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 Tam Sayılar ve Kayan Noktalı Sayılar   

  İfadeler  

  Değerler   

  Operatörler 

  İfadelerin Hesaplanması 

  Değişkenler İçinde Değerlerin Depolanması 

  Değişkenlerin Üstüne Yazma  
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Etkileşim kabuğu, bizim Python programlama dili ile ilişki 
kurabileceğimiz, yani onunla etkileşebileceğimiz bir üst 
katmandır.  
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Python’da kullanılan bazı matematik operatörleri 
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- Python’ da 5 bir tam sayıdır, ama bunu 5.0 şeklinde yazarsak 
bu artık bir tam sayı değildir.  

- Ondalıklı sayılar, kayan noktalı sayılar olarak adlandırılır.  

 

 

  

 

 

Bazı matematik işlemlerini etkileşim kabuğuna yazalım ve 
enter’a basalım.  
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• Matematik işlemleri ifade olarak adlandırılır.  

• Bir ifade, değerler ve operatörlerden meydana gelir.  

• İfadeler, operatörlerle (matematik işaretleri ile) değerlere 
(sayılara) bağlanır. 
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Ekranda son ifade de görüldüğü gibi tam sayılar ve operatörler 
arasına istediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz.  

(yalnız satırın en başında, önünde hiç boşluk kalmayacağından 
emin olun)  
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Bilgisayar 10+5 ifadesini çözüp 15 sonucunu verdiğinde, ifade 
hesaplandı deriz. Fakat etkileşim kabuğuna sadece 5 + yazarsak 
hata mesajı alırız. 

 

 

 

 

 
Bu hata verilir çünkü 5 + bir ifade değildir. İfadeler 
operatörlerle bağlanan değerlere sahiptir, fakat + operatörü 
Python’ da her zaman iki şeyi birbirine bağlamayı bekler.  
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Değerleri değişkenler içinde depolayabiliriz.  

 

 

 

Değerleri değişkenler içinde = işareti (atama operatörü) ile 
depolayabiliriz.  

 

 

Değişkenleri, içinde değerleri tutan bir 
kutu olarak düşünebiliriz.  
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Değişkenler değerleri depolar, ifadeleri depolamaz. Örneğin 
‘spam = 10 + 5’ gibi bir deyime sahipseniz ilk önce 10 + 5 
ifadesi 15 olarak hesaplanır ve sonra 15 değeri spam içinde 
değişken olarak depolanır. 
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Etkileşim kabuğuna spam yazarsak spam değişkeni içinde 
depolanan değeri görürüz. 

 

 

Etkileşim kabuğuna ‘spam + 5’ yazarsak, 20 tam sayısını elde 
ederiz.  
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Değişken içinde depolanan değeri başka bir atama deyimi 
yazarak değiştirebiliriz. Örneğin: 
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Değerlerle ifadeler yazılabilir. 

 

 

 

 

 Değişken spam 15 tam sayı değerini depoladığında spam + 
spam yazıldığında bu 15 + 15 yazmakla aynı şey olur ve 
sonuç 30 çıkar. Ve  spam – spam 0 sonucunu veren 15 – 15 
ile aynıdır.  
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Spam değişkeni içindeki değeri spam’ a yeni bir değer vermek 
için bile kullanabiliriz. 

 

 

 

 

 ‘spam = spam + 5’ atama deyimi, spam değişkeninin yeni 
değerini şimdiki spam değerinin 5 ile toplanması ile 
bulunduğunu ifade eder.  
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Spam içindeki değeri arttırarak tutabiliriz. Örneğin: 
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‘eggs’ ve ‘fizz’ isimli iki değişkene farklı değerler atayalım. 

  
 

 

 

 

 

Şimdi ‘fizz’ değişkeni içinde 10 değerine, ‘eggs’ değişkeni 
içinde 15 değerine sahiptir. 
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Spam değişkeni içindeki değeri değiştirmeden, spam 
değişkenine yeni bir değer verelim. Etkileşim kabuğunda  
‘spam = fizz + eggs’ yazınca spam değişkeninin yeni değerini 
görürüz. 

 

 
 

 

 

Artık spam değeri 25’ tir. Çünkü fizz ve eggs i topladığımızda 
değerleri fizz ve eggs içinde depoluyoruz. 
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Bir değişken içinde depolanan değeri değiştirmek kolaydır. 
Şimdi aynı değişkene sadece bir başka atama deyimi kullanarak 
bunu deneyelim. 

 

 

 

 

 

Başlangıçta spam değişkeni içinde 42 tam sayısını içeriyordu. 
Bu yüzden ilk print(spam) 42 sonucunu yazdırdı. Fakat  
spam = 'Hello' girildiğinde 42 değeri görmezden gelindi ve 
unutuldu. Yeni 'Hello' stringi spam içindeki değişken ile yer 
değiştirildi. 
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Bir değişken içindeki değeri yeni bir değer ile değiştirmek 
değerin üstüne yazmak olarak adlandırılır. Eski değerin geçici 
olarak unutulduğunu bilmek önemlidir. Bu değeri hatırlamak 
istiyorsanız değerin üstüne yazdırmadan önce bunu başka bir 
değişken içinde depolayabilirsiniz. 
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 Yürütme Akışı (Flow of execution)  

 Stringler   

 String birleştirme 

 Data tipleri (strings ya da tam sayılar)  

 Kaynak kodu yazmak için IDLE kullanmak  

 IDLE İçinde Programları Çalıştırma ve Kaydetme 

 print() fonksiyonu.  

 input() fonksiyonu.  

 Açıklamalar 

 Büyük Harflerle Yazılan Değişkenler (Capitalizing variables)  

 Harf Duyarlılığı 
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Python’ da, string adı verilen küçük yığınlarla çalışılır. 
Değişkenler içindeki sayı değerlerini depoladığımız gibi string 
değerlerini de değişkenler içinde depolayabiliriz. Stringler ‘ ’ 
tırnak işareti içine yazılır. 

  
 

 
 

 

 

Tek tırnak işareti bilgisayara 
stringin nerede başlayıp nerede 
biteceğini söyler. 

Etkileşim kabuğuna spam 
yazarsanız, spam değişkeninin 
içeriğini görebilirsiniz.  
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Stringler içinde herhangi bir klavye karakteri içerebilir. 
Aşağıdakilerin hepsi string örneğidir. 

 

 

 

 

String değerlerini ifade yapmak için operatörlerle birlikte 
kullanabiliriz. 
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Bir stringin sonuna + operatörü koyarak başka bir string 
ekleyebiliriz. Buna string birleştirme denir. Etkileşim kabuğuna 
'Hello' + 'World!’ yazalım. 

 

 

 

 

Stringleri ayırmak için 'Hello' stringinin sonuna tırnak 
işaretinden önce bir boşluk konulur. 
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‘Hello World!’ 
>>> 



Etkileşim kabuğunu sağlayan programın adı IDLE’ dır. IDLE aynı 
zamanda dosya editörü olarak adlandırılan başka bir kısma da 
sahiptir.  
 
Python penceresinin en üstündeki menüdeki File’ a tıklayın ve 
New Window’ u seçin. Kendi programımızı yazmak için boş bir 
pencere gözükecektir. Bu pencere dosya editörüdür.  
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Yeni dosya editör penceresine aşağıda gözüken texti girin. Bu 
text’ e programın kaynak kodu denir, çünkü bu Python’nun 
izleyeceği açıklamaları ve programın nasıl davranması 
gerektiğini içerir. 

 

 

 

 

1. # Bu program hello der ve 
bana adımı sorar  
2. print('Hello world!')  
3. print('What is your name?')  
4. myName = input()  
5. print('It is good to meet you, ' 
+ myName)  
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Yazılan programı keydetmek için en üstteki dosya editör 
penceresinden File menüsünü seçin ve sonra da Save As’ e 
tıklayın. Save As penceresi açılmalıdır. Dosya adı kutusuna 
hello.py yazıp Save’ e tıklayın. 
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Kaydettiğiniz bir programı yüklemek için, File > Open seçin. 
Bunu yapınca pencerede hello.py seçin gözükecek ve Open ‘ a 
tıklayın. Dosya editör penceresinde kaydedilen hello.py  
programı açılmalıdır.  

Şimdi yazılan programı çalıştıralım. File menüsünden Run > 
Run Module seçin ya da sadece klavyedeki F5 tuşuna basın. 
IDLE’ ı ilk açtığınız zaman gözüken pencerede program 
çalışmalıdır. F5 tuşuna dosya editör penceresindeyken 
basılmalıdır.  
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Program size isminizi sorduğunda, devam edin ve şekilde 
görüldüğü gibi adınızı girin. 

Enter’a bastığınızda program isminizi kullanarak 
selamlaşmalıdır. (F5’ e tekrar basarak programı tekrar 
çalıştırabilirsiniz.) 
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1. # This program says hello and asks for my name.  

 

 

 

 

Yazının herhangi bir yerine # işareti koymak açıklama yapmak 
demektir.  
Bunlar size ya da diğer kullanıcılara programın ne olduğunu 
hatırlatmak ya da kodunuzun ne yapmaya çalıştığını söylemek 
için kullanılır. (kod için de açıklama kısımları daha kolay 
okunsun diye açık gri renkle göstermiştir.) 
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• Bir fonksiyon program içindeki bir mini program gibidir.  

• Üstten alta doğru çalışan kod satırlarını içerir.  

• Fonksiyon çağrısı programa kodu bir fonksiyon içinde 
çalıştırması gerektiğini söyleyen bir kod parçasıdır.  

• Program ekranda bir stringi göstermek istediğinizde  print() 
fonksiyonunu ne zaman isterseniz çağırabilir.  

• Print() fonksiyonu parantezler içine girdi olarak yazdığınız 
stringi alır ve texti ekranda gösterir.  
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2. print('Hello world!')  

3. print('What is your name?')  
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4. myName = input() 

• Bu satır değişken(myName) ve bir fonksiyon çağrısı (input()) 
ile bir atama deyimi içerir.  

• input() çağrıldığında program kullanıcının girdiyi texte 
yazmasını bekler.  

• Kullanıcının girdiği text stringi (your name) fonksiyonun çıktı 
değeri haline gelir. 
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input() olarak isimlendirilen fonksiyon (print() fonksiyonundan 
farklı olarak) herhangi bir girdiye ihtiyaç duymaz. Bu yüzden 
parantezler içinde hiçbir şey yoktur. 

5. print('It is good to meet you, ' + myName)  

Son satırda yine bir print() fonksiyonu vardır. Bu sefer, 'It is 
good to meet you, ' stringi ile programa kullanıcının girdi 
olarak kullandığı ‘myName’ değişkeni içinde depolanan 
stringin birleştirilmesi için + operatörü kullanıldı.  
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• Program son satıra geldiği zaman durur.  

• Bu noktada program ya sonlandırılacak ya da myName 
içinde depolanan stringi içeren tüm değişkenler bilgisayar 
tarafından unutulacaktır.  

• Eğer programı Carolyn gibi farklı bir isimle tekrar çalıştırmak 
isterseniz, bilgisayar bunun sizin isminiz olduğunu 
düşünecektir.  

Hello world!  
What is your name?  
Carolyn  
It is good to meet you, Carolyn 
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• Değişken isimleri harfe duyarlıdır.  

• Harfe duyarlı demek farklı durumlardaki aynı değişken 
isminin tamamen farklı değişken ismi olarak 
düşünülmesidir.  

• Bu yüzden spam, SPAM, Spam, ve sPAM Python’ da dört 
farklı değişken olarak düşünülür. Bunların herbiri kendi ayrı 
değerlerini içerir. 
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• Programda aynı değişken ismini büyük ve küçük harf 
kullanarak farklı değişkenler için kullanmak mümkündür. 

• Eğer adınızı name değişkeninde, soyadınızı da NAME 
değişkeninde depoladıysanız, name ve NAME değişkenlerini 
kazayla karıştırsanız da programınız çalışmaya devam eder 
(yani hata vermez) fakat yanlış olarak çalışacaktır. Koddaki 
bu tip hataya bug denir.  

• Programı yazarken kazara hatalar yapmak oldukça yaygındır. 
Seçtiğiniz değişken isimlerinin anlaşılır olması bu yüzden 
önemlidir. 
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