstri ng> 

na mespace st d kullanılı yor;  

enu m yn {hayır, evet }; 

enu m col or {kır mı zı, sarı, yeĢil, turuncu};  

 

voi d out (enum yn x); 

char *c[] ={“kır mı zı ”, “sarı”, “yeĢil”, “t uruncu”};  

// Genel meyve sı nıfı. 
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Cl ass meyve{ 

// Te mel sı nıf içi ndeki herĢey public 

public: 

enu m yn sürekli; 

enu m yn mevsi mli k; 

enu m yn ağaç;  

enu m yn tropic; 

enu m yn tropi k; 

enu m col or clr; 

char isi m [40]; 

};  

// El ma sı nıfı üretiliyor. 

Cl ass El ma : public meyve{ 

enu m yn piĢir mek içi n;  

enu m yn suyu içi n; 

enu m yn ye mek içi n; 

public: 

voi d sete (char *i, enum col or c, enum yn ck, enum yn crchy, enum yn e); 

voi d göst er(); 

};  

voi d el ma:: seta(char *i, enu m col or c, enum yn ck, enum yn crchy, enum yn e) 

{ 

strcpy (isi m, i); 

sürekli =hayır; 

mevsi mli k=evet; 

 

ağaç=evet; 

tropi k=hayır; 

clr =c; 

piĢir mek içi n=ck;  

ez mek içi n=crchy;  

ye mek içi n=e;  

} 

voi d el ma:: göst er() 
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{ 

cout <<isi m”el ma: ”<<”\ n”;  

cout << “Sürekli:”; out (sürekli); 

cout << “ Mevsi mli k: ”; out ( mevsi mli k); 

cout << “Ağaç: ”; out ( mevsi mli k); 

cout << “Tr opi k: ”; out (tropi k); 

cout << “Col or:”<<c[clr]<<”\ n”;  

 cout << “PiĢirilir mi ?: ”; out (piĢir mek içi n); 

cout << “Ezili p suyu çı karılır mı ?: ”; out (ez mek için);  

 cout << “Yenir mi ?: ”; out (ye mek içi n); 

cout << “\ n”; 

} 

voi d out (enum yn x) 

{ 

 if(x= =no) cout <<hayır\ n”;  

 else cout << “evet\ n”; 

} 

int mai n() 

{El ma e1; 

e1. set e( “Amasya”, kır mı zı, hayır, evet, evet); 

e1. göst er(); 

ret urn 0; 

} [ 3, 13, 17-19 ]. 

2. 7. 6 Çok Bi çi mlili k ( Poli morf ozl uk)  

Bi r  f onksi yon değiĢi k sınıflardaki  obj elere uygulanması yl a aynı  mantı ksal  sonucu 

ver mesi  anl a mı ndadır.  BaĢka bir  deyiĢle,  aynı  i si mdeki  operasyonl arın,  deği Ģi k 

obj eler içi n farklı biçi ml erde al gılanması olarak tanı ml anabilir. 

Çok bi çi mlili k ( poli morfozl uk)  geneti k bili me ait  bir  kavra mdır  ve geneti k 

farklılıklar  anl a mı ndadır.  Yazılı m mühendisli ği nde i se çok bi çi mlili k 

(poli morfozl uk),  nesneye dayalı  veri  modelle mesini n bir  di zi  özelli ği ni  ifade et mekt e 

kullanılır.  Ör neği n alt  obje sı nıfları  i çi n f onksi yonları n (fonksi yon adl arı  aynı  kal dı ğı 
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hal de)  yönt e ml eri  farklılaĢtır ma ( overri di ng)  ya da  pr ogra ml a ma dili nin st andart 

operat örleri ni n ( +,/, *)  yeni den t anı ml anabil mesi  nesne bi ndir me ( overl oadi ng)  gi bi. 

Burada obj e sı nıfı na uyan yönt e ml er  ( operasyonl ar)  ot omati k ol arak aran makt a ve 

belli  bir  za manda ilgili  obj eye hangi  yönt e mi n uygul anabileceği ne karar 

veril mekt edir.  Ör nek olarak bir  ka mu kur umunun bakı m sor uml ul uğunda ol an 

bi nal ar  i çi n,  bi nal ar  sahi p ol dukl arı  özniteli kleri  (yapı  t ürü,  yı pranma derecesi, 

bul unduğu konu m)  bakımı ndan farklılı k göst erecekl erdir.  Di ğer  bir  anl a mda bi nal ar 

kendi  aral arı nda ho moj en ol mayan özelli kler  taĢırlar.  Prensi pt e yapılacak i Ģi n 

karakt eri aynı dır, fakat yür üt ül ecek iĢle ml er ayrı ntıda Ģüphesi z farklı olacaktır.  

Ör neği n a,  b,  c adreslerine çi zi m i çi n bir  mesaj gönderilirse obj e i çerisinde  daire 

pr osedürü i çi nde gi zlenmiĢ ol an a,  eli ps  pr osedür ü i çi ndeki  b ve kare pr osedür ündeki 

c adresleri ne dayanarak çi zi m e mri ni n sonucu  daire,  eli ps  veya kare ol arak ort aya 

çı kacaktır.  Ya  da  baĢka bir  ör nek ol arak üçgeni n hesapl anması  i çi n kullanıl abilecek 

yönt e ml eri n farklı  ol ması  ör neği n hesapl a ma ko mut u aynı  ol ması na rağmen bir 

üçgeni n hesapl anması nda koor di natlardan,  kenarlardan veya üçgene ai t  açı  ve 

kenarlardan faydal anılabilir.  Büt ün bunl ara gönderilen ko mut  aynı  ol masına  rağ men 

hesapl a ma iĢle ml eri farklı olacaktır.  

Çok bi çi mli  (poli morfi k) dillerde bazı  değer  ve değiĢkenl er  birden fazl a ti pe sahi p 

ol abilir.  Dört  çeĢit  çok biçi mlili k t anı mı  veril mektedir.  Önce evrensel  polimorf ozl uk 

ve geçi ci  poli morfozl uk ol arak il k et apt a i ki  farklı  poli morfozl ukt an söz edilebilir. 

Buna göre evrensel  polimorfozl uk,  bazı  değerlerin farklı  ti pl ere sahi p ol abil mesi 

dur umudur.  Uygul a ma t eri mi nde aynı  kodl ar  farklı  ti pler  i çi n kullanılabilir, Ģekli nde 

bir  anl atı m yapılabilir.  Para metri k ve kalı ntı  poli morfozl uğu adı  altı nda evrensel 

poli morfozl uğun i ki  alt ti pi  bul unmakt adır.  Buna göre para metri k polimorf ozl uk 

üret ken ( generic)  fonksiyonl ar  ol arak anl aĢılır.  Kalı ntı  poli morfozl uğu ise mi ras 

içi nden ayrılır.  Bir  obje farklı  sı nıflara (süper  sı nıflar,  alt  sı nıflar)  ait  ol arak 

gör ülebilir.  

Geçi ci  poli morfozl ukt a i se,  farklı  kodl ar  farklı  ti pler  i çi n kullanılır.  Geçi ci 

poli morfozl uğun i ki  alt  üyesi  ise nesne bi ndir me (overl oadi ng)  ve zorla ma  (coerci on) 

dır.  Nesne bi ndir me de aynı  operasyon aynı  i mza ile farklı  yönt e ml ere uygul anır. 

Zorl a ma  (coerci on)  i se kesi n dönüĢt ürül müĢ  ti plerdir  (ta m sayı dan gerçek  sayı ya 

gi bi). Zorla ma (coersi on) C ve C++ da bir kalı ptır. 
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Aynı  operasyonun,  farklı  yönt e ml er  il e farklı  sı nıflara uygul anabil mesi  iĢle mi  ol an 

poli morfozl uk i çi n bir  örnek daha verilebilir:  Ör neği n çevre hesabı  kare,  üçgen ve 

daire sı nıfları  i çi n farklı uygul a mal ara sahi p ol abilir.  Poli morfozl uk özellikle mi ras 

ko mbi nasyonu ile çok güçl ü hal e gel en bir  araçtır.  Böyl ece bil gi  siste ml eri ndeki 

yönt e ml eri n esnekli ği destekl enir [ 3, 13, 16, 20 ]. 

2. 7. 7 Yönte ml eri n FaklılaĢtırıl ması ( Overri di ng) 

Alt  sı nıfta t anı mlı  ol an bir  operasyon,  bir  süper  sı nıfta da aynı  i si me sahip ol abilir. 

Bu ör nekt e „ göst er‟  operasyonu he m „ öğrenci‟  sınıfı nda he m de „ öğrenci‟  sı nıfı nı n 

üst  sı nıfı  ol an „ kiĢi‟de t anı ml anmı Ģtır.  Yönt e ml eri f arklılaĢtır maya ( overri ding)  ör nek 

ol arak aĢağı daki durum verilebilir.  

Eğer  bir  siste m overri dingi  dest ekli yor  i se,  alt sı nıftaki  bir  operasyon o sı nıfı n 

doğr udan veya dol aylı  ol arak üst  sı nıfı nı n i çi nde bir  veya birden fazl a operasyon 

ol arak aynı  i s me  sahip ol abilir.   Alt  sı nıftaki  operasyondan süper  sı nıftaki 

operasyonu overri de et mesi talep edilir. 

C++ f onksi yonl arı  aynı  adı  t aĢı yan birden fazl a f onksi yon kullanımı na i zi n 

ver mekt edir.  Burada öne mli  ol an nokt a,  aynı  adı  t aĢı yan f onksi yonl arın para metre 

sayıları nı n ve/ veya ti plerini n farklı ol ması gerekti ğidir [ 15, 18 ]. 

2. 7. 8 Nesne Bi ndi r me (Overl oadi ng)  

Nesne bi ndir me  ( overl oadi ng)  ol duğu za man,  siste m aynı  i si mli  özellikl ere sahi p 

farklı  sı nıflar  ol abil mesini  mü mkün kılar.  Buna ör nek ol arak Ģöyl e bir  ör nek 

verilebilir.  Bir  „kiĢi‟  sı nıfı  ve „ bi na‟  sı nıfı nı n her  i kisi  de „ yüksekli k‟  öznit eli ği ne 

sahi p ol abilir.  C++ dili nde,  dili n i çi nde t anı mlı  olan ve yi nel enmesi ne i zin veril mi Ģ 

operat örler,  farklı  görevler  al abiliriler.  Operat ör  yi nel e me  il e,  bu operat örler  obj el er 

üzeri nde çalıĢtırılabilirler [ 15, 18 ].  
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3. VERĠ TABANI YAPI LARI VE VERĠ TABANI YÖNETĠ MĠ  

Bil gi  siste ml eri nde veriler  veri  t abanl arı nda depol anmakt adırlar.  Veri  t abanı  farklı 

uygul a mal arda ort ak ol arak kullanılabilen, yi nel e mel erden arı ndırıl mı Ģ  ve 

iliĢkilendiril mi Ģ verileri n ol uĢt urduğu veri kümesi dir.  

Gerçek dünyadaki  varlı klar  basit  veya or gani ze edil mi Ģ  listeler  hali nde veri  ol arak 

bil gisayar  dosyaları nda sakl anmakt adırlar.  Bil gisayardaki  bir  dosyanı n t e mel  ünit esi 

veri  kaydı dır.  Veri  kaydı, her  varlı k i çi n varlı kla ilgili  ol an büt ün bil gileri  içerir.  Veri 

kayıtları nı n el de edil me bi çi mi ne bağlı  ol arak değiĢi k uzunl ukl arda veri  kayıtları 

bul unmakt adır.  Varlı ğa ait  veriler  mekansal özelli kleri nden dol ayı  birli kt e 

gr upl andırıl mal arı   gerek mekt edir.  Bu t ür  ol ayları n or gani ze edil mesi nde anl atılan 

yol  çok öne mli dir. Dosyal ar  bil gisayarda gerçek dünyaya ait  ol ayı n 

modellenmesi ndeki  gi bi iliĢkilendirilir  ve sakl anır.  Böyl ece el veriĢli  sakl a ma  ve 

veri ni n yeni den kullanı mı  sağl anmı Ģ  ol ur. Bi r  bil gisayar  pr ogra mı  büyük 

mi kt arlardaki  veri ni n saklanması  ve yönetil mesi  içi n t asarlanır.  Uygul anan si st e ml er 

veri tabanı yöneti m sisteml eri olarak adlandırılır.  

Moder n veri  t abanı  yöneti m siste ml eri  yet erli  saklama ve veri ni n yeni den kull anı mı 

içi n pek çok yönt e m kul lanır.  Fakat  büt ün bunl arın hepsi  or gani ze edil mi Ģ  üç  t e mel 

bil gi çeĢi di ne bağlı dır.  

 Hi yerarĢi k 

 Ağ  

 ĠliĢkisel veri tabanı  

Büt ün bu veri  t abanl arı  CBS l erde kullanıl makt adır.  Fakat  yakı n za manlarda 4.  bir 

yapı da CBS de  kullanılmakt adır.  Bu yapı,  “nesneye dayalı”dır.  Nesneye dayalı  veri 

tabanl arı  sayesi nde mekansal  varlı klar  arası ndaki  sahi pli k ve bağl antılar  daha et kili 

bir  bi çi mde modellenebil mekt edir.   Nesneye dayalı  çalıĢ mal ar  bazı  ticari  CBS 

al anl arı nda kullanıl maktadır,  fakat  kavra m üzeri ndeki  çalıĢ mal ar  hal a deva m 

et mekt edir.  
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Veri  t abanı  modelle mesini n asıl  a macı,  veri  t abanı nı n yet erli  perfor mansta,  doğr u 

bil giler  i çeren Ģekil de t asarla maktır.  AĢağı da adı  geçen veri  t abanl arı na ait  bil giler 

veril mekt edir [ 5, 21 ]. 

3. 1 Hi yerarĢi k Veri Tabanı Yapıl arı  

Ġl k ol arak 1968 de I BM t arafı ndan geliĢtiril miĢtir.  Hi yerarĢi k veri  modeli  ağaç 

yapısı ndadır  ( ġekil  3. 1), veriler  arası nda aile/çocuk ya da bire-çok iliĢki  vardır. 

Çoka-çok iliĢki  doğr udan sağl ana ma makt adır.  Nesnel er  arası ndaki  iliĢkiler  uygul a ma 

pr ogra ml arı nda kodl anır. ġekil de hi yerarĢi k veri  yapısı nda her  nesne i çi n kodl anmı Ģ 

veri  kayıtları  göst eril mi Ģtir.  Ada,  parsel,  kenar  ve nokt a i çeren dört  nesne arası nda 

hi yerarĢi k bir  iliĢki  vardır.  Hi yerarĢi  düzenl enmesi  ve eriĢi m a macı yla anaht ar 

al anl ar/ özniteli kler  t anıml an mı Ģtır.  Hi yerarĢi ni n en üst  düzeyi ne kök denir  (ada). 

Kökün dı Ģı nda her  nesne üst  düzeyde yal nı zca aile denilen t ek bir  nesneyl e iliĢkili dir, 

altı ndaki  nesnelere de çocukl ar  denir.  Her  nesneni n yal nı z bir  ailesi,  çok sayı da 

çocukl arı  ol abilir.  Daha önce sözü edilen bire-çok iliĢki  ör nekl enirse,  bir  adada pek 

çok parsel  ol abilir,  her parsel de pek çok kenar  ol abilir.  Bil gi ye ağaç yapı nı n 

izlenmesi  il e ul aĢılabilir.  Belirli  bir  parsel deki  t üm kayıtlara eriĢ mek aral arında iliĢki 

ol duğu i çi n kol aydır.  Ancak bir  parsel deki  t üm nokt alara eriĢ mek i çi n 2 aĢa malı 

ara ma  yapılır.  Hi yerarĢik siste ml erde yapı yı  anla mak ve güncelleĢtir mek,  anaht ar 

özelli kleri  il e kol aydır,  ancak birleĢtiril miĢ  özni teli klere eriĢi m çok zor dur.  EriĢi m 

güçl ükl eri  nedeni yl e veri t ekrarı  da söz konusudur.  Günü müzde CBS yazılı ml arı nda 

kullanıl ma makt adır.  

 

ġekil 3. 1: Hi yerarĢi k veri modeli 
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3. 2 Ağ Veri Tabanı  

Ağ veri  modeli  ağaç yapısı na benzer  ancak her  çocuğun birden çok ailesi  ol abilir, 

nesnel er  arası nda bire-  çok ve çoka-  çok iliĢki  söz konusudur  ( ġekil  3. 2).  Ġst enilen 

kayıta,  köke uğra madan eriĢilebilir.  Hi yerarĢi k model e göre veri  t ekrarı  azdır,  daha 

esnektir,  ancak daha kar maĢı k yapı ya sahi ptir.  Her  nesne özniteli kl eri  ile birli kt e 

ağda bir  düğü m nokt ası  ol arak düĢünül ür.  Nesneler  arası ndaki  iliĢkiler  i çin nesnel er 

arası nda göst ergel er  (poi nt ers)  kullanılır.  ĠĢaretleyi ci  bil gileri  veri  dosyal arı nda 

tut ul ur [ 5 ]. 

ġekil 3. 2.: Ağ veri modeli 

3. 3 ĠliĢkisel Veri Tabanı  

Hi yerarĢi k ve ağ modelleri nde en büyük pr obl em veriler  arası ndaki  iliĢkileri n veri 

tanı ml a ması  aĢa ması nda kur ul muĢ  ol ması dır.  Bazı  uygul a mal arda veri iliĢkisi ni n 

di na mi k ol ması  istenir.  Codd [ 5]  t arafı ndan 1970‟  de geliĢtirilen iliĢkisel  model, 

veriler  arası nda iliĢki  kur mada kullanı cı ya büyük esnekli k sağl a makt adır.  Ma ntı ksal 

veri  modelle mek i çi n ağaçl ar,  ağl ar  yeri ne iliĢkileri  göst eren satır  ve süt unl ardan 

ol uĢan t abl ol ar  kullanılır  ( ġekil  3. 3).  Yeni  iliĢkiler  kur mak i çi n veri  yapısı 

bozul maksı zı n iliĢkisel  cebir  veya iliĢkisel  hesapla ma  t ekni kl eri  kullanılır.  Sor gul a ma 
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iĢle ml eri  sırası nda da çok kullanıĢlı dır.  Nesnel er  arası nda bire-bir  iliĢki  vardır.  Çoka-

çok iliĢki  i çi n ara t abl olar  hazırla mak gerekli dir.  Her  nesneye ait  özniteli kler  bir 

tabl oda tanı ml anır.  

ġekil  3. 3 iliĢkisel  veri  modeli nde t asarlanmı Ģ  tabl ol arı  ve kayıtları  göster mekt edir. 

Tabl ol ardaki  kayıtlara eriĢ mek i çi n değeri  t ek ol an anaht ar  al anl ar/özniteli kl er 

kullanılır.  Ör neği n parsel  t abl osunda kenar  özniteli ği,  kenar  t abl osunda kenar 

özniteli ği  ile birleĢtirilebilir.  Ör nekt e Ada- Parsel,  Parsel- Kenar  t abl osu arası ndaki 

iliĢki  Parsel  No özniteliği  ile,  Parsel- Kenar  ve Kenar- Nokt a iliĢkisi  ise Kenar 

özniteli ği  ile kur ul ur.  Sorgul a ma ol anakl arı  yardımı yl a M adası nda bul unan kenarları 

ol uĢt urul an nokt alara da eriĢilebilir. 

Ada no Parsel No 

M I 

M II 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. 3 ĠliĢkisel veri modeli 

ĠliĢkisel  veri  t abanı  modeli ne göre t asarlanmı Ģ pr ogra ml arla çalıĢ mak,  si st e mi n 

kur ul uĢu ve kullanı mı  ve değiĢi klikl er  yapıl ması  açısı ndan di ğerleri ne göre daha 

kol aydır.  Ancak bir  sorgul a ma i çi n bir  çok t abl onun iliĢkilendiril mesi,  yanıt  süresi ni 

uzat abil mekt edir.  Ağ modeli ne göre veri  t ekrarı  daha çok ol abil mekt edir.  ORACLE,  

I NFORMI X,  dBASE vb.  iliĢkisel  model e göre t asarlanmı Ģ  ve kodl anmı Ģ  veri  t abanı 

yöneti m siste ml eri günümüzde CBS orta mı nda yaygı n ol arak kullanıl maktadır.  
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3. 4 Nesneye Dayalı Veri Tabanı  

Nesneye dayalı  veri  t abanı  yapıları  nesneye yönelik pr ogra ml a ma  dilleri  kull anılarak 

geliĢtiril mi Ģtir.  Buna ek ol arak hi yerarĢi k yapı nı n ve  ağ yapı nı n hı zı  birleĢtiril mi Ģ  ve 

iliĢkisel yapı nı n esnekli ği ilave edil mi Ģtir.   

Nesneye dayalı  veri  t abanl arı nda veri,  özel  obj e serileri  i çi nde t anı ml anır.  Bunl ar 

aynı  doğal  ol ayl arı  göst er mel eri ne göre or gani ze edilirler,  bu da obj e sı nıfları  adı yl a 

bili nir.  Obj el er  arası ndaki  ve farklı  sı nıflar  arasındaki  iliĢkiler  kesi n bağlantılar  il e 

kur ul ur.  

Obj eni n özelli kleri  veri  tabanı nda özniteli kler  veya dur uml ar  adı yl a t anı ml anır.  Aynı 

za manda pr osedürl eri n de  çok i yi  t anı ml anması  gerekir.  Bunl ar  davranıĢları 

(operasyonl ar  veya yönteml er  ol arak da adl andırılır)  t anı ml a mak i çi n kullanılır. 

Veriler obje içerisi nde gizl enir.  

Obj e veri  t abanı nda özel  bir  ki mli kl eyici  t arafı ndan t anı ml anır.  Kal ıntılar  i se 

değiĢi klikl er  ne ol ursa ol sun aynı dır.  Yanı  değerler  değiĢir,  a ma  t anı ml anan özelli kl er 

aynı dır.  Ör neği n bir  bi na obj esi ni n za man geçti kçe yapısı  veya kullanı mı  değiĢebilir. 

Fakat özel ki mli kl eyicisi aynı kal acaktır.  

Veri  t abanı ndaki  obj el erin yapısı  göst ergel er  kullanılarak kur ul ur.  Bu göst ergel er 

özel ki mli kl eri doğrudan sunarlar.  

Sı nıflar  ve ör nekl er  çeĢitli  iliĢkileri  ve hi yerarĢileri göst er mede göst ergel er  üzeri nden 

iliĢkilendirilir.  Alt  sı nıf,  üst  sı nıflar,  çeĢitli  t anı mlı  duruml ar  veya yönt eml er  mi ras 

siste mi  boyunca ol uĢt urulur.  Bu obj el eri n öznitelikl eri ni n karakt erize edilmesi nde ve 

veri tabanı ndan tekrar kullanı ml arı nda yapılabileceği anl a mı na gel mekt edir.  

(ġekil  3. 4)  iliĢkisel  veri t abanı  ve nesneye dayalı  veri  t abanı nı  karĢılaĢtır makt adır. 

Burada iliĢkisel  sistemde  veriler  bir  t ablodan di ğeri ne geçerken t ekrar 

tanı ml anmı Ģl ardır.  
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ġekil 3. 4 ĠliĢkisel veri modeli gösteri mi  

Nesneye dayalı  veri  modeli nde ( ġekil  3. 5)  i se ,  böl ge,  kullanı cı  ve adres  obj el er 

ol arak t asarlanmı Ģtır.  Bunl ar  arası ndaki  iliĢkiler  örneği n “i çerir”,  “t arafı ndan 

kullanılır” gi bi  t asarlanmı Ģtır.  Büt ün veri  sadece bi r  defa t ut ul ur  ve doğr udan 

göst ergel er  sadece veri ye eriĢi mi  kol aylaĢtır maz,  aynı  za manda veri  t abanı  hi yerarĢisi 

sırası nda aĢağı yukarı komut geçiĢi sağl anır.  

 

ġekil 3. 5: Nesneye dayalı veri modeli ne göre aynı iĢle mi n göst eril mesi  
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Eğer  bir  veri  bir  veri  t abanı nda bir  nesne i çi ne depol anmı Ģ  (encapsul ati on) i se veri yi 

değiĢtirebil meni n veya sor gul ayabil meni n t ek yolu bir  istek gönder mektir.  Bu i st ek 

mesaj  ol arak adl andırıl makt adır.  Bu operasyonl ar  t arafı ndan gerçekl eĢtirilir. 

Sor gul a ma çeĢi di  operasyonl ara bağlı  ol abilir.  Operasyonl ar obj eni n 

tanı ml anması nda kullanıl mı Ģlardır.  Nesneni n mesaj a yanıtı,  obj eni n dur u muna 

bağlı dır.  Farklı  obj eler  veya farklı  i çeri kler  mesaj  alı ndı ğı nda aynı  mesaja farklı 

reaksi yon göst erilebilir.  Bunun i se çok biçi mlili k ( poli morfozl uk)  ol arak 

adl andırıl dı ğı daha önce belirtil mi Ģti.  

CBS uygul a mal arı nı n gerektirdi ği  veri  yapıları  kar maĢı ktır  (geometri k ve öznit eli k 

veriler,  analizler  vb.  nedeni yl e).  Bu yapı da iliĢkisel  model  veri ni n bir  çok iliĢki ye 

böl ünmesi ni,  verileri n ayrı  ayrı  düĢünül mesi ni  gerektir mekt edir.  Bu dur um yüzl erce 

iliĢki ni n/tabl onun birleĢtiril mesi ni  gerektirdi ği nden perfor mans  düĢ mekt edir.  1990‟lı 

yıllarda nesneye yöneli k veri  modeli ne dayalı  t eori k ve prati k anl a mda yeni  kuĢak 

CBS l er  i çi n çalıĢ mal ar baĢl a mı Ģtır.  Ayrı ca iliĢki sel  veri  t abanı  orta mı nda nesne 

yöneti mi ni  sağl a mak i çinde çeĢitli  t ekni kl er  geliĢtiril mi Ģtir.  Ör neği n,  iliĢkisel  veri 

tabanı  t abl ol arı nı n nesne düzeni nde hazırlanması gi bi.  ĠliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m 

siste mi ne,  nesneye yöneli k pr ogra ml a ma özelli kleri  ekl enerek uygul a mal ar 

yapıl mı Ģtır.  Int ergraph TI GRI S yazılı mı nda ol duğu gi bi  baĢt an sona nesneye yöneli k 

mantı kl a CBS yazılı ml arı da geliĢtiril mi Ģtir.  

Nesneye yöneli k veri  modeli nde her  nesne bir  sı nıftır.  Nesne;  veri  ve verileri 

kullanacak f onksi yonl arı/iĢleml eri  i çerir.  Ort ak özelli kleri  ol an nesnel er bir  sı nıfa 

aittir.  Her  sı nıfı n bir  süper  sı nıfı  ol abilir  ( ġekil  3. 6).  Süper  sı nıfın verileri  ve i Ģle ml eri 

alt  sı nıfları na kalıtsal  ol arak geçer.  ġekil  3. 6 i ncelenirse bir  nesne sı nıfı  olan “kapalı 

al an” sı nıfı, di ğer bir sı nıf olan “parsel” sı nıfını n süper sı nıfıdır.  

 ġekil 3. 6: Nesneye Dayalı Veri Modelle mesi ne Ai t Bir Gösteri m 
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ġekil  3. 6 de yer  al an “kapalı  al an” ve “parsel” nesneleri  aĢağı daki  Ģekil de 

tanı ml anabilir.  

“ Kapalı alan” nesne sı nıfı    “Parsel” Nesne Tanı mı  

Süper Sı nıflar (nesne)     Süper sı nıflar (kapalı Al an)  

Sı nıf DeğiĢkenl eri      Sı nıf DeğiĢkenl eri 

Kapalı alan no     Öznit elikler 

Öznit elikler        Değer  

Nokt al arı n listesi      Mal i k 

Kenarları n listesi     Fonksi yonl ar 

Al an         Mali k DeğiĢi mi  

Fonksi yonl ar        Ayır ma 

Hesapl a ma 

Çi zi m 

Üst üste çakıĢtır ma 

“ Kapalı  al an” süper  sı nıfını n f onksi yonl arı  ve özniteli k değerleri  bu yapı  bozul maz 

ise “parsel” sı nıfı na kalıtsal  ol arak geç mekt edi r.  Nesneye yöneli k model  il e 

hazırlanmı Ģ  veri  t abanı  yöneti m si ste ml eri ne ör nek ol arak S MALLTALK,  

Obj ect St ore, O2, ORI ON verilebilir [ 5, 21 ]. 

Obj ect Store veri tabanı yazılı mı hakkı nda aĢağı da kısa bir bilgi veril mi Ģtir.  

Obj ect  Desi gn I nc t arafından geliĢtirilen Obj ectSt ore tı pkı  O2 gi bi  nesneye dayalı 

veri  t abanı  gr ubunda yer  alır.  Bir  sayfa sunucusudur.  Di ğer  pr ogra ml arın t ersi ne 

iste mci  i çi n veri  eriĢi mi  sanal  hafıza orta mı nda yapılır.  Bu nedenden dol ayı  obj eye 

eriĢi m ana hafıza i çi nde yapılandırıl mı Ģtır.  Böylece veri ye eriĢi mde ol duğu kadar 

veri deki  geçiĢte aynı  hı zla yapılabil mekt edir.  Obj ect St ore geniĢ  kullanı cı  ön bell eği 

ol uĢt urur.  GeniĢ  öl çekli  uygul a mal arı n yanı  sıra Obj ect St ore obj e sunu mu i çi n Java 

uygul a mal arı nda yerel  (tek kullanı cı)  ol arak geniĢ  yaygı nlı kt a bir  kullanı m al anı 

sağlar.  Obj ect St ore‟un sı nırlı  bir  versi yonu web sunucul arla ( Net scape 

Co mmuni cat or, Mi crosoft Internet Expl orer) ent egre edil mi Ģtir.  

3. 5. Geni Ģlet me Kavra mı 

Me kan referanslı  t eri mi  dünya da mekansal  ol arak yeri  bul unan coğrafi  doğal  ol ay il e 

ilgili dir.  Mekan referanslı  varlı klar  yoğunl uk gi bi  özel  özelli kleri  ve di ğer  varlı kl ar 
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ile ol an uzaklı k gi bi  mekansal  iliĢkileri  ile karakt erize edilirler.  Mekan referanslı 

veri ni n doğası  gereği mevcut  veri  t abanı  yöneti m si ste ml eri  araçl arı  CBS 

operasyonl arı nı  yet erli  bi çi mde dest ekl eyebil mel eri  i çi n geniĢletil meye i hti yaç 

duyul makt adır [2]. 

3. 5. 1 ĠliĢkisel veri tabanları  

Nesneye dayalı  pr ograml a ma  t ekni kl eri  zorunl u ol arak nesneye dayalı  veri 

tabanl arı nı  gerektir mez.  Ör neği n nesneye dayalı  bir  CBS ol an S MALL WORLD 2. 1 

iliĢkisel  veri  t abanı  ORACLE kullanmakt adır  [  3 ].  ĠliĢkisel  veri  t abanl arı  önceli kl e 

standart  uygul a mal ar  (mekansal  veriler  dı Ģı nda)  i çi n geliĢtiril mi Ģtir.  Buna karĢı n 

çoğul  orta ml ar  ( Multi- Medi a)  gi bi  uygul a mal ar  st andart  dı Ģı  ol arak 

adl andırıl makt adır.  ĠliĢkisel  modeli n sadece veri  t abanı  il e sı nırlandırıl ması nı n 

aksi ne,  daha önceden bahsedilen nesneye dayalı  kavra m pr ogra ml a ma dili,  veri 

tabanı,  yazılı m mühendisliği  veya herhangi  bir  Ģey il e sı nırlandırıl ma mı Ģtır.  Sonuçt a 

bu t ür  i hti yaçl arı  karĢılamak u muduyl a nesneye dayalı  progra ml a ma dillerine paral el 

ol arak nesneye dayalı veri tabanl arı geliĢtiril miĢtir.  

CBS l erde bugün iliĢkisel  veri  t abanı  yaygı n ol arak kullanıl makt adır.  Bunun i ki  ana 

nedeni nden söz edilebilir.  

1.ĠliĢkisel veri modeli ni n mat e mati k modeli açı k olarak tanı mlı dır.  

2.ĠliĢkisel  veri  t abanı  modeli  sorgul a ma dili  ol an SQL ( Struct ured Quer y Language) 

tarafı ndan kol ay ve veriml i ol arak kullanılabil mekt edir.  

Di ğer  t araftan iliĢkisel  veri  t abanl arı nı n özelli kle pl anl a ma a maçlı  CBS l er  i çi n 

yet erli  ol madı ğı  konusunda gör üĢl er  ifade edilmekt edir.  Bunun öne mli nedenl eri, 

CBS sekt öründe yönetilecek veri ni n hac mi ni n büyü mesi  ve uygun pl anl a ma 

çözü ml eri  i çi n pl anl a macı,  yönetici  ve vat andaĢı  dest ekl eyecek so mut  ve soyut 

varlıklara da ihti yaç duyul ması dır [ 3, 16 ]. 

3. 5. 2 En uygun veri tabanı yapısı nı n seçi mi  

Açı kl anan dört  veri  yapısı  da mekansal  bil gi  siste ml eri  i çi n kullanılabilir ol anakl ar 

sunmakt adırlar. 



 54 

 Hi yerarĢi k yapı daki  siste m büyük veri  t abanl arını n,  yönetilebilir  böl üml er 

içerisi ne kol aylı kla böl ünebilir  ol ması na i zi n ver mekt edirler.  Fakat  yeni  araĢtır ma 

yapıları  ekl e mek i çi n yet erli  esnekli kt e değil dirler.  Çok fazl a gereksiz bil gi  de 

içerebilirler.  

 Ağ si ste ml er  daha az gereksi z veri  ya da hi ç gereksi z  veri  i çer mezl er.  Eğer 

varlı klar  arası nda esnekli k ol mayan bağl antılar  varsa doğr udan eriĢim ve  hı zı 

dest ekl erler. 

 Nesneye dayalı  siste ml er f onksi yonl uk,  iliĢki,  deva mlılı k ve i ç bağı msı zlığa 

izi n ver mekt edirler. 

 ĠliĢkisel  siste ml er  esnek,  uygul anabilir  yapı dadırlar,  fakat  geniĢ  veri  değerleri, 

gereksi z veriler  sonucunda et kisi ni  yitir mekte ve za man kayı pl arına yol 

aç makt adırlar.  

Sonuçt a büt ün yakl aĢı ml arı n t ek baĢl arı na kullanıl makt ansa birleĢtirilerek 

kullanıl mal arı  daha uygun gör ül mekt edir.  Hi yerarĢi k si ste ml er;  mekansal  verileri n az 

ol duğu,  sürekli  harita yapı mı  i çi n,  ağ yakl aĢı mı ;  vekt ör  çi zgileri n ve poli gonl arı n 

topol oji k bağl arı nı n kurul ması nda,  iliĢkisel  yakl aĢı ml ar;  var  ol an veriden yeni 

özniteli k ve özniteli k değerleri  ol uĢt ur mada ve nesneye dayalı  yakl aĢıml ar  i se, 

varlı klara ait  özniteli klerin payl aĢı ml arı  dur umunda kullanıl mal arı  uygun ol acaktır 

[21] . 

3. 6. Veri Tabanı Yönetim Si ste ml eri  

Verileri n veri  t abanı nda depol anması,  güncelleĢtiril mesi,  eriĢil mesi  veri  t abanı 

yöneti m siste mi tarafı ndan sağlanmakt adır.  

Veri  t abanı  yöneti m siste ml eri  veri  t abanı n yönetil mesi  ve or gani ze edi l mesi  i çi n 

hi yerarĢi k,  ağ,  iliĢkisel ve  nesneye dayalı  yapıları n birli kte veya t ek baĢı na 

kullanılarak el de edil dikleri  bil gisayar  pr ogra ml arı dır.  Veri  t abanı  yöneti m 

siste ml eri ni n a macı  verini n çokl u kullanı cılara hı zlı  ul aĢ ması,  veri ni n sili nme  ve 

bozul ma  i hti mali ne karĢı  kor uma  ve  veri nin i hti yaç duyduğu dur uml ar da 

güncellenmesi,  t aĢı nması ve  ekl enmesi  gi bi  araçları  uygul ayabil mektir.  Veri  t abanı 

yöneti m siste ml eri ni n aĢağı daki fonksi yonl arı destekl e mesi tavsi ye edil mektedir.  
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 Veri ni n sakl anması  ve yeni den kullanı mı na i zi n ver meli  ve veri  seçi mi  bi r  veya 

daha fazl a özniteli ğe veya iliĢki ye dayanmalı dır. 

 Uygul a ma pr ogra ml arı nda veri ye st andart  eriĢim ve  ayrı k veri  sakl a ması  ve 

veri ni n kullanı mı nı n geri alı nması bu progra ml arda bağı msı zdır.  

 Veri tabanı ve uygul a ma pr ogra mı arası ndaki arayüz dest ekl enmeli dir.  

 Uygul a madaki  fizi ksel  sakl a ma yapısı nı n bağımsı zlı ğı  sayesi nde medyadaki 

saklı progra ml ar değiĢi klikler tarafı ndan et kilenmez.  

 Aynı anda veri ye pek çok kullanı cı eriĢi mi ol abilmeli dir. 

 Yasal ol mayan ve rasgele eriĢi m tehli kesi nden veri tabanı korunmalı dır.  

 Si ste m veri  t ut arlılığı  içi n sesli  uyarılar  kullanılarak dest ekl enmeli dir.  Bu 

uyarılar  hat aları n ve t utarsızlı kl arı n veri  t abanı ndan uzakl aĢtırıl ması  i çi n en et kili 

yol dur [ 5, 21 ].  

3. 6. 1 Vekt ör ve raster veri yapıl arı nı n veri tabanı nda sakl anması  

Daha önceki  böl üml erde anl atıl mı Ģ  ol an veri  t abanı  yapıları nı n he men hepsi  r ast er  ve 

vekt ör  veri ni n sakl anması  i çi n kullanılabilir.  Çoğu CBS l erde iliĢkisel  veri  t abanı 

yapıları  kullanıl ması na r ağmen günü müzde nesneye yöneli k veri  t abanl arı  da 

karĢı mı za çı kmakt adır.  

CBS t asarı mcıları  dosyal a ma siste ml eri ni n avant ajları na karĢılı k di jital  harita 

koor di natları nı  sakl a mak i çi n hi brit  veri  modelleri geliĢtir mi Ģlerdir.  Sayısal mekansal 

veri,  doğr udan eriĢilebilir  operasyon siste m dosyal arı nda giriĢ ve çı kıĢt a hı zlı  eriĢi m 

içi n sakl anırken,  öznitelikl er  genel de ti cari  iliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m si ste ml eri nde 

saklanır.  

Hi brit iliĢkisel veri tabanl arı:  

Uygun ticari  iliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri  ör neği n I NFO,  ORACLE,  

I NGRES,  I NFORMI X ve benzer  ür ünl er  CBS çalıĢ ma al anl arı nda ol dukça yaygı n 

ol arak kullanıl makt adır. Bu veri  t abanl arı  t asarı mcılara mekansal  veri  t abanı  

yönetil mesi  il e il gili  ol arak karĢılaĢılan pr obl e ml eri  i ki  parçaya böl ünmesi ni 

sağla makt adırlar.  Ġl k kı sı m mekansal  obj eleri n t opol oji  ve geo metrisini n nasıl 

sunul acağı dır.  Bu ancak vekt ör  veya rast er  veri  yapıları  il e sağl anır.  Ġki nci  kısı m i se 

mekansal  obj el eri n özni teli kleri ni n nasıl  i Ģleneceği dir.  Bu i se ti cari  iliĢki sel  veri 
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tabanı  yöneti m siste ml eri  kullanılarak yapılabilir. Sonuçt a ol uĢan hi brit  veri  yapıları 

bazı avant ajlara sahi ptir.  

 Öznit elik verisi ni n mekansal  veri  t abanı  il e sakl an ması na gerek yokt ur,  fakat 

siste m üzeri nde veya on-line bağl antılı olarak herhangi bir yerde korunabilir. 

 Öznit elik verisi  geniĢletilebilir,  eriĢi m sağlanabilir,  sili nebilir  veya 

güncelleĢtirilebilir, büt ün bunl ar mekansal veri tabanı nda düzelt me gerektirmez.  

 Ti cari  iliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri, yeni  geliĢ mel eri n si st eme 

ent egrasyonunu garanti et mekt edir.  

 Veri  yapıları,  veri  sözlükl eri  kullanılarak st andart  yollarla t anı ml anabilir. 

Veri ye eriĢi m iliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m si steml eri nden bağı msı z ol arak  SQL gi bi 

genel yönt e ml er ile yapılabilir.  

 Bi r  iliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m si ste ml erinde özniteli k verilerini n 

saklanması na CBS deki te mel tabaka prensi pl eri ile müdahal e edile mez.   

 ĠliĢkisel  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri ndeki  özniteli k verileri  mekansal 

veriler bileĢeni ile iliĢkilendirilebilir ve sunu ml arı çok farklı biçi ml erde ol abilir.  

Ti cari  CBS l erde kullanılan ve CBS t asarı mcıları t arafı ndan geliĢtiril mi Ģ  bazı  hi brit 

yapıları n isi ml eri aĢağı da veril mekt edir. 

 Yay- düğü m iliĢkisel veri tabanı yöneti m siste ml eri 

 Sı kıĢtırıl mı Ģ raster iliĢkisel veri tabanı yöneti m sisteml eri  

 Dört ağaç ( Quadtree) iliĢki sel veri tabanı yöneti m siste ml eri  

 Obj e iliĢkisel (object relational) veri tabanı yönetim siste ml eri [ 21, 22 ].  

3. 6. 2 Nesneye dayalı  veri  tabanı  yapıl arı:  Bi rl eĢtirilen özniteli kl er ve geo met ri k 

sakl a ma 

Nesneye dayalı  veri  tabanl arı  coğrafi  veri nin at omi k böl üm serileri  hali nde 

tanı ml anması nı  t alep ederler.  Burada varlı k kavra msal  modeli  kullanılarak,  veri 

tanı ml a ması  bir  kol aylı ktır.  Coğrafi  veriler  öznitelik ve davranıĢ  değerleri  tarafı ndan 

karakt erize edilirler.  Bu değerler  verileri n mekansal,  grafi k,  değiĢken ve 

meti nsel/ nümeri k boyutları nı  t anı ml ar.  Öznitelik t anı mı nı n bir  böl ümü obj eni n 

geo metri k doğası nı (nokta, çizgi, poli gon veya hücre) tanı ml ayacaktır. 
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Hi yerarĢi k iliĢkiler  çeĢitli  sı nıflar  il e kur ul abilir.  Ör neği n yay obj esi  poli gon 

obj esi ni n alt  sı nıfı  ol abilir.  ÇeĢitli  obj e ör nekl eri  ve sı nıflar  arası ndaki t opol oji k 

bağl antılar  açı kça obj e nokt aları  ve operat örleri  boyunca kur ul ur.  Ör nek ol arak 

“yön”,  “kesiĢi m”,  “bitiĢi kli k”,  “ört üĢ me”,  “solunda”,  “sağı nda” gi bi t opol oji k 

iliĢkiler verilebilir. 

Hi yerarĢi k yapılaĢ ma  ve obj e sı nıfları  arası ndaki  kar maĢı k iliĢkileri n sunu mu 

doğr udan kontrol  edilebilir.  Bu yüzden veri  t abanı nı n güncellen mesi  ve 

değiĢtiril mesi esnekli k kazanır [ 21 ]. 

3. 6. 3 Nesneye dayalı  veri  modelle mesi  yöneti m si ste ml eri ni n özelli kl eri ni n 

coğrafi obje yöneti mi ndeki faydal arı  

 Obj el er tek bir biri mde veri ve davranıĢları gizler (encapsul ati on).  

 Özel  yönt e ml er,  çok boyutl u eriĢi m yönt e ml eri  kullanıl mak i çi n bir  obj eni n 

davranıĢları na ekl enebilir.  Obj el eri n koor di natlarına dayanarak eriĢi m yönt e ml eri 

buna örnek ol arak verilebilir.  

 Obj el er özel ki mli kl ere sahi ptirler.  

 Kar maĢı k obj el er  ve mi ras  dest ekl enir.  Ör neği n “taĢı nmaz mal ” parsell erden 

ol uĢur.  Bir  “t aĢı nmaz mal ” obj e sı nıfı  bir  parsel  obj e sı nıfı  ile t opl a m (agregasyon) 

iliĢkilere sahi ptir.  Bir  köy obj e sı nıfı  ve kasaba obj e sı nıfı  yerleĢi m obje sı nıfı nı n 

özelli kleri ni miras alır.  

 Obj e özniteli kleri  kar maĢık değerlere sahi p ol abilir.  Di ğer  obj el er  i çi n kaynak 

teĢkil  ederler.  Li steler, veri  di zileri  ve pr osedürl er  bunl ara ör nek verilebilir. 

Poli gonl ar  kenarlardan oluĢur  kenarlar  i se nokt al ardan.  Bir  poli gon obj e sınıfı,  kenar 

obj e sı nıfı  ile düzenli  iliĢkilere sahi ptir.  Mesel a kenar  obj eleri n listesi  özniteli k ol arak 

kabul  edilir.  Bir  kenar  obj e sı nıfı,  poli gon sı nıfı  ile iliĢkili dir.  Poli gon obje t akı ml arı 

da burada özniteli k ol arak kullanılır.  Aral arı ndaki  iliĢki ni n kardi nalli ği  m: m di r. 

yukarı daki  anl atılan özellikleri n hepsi  kenar  ve nokt a obj e sı nıfları  i çi n de geçerli dir. 

Ar al arı ndaki  kardi nalli k iliĢkisi  m: m dir.  Bir  nokt a obj e sı nıfı,  i çi nde x,  y,  z 

koor di natları nı n da bul unduğu çeĢitli özniteli klere sahi ptir [ 23 ].  

 Dol aylı  büt ünl ük dest eklenir.  Bir  yol  sili ndi ği  zaman sili nen yol a ait  bütün 

parçal ar da beraberi nde silinir.  
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 Gör ünt ü gi bi  geniĢ  veri  bl okl arı  bir  obj eni n özni teli kleri  ol arak sakl anabilir. 

Ör neği n bir evi n res mi eve ait özniteli k gi bi sakl anabilir.  

 Obj e versi yonl arı  ve veri t abanl arı  konfi gürasyonları  eski  bil gi ni n kor unması 

içi n kullanılabilir.  Ör neği n kar maĢı k obj e gi bi  geniĢ  bir  veri  grubu kilitlenebilir. 

Obj eni n yeni versi yonu güncelle me gerçekl eĢtiği her za man ol uĢt urul abilir.  

 ġe ma  evri mi  dest ekl enir.  Var  ol an uygul a mal arda az bir  e mek verilerek 

gerekli düzenl enmeyi yap mak  mü mkündür.  

 Veri  t abanı  Ģe ması nı  t anı ml ayan met a veri  sorgulanabilir.  Kull anı cı nı n veri 

tabanı nı n Ģe ması nı geliĢmi Ģ düzeyde bil mek zorunda değil dir. 

 Tek kullanı cı  perfor mansı  yet erli dir.  Bazı  CBS uygul a mal arı nda,  özelli kl e de 

pl anla maya iliĢki n ol anları nda eĢ  za manlı  eriĢim daha azdır.  Veri  t abanı  yöneti m 

siste ml eri nde tek kullanıcı perfor mansı ol dukça öne mli dir.  

Büt ün bunl ara ek ol arak nesneye dayalı  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri  geniĢ  haci mli 

veri  yapısı nı n sakl anması,  sorgul a ma dili,  uygula ma  bi çi mi  paketleri,  dağı nı k veri 

tabanı  yapıları nı,  t eti kl eyi ci  iĢle ml eri  dest ekl e meyi,  veri  t abanı nı  küçük biri ml eri ni 

kilitleyebil meyi,  arıza toparlayabil meyi  ve veri bağı msı zlığı nı  dest ekl emek gi bi 

gel eneksel veri yöneti m yet enekl eri ne sahi ptir [ 23 ]. 

3. 6. 4 ĠliĢkisel hi brit CBS ler ile nesneye dayalı yönte ml eri n karĢıl aĢtırıl ması: 

ĠliĢkisel hi brit CBS 

Avant ajları: 

 Me kansal veri ni n siste me giril di kt en sonra düzenl enebil mesi mü mkündür.  

 Veri ye eriĢi m ve  f onksi yonl uğun modellenmesi  veri  t abanı  yöneti m si ste mleri 

tarafı ndan dest eklenir.  

 Di ğer  siste ml erden veri  t a ma ml anması  ol dukça kol aydır.  Bu özellikl e 

özniteli k verileri içi n daha kol aydır. 

 Veri ni n büt ün yönl eri özelleĢtiril mi Ģ dosya yapılarında saklanır.  

 Kull anı mı kol aydır.  

 Ses alt yapısı bul unur.  

Bunun yanı sıra dezavantajları ise: 
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 Deği Ģken veri ni n iĢleniĢi açısı ndan zayıftır. 

 Koor di nat  verisi  eğili minde sı kı  ol arak veri  t abanı  yöneti mi ne bağlı  değildir. 

Bu yüzden gi zlilik ve bütünl ük sorunu bul unmakt adır.  

 Sor gul a ma ve modelleme  i çi n mekansal  konu m veya özniteli k verisi ne 

bağlı dır.  

 Sor gul a ma ve modelleme  CBS ni n f onksi yonuna bağlı  ol arak sı nırlı 

dest ekl enmekt edir.  

Nesneye dayalı veri tabanı CBS ni n avant ajları: 

 Veri  t abanı ndaki  gerçek dünya obj el eri  ve bunl arın kavra ml arı  ile sunu ml arı 

arası ndaki se manti k boĢluk iliĢkisel veri tabanı na göre daha azdır.  

 Nesneye ait  özniteli klerin ve f onksi yonl arı n saklanması  en mi ni mu m i Ģle m 

gerektirir.  

 Rast er ve vekt ör yapı da veriler aynı veri tabanı nda toplanabilir.  

 Obj el eri n veri alıĢveriĢi destekl enir.  

 Özellikl e kar maĢı k obj eleri n ve iliĢkileri n sorgulanması  daha az operasyona 

ihtiyaç duyul ması ndan dol ayı daha hı zlıdır.  

 Daha az di sk al anı  t al ep edil mekt edir.  ĠliĢkisel veri  t abanı  i se daha fazl a 

indeks dosya sakla ma al anı na i hti yaç duyar.  

 Kull anıcı tanı mlı fonksi yonl ar kullanılabil mekt edir.  

Dezavant ajları ise: 

 Nesneye dayalı  veri  modeli  i çi n ul uslararası  bir kabul  gör müĢ  st andartlar 

bul unma makt adır.  Bu yüzden farklı  veri t abanl arı  farklı  standartlarda 

üretil mekt edirler. 

 Nesnel eri n t anı ml anması  ol dukça zor dur,  özellikle bu zorl uk devaml ı 

mekansal obj elerde ortaya çı kar. 

 Fonksi yonl ar ve topol ojini n tanı ml anması obj e kadar i yi ol malı dır.  

3. 7. CBS Amaçlı Sorgula ma Dili nde Bul unması  Gereken Özelli kl er 

Gel eneksel  veri  t abanı  siste ml eri  coğrafi  uygula mal arı n i hti yaçl arı nı  t am ol arak 

karĢılaya ma makt adırlar.  Te mel  veri  modelleri  altında sorgul a ma dilleri  ve  eriĢi m 
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yönt e ml eri  basit  veri  örnekl eri  il e t anı ml anır.  Buna ör nek ol arak t a m sayıl ar  ve 

karakt erler  verilebilir.  CBS l er  ise mekansal  veriyi  i Ģler  ve mekansal  veri kar maĢı k 

ve se manti k bir  yapı ya sahi ptir.  Gel eneksel  veri t abanı  yöneti m si ste ml eri  coğrafi 

uygul a mal arı n i hti yaçl arına cevap verebilecek bi çi mde et kili  geometri k operasyonl ar 

ile dest ekl ene mez.  Ayrıca gel eneksel  veri  t abanı  yöneti m siste ml eri ndeki  kullanı cı 

arayüz coğrafi  veri ni n göst eril mesi  i çi n uygun değil dir.  CBS uygulamal arı nı n 

bi çi msel  ve meti nsel  bir  yapısı  vardır.  Sonuçl ar  ya kart ografi k ol arak ya da meti nsel 

ol arak görselleĢtirilirler.  

 Sor gul a ma çalıĢ mal arı nda 8 farklı  veri  seçi mi  ve bunun sonucunda bir  sorgul a ma 

içi n istenilen talepl er bulunur. Bunl ar; 

 Me kansal  seçi m kriteri: buna iliĢki n ör nek bir  göl ün 60 m çevresi ndeki  Ali 

isi mli  ki Ģi ni n sahi bi  ol duğu parselleri n hepsi ni  seç ol abilir.  Buna göre sorgul a manı n 

ifadel eri “komĢudur”, “iliĢkili dir”, “içi nde” veya “üzeri nde” ol abilir.  

 Nokt aya dayanarak seçim:  “ Bu nedir?” “Bu ki mi n bi nası dır?” gi bi  sorgul amal ar 

ör nek verilir ve değiĢkenler ekranda görülebilir.  

 Sor gul a ma sonuçl arı nı n birleĢi mi  

 Me kansal içeri k: bir yerleĢi me ait kasabaları n gösteril mesi ni n istenmesi gibi.  

 Sor gul a ma penceresi ni n seçi mi.  

 Öl çeği n tanı ml anması  

 Harita iĢaretler tabl osunun tanı ml anması  

 Öznit elik değeri ne dayanarak farklı sunuml ar yapıl ması dır. [8] 

Sor gul a ma dilleri  i çi n var  ol an,  bir  t anesi ni n geniĢletil mi Ģ  bi çi mi  sorgul a ma i Ģle ml eri 

içi n kullanılabilir. Ör nek ol arak SQL verilebilir.  Yapıl mak i stenilen çalıĢ maya uygun 

konu ma  getir mek i çi n sorgula ma dili ne gerekli  düzelt mel er  ve ekl e mel er  ekl enebilir. 

Böyl e bir  t asarı m karmaĢı k ol abilir.  Gerçekte CBS uygul a mal arı  nesnel er  il e 

bağl antılı  geniĢ  al anı  kapsadı ğı  i çi n genel  bir  tanı m ol madı ğı  gi bi,  kesi n kabul 

edil mi Ģ  kurallarda bul unma makt adır.  Sor gul a ma dilleri ne yöneli k pek çok çalıĢ ma 

bul unmakt adır.  

Bi r mekansal sorgul a ma dili temel ol arak aĢağı daki fonksi yonl ara sahi ptir: 
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 Çok büyük sayı da geomet ri k ol duğu kadar  alfa nü meri k değeri  de i çeren 

nesneni n yönetil mesi ve sorgul anması, 

 Nesnel eri n kar maĢı k yapıları nı n kendi nce sunul ması, 

 Bu nesnel erde geometri k operasyonl ara dayanarak uygul a mal ar yapıl ması.  

Açı kçası  geniĢletil mi Ģ  iliĢkisel  siste ml er,  il k t alepleri  karĢıla mak i çi n ol dukça i yi  bir 

ol anaktır.  GeniĢletil mi Ģ  i liĢkisel  sorgul a ma dilleri geniĢletil mi Ģ  kullanılarak yapıl an 

pek çok çalıĢ ma bul unmakt adır. SQL buna örnek olarak verilebilir. 

CBS a maçlı bir sorgul a ma dili nde 

 Me kansal veri türleri destekl enmeli dir, 

 Me kansal  verileri n geo metri k ve t opol oji k karakterli  sorgul a mal arı na ol anak 

veril meli dir. 

 Ma ntı ksal  operasyonl ar  yardı mı yl a kar maĢık sorgul a mal ar  f or mül e 

edilebil meli dir.  

 Sor gul a manı n f or mül e edil mesi  kol ay ve  anl aĢılır  bi çi mde 

gerçekl eĢtirilebil meli dir.  

Sor gul a ma i Ģl e ml eri  he m coğrafi  analiz kapsa mı nda,  he m veri  iĢle me  kapsa mı nda ve 

he m de veri  sun ma  kapsa mı nda yer  al abilir.  Bi r  CBS‟ ni n uzun hesapl ara gerek 

ol madan cevapl ayabileceği  sorul arı n t opl a mı  o CBS‟ ni n “sorgul a ma uzayı ” ol arak 

adl andırılır.  Bu uzayı n gerek geniĢli ği,  gerekse cevap süre perfor mansı  büyük öl çüde 

veri ni n depol andı ğı  mantıksal  ve fi zi ksel  coğrafi veri  yapısı na bağlı dır.  Sor gul a ma 

uzayı sonuçt a bir sorgu listesi dir. Bu sorgul a ma tipl eri Ģu grupt a t opl anabilir.  

 Gr afi kt en veri tabanı na sor gul a mal ar 

 Veri tabanı ndan grafi ğe sor gul a mal ar 

 Met ri k sorgul a mal ar 

 Topol oji k sorgul a mal ar 

 Düzen sorgul a mal arı 

 Veri tabanı sorgul a mal arı [ 3, 9, 24, 25 ]. 
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4. SUPPORTGI S YAZI LI MI  

Yukarı da t anı ml anmakt a ol an nesneye dayalı  veri  modelle mesi ne uygun yapı da 

geliĢtirilen Support GI S progra mı  C++ il e geliĢtirilmi Ģ  ve pr ogra mı  dest ekl eyebil mek 

içi nde nesneye dayalı  veri  t abanı  kullanıl mı Ģtır. Support GI S 1994 yılı nda Federal 

Al manya Cu mhuri yeti  Bonn Üni versitesi  Kart ografya ve Geoi nfor masyon Enstit üsü 

Jeodezi  ve Fot ogra metri Mühendisleri  ve Bil gisayar  Mühendisleri nden ol uĢan bir 

gr up tarafı ndan geliĢtirilmi Ģtir. 

Support GI S progra mı ile aĢağı daki bazı çalıĢ mal ar amaçl anmı Ģtır. 

 Geo metri  ve özniteli k verileri  aynı  veri  t abanı nda t ut ul muĢ  ve böyl ece veri  

tutarsızlı ğı sorunu gi derilmeye çalıĢıl mı Ģtır.  

 Aynı   veri  t abanl arı nda t ut ul makt a ol an özni teli k ve geo metri  verileri 

sorgul a mada bazı  geci kme  sor unl arı na yol  aç makt adır.  Support GI S il e bu sor un da 

çözü ml enmeye çalıĢıl mı Ģtır.  

 Me kansal  verileri n modellenmesi nde iliĢkisel  model den uzakl aĢ mak sorunu 

çözü ml enil meye çalıĢıl mıĢtır. 

 Me kansal  verilerde analiz esnası nda yet ersiz kal an SQL de  yaĢanan 

sorunl arı n önl enmesi a maçlanmı Ģtır. 

Aynı  za manda Support GI S ile kullanı cı aktif  ol arak uyarılmakt a ve 

dest ekl enmekt edir.  Böylece kullanı cı  kendisi ni bir  uz man ile çalıĢı yor muĢ  gi bi 

hissedebil mekt edir [ 3 ]. 

4. 1 Support GI S’i n Te mel Yapı sı 

Support GI S pr ogra mı  i ki  t e mel e dayan makt adır. Bunl ardan biri ncisi  Ģe ma kavra mı 

ve i ki ncisi  i se sorgul ama  kavra mı dır.  Burada her  i ki  uygul a maya da  burada 

deği nilecektir.  ġe ma  kavra mı  i çerisi nde yapılan i Ģle ml er  nesneye dayalı  düĢünceyi 

dest ekl eyi ci biçi mde veril mekt edir.  
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4. 1. 1 Support GI S’ de kull anıl an Ģe ma  

Yapıl makt a ol an bir  çalıĢ ma i çi n daha öncede belirtildi ği  gi bi,  büt ün ayrı ntıları n 

düĢünül mesi  ve daha sonra herhangi  bir  Ģüpheye yer  ver meyecek Ģekil de 

çalıĢ mal arı n pl anlanması ol dukça öne mli dir.  Support GI S pr ogra mı nda da pl anl a ma 

baĢl angı cı  ol arak,  Ģe ma böl ümü çok düzenli  bir  yakl aĢı ml a t asarı ml anmalı dır. 

Nesneye dayalı  veri  modelle mesi ni n getir mi Ģ  ol duğu bazı  özelli klerden dol ayı 

birbiri ne bağı mlı  ol arak geliĢen bir  mekani z ma bul unmakt adır.  Özelli kle kull anı m 

kol aylı ğı  sağl ayan ve tekrarı  önl eyen mi ras  (i nheritance)  kavra mı  da  burada 

iĢlenmekt edir.  

Support GI S pr ogra mı nda Ģe ma ol uĢt ur maya,  önceli kl e sı nıf  belirlenerek baĢl anır. 

Sı nıflar  belirlenirken bir sı nıfın di ğeri ne mi ras  ol arak bırakabileceği  özniteli kleri 

ol acaktır.  Bu dur umda bir  üst  sı nıf  belirlenir.  Yeni  ol uĢt urul acak ol an aktif  sı nıfa, 

seçilen üst  sı nıfı n büt ün özniteli kleri  mi ras  olarak kalır.  Sı nıflar  ol uĢturul urken 

kar maĢı k obj eler  ol uĢt urul abileceği  gi bi,  aynı  zamanda mekansal  karakt erli  ol mayan 

(örneği n mali k) objeler de tanı ml anabilir (ġekil EK. B- 1).  

Sı nıflara ait özniteli k verileri ise dört farklı Ģekil de ol uĢt urul ur (ġekil EK. B-2).  

 Obj e ve sı nıflara ait “l okal özniteli kler” 

 Değerleri  baĢka bir  obj e sı nıfı  t arafı ndan belirlenmi Ģ  “uzakt an alınan 

özniteli kler” 

 ĠliĢkisel SQL veri tabanından alınan “harici özniteli kler” 

 Değerleri bir fonksi yon yardı mı ile el de edilen “fonksi yonel özniteli kler” [ 3 ] 

Support GI S de bul unan “tür (art)” kıs mı sayesi nde özniteli kleri n ci nsi belirlenebilir.  

· Doğr udan ( Direkt) 

· Uzakt an ( Re mot e) 

· Tabl odan ( Tabl o) 

· Fonksi yon (Funkti on) 

“ Direkt” özniteli kler  il e kull anılan i ndeks  kı s mı  ise seçili  obj eni n t ek anla mlı  mı ? 

yoksa çok anl a mlı  mı ? yor uml anacağı  belirlenir.  Aynı  nu maraya sahi p ol up 

ol una mayacağı “i ndeks” menüsü sayesi nde sağlanır.  
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· Yok (Ġndeksi z) 

· Tek Anl a mlı ( Ei ndeuti g) 

· Tek Anl a mlı DeğiĢtirilemez ( Ei ndeuti g – Ġnakti v) 

· Çok Anl a mlı ( Mehrfach)  

· Çok Anl a mlı DeğiĢtirilemez ( Mehrfach – Ġnakti v) 

Ayrı ca her  sı nıfta bir  defa kullanılabilen “t anıtıcı, karakteristi k özniteli k (bezei chner 

attri but)” sayesi nde il gili obj eni n tanı ml anması nda karakteristi k rol oynar.  

Uzakt an özniteli kler  olarak adl andırılan “Remot e” özniteli k i se daha önce 

tanı ml anmı Ģ  ol an i ki  obj e arası ndaki  iliĢki  sonucu özniteli ği n alı nması nı  sağl ar. 

Öznit eli ği alı nacak ol an sınıf belirlenir ve araları ndaki iliĢki seçilir.  

Harici  özniteli kler  ( Tablo)  sayesi nde daha önceden hazırlanmı Ģ  ol an ACCESS ve 

EXCEL dosyal arı ndan doğr udan veri  alı nabilir.  Bunun i çi n bazı  değiĢi kli kl eri n 

yapıl ması gerekmekt edir.  

Fonksi yonel  özniteli kler sayesi nde özniteli k değerleri  hesapl anabilir.  Eğer  daha 

önceden t anı ml anmı Ģ  bir değer  var  i se bu dur umda bazı  para metreleri n belirlenmesi 

gerekir.   

Support GI S de bul unan di ğer  bir  kavra m i se verini n “ti p” özelli ği dir.  Ti p menüsü il e 

seçilen özniteli ği n  

· Ta m Sayı ( Ganzzahl) 

· Ondalı klı Sayı ( Gl eitzahl) 

· Karakt er ( Zei chenkette) 

· Evet, Hayır gi bi cevapl ar (Logisch)  

· Tari h Ti pli Veri ( Dat um)  

 gi bi  veri  ti pi  üstlenmesini  sağl ar.   Yapılan çalıĢmaya ait  büt ün özniteli k giriĢleri  ekt e 

veril mekt edir.  

Sı nıflar  arası ndaki  iliĢkileri n t anı ml anması  daha önceden t anı ml anan “kardinalli k” ve 

“se manti k” özelli kler ile sağlanır. Obj e sı nıfları arası ndaki iliĢkiler;  

 Mesl eki(disi pli nel) 

 Me kansal olarak i ki farklı böl üme ayrılır.  
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“ Mesl eki (disi pli nel) iliĢkiler”, (sahi ptir, ait, kiracı) gi bi tanı ml anırlar.  

“ Mekansal iliĢkiler” ise, kendi arası nda i ki farklı kı s ma ayrılır.  

a.  Met ri k  

b.  Topol oji k 

Me kansal  iliĢkiler  ya metrik ya da t opol oji k ol arak kur ul urlar.  Metri k ol arak kur ul an 

iliĢkiler  ( Yakı n<20 m)  Yani  20 metreden yakı n Ģekli nde,  t opol oji k ol arak kur ul an 

iliĢkiler  ise (i çi nde,  üzerinde,  kesiĢi yor,  dı Ģı nda...)  gi bi  iliĢkilerdir.  ĠliĢkilerde di ğer 

bir  özelli k i se “kardi nalliktir”.  Kar di nalli k sayesi nde bir  sı nıfı n di ğer  sınıfla ol an 

iliĢkisi  farklı  bir  bi çi mde t anı ml anır.  Buna göre bir  parsel de sadece bir t ane bi na 

bul unur iliĢkisi 1: 1 ile kurul ur. Bunun yanı sıra  

 1: 1 

 1: n 

 n: 1 

 0: 0 kardi nalli kleri bul unmakt adır (ġekil EK. B- 3).  

“0” sayısı sonsuzl uğu iĢaret et mekt edir.  

Support GI S Ģe mada bulunan di ğer  bir  düĢünce i se yersel  referans  el emanl arı dır 

(ġekil  4. 1. a,  ġekil  4. 1. b ).  Mekansal  referans  el emanl arı  al an,  çi zgi,  nokta ve yazı 

(text)  Ģekli ndedir.  Bu el e manl arı n ol uĢt urul ması  ise önce en alt  kade meden 

baĢl anılarak yapılır.  Buna göre en alt  kade me  bulunan,  nokt a el e manı dır.  Çi zi me  ait 

büt ün nokt a el e manl ar  tanı ml anır.  Bi na köĢe nokt ası,  parsel  köĢe nokt ası  vb.  buna 

ör nek ol arak verilebilir.  Bu aĢa mada en alt  kademeden baĢl a mak,  buna bağlı  ol arak 

tanı ml anacak ol an varsa çi zgi ve alan obj el eri n tanı ml anması na da yardı mcı olacaktır  
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ġekil 4. 1. a.: Support GI S de çizgi objeleri n ol uĢt urul ması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 1. b. Çi zgi objel eri ol uĢt uracak ol an nokt aları n belirlenmesi  

Çi zgi  obj el er  ol uĢt urul urken yapılacak çi zgi  obje adl andırıl dı ktan sonra ol uĢt ur ma 

safhası nda  büt ün nokt aları n gör ül düğü bir  menü çı kmakt adır.  Buradan ilgili  çi zgi yi 

ol uĢt urabilecek büt ün nokt alar  aktif  hal e getirilebilir.  Böyl ece ol uĢt urul an çi zgi  obj e 

içi n gerekli  i Ģle ml er  t anıml an mı Ģ  ol ur.  Aynı  özellikler  al an obj eler  i çi n de geçerli dir. 

Fakat  burada artı k çi zi m obj el eri  kullanılır.  Yazı  el e manl arı  ( ġekil  4. 2)  i se öl çül müĢ 

ol an nokt a isi ml eri, hastane ve okul gi bi isi ml er olarak belirlenir.  
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ġekil 4. 2: Support GI S de yazı ele manl arı nı n girilmesi  

Çi zi m el e manl arı  ve sı nıflar  arası ndaki  iliĢkiler  “ mekansal  referans  (raumbezug)” 

yardı mı  il e kur ul ur.  Çi zi m el e manl arı  ile sı nıflar  arası ndaki  iliĢki  i çi n (ġekil  4. 3) 

tanı ml anan sı nıfa ait  özniteli ği n il gili  çi zi m obj esinde bul unması  gerekir.  Bi r  parsel 

içi n parsel  al anı  bir  özniteli k ol arak sunul ur.  Bu eğer  çok anl a mlı  ol arak belirtilir  ve 

fonksi yon özniteli k ol arak girilirse,  özniteli ği n ol uĢt urul ması  esnası nda karĢı mı za 

ilgili  bir  menü gel ecektir.  Burada il gili  aktif  sı nıfın i s mi  yazacak ve bu öznit eli ği n 

hangi  çi zi m obj el eri nden ol uĢabileceği  belirlenebilir.  AĢağı da bu uygul a maya ait  bir 

gör ünt ü bul unmakt adır.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 3: Sı nıflar ve çizim obj eleri arası ndaki iliĢkileri n tanı ml anması  
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ġe ma  böl ümünde bul unan di ğer  bir  öne mli  kavram i se kullanı cı nı n t anı ml anabil mesi 

ve böyl ece kullanı cıların rast gel e pr ogra ma  eriĢi mi ni n sağl anması dır  (ġekil  4. 4). 

“ Kull anı m yöneti mi  ( Benut zer  manga ment)” adı  verilen bu böl ümde her  kullanı cı nı n 

kendileri ne ait  Ģifreleri bul unmakt a ve müdahal e edebilecekl eri  böl üml er  farklı 

ol makt adır.  Bir  kısı m kullanı cı  sadece çi zi m objeleri ne müdahal e edebilirken,  bir 

kı sı m kullanı cı  obj e sınıfları na eriĢebil mekt edir.  Böyl ece verilerde güvenli k ve 

tutarlılık sağlanmakt adır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 4: Support GI S de kullanı cı yöneti mi  

4. 1. 2 Support GI S de kullanıl an sorgul a ma  

Sor gul a ma araçl arı  sayesinde veri  t abanı na akt arıl mı Ģ  ol an veriler  a maca uygun bir 

bi çi mde t abl ol ar,  yazılı meti nl er  veya kart ografi k ol arak sunul ur.  Support GI S 

sorgul a ma dili ne bazı yetenekl er ekl enmi Ģtir.  

 Me kansal veri türleri ne (nokt a, çizgi, alan) iliĢki n sorgul a mal arı n yapıl ması  

 Me kansal iliĢkileri n sorgul anması na ol anak tanı nması  

 Ma ntı ksal  operasyonl ar kullanılarak ( ve,  veya,  eĢit,  eĢit  değil)  kar maĢı k 

sorgul a mal arı n for mül e edil mesi.  

Sor gul a ma i Ģle mi  sırasında bazı  grafi kler  kullanıl makt a ve bu da kullanı cı ya bazı 

kol aylı klar  sağl a makt adır.  Sor gul a ma i Ģle ml eri  Ģekillerden ve yazılardan ol uĢur. 
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ġekiller  düğü ml er  ve kenarlar  ( ġekil  4. 5)  ol arak adl andırılır.  Buna iliĢki n bi r  ör nek 

aĢağı da veril mi Ģtir. Düğüml er ve kenarlara ait açı klamal ar daha sonra yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 5. Support GI S de sorgul a ma iĢle mi nde düğü m ve kenarları n göst eri mi [3] 

Sor gul a ma iĢle ml eri üç farklı biçi mde yapılabilir.  

 Öznit elik üzeri nden sorgul a ma  

 ĠliĢkiler üzeri nden sorgula ma  

 ĠliĢkiler ve özniteli kl er ile yapılan sorgul a ma  

Öz niteli k üzeri nden sorgul a ma  

Burada sı nıf ve sı nıfa ait özniteli kler birli kte sunumu ol uĢt ururlar (ġekil 4. 6).  

        

ġekil  4. 6:  Özniteli kler  kullanılarak yapılan sorgul a ma i Ģle mi  ( mali k adı  ve adres 

üzeri nden sorgul a ma)  
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ĠliĢkiler üzeri nden sorgul a ma  

Ar ada sı nıflar  arası nda daha önceden t anı ml anmı Ģ  ol an iliĢkiler  kullanılır. Buna ait 

sorgul a ma “ Hangi  mali k bir  eve sahi ptir?” Ģekli nde ol abilir.  Buna iliĢki n sorgul a ma 

grafi ği ifade edil mek istenirse ( ġekil 4. 7 ); 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 7: Sı nıflar arası iliĢkileri n sorgul anması iĢle mi  

ĠliĢkiler ve özniteli kl er ile yapıl an sunuml ar 

Burada he m daha önceden sı nıflar  arası nda kur ul muĢ  ol an iliĢkiler he m de 

özniteli kler  il e kar maĢı k bir  sorgul a ma ol uĢt urulur  ( ġekil  4. 8).  Sor gul a ma “ Adı  Ali 

ol an,  Piri meh met paĢa‟da ot uran ve bir  bi naya sahi p ol an kiĢileri  bul unuz” Ģekli nde 

ol makt adır.  

Burada sı nıf  ol arak Malik ve Bi na,  Özniteli kler  ise Ġsi m ve  Mahalledir.  Sor gul a ma 

grafi ği ise; 
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ġekil 4. 8: Kar ma sorgul ama iĢle mi  

ĠliĢkiler  daha önce Support GI S Ģe mada belirtildi ği  gi bi  mesl eki  (disi pli nel)  veya 

metri k te olabilir.  

Sor gul a ma iĢle mi nde kullanılan düğü ml er iĢlenecek ol ursa:  

 Sı nıf Düğü mü ( Kl assenknot en ) 

 Hesap Düğü mü ( Bilanzierungsknot en ) 

 Operat ör Düğü mü ( Operat örknot en ) 

 Rapor Düğü mü ( Reportknot en ) 

 Seç me Düğü mü ( Sel ektionst est knot en ) 

 BaĢl a ma Düğü mü ( St artknot en ) 

Sı nıf Düğümü ( Kl assenknoten ) 

Bu menü sayesi nde sı nıf  düğü ml eri  üretilir.  Sı nıf  düğü ml eri  çi zi m obj el eri  tarafı ndan 

sunul ur. Buna göre üç farklı sınıf düğü mü ol uĢt urulabilir ( ġekil 4. 9):  

·  SUCHE_ ALLE ( belirli bi r  koĢul  veya koĢulları  yeri ne getiren t üm obj el er 

bul unur) 

·  ES_GI BT (en az bir obje içi n iliĢki sorgul a ması yeri ne gel meli dir).  

·  FÜR_ ALLE ( Her  obj e i çi n iliĢki  sorgul a ması yeri ne gel meli  ve koĢul  t üm 

obj eler içi n sağlanmalı dır.) 
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ġekil 4. 9: Sı nıf düğü ml erini n ol uĢt urul ması  

Hesap Düğümü ( Bil anzierungsknoten)  

Sı nıflara ait  i stenilen sayı,  ortala ma  değer  vb.  gi bi i Ģle ml er  sorgul a maya katılabil mek 

içi n hesap düğü mü seçeneği kullanılır.  

·  Sayı ( ANZAHL)   

·  Ortala ma Değer ( Mittel) ( AVG))  

·  Maksi mu m Değer ( Maxi mu m ) ( MAX)  

·  Mi ni mu m Değer ( Mi ni mu m ) ( MI N)  

·  Topl a m ( Summe ) (SUM)  

Sayı  düğü mü kullanıldı ğı  za man sadece sınıf  kullanıl makt a,  özniteli k i se 

gözük me mekt edir.  

Operat ör Düğümü ( Operatörknoten): 

Eğer  sorgul a ma i çi nde koĢul  kullanılacak i se operat ör  düğü mü kullanılır.  Operat ör 

düğü münde kullanılan Ģartlar  

· ve (und) 

· veya (oder ) 

Yukarı daki  t anı ml a mal ardan “ve” koĢul unda t üm koĢulları n ol ması  i stenilir.  Veya 

koĢul unda i se il eri  sürül en koĢullardan sadece birini n obj e ya da obj el erde bul un ması 

yet erli görül mekt edir.  
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Seç me Düğümü ( Sel ektionstest knoten) 

Seçi m düğü ml eri sayesi nde özniteli k değerleri karĢılaĢtırılır ( ġekil 4. 10 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 10: Seç me düğüml eri ni n ol uĢt urul ması  

Yukarı da verilen ġekil  4. 5 de 1500>P.  Al anı >1000 sorgul a ması nda seç me düğü mü 

kullanıl mı Ģtır.  

Rapor Düğümü ( Reportknoten)  

Rapor  düğü mü sayesi nde sor gul a ma gör ünür  hal e gelir.  Fareni n sağ t uĢuna basıl dı ğı 

za man ol uĢan menüde r apor  düğü mü tı kl andı ğı  za man seçil mi Ģ  ol an rapor 

gözükecektir.  

BaĢl a ma Düğü mü ( Startknoten)  

BaĢl a ma düğü mü sadece t üm seçeneği  il e bi rlikte ve sı nıfla birli kte kullanılır. 

Fareni n sağ t uĢuna basıldı ğı  za man baĢl a ma  düğü mü ol uĢt urul ur.  Eğer  bi r  baĢl a ma 

düğü mü t anı ml anma mı Ģ i se bir  uyarı  not u veya i kaz sesi  gel mekt edir. BaĢl a ma 

düğü mü çevresi yeĢil olarak tanı ml anır.  

Sor gul a mada kullanıl makt a ol an di ğer  bir  özelli k i se kenarlardır.  Buna  göre 

Support GI S de kenarlar; 
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 ĠĢaretsiz kenarlar 

 ĠliĢki kenarları ol mak üzere i ki çeĢittir.  

ĠĢaretsiz kenarl ar 

ĠĢaretlenme mi Ģ  kenar  ol arak adl andırılan kenar  sı nıf  düğü ml eri ni ve  seç me 

düğü ml eri ni  bağl ar.  Her  bir  kenarı n bir  nu marası  bul unur.  Dai ma  iliĢki  göst er meyen 

kenarlar birbiri ne bağl anır.  

ĠliĢki kenarl arı  

Yal nı zca sı nıf  düğü münden ve operat ör  düğü münden baĢl ayan iliĢkili  kenarda metri k 

veya mekansal iliĢkiler kullanılır. Bu kenar sadece sınıf ile son bul ur.  

Sor gul a mal arı n sonuçl arını n göst eril mesi  “veri  kazanı m menüsü (erfassungdi al og)” 

kı s mı nda bul unan bazı  ko mutl ar  yardı mı yl a gerçekl eĢtirilir.  Önceli kle çi zi m obj eleri 

gözükür ve daha sonra oluĢt urul an çizi m obj el eri sınıfları ile birleĢtirilirler.   

Sor gul a mal ar  ol uĢt urul dukt an sonra obj elere ait  verileri n giril mesi  aĢa masına geli nir. 

Bu i Ģle m “büyük mi kt arlarda veri  giriĢi  ( massenerfasssung)” kı s mı nda 

gerçekl eĢtirilir  ( ġekil  4.11).  Bu i Ģle m il e birlikt e verilere ait  bil giler gi rilir  ve 

girilirken menü i çerisi nde bul unan iliĢkiler  kı s mı nda hangi  sı nıf  il e bağl antısı  var  i se 

tanı ml attırılabilir.  Bu kolayca Ģöyl e açı kl anabilir.  “Bi na” sı nıfı  örnek ol arak seçilirse; 

daha önceden Ģe ma  kısmı nda Ģahıs  sı nıfı  ile iliĢkisi  t anı ml anmı Ģ  ol an bi na sı nıfı 

sorgul a ma  i Ģle mi  i çi n burada t ekrar  birleĢtirilebilir.  AĢağı da anl atı ma iliĢkin bir  Ģekil 

bul unmakt adır. 

 



 75 

 

ġekil 4. 11 Obj e sı nıfları ve Ģahıs sı nıfı arası değerleri n ol uĢt urul ması  

Ayrı ca burada gör ül mekte ol an kır mı zı  yazılı  olan parsel  nu marası  özelliği ni  bi na 

sı nıfı  daha önceden bel irtildi ği  gi bi  “re mot e” yani  uzakt an al makt a idi.  Bunun 

sonucunda bi na değerlerini  girerken parsel  değeri ne müdahal e edil e mez.  Ancak 

parsel  ve bi na arası ndaki iliĢki  eğer  bu kı sı mda kur ul ur  i se bu dur umda “bi na” sı nıfı 

parsel numarası özniteli ğini ot omati k olarak üstlenecektir. Bunun içi n ; 

Ġl gili  parsel  ile il gili  bi na çift  ol arak aktifleĢtirilir. Ġ ki si  arası nda “set zen” adı  verilen 

“kur ul um”  i Ģle mi  onayl anır.  Bu dur umda  19 numar alı  parsel  25 nu maralı  bi na il e 

iliĢkilendiril mi Ģ  ol ur.  Bunl ara iliĢki n özniteli k üstlenmesi  ise giriĢ  iĢle ml eri ni n 

yapıl dı ğı kısı mda görül ebilir (ġekil EK. B- 4).  
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ġekil 4. 12: Sı nıflara ait oluĢt urul an I D numaral arı 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 13: Ol uĢt urul an ID değerleri ne karĢılı k gelen özniteli k göst eri mi  

ĠliĢkileri n ol uĢt urul masından sonra çi zi m obj el eri  belirli  I D l ere sahi p olacakl ardır 

(ġekil 4. 12, ġekil 4. 13 ve ġekil 4. 14).  
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ġekil 4. 14: I D değerleri ne karĢılık gel en iliĢkileri n gösteri mi  

4. 1. 3 Support GI S’ de grafi k iĢle ml eri: 

Support GI S de yapılacak ol an grafi k i Ģle ml eri  içi n “gösteri m ( anzi ege)” menüsü 

kullanı ma açılacak ol ursa burada büt ün sı nıflar  çizi m obj el eri  il e birli kte göst erilirler. 

Aut ocad dest ekli  ol an Support GI S grafi ği  Aut ocad de bul unan he men hemen büt ün 

menül ere sahi ptir.  Layer özelli ği  sayesi nde obj elere ait  çi zgi  ti pl eri  veya r enkl erde 

değiĢi klik yapılabilir  veya i stenilen l ayer  gerektiği  za man dondur ul arak kor u maya 

alı nabilir.  Önceli kl e “gi riĢ  (erfassen) ” menüsü sayesi nde il gili  nokt a,  çi zgi,  yay,  al an 

obj eleri  il e çi zi m obj el eri  eĢl eĢtirilir.  Önceli kle çi zi m obj el eri  t anıtıldıkt an sonra 

gerekli  çi zi m el e manl arında gerekli  sayısallaĢtırma  i Ģle ml eri  yapılır.   Aynı  za manda 

yapısal  fonksi yonl ar  sayesi nde çi zgi  üzeri nde nokt a ol up ol a mayacağı  ve  kesiĢi m 

hesapl a ması  gi bi  hesapla mal ar  yapılabilir.   Bütün sorgul a ma i Ģle ml eri  ve gerekli 

özniteli k verileri ni n değerleri ni n giril mesi nden sonra göst eri mi n kart ografi k ol arak 

sunul ması  iĢle mi  i çi n obje t arat ması  i Ģle mi  aktifleĢtirilir.  ġekil  4. 6 ya ait  sorgul a ma 

sonucu (ġekil EK. B- 5) de göst eril mekt edir.  
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ġekil 4. 15: Sorgul a ma iĢle ml eri ni n taranması  

Burada biri nci  kı sı mda büt ün sı nıflar  çi zi m obj eleri  ile birli kte sıralanır. Önceli kl e 

taranması  i stenilen biri nci  sı nıf  seçilir  daha sonra t aranması  istenilen i kinci  sı nıf. 

Sonuç obj esi  ise i ki  sı nıfın t aran ması  sonucu ol uĢur  (  ġekil  4. 15 ).  Sonuç ve biri nci 

obj e arası ndaki  iliĢki  ve yi ne aynı  Ģekil de i ki nci ve  sonuç obj esi  arası ndaki  sonuç 

iliĢkisi görül ür. Ve hepsini n taranması istenilerek ilgili sorgul a ma iĢle mi oluĢt urul ur.  

4. 2 Support GI S’ i n Genel Özelli kl eri: 

Support GI S Wi ndows  NT i çi n geliĢtirilen bir  siste m ol up kol aylı kl a ağ kurul ması na 

izi n ver mekt edir.  Si ste m i çerisi nde veri  t abanı nı hazırlayabil mek i çi n Obj ect St ore 

veri  t abanı  kullanıl mı Ģtır. Gr afi k kullanı m i çi n Autocad t erci h edil mi Ģtir.  C++ dil i  il e 

pr ogra ml anması  sayesi nde esnek bir  kullanı m sağl anmı Ģtır.  Aynı  za manda i nt ernet 

orta mı ndan da eriĢi m sağl anabil mekt edir.  Aynı  za manda di ğer  ka mu kurul uĢl arı nda 

kullanıl makt a olan sisteml er ile de veri alıĢveriĢi kol aylı kla yapılabil mekt edir.  
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4. 3 Support GI S’ de Uygul anan ĠĢle ml er 

Hasköy Böl gesi  Ġ mar  Uygul a ması na ( EK C)  ait  yapılan çalıĢ mal arı n bi r  kı s mı 

Support GI S yazılı mı nda denenmi Ģtir.  Bu çalıĢ maya ait  bil giler aĢağı da 

bul unmakt adır.  

4. 3. 1 Sı nıfl ara ait özniteli kleri n ol uĢt urul ması  

 Ada 

 Mali k 

 Parsel 

 ġahıs 

 Bi na 

ADA Sı nıfı nı n Ol uĢt urul ması  ve Özniteli kl erin Kazandı rıl ması  ĠĢlemi :  ( Tabl o 

EK. A- 1) 

a. “Tür” özniteli ği ni n eklenmesi: 

Ada  no,  il çe,  kadastro al anı  ve mahalle özniteli kleri  i çi n doğr udan öznit eli k 

kazandırıl mı Ģtır.  Eğer  tabl o özniteli ği  kullanılırsa bu dur umda  öznitelikler  bazı 

özelli kleri ni  daha önceden hazırlanmı Ģ  ol an Excel  veya Access  dosyal arı ndan 

özniteli klere ait  değerleri  al abilirler.  Hesapl anan ada al anı  i se f onksi yon ol arak 

belirlenmi Ģtir.  Fonksi yon ol arak belirlenirken buradan al an hesabı nı  yapabil ecek 

hesapl a ma seçil meli dir.  

b. Ti p belirlenmesi iĢle mi:  

Ada  no,  mahalle ve il çe özniteli kleri  birer   sayı  olma mal arı  nedeni  il e karakt er  ti pi dir. 

Kadastro al anı  ol arak yer yüzeyi  seçil mi Ģtir.  Çünkü bu al an sayesi nde hesapl anan ada 

al anı  bul unabil mekt edir. Hesapl anan ada al anı  hesapl a ma sonunda koor dinatlardan 

gel ecek ol an virgül  sonrası  raka ml arı  t aĢı yacağı ndan ondalı klı  sayı  ol arak 

iĢaretlenmesi gerekir. 
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c. Ġndeks belirlenmesi: 

Eğer  bu seçenek yok ol arak seçilir  i se i ndeks  yok ol arak düĢünül ür.  Ġndeks  sadece 

direkt özniteli k ile kullanılır.  

d. Karakt eristi k özniteli k 

Di ğer  öne mli  bir  öznitelik i se “bezei chner  attri but” yani  “karakteristi k özniteli ktir”. 

Ada  obj esi  i çi n “ada no” karakt eristi k özniteli k olarak at anmı Ģtır.  Böyl ece sadece bir 

adanı n bir  t ane nu marası  ol ması  sağl anır.  Bu özelli k bir  sı nıfta sadece bir  kez 

aktifleĢtirilebilir  ve di ğerleri ne de et ki  eder.  Bu özniteli ği n seçil mesi  sonucu art 

özniteli ği yanı nda % iĢareti görül ür.  

e. Çokl u Özniteli k ( Merfaches- Attribut) 

Bu özniteli k sayesi nde çi zi m obj el eri  ve sı nıflar  arası nda iliĢki  kurul abilir.  Bu 

özniteli k ti p kıs mı na “*” iĢaretini verir.  

BĠ NA Sı nıfı na ĠliĢki n Özniteli k Verileri ( Tabl o EK. A- 2) 

a. “Tür” özniteli ği ni n eklenmesi: 

Bi na fonksi yonu, bi na no gi bi özniteli kler doğrudan veri giriĢi ile sağl anmak üzere 

belirlenmi Ģtir. Bunun yanı nda bi nanı n bul unduğu parsel no ise uzakt an bir özniteli k 

ol arak alınmakt adır. Yani önce parsel numarası tanı ml anmakt a ve bi na bu nu maraya 

göre özniteli ği ni edi nmekt edir.  

b. Ti p belirlenmesi iĢle mi: 

Her  üç ti p de sadece nu mara ve yazı dan ibaret  ol acağı ndan karakt er  ol arak 

belirlenmesi nde herhangi  bir sakı nca bul unma maktadır.  

c. Ġndeks belirlenmesi:  

Bi na fonksi yonu çoğu kez aynı özelli k olarak belirlenebileceği içi n çok anlaml ı 

ol arak seçilebilir.  Bunun yanı nda bi na numarası ve parsel numarası içi n hiç bir Ģey 

belirlenmeyebilir.  
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d. Karakt eristi k özniteli k 

Bi na numarası nı n sı nıf içerisi nde sadece bir defa gözük mesi istendi ği içi n daha 

doğr usu bir bi na sadece bir numara taĢı yacağı içi n karakt eri sti k özniteli k bina no ya 

at anabilir.  

e. Çokl u Özniteli k ( Merfaches- Attribut) 

MALĠ K Sı nıfı na Ait Özniteli k Verileri ( Tabl o EK. A- 3) 

a. “Tür” özniteli ği ni n eklenmesi: 

Baba adı,  bul unduğu adres,  ci nsi yet,  doğu m t ari hi,  i si m ve  soyadı  gibi  bil giler 

tama men Ģahıs  sı nıfı nın alt  sı nıfı  nedeni  il e t ekrarlanmaya gerek duyul madan 

doğr udan kazanılır. Bunlar tabl o ile de kazanılabilen özniteli klerdir.  

b. Ti p belirlenmesi iĢle mi: 

Baba adı,  bul unduğu adres,  i si m,  soyadı,  ci nsiyet  gi bi  özniteli kler  yazı  t üründe 

ol dukl arı ndan karakt er  özniteli ği  ile belirlenmel erine rağmen doğu m t ari hi özniteli ği 

tari h özelli ği taĢı ması ndan dol ayı tari h olarak seçilmi Ģtir.  

c. Ġndeks belirlenmesi: 

Her hangi bir indeks değeri seçil me mi Ģtir.  

d. Karakt eristi k özniteli k 

Her hangi bir karakteristik özniteli k seçil me mi Ģtir.  

e. Çokl u Özniteli k ( Merfaches- Attribut) 

Hi sse payı  ol arak çok anlamlı  özniteli k belirlenmiĢtir.  Aynı  hi sse payı na sahi p ol an 

pek çok kiĢi ile karĢılaĢılabilir.  

ġAHI S Sı nıfı na Ait Özniteli k Verileri ( Tabl o EK. A- 4) 

a. “Tür” özniteli ği ni n eklenmesi: 
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ġahıs  sı nıfı,  mali k sı nıfını n üst  sı nıfı  ol duğundan dol ayı  büt ün özniteli kleri ni  mali k 

sı nıfı na akt aracaktır.  Buna göre baba adı,  ci nsi yet,  doğu m t ari hi,  i si m,  soyadı  gi bi 

özniteli kler  doğr udan verilir.  Bu özniteli kler  aynı  za manda bir  excel  veya access 

tabl osundan da rahatlı kla alı nabilir.  

b. Ti p belirlenmesi iĢle mi: 

Baba adı, ci nsi yet, isi m ve soyadı gi bi özniteli kler karakt er özelli ği ne sahi p ol abilir.  

c. Ġndeks belirlenmesi: 

Ġsi m ve  soyadı  özniteli kleri  çok anl a mlı  ol arak düĢünül ebilir.  Bunun anl amı  soyadı 

ve adı n bir  çalıĢ mada çok kez ort aya çı kabileceği dir.  Fakat  bu özniteli ği  aktif 

ol mayanı  seç mek anl aml ı  ol acaktır.  Böyl ece değiĢtirilemez.  Eğer  akt if  ol mayan 

çokl u anl a m seçilir ise “[]” iĢareti görül ür.  

d. Karakt eristi k öznitelik 

Bu sı nıfa ait herhangi bir karakteristi k özniteli k seçil me mi Ģtir.  

e. Çokl u Özniteli k ( Merfaches- Attribut) 

Bu sı nıfa ait çok anl a mlı bir özniteli k seçil me mi Ģtir. Sı nıfta çizgi, alan ve nokt a 

obj esi bul unma makt adır:  

PARSEL Sı nıfı na Ait Özniteli k Veril eri ( Tabl o EK. A- 5) 

a. “Tür”özniteli ği ni n eklenmesi:   

Parsel  sı nıfı,  ada sı nıfı nın alt  sı nıfı  ol arak seçil diği  i çi n bazı  özniteli kleri doğr udan 

ada sı nıfı ndan gel mekt edir.   Bunun dı Ģı nda parsele ait  ol an cilt  no,  edin me  Ģekli, 

edi nme t ari hi,  parsel  fonksi yonu,  parsel  no ve yev mi ye gi bi  özniteli kler  direkt  ol arak 

veril mekt edir. Hesapl anan parsel alanı ise  fonksi yon ol arak belirlenmekt edir.  

b. Ti p belirlenmesi iĢle mi: 

Parsel  no,  parsel  fonksi yonu,  yevmi ye ve edi nme Ģekli  gi bi  bil giler  karakter  ol arak 

belirlenmi Ģtir.  Kadastro parsel  al anı  yer  yüzeyi  olarak belirlenmi Ģtir.  Bunun nedeni, 

daha sonra hesapl attırılacak ol an hesapl anan parsel  al anı  i çi n bir  para metre 
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ol uĢt urabil mesi ni  sağl amakt adır.  Cilt  no t a m sayı  ol arak seçil mi Ģtir.  Hesapl anan 

parsel  al anı  ise ondalı klı  sayı  ol arak belirlenmiĢtir.  Edi nme t ari hi  ise t ari h ti pi 

verilerek tanı ml anmı Ģtır.  

c. Ġndeks belirlenmesi: 

Parsel  no,  çok anl a mlı  olarak belirlenmi Ģtir.  Çünkü bir  parsel  birden fazl a ki Ģi ye ait 

ol abileceği  i çi n birden fazla gör ül ebilir.  Aynı  Ģekil de yev mi ye de birden fazl a 

gör ülebileceği içi n çok anl a mlı olarak belirlenebilir.  

d. Karakt eristi k özniteli k 

Parsel obj eleri içi n karakteristi k özniteli k ol arak parsel numarası seçil mi Ģtir. Böyl ece 

bir parsel sadece bir numara al makt adır.  

e. Çokl u Öznitelik ( Merfaches- Attribut) 

Kadastro parsel alanı burada çok anl a mlı olarak seçil mi Ģtir. Bu sayede parsel sı nıfı 

ve alan obj esi arası ndaki iliĢkiler kurul abil mekt edir.  
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17. SONUÇLAR ve ÖNERĠ LER 

Günü müzde farklı  a maçlar  ve kullanı m al anl arı na göre,  farklı  özelli kl erde 

hazırlanmı Ģ  CBS ort aya çı kmı Ģtır.  CBS‟ ni n hazırlanması nda kullanılan veri 

modelleri ni n hepsi de CBS i çi n bazı öne mli avantajlar sunmakt adır.  

GeliĢtirilen veri  modelleri  arası nda iliĢkisel  veri modelleri  günü müzde çok yaygı n 

ol arak kullanıl makt adır.  Özelli kl e iliĢkisel  veri  modeli  t ek baĢı na kullanılmayı p di ğer 

veri  modelleri  ile birleĢtirilerek kullanı cıları n hi z meti ne sunul makt adır.  Fakat 

iliĢkisel  veri  modeli ni n mekansal  veri ni n özelli ği  ol an çok fazl a bil gi yi  içer mesi  ve 

kar maĢı k yapısı  karĢısında göst er mi Ģ  ol duğu bazı  yet ersizli kl er  sonucunda CBS 

üreticileri farklı arayıĢlar içerisi ne gir miĢl erdir. 

Nesneye dayalı  veri  modeli  kavra mı  bu noktadan iti baren göze çarp makt adır. 

Özelli kl e i nsan düĢüncesi  bi çi mi nde ol an yapısı,  kar maĢı k mekansal  veri ni n 

kol aylı kla yönetilebil mesi,  nesneye dayalı  veri  modeli ni  bugün ol dukça popül er  hal e 

getir mi Ģtir. 

Nesneye dayalı  veri  modeli ni n sahi p ol duğu mi raslanma  özelli ği  sayesi nde obj el ere 

ait  hi yerarĢi k düzen kol aylı kl a kur ul makt a ve t ekrar  önl enmekt edir.  Ayrı ca,  obj eye 

ait  güncelle mel eri n yapılması nda,  sadece üst  sı nıfta yapılacak ol an değiĢikli kl er  alt 

sı nıfa da yansı makt adır.  Böyl ece za man kaybı ,  veri  t ut arsızlı ğı  ve veri  t ekrarı 

iĢle ml eri en aza indirgenmekt edir.  

Veri  depol a ma özelli ği sayesi nde,  kullanı cı nın veri ye ul aĢı mı  belirli  öl çüde 

kor umaya alı nmı Ģtır.  Böyl ece kullanı cı nı n pr ogra ml a maya ait  bil gileri bil mesi ne 

gerek kal ma mı Ģtır.  Ayrıca obj e sı nıfları  kol aylıkl a ol uĢt urul abil mekt e ve sı nıflar 

arası ndaki  iliĢkiler  t anıml an makt adır.  Nesneye dayalı  kavra ml ar,  iliĢki sel  veri 

modelleri nden farklı  ol arak di na mi k bir  bi çi mde t ut ul makt adırlar.  Bu özelli k i se 

operasyonl ar  il e sunul makt adır.  Obj el er  arası nda mesaj  geçiĢi  sayesi nde obj el eri n 

kendileri ne ait iĢleml eri di na mi k bir biçi mde yapabil mesi sağlanmı Ģtır.  
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Özellikl e nesneye dayalı özelli kler  kullanılarak geliĢtirilen Support GI S yazılı mı nda 

da,  bu özelli kler  göze çarpmakt adır.  Sı nıflar kol aylı kl a ol uĢt urul makt a,  sı nıflar 

arası ndaki  iliĢkiler  tanı ml anabil mekt e ve mi rasl anma  özelli ği  obj el ere 

yükl enebil mekt edir.  

Pr ogra mı n Ģe ma  kı s mı nın düzenli  bir  bi çi mde oluĢt urul ması  sonucunda sor gul a ma 

sırası nda karĢılaĢılabilecek sorunl ar  ortadan kalk makt adır.  Özelli kle sorgul a manı n 

grafi k il e dest ekl enmesi sayesi nde kullanı m kolaylı ğı  sağl anmı Ģtır.  Sorgul a mada 

topografi k ve disi pli nel kriterler kullanılabil mekt edir.  

Ayrı ca EXCEL ve ACCESS gi bi  siste ml ere ol an uyu ml ul uğu sayesi nde Support GI S 

yazılı mı nda veri  giriĢi  kol aylı kla yapılabil mektedir.  Support GI S i n sahi p ol duğu 

grafi k göst eri m i çi n çok yaygı n ol arak kullanılan AUTOCAD pr ogra mı nı n t erci h 

edil mesi kullanı cı ya getiril mi Ģ olan di ğer bir kolaylık ol arak göze çarpmaktadır.  

Support GI S yazılı mı nı n internette sunu mu il e birlikte daha geniĢ  kitlelere ul aĢ ması 

kaçı nıl mazdır.  Özelli kle J AVA ve  C++ pr ograml arı  dest eği  sayesi nde CBS i çi n 

gerek duyul an bir  siste mi n gerçekl eĢtiril mesi mü mkün ol muĢt ur.  Günü müzde 

nesneye dayalı veri modeli kulllanılarak yapılan çalıĢ mal ar hal a deva m et mekt edir.  
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ġekil B-1 Support GI S de sınıf gösteri mi  
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ġekil B-2 Support GI S de özniteli k verileri ni n ol uĢturul ması  
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ġekil B-3 Support GI S de sınıflar arası ndaki iliĢkileri n kurul ması  
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ġekil B-4: Bi na ve parsele ait verileri n ol uĢt urul ması 
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ġekil B-5 Sorgul a ma sonucu 
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EK C 

Tabl o C. 1 Hasköy Böl gesi ne ait mali k bilgileri. 

 

adı  
 

soyadı  doğumt ari hi  babaadı  ci nsi yeti hi ssepayı  
ĠST BLD.    - - 13/ 1 

MEHMET TEVFĠ K  OMER E 6/ 48 

MUSTAFA CEYLAN  HAYRULLAH E 14/ 1 

MUSTAFA CEYLAN  HAYRULLAH E 13/ 48 

ĠST. BEL.    - - 4/ 1 

NURCAN BASER  KASI M K 20/ 1 

MAHMUT ERASLAN  I BRAHI M E 9/ 2 

MELAHAT ERASLAN  HAS AN K 9/ 21 

ĠSHAK EKĠ NCĠ   SERI F E 21/ 1 

NECATĠ  PI RLANTA  MUHAMMET E 13/ 2 

SELAHATTĠ N  PI RLANTA  MUHAMMET E 13/ 47 

HATE M KOÇ  ISMAI L HAKKI  E 1/ 1 

KI LMEN BOZKURT  MUSTAFA E 7/ 80 

KI LMEN BOZKURT  MUSTAFA E 22/ 80 

NURHAYAT TUZUN  MUSTAFA K 2/ 80 

NURHAYAT TUZUN  MUSTAFA K 7/ 80 

ġAKĠ R BATALZEYNEP  TUZUNKI  E 1/ 80 

ġAKĠ R BATALZEYNEP  TUZUNKI  E 5/ 80 

ALĠ  GÜRSOY 18. 12. 1976 ISMAI L E 1/ 1 

YI LMAZOTOMOTĠ V   - - 1/ 1 

BĠ RGÜL AY  MEHMET K 5/ 23 

HI ZI R  GUCLU  AHMET E 5/ 23 

HUS NI YE   ERENLER  SULEYMAN K 2/ 23 

NEBI YE YAZGAN  I BRAHI M K 2/ 23 

SUNA FAYDALI   TAHSI N K 3/ 23 

VURAL   DI ZMAN  YUS UF E 4/ 23 

ZEKI  DE MI RCI   HAS AN E 2/ 23 

IST. BEL.    - - 1/ 1 

IST. BEL.    - - 1/ 1 

IST. BEL.    - - 11/ 1 

IST. BEL.    - - 37/ 1 

HALI L I BRAHI M  SOFU  DURSUN E 1/ 8 

MELAHAT  SOFU  HAS AN TAHSI N K 1/ 8 

NURAY  EFENDI OGLU  HAS ANTAHSI N K 4/ 8 

SALI H  GELI SLI   DAVUT E 2/ 8 

IST. BEL.    - E 1/ 1 

HAYI M  SALAMON  LAVBA E 2/ 7 

NESI M  SALAMON  LAVBA E 2/ 7 

SULTANA   SALAMON  LAVBA K 1/ 7 

YASEF  SALAMON  LAVBA E 2/ 7 

ALI  CAY  HAS AN E 3/ 32 

MUS A   DOGAN  MUSTAFA E 15/ 32 

NESI M  TOPAFEL  BENSI YON E 6/ 32 

SULTANA  TORAFEL  BENSI YON K 8/ 32 

GUL  BOTANI K  - - 1/ 24 

AHMET SEN  MEHMET E 3/ 102 

ALI  ERACAR  I BRAHI M E 3/ 102 

ALI  YAKI CI   HAS AN E 3/ 102 

AYSE   DOGAN  BUNYAMI N K 3/ 102 

AZI Z  KABAKCI   HUSEYI N E 3/ 102 
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Tabl o C. 2 Hasköy Böl gesi  ki Ģilere ait  parsel  cilt  no,  yev mi ye,  edi nme  Ģekli  ve t ari hi 

bil gileri. 

ciltno edi nmeĢekli edi nmet ari hi  yev mi ye 

41/ 4071 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4071 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4072 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4072 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4072 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4072 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4073 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4073 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4074 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4074 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4075 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4075 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4075 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4076 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4077 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4078 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4079 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4080 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4081 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4082 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4083 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4083 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4084 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4084 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4084 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4084 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 

41/ 4085 TAPU KUT.  01/ 02/ 1999 350 
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