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Java 

• Java SUN bilgisayar şirketince orijinal olarak elektrikli ev 

araçlarının (mikrodalga fırınları, buzdolapları, 

televizyonlar, uzaktan kumanda cihazları vs.) birbiriyle 

haberleşmesini sağlamayı amaçlayan bir proje içerisinde 

1991 yılında geliştirilmeye başlandı. 

  

• OAK olarak konulan programlama dili daha sonra bu 

isimde başka bir programlama dili olduğu keşfedilince, o 

anda kahve içen programlama grubu tarafından kahve 

markasından esinlenerek Java olarak değiştirildi.  

 



Java 

• 1993 Yılında internet büyük bir atılım göstererek bütün 

dünyaya yayılmaya başladı. Java’nın Dinamik Web 

sayfaları hazırlamadaki büyük potansiyelini gören SUN 

şirketi projeyi bu tarafa yönlendirdi ve bu Java’ya yeni bir 

canlılık ve yaşama umudu sağladı. 

  

• Mayıs 1995 de SUN Java’yı büyük bir konferansta tanıttı. 

Java büyük bir ilgiyle karşılandı. Java modern bilgisayar 

dünyasının ses, grafik işlem, haberleşme gibi ihtiyaçlarına 

cevap verebilen ve ticari gayeler için hazırlanan bir 

Program dili olarak daha önceki bilgisayar dillerinin hiç 

birinin kapsayamadığı özellikleri içermekteydi. 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Her ortamda çalışabilir 

 

Java teknolojisinin en önemli özelliği her ortamda, en küçük 

bilgisayarlardan süper bilgisayarlara kadar çalışabilmesidir. 

Java teknolojisi bileşenleri nasıl bir bilgisayar, telefon, 

televizyon veya işletim sistemi olduğuna bakmaksızın Java 

platformunu destekleyen her türlü ortamda çalışır 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Basit 

 

Java ile program hazırlamak oldukça kolay ve zevklidir. 

Daha önce bir programlama dili ile çalışmak veya en az bir 

nesne tabanlı programlama dili ile çalışmak yeterlidir. 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Nesneye dayalı 

 

İleriki bölümlerde anlatılacağı gibi sınıf ve nesne 

yapılarıyla daha kolay, defalarca kullanılabilen modüller 

yaratılabilir. 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Güvenli 

 

Java programlama dili hazırlanan programlar bugün 

güveliğin çok önemli üst düzey devlet kuruluşlarında ve 

NASA da kullanılmaktadır. 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Yüksek Performans 

 

Java ile hazırlanan programlar hızlı çalışmaları ve 

bilgisayara az yük getirmeleri nedeniyle İnternet ve intranet 

uygulamalarında tercih edilmektedir. 

 



Java Programlama Dilinin Özellikleri 

• Server Üzerine Az Yük 

 

Java diğer Web tabanlı programlama dillerine göre 

sunuculara daha az yük getirmektedir. 

 



 



İlk Deneme… 

• Her Java programı ne kadar kısa olursa olsun bir sınıf(class) 
içerisinde olmalıdır. 

 

• Java uygulamaları bir main() metodu (fonksiyon) tarafından 
eyleme geçirilir. Programın yapacağı bütün işler 
bu main() metodu tarafından belirlenir. Buna programın giriş 
noktası diyoruz.  

 

• Ekrana bir şey yazdırmak için System.out.print() ya 
da System.out.println() metotları kullanılır. İkisi de aynı işi 
yapar, ancak birincisi isteneni yazdıktan sonra, yazdığı satırın 
sonunda bekler, ikincisi isteneni yazdıktan sonra satırbaşı 
yapar; yani alttaki satırın başına geçer. 

 

• Java dilinde her deyimin sonuna (;) konulur. 

 



 



DEĞİŞKENLER VE VERİ 

TİPLERİ 



Değişken 

• Değişkenler, üzerinde veri depolayan sembolik isimlerdir. 

• Verileri birbirinden ayırmak için kullanılır. 

 

• VeriTipi  degiskenAdi; 

 
• int x ;  

• İnteger tipinde bir x değişkeni tanımlandı fakat herhangi bir değeri 

yoktur. Değişkenin değeri olmadığı için bellekte yer kaplamaz. 

 

• Java’da tüm değişkenler Java.lang sınıfından türetilmiştir. 

 

 



Değişken Tanımlama Kuralları 

• Her değişken bir tipe sahip olmalıdır. 

 

• Değişkenler, değer atamadan kullanılmazlar. 

 

• Aynı tip değişkenler aynı satırda tanımlanabilir. 

 

• Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmamalıdır. 

 

• Değişken isimleri sayı ile başlamaz ve değişken 
isimlerinde boşluk kullanılmaz. 

 

• Java, büyük küçük harfe duyarlıdır. 



Veri Tipleri 

• Java’da sekiz basit tür yer almaktadır. 

• Byte 

• Short 

• İnt 

• Long 

• Char 

• Float 

• Double 

• Boolean 

 



Tamsayılar 

 



Virgüllü Sayılar 

 



Karakterler 

• Java bir dizilimdeki karakterleri göstermek için Unicode 

kullandığı için, char türü işaretsiz 16 bitten oluşur ve 

uluslararası Unhicoed karakter setinin binlerce 

karakterinden on tanesini depolamak için kullanılır. Bir 

char’ın aralığı 0 ile 65536 arasıdır. Negatif karakter yoktur. 

ASCII olarak bilinen standart karakter setinin aralığı 0 ile 

127 arasıdır. 

 

• char bildirimlerine örnekler aşağıda verilmektedir: 

• char c; 

• char c2 = 'a'; 

• char c3 =‘\n'; 

 



Boolean Değerler 

• Java’da mantıksal değerler için adı boolean olan bir tür 

vardır. Olası olan iki değerden yalnızca birine sahip 

olabilir: Doğru (true) ve yanlış (false). Bunlar özel bir 

amaç için ayrılmış sözcüklerdir. 

 

• Boolean, if, while ve do gibi koşullu akış kontrol 

işletmenleri tarafından gereksinim duyulan bir türdür. 

 

• Bir boolean aşağıdaki gibi bildirilir: 

 boolean done = false; 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



Tip Dönüşümleri 

 



OPERATÖRLER 



Atama Operatörleri 



Atama Operatörleri-Çoklu Atama 

 



İlişkisel Operatörler 

• Veriler arasında karşılaştırma yapmaya yarar. 

< (küçüktür) 

> (büyüktür) 

<= (küçük eşittir) 

>= (büyük eşittir) 

== (eşittir) 

!= (eşit değildir) 

 

• Dönen değer true ya da false’tur. 

 

 



 



Aritmetik Operatörler 



Aritmetik Operatörler – Mod (%) 

 



Arttırma (++) ve Azaltma (--) Operatörleri 

 



Mantıksal Operatörler 

 



Mantıksal Operatörler 

 


