
PART 1 
Eclipse IDE Eğitimi 

Bu eğitim Eclipse’in Java IDE olarak kullanımını anlatır. Eğitim; Eclipse'in kurulumunu, 

Java programların oluşturulmasını ve Eclipse'in kullanım kolaylıklarını anlatır. Bu 

eğitim Eclipse 4.2 (juno) üzerinedir.  

1. Eclipse Nedir? 

Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. 

Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır.  

Eclipse projeleri Eclipse Vakfı tarafından yönetilmektedir. Eclipse Vakfı kar amacı 

gütmeyen, üyeleri tarafından desteklenen, Eclipse açık kaynak kodlarını sağlayan ve 

hem açık kaynak topluluğunu ilerleten hem de tamamlayıcı ürünler ve servislerini 

içinde barındıran bir kuruluştur.  

Eclipse IDE ek yazılım bileşenleriyle genişletilebilir. Eclipse bu yazılım bileşenlerine 

plug-in adını verir. Bazı açık kaynaklı projeler ve şirketler Elipse'i genişletmiştir.  

Eclipse ayrıca genel amaçlar için oluşturulacak uygulamalar için taban olarak da 

kullanılablir. Bu uygulamalar Eclipse Zengin İstemci Platformu(Eclipse Rich Client 

Platform( Eclipse RCP)) uygulamaları olarak da bilinir.  

2. Genel Kullanıma Açık Eclipse Lisansı 

Genel kullanıma açık Eclipse lisansı (Eclipse Public Licence(EPL)); Eclipse Vakfı 

tarafından kendi yazılımları için kullandığı açık kaynaklı lisans yazılımıdır.  EPL 

lisanslı programlar kullanılabilir, değiştirilebilir, kopyalanabilir, ücretsiz dağıtılabilir ve 

EPL yazılım lisansına sahip olanlar bunu kapalı kaynak kodlu programlarda 

kullanabilirler. Bu konuda sadece değişiklik yapanlar EPL kodunu yayınlamak 

zorundadır.  



3. Eclipse’in Yüklenmesi 

3.1. Eclipse’in Java Gereksinimleri 

Eclipse için Java Runtime’ın yüklü olması gerekmektedir.Eclipse 4.2 ’nin çalışması 

için en düşük versiyon olarak Java 5 gerekmektedir. Eclipse IDE kendi içinde Java 

derleyicisini bulundurur. Eclipse dışından bir Java kaynak kodu çalıştırılması halinde 

veya üst seviye geliştirme senaryolarında; örneğin web programlamaları için; otomatik 

derleme kullanılacaksa Java Development Tools  gereklidir.  

3.2 Java’nın Yüklenmesi 

Java sizin bilgisayarınızda hali hazırda yüklü olabilir. Bunu konsol ekranını açıp (eğer 

Windows kullanıyorsanız: Win+R, komut satırına cmd yazın ve Enter tuşuna basın ) 

aşağıdaki komutu yazarak öğrenebilirsiniz. 

java -version  

 

Eğer Java düzgün olarak yüklenmişse,  Java’nın yüklenme bilgilerine göz atmalısınız. 

Eğer komut satırı “program bulunamadı” (program could not be found) şeklinde bir 

bilgi ile dönüyorsa, Java’yı yüklemelisiniz. Java’yı indirebileceğiniz bağlantı 

aşağıdadır.” 

http://java.com  

3.3. Eclipse’in İndirilmesi 

Eclipse IDE bileşenlerden oluşmaktadır ve bu bileşenleri yapılandırmak mümkündür. 

Eclipse.org tipik kullanımlar için önceden paketlenmiş Eclipse’i bulundurmaktadır. 

Eclipse IDE for Java Developers seçeneği standart Java kodlarını geliştirmek için 

tasarlanmıştır. 

Aşağıdaki bağlantıdan Eclipse IDE for Java Developers paketini indirin. 

Bilgisayarınız için doğru versiyonu indirdiğinizden emin olun(32 bit veya 64 bit). 

http://www.eclipse.org/downloads  

 



 

Aşağıdaki ekran görüntüsü Eclipse’in Linux sistemler için olanıdır. Paketin yanındaki 

linki seçerek  indirme işlemine başlayabilirsiniz.Örneğin; Linux 64 Bit 

 

 

3.4. Eclipse’in Yüklenmesi 

İndirme tamamlandıktan sonra zip dosyasını yerel dizinlerde açın. Birçok işletim 

sistemi kendi dosya sisteminde zip dosyalarını açabilirler, örnek olarak Windows 7’de 

farenin sağ tuşuna tıklayarak  “Hepsini çıkart(Extract all)”  seçeneği seçilmelidir. 

İçinde boşluk karakterini bulundurmayan bir dizin seçin, çünkü Eclipse bu konuda 

bazen problem yaşayabiliyor. Zip dosyasını açtıktan sonra Eclipse; hiç bir yükleme 

işlemine gerek olmadan çalışmaya hazırdır. 

4.Başlarken 

4.1. Eclipse’in Başlatılması 

Eclipse’i çalıştırmak için indirdiğiniz dizinin içinde, Windows’ta eclipse.exe Linux ve 

Mac OS’de  ise eclipse dosyasını çift tıklayın. Sistem sizin karşınıza çalışma 

ortamını(workspace) çıkartacaktır. Çalışma ortamı sizin geliştirme yapacağınız yerdir. 

Boş bir dizini seçip OK butonunu seçin.  



 

 

Eclipse başlayacak ve size “Welcome” sayfasını açacak. Bu sayfayı kapatın.Burayı 

“Welcome” yazısının yanındaki çarpı işaretini (X)  seçerek  kapatın. 

 

 

 

 

 



4.2. Görünüm 

Eclipse’in görünümü değiştirilebilir. Eclipse kendi içinde bir kaç adet tema barındırır 

ancak bunları arttırabilirsiniz. Bu eğitimin eki en popüler temaları listelemektedir. 

Window → Preferences → General → Appearance. 

Tema seçimi Eclipse’in görünümünü değiştirmenize olanak sağlar. Animasyonları 

devre dışı bırakmak Eclipse’in daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. 

 

 

Eclipse’in yeni görünümünün çalışması için; yeniden başlatılması gerekir. 

5. Eclipse’in Önemli Terimleri 

Eclipse; Perspective, View ve Editor’ü içinde bulundurur. View ve Editor; 

Perspective’in altında gruplanmıştır.  

5.1. Workspace 

Workspace; proje dosyalarının hard diskte tutulduğu konumdur. 

Projeleriniz,resimleriniz ve diğer yaptıklarınız çalışma ortamında tutulur ve saklanır. 

Çalışma ortamınızı Eclipse başlarken veya menüden seçebilirsiniz. 

(File → Change Workspace→Other)  

 

5.2. View ve Editor Bölümleri 

Part’lar sizin veriyi yönlendirdiğiniz ve değiştirdiğiniz kullanıcı arayüzleridir.  



 

 

View; veri  üstünde çalışmak için kullanılır. Bu veriler hiyerarşik durumda 

bulunabilir.Eğer veri view üzerinden değiştirildiyse, bu değişiklik direkt olarak ilgili veri 

yapılarına uygulanır. View’a bir örnek Java Packet Explorer verilebilir. Java Packet 

Explorer, Eclipse  projelerinizin dosyalarını incelemenize olanak sağlar.  Eğer Java 

Packet Explorer içindeki bir veriyi değiştirirseniz; örnek olarak ismini değiştirmek; o 

dosyanın ismi direkt olarak dosya sisteminde de değişir.  

5.3. Perspective 

Perspective; içinde Part gruplarının bulunduğu görsel bir taşıyıcıdır. Eclipse Part’ları, 

menüyü ve farklı geliştirme görevlerini düzenlemek için Perspective kullanır. Açık 

Editorler, Perspective’ler arasında paylaşılır. Örneğin; Java Perspective’inde  spesifik 

bir sınıf için editör açıkken Debug Perspective’ine geçildiğinde, Editor açık bekler. 

Perspective’ler arasında geçiş yapmak için; 

 

Window → Open Perspective → Other   



 

 

Düzeni ve Perspective içindeki içeriği Part’ları açıp kapatarak veya yeniden 

düzenleyerek değiştirebilirsiniz. 

 

6. Eclipse Java Perspective 

6.1. Toolbar 

Uygulama araç çubuğu genel olarak yapılan eylemleri bulundurur. Buna örnek olarak; 

Java kaynağı yaratma veya çalışan Java uygulamaları verilebilir. Ayrıca açık 

perspective’ler arasında geçiş yapma olanağı da sunar. 



 

 

6.2. Outline view 

Outline; seçilmiş Java kaynak dosyalarının yapısını gösterir  

 

 

6.3. Java editor 

Java Editörü; Java kaynak dosyalarını değiştirmek için kullanılır.Her farklı kaynak 

dosyası ayrı editörde açılır. 



 

Eğer editörün sol kolonu seçilirse, özellikleri ayarlanabilir; örneğin satır sayılarının 

gösterilmesi gibi. 

 

7. İlk Java Programının Oluşturulması 

Burada Eclipse kullanılarak küçük bir Java programının nasıl oluştuğu anlatılacaktır. 

Programlama dünyasının bir geleneği olarak, ilk programda konsol ekranına “Merhaba 

Dünya” yazdırılır. Biz bu geleneği kendimize uyarlayarak “Merhaba Eclipse” 

yazdıracağız. 



7.1. Projeyi Oluşturma 

Bu kısım isimlendirmeyi anlatmaktadır. Proje ismi paket ismiyle aynı olmalıdır. 

Menüden seçerek ; 

File → New → Java project.  

Proje ismi olarak de.vogella.eclipse.ide.first ismini seçin. “Create separate 

folders for sources and class” seçeneğini işaretleyin. 

 

 

Finish butonunu seçerek projeyi oluşturun. Yeni proje bir klasör olarak oluşturulacak 

ve o şekilde görüntülenecektir.  de.vogella.eclipse.ide.first  klasörünü 

açarak içeriğini inceleyin. 

 

 



7.2. Paket Oluşturma 

Bir sonraki aşamada yeni bir paket oluşturacaksınız.  İsimlendirmenin en doğru 

yöntemi; proje ve bir üst seviyedeki paketin isimleriyle yaratacağınız paketlerin 

isimlerinin aynı olmasıdır. 

de.vogella.eclipse.ide.first paketini oluşturmak için, src klasörünün 

üzerinde sağ tuşu seçin. 

src→ New →Package 

 

 

 

Açılan pencerede paketin ismini girip işlemi tamamlayın. 

 

7.3. Java Sınıfı Oluşturma 

Java sınıfı oluşturmak için bulunduğunuz pakette sağ tuşu seçin; 

New → Class. 



 

İsim olarak MyFirstClass verin ve public static void main (String[] 

args) seçeneğini işaretleyin 

 

Finish butonunu seçin.Bu işlem yeni dosyayı oluşturur ve Java kaynak kodları için 

Editorü açar.  Oluşturduğunuz sınıfı aşağıdaki gibi değiştirin. 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

public class MyFirstClass { 



  public static void main(String[] args) { 

    System.out.println("Hello Eclipse!"); 

  } 

 

}  

Ayrıca bu pencereyi kullanarak yeni paketler oluşturabilirsiniz. Eğer bu pencereye yeni 

paketler girerseniz otomatik olarak oluşturulacaktır. 

7.4. Projenizi Eclipse’de Çalıştırın 

Şimdi kodunuzu çalıştırın. İster Java Packet Explorer üzerinde sağ tuşu seçerek, 

isterseniz Java sınıfında sağ tuşu seçerek yapabilirsiniz; Run-as → Java application. 

 

 

 

Eclipse Java programınızı konsol görünümünde çalıştıracaktır. 



 

Tebrikler. İlk Java projenizi, paketinizi ve Java sınıfınızı Eclipse üzerinde çalıştırdınız. 

8. Java Programlarını Eclipse Dışında 
Çalıştırmak 

8.1. Jar Dosyası Oluşturmak 

Java programınızı Eclipse dışında çalıştırmak için dosyayı .jar şeklinde dışarı 

aktarmalısınız. .Jar dosyası Java uygulamaları için standart formattır. 

 

Jar dosyasını seçin. Next butonunu seçin. Projenizi seçin, oluşturulacak dosya 

konumunu ve ismini belirtin. Burada myprogram.jar. şeklinde isimlendirildi. 



 

 

 



Finish butonunu seçin. Bu işlem seçtiğiniz klasöre .jar dosyasını oluşturacaktır. 

8.2. Programın Eclipse Dışında Çalıştırılması 

Komut satırını açın.  

cd “dosya yolu”   

komutuyla jar dosyasını oluşturduğunuz konuma gelin. Aşağıdaki komutla 

programınızı çalıştırın.”Merhaba Eclipse” mesajını komut satırında göreceksiniz. 

java -jar myprogram.jar  

9. Projeleri İçe ve Dışa Aktarmak. 

9.1. Projeleri Dışa Aktarmak 

Eclipse’de projelerinizi içe ve dışa aktarabilirsiniz.Bu sayede projelerinizi başkalarıyla 

paylaşabilir ve hali hazırda bulunan projeleri kullanabilirsiniz. 

Eclipse’de projelerinizi dışa aktarmak için File → Export → General → Archive File   

yolunu izleyin ve sonunda dışa aktarmak istediğiniz projeyi seçin. Bu seçenek size 

projenizi .zip şeklinde aktarır. 

 



 

 

9.2.Projeleri İçe Aktarmak 

Projeyi içe aktarmak için File → Import → Existing Projects into Workspace yolunu 

izleyin. Projenizi bir arşiv dosyasından örneğin dışa aktardığınız bir .zip dosyasından 

içe aktarabilirsiniz. 



 

 

 

 

 

 



10. İçerik Yardımı ve Hızlı Düzeltme 

10.1. İçerik yardımı 

İçerik yardımı; geliştiriciye, içerik duyarlı kod tamamlama sağlayan bir Eclipse 

özelliğidir. 

Ctrl+Space butonu  seçilerek çalıştırılabilir.  

 

 

 

Örneğin, Java editörü içindeki kaynak dosyasına syso yazıp ardından Ctrl+Space 

butonlarını seçin. Bu eylem syso ’nun yerine System.out.println("") komutunu 

koyacaktır. 

Bir nesneye referans yaptığınızda, örneğin Person  tipinde tanımlanmış person 

nesnesi olsun ve bu nesnenin metotları görüntülenmek istensin; person. yazın ve 

ardından Ctrl+Space butonlarını seçin. 

 



10.2. Hızlı Düzeltme 

Eclipse bir sorun algıladığında editörün içindeki sorunlu metnin altını çizer. Altı çizili 

metni seçin ve sorunun çözümü hakkındaki önerileri görmek için Ctrl+1 butonlarını 

kullanın.Bu özelliğe Quick Fix adı verilir. Örneğin, myBoolean = true yazın; Eğer 

myBoolean henüz tanımlanmamışsa, Eclipse bunu hata olarak belirtir. Değişkeni 

seçin ve Ctrl+1 butonlarını seçin, Eclipse yeni bir alan(field) veya yerel bir değişken 

oluşturmayı önerecektir. 

 

 

Quick Fix çok güçlü bir özelliktir. Yeni yerel değişkenler ve alanlar oluşturmanızın 

yanısıra yeni metotlar ve sınıflar oluşturmanıza da olanak sağlar. Alternatif olarak, 

istisnalarının etrafına try-catch ifadeleri koyabilir. Ayrıca bir değişken bir ifade 

atayabilir ve çok daha fazlasını da yapabilir. 

11.Kod Üretme 

Eclipse kod üretmek için bir takım olanakları içinde bulundurur. Bu olanaklar, 

geliştirme sırasında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayabilir. 

Bu seçenekleri Source menüsünde bulabilirsiniz. 



 

Kaynak üretimini test etmek için,  de.vogella.eclipse.ide.first projeniz 

içerisinde aşağıdaki sınıfı oluşturun. 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

 

public class Person { 

  private String firstName; 

  private String lastName; 

 

}  

Source → Generate Constructor using Fields seçin, her iki alanı da işaretleyin ve OK 

butonunu seçin. 



 

 

Source → Generate Getter and Setter kısmını seçin, tekrar her iki alanı da işaretleyip 

ardından OK butonunu seçin. 

Source → Generate toString()  kısmını seçin, tekrar her iki alanı da işaretleyin ve OK 

butonunu seçin. 

Aşağıdaki sınıfı oluşturdunuz. 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

 

public class Person { 

  private String firstName; 

  private String lastName; 

 

  public Person(String firstName, String lastName) { 

    super(); 

    this.firstName = firstName; 

    this.lastName = lastName; 

  } 

 



  public String getFirstName() { 

    return firstName; 

  } 

 

  public void setFirstName(String firstName) { 

    this.firstName = firstName; 

  } 

 

  public String getLastName() { 

    return lastName; 

  } 

 

  public void setLastName(String lastName) { 

    this.lastName = lastName; 

  } 

 

  @Override 
  public String toString() { 

    return "Person [firstName=" + firstName + ", lastName=" + lastName 

        + "]"; 

  } 

 

}  

12.Alıştırma: kod üretimi ve içerik yardımı 

12.1. Giriş 

Bu alıştırmada, kod üretiminin kullanımı ve İçerik Yardımı özelliğinin kullanımı 

hakkında uygulama yapacaksınız. 

12.2 Proje Oluşturma 

com.vogella.ide.todo. isminde bir proje oluşturun 

12.3. Sınıf Oluşturma 

com.vogella.ide.todo isminde bir paket ve aşağıdaki sınıfı oluşturun. 

package com.vogella.ide.todo; 

 

import java.util.Date; 

 

public class Todo { 

   

  private long id; 



  private String summary = ""; 

  private String description = ""; 

  private boolean done = false; 

  private Date dueDate; 

 

}  

Bütün alanları kullanarak bir yapılandırıcı üretmek için Source → Generate 

Constructor using Fields kısmını seçin. Bütün alanlar için getter ve setter 

fonksiyonlarını oluşturmak için; Source → Generate Getter and Setter kısmını 

kullanın. 

Oluşturulan sınıf, aşağıdaki gibi görünmelidir. 

package com.vogella.ide.todo; 

 

import java.util.Date; 

 

public class Todo { 

   

  private long id; 

  private String summary = ""; 

  private String description = ""; 

  private boolean done = false; 

  private Date dueDate; 

 

  public Todo(long id, String summary, String description, boolean done, 

      Date dueDate) { 

    this.id = id; 

    this.summary = summary; 

    this.description = description; 

    this.done = done; 

    this.dueDate = dueDate; 

 

  } 

 

  public long getId() { 

    return id; 

  } 

 

  public void setId(long id) { 

    this.id = id; 

  } 

 

  public String getSummary() { 

    return summary; 

  } 

 

  public void setSummary(String summary) { 



    this.summary = summary; 

  } 

 

  public String getDescription() { 

    return description; 

  } 

 

  public void setDescription(String description) { 

    this.description = description; 

  } 

 

  public boolean isDone() { 

    return done; 

  } 

 

  public void setDone(boolean done) { 

    this.done = done; 

  } 

 

  public Date getDueDate() { 

    return dueDate; 

  } 

 

  public void setDueDate(Date dueDate) { 

    this.dueDate = dueDate; 

  } 

 

}  

id  ve summary  alanlarına dayalı Todo  sınıfından toString() metodunu üretmek 

için Eclipse’i kullanın. Bu işlem Source → Generate toString() adlı Eclipse menüsü 

kullanılarak yapılabilir. 

13.Refactoring 

13.1. Refactoring 

Refactoring, davranışını değiştirmeden kodu yeniden yapılandırma işlemidir. Örneğin, 

Java sınıfını veya metodu yeniden adlandırmak refactoring aktivitesidir. 

13.2.Eclipse’te Refactoring 

Eclipse, yeniden adlandırma(renaming) ve taşıma(moving) gibi bir takım refactoring 

aktivitelerini destekler. 

Rename refactoring’in kullanımına örnek olarak, sınıfınızın üstünde sağ tuşu seçerek 

(editörde veya  Package Explorer’ da) ve Refactor → Rename kısmını seçerek 



sınıfınızı yeniden adlandırabilirsiniz. Eclipse, çalışma ortamınızdaki (workspace) 

sınıflar ve metotlar için bütün çağrıların yeniden adlandırılmasını sağlayacaktır. 

Aşağıdaki ekran görüntüsü bir sınıf için Rename refactoring’in nasıl çağırıldığını 

göstermektedir. Burada imleç sınıfın üzerinde konumlandırılmış ve  kullanıcı içerik 

menüsünü görüntülemek için sağ tuş seçilmiştir. 

 

 

En önemli refactoring işlemleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

 

 

Tablo 1. Refactoring 



Refactoring Tanımlama 

Rename Bir değişkeni veya sınıfı yeniden adlandırır. 

Extract Method Editörde seçilen koda göre metot oluşturur. 

Eclipse çok daha fazla refactoring işlemine sahiptir. Mevcut seçenekler Java 

editöründeki seçime bağlıdır. Çoğu durumda refactoring işlemini adlandırarak 

,gerçekleştirilen eylemden fikir almalısınız. 

14.Alıştırma: Refactoring 

14.1. Hazırlık 

Sonraki örnekler için MyFirstClass sınıfını aşağıdaki koda göre değiştirin. 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

 

public class MyFirstClass { 

  public static void main(String[] args) { 

    System.out.println("Hello Eclipse!"); 

    int sum = 0; 

    for (int i = 1; i <= 100; i++) { 

      sum += i; 

    } 

    System.out.println(sum); 

  } 

}  

14.2. Metot çıkartma 

Kullanışlı bir refactoring işlemi de; kodu işaretleyip, ondan bir metot oluşturmaktır. Bu 

işlemi alıştırmada kullanmak için, for döngüsünü barındıran kodu işaretleyip sağ tuşu 

seçerek Refactoring → Extract Method kısmını seçin. Bu metoda calculateSum  

ismini verin. 



 

Refactoring işleminden sonra sınıf aşağıda bulunan kod gibi görünmelidir. 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

 

public class MyFirstClass { 

 

  public static void main(String[] args) { 

    System.out.println("Hello Eclipse!"); 

    int sum = 0; 

    sum = calculateSum(sum); 

    System.out.println(sum); 

  } 

 

  private static int calculateSum(int sum) { 

    for (int i = 1; i <= 100; i++) { 

      sum += i; 

    } 

    return sum; 

  } 

}  

14.3. Sabit(Constant) Çıkartma 

Ayrıca stringleri çıkartabilir ve stringlere dayalı yeni sabitler(constants) 

oluşturabilirsiniz. Bu örnek için kaynak kodunuzdaki Hello Eclipse! String’ini seçin ve 

Refactor → Extract Constant kısmını seçin. Yeni sabitinize “HELLO” ismini verin. 

 



 

 

package de.vogella.eclipse.ide.first; 

public class MyFirstClass { 

 

  private static final String HELLO = "Hello Eclipse!"; 

 

  public static void main(String[] args) { 

    System.out.println(HELLO); 

    int sum = 0; 

    sum = calculateSum(sum); 

    System.out.println(sum); 

  } 

 

  private static int calculateSum(int sum) { 

    for (int i = 1; i <= 100; i++) { 

      sum += i; 

    } 

    return sum; 

  } 

}  

 

 

 



15. Güncellemeler ve Eklentilerin 
Yüklenmesi 
 

15.1 Eclipse Güncelleme Yöneticisi(Eclipse Update Manager) 

Eclipse, yazılım bileşenlerini yüklemeniz ve güncellemeniz için Update Manager isimli 

bir yazılım bileşeni içerir.Kurulabilir yazılım bileşenleri features  olarak adlandırılır 

ve eklentilerden(plug-ins) oluşur. 

Bu özellikler güncelleme siteleri ve yazılım siteleri içinde yer alır. Bir güncelleme sitesi, 

yüklenebilir yazılım bileşenleri ve ek yapılandırma dosyaları içeren, web sunucusu 

üzerindeki bir dizin olabilir. 

Bu yapılandırma dosyaları, yazılım bileşenleri hakkında bilgi sağlar. Eğer Eclipse, 

güncelleme sitesinde hangi yazılım bileşenin mevcut olduğunu kontrol ederse, sitenin 

içeriğini bilmek için sadece bu yapılandırma dosyalarının indirilmesi ve ayrıştırılması 

yeterlidir. 



 

 

Eclipse kurulumunu güncellemek için, Help → Check for Updates seçeneğini seçin. 

Sistem, önceden yüklenmiş yazılım bileşenleri için güncelleştirmeleri arar. Eğer 

güncellenmiş bileşen bulursa, sizden güncellemeyi onaylamanızı ister. 

Yeni bir işlevsellik yüklemek için, Help → Install New Software seçeneğini seçin. 

Yeni bir yazılım bileşeni yüklemek istiyorsanız, Work With listesinden bir URL 

seçebilirsiniz. 

 



 

Bileşenleri yüklemek için Group items by category seçeneğinin işaretini 

kaldırmalısınız; çünkü hali hazırdaki bütün plug-in’ler kategorize edilmemiştir. Eğer 

kategorize edilmemişlerse, gruplama devre dışı bırakılmadan gösterilmezler 

15.2. Eclipse Marketplace 

Eclipse aynı zamanda, yazılım bileşenlerinin Eclipse Marketplace istemcisinden 

yüklenmesini de içerir. Bu istemcinin faydası ise bileşenleri arama, popüler uzantıları 

keşfetme, açıklamaları ve derecelendirmeleri görebilmeyi sağlamasıdır. 



Update Manager ile karşılaştırılırsa, yüklenebilen yazılım bileşenini içeren sitenin 

URL’sini bilmenize gerek yoktur. 

Her Eclipse; Marketplace’i içinde barındırmaz. Kullanmadan önce sizin Marketplace 

istemcisinin yazılım bileşenini Eclipse’e yüklemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki ekran 

görüntüsü, resmi bir Eclipse güncelleme sitesinden Marketplace’in nasıl yüklendiğini 

göstermektedir. 

 

 Eclipse Marketplace’i açmak için Help → Eclipse Marketplace seçeneğin 

seçebilirsiniz. 

 



 

Bileşenleri aramak için Find özelliğini kullanabilirsiniz. Install butonunu seçmek 

yükleme işlemini başlatır. 



15.3 Bileşenleri Kaldırma 

Eğer Help → About seçeneğini seçtikten sonra Installation Details butonunu seçerek, 

bileşenleri Eclipse IDE’nizden kaldırabilirsiniz. 

15.4. Eclipse’i Yeniden Başlatma 

Yeni bir yazılım bileşenini güncelleme veya yükleme işleminden sonra, değişikliklerin 

gerçekleştiğinden emin olmak için Eclipse’i yeniden başlatmalısınız.  

 



MAT213 Bilgisayar 
Programlama I

Anadolu Üniversitesi
Fen Fakültesi Matematik Bölümü

Emrah Akyar
Sunum #1



Başarı Değerlendirilmesi
Sınav Yüzdesi Türü Ders Notu Kullanımı*

1. Ara sınav 20 Klasik Serbest

2. Ara sınav 25 Klasik Serbest

Ödev/Uygulama 15 Klasik Serbest

Dönem sonu sınavı 40 Klasik Serbest

Uyarı
Ödevlerde, öğrencilerin birbirlerine danışması veya beraber

çalışması, genelde olağan sürecin bir parçasıdır ve teşvik edilmelidir. Ancak,
ortak çalışmalardan sonra, her öğrenci kendi ödevini kendi başına
yazmalıdır. Bir öğrencinin ödevinin başka bir öğrencide bulunması, otomatik
olarak kopya sayılır. Ödevlerde kopya yaptığı belirlenen öğrencilere
uygulanacak işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.

*Sınavlara ders notlarınızı ve/veya istediğiniz kadar kitap getirebilir ve sınav esnasında 
başkalarını rahatsız etmeden bunlardan yararlanabilirsiniz.



Devam Zorunluluğu
Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az 
%70’tir. Uygulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen 

görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten 
devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı 
olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavına 
giremez.

MADDE 19 – (7) Öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden 
en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim 
kurumundan alamaz. Ancak değişim programlarıyla, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına giden 

öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

Bu nedenle her ders için yoklama alınacak ve hemen sisteme girilecektir.



Neden Programlama?



Hangi Programlama Dili?





Ders Kitabı Introduction to Programming in Java:
An Interdisciplinary Approach (1st Edition)
Robert Sedgewick & Kevin Wayne
Pearson New International Edition

Kitabın internet sitesi:
http://introcs.cs.princeton.edu/java/home/

kitap içerisindeki tüm örnek programlar vb. bu siteden indirilebilir.

Kevin Wayne



Neden Java?

• Yaygın kullanım
• Platform bağımsız
• Nesne yönelimli (Object oriented)
• Multithread
• Güvenli ve sağlam
• Dokümantasyon
• …



Java’nın Kısa Tarihçesi
• 1991, James Gosling, Mike 

Sheridan ve Patrick Naughton 
Java projesini başlattılar.

• Java’nın ilk adı Oak (meşe) idi.

• 1995, Sun Microsystems Java 1.0

• 2009-2010 Oracle, Sun 
Microsystems i satın aldı. Java’nın maskotu

Duke

Java’nın logosu

Java’nın mucidi
James Gosling



Bazı kısaltmalar
• JRE (Java Runtime Environment – Java Çalışma Ortamı)

Java ile yazılmış programları çalıştırmak için JRE kurulu olmalıdır. Java 
kodları derlendikten sonra doğrudan alıştırılamaz, byte kodlara 
dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapan mekanizma JRE’dir. JRE’nin içinde Java 
kütüphaneleri ve JVM bulunur.

• JDK (Java Development Kit – Java Geliştirme Aracı)
Java uygulamaları geliştirmek için gerekli tüm araçları içerir. İçerisinde Java 
kütüphaneleri, Java derleyici, JVM ve JRE bulundurur.

• JVM (Java Virtual Machine – Java Sanal Makinası)
Java programları derlendikten sonar, byte kod adı verilen bilgisayarın 
anlayacağı dile dönüştürülür. Byte kod ile Java programlarının platformdan 
bağımsız olarak çalışması sağlanır. İşte bunu sağlayan yapı JVM’dir.

• J2EE (Enterprise Edition), J2ME (Micro Edition), J2SE (Standart Edition)



Java Kurulumu
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Internet adresinden JDK’yı indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Java’yı kurduktan sonra 
bilgisayarınızda PATH ayarının 
yapılması gereklidir. Bunun için
1) Bilgisayarım sağ tıklayın
2) Özellikler I tıklayın
3) Gelişmiş
4) Ortam değişkenleri
5) Sistem değişkenleri
6) Path değişkeninin sonuna 
Java’yı kurduğunuz bin dizinini “;” 
işareti koyarak ekleyiniz.
Örneğin, “C:\Program 
Files\Java\jdk1.8.0_51\bin”
gibi.



İlk Programımız
• Programı oluştur (Create):

Bir Java programı karakterler oluşan bir metin dosyasıdır. Bu dosyanın uzantısı .java
olmalıdır. Dolayısıyla “not defteri” gibi herhangi bir metin editör kullanılarak 
oluşturulabilir.

• Derle (Compile):

Derleyici (compiler) adı verilen programlar ile Java kodları bilgisayar tarafından 
çalıştırmaya daha uygun şekle dönüştürülür. Derleyici .java uzantılı dosyaları yine 
aynı isimli fakat .class uzantılı dosyalara dönüştürür. Java derleyicisini kullanmak için 
komut satırında javac komutu dosya ismi ile birlikte kullanılmalıdır.

• Çalıştır (Run/Execute):

Programınız derlendiğinde Java Virtual Machine (JVM) yardımıyla programınız 
Bilgisayar üzerinde çalıştırılabilir. Programınızı çalıştırmak için komut satırında java
komutuyla beraber programınızın ismini yazmanız yeterlidir.



Editör
Herhangi bir metin editör (text editör) 
yardımıyla programınızı oluşturun. Ya da bir 
başkasının oluşturduğu programı kopyalayın.

HelloWorld.java

Derleyici (Compiler)
Programınızı derlemek için komut satırında
javac HelloWorld.java

yazmalısınız.

HelloWorld.class

JVM
Programınızı çalıştırmak için komut satırında
java HelloWorld

yazmalısınız.

“Hello, World”

Oluşturulan program (metin dosyası)

Java programının derlenmiş hali
(bilgisayarın anladığı dil)

Programın çıktısı (output)



İlk Programımız

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args)

{

System.out.print(“Hello, World”);

System.out.println();

}

}



public class HelloWorld {

public static void main(String[] args)

{

System.out.print(“Hello, World");

System.out.println();

}

}

Metin dosyası: HelloWorld.java main() metodu

Komut satırlarıProgramın gövde kısmı (body)



Windows komut 
satırında dizin
(klasör) değiştirmek 
için
CD dizin_adı

komutu 
kullanılmalıdır. Bir üst 
dizine geçmek için
CD ..

komutu
kullanılmalıdır. Bir 
dizin içerisindeki 
dosyaları listelemek 
için ise
DIR

komutu 
kullanılmalıdır.
Sürücü değiştirmek
için ise sürünün ismi : 
işaretiyle birlikte
kullanılmalıdır
D:

gibi.



Komut satırından argüman alma
public class UseArgument {

public static void main(String[] args)
{

System.out.print("Hi, ");
System.out.print(args[0]);
System.out.println(". How are you?");

}
}



Alıştırmalar

• Ekrana önce alt alta, sonra da yan yana 10 kez Hello, World yazdıran 
programı yazınız.

• HelloWorld.java programında aşağıdaki ifadeler yazılmadığında 
programı derleme/çalıştırma aşamasında ne ile karşılaşırsınız?
• public
• static
• void
• args

• Yukarıda sıralanan ifadeleri hatalı yazdığınızda (örneğin ikinci harflerini 
yazmayı unutursanız) ne olur?



Alıştırmalar

• UseArgument.java programını komut satırında aşağıdaki argümanlarla 
kullanırsanız hangi çıktıları elde edersiniz?
• java UseArgument java

• java UseArgument @!&^%

• java UseArgument.java Bob

• java UseArgument Alice Bob

• UseArgument.java programını değiştirerek girilen üç ismi ters sırada 
anlamlı bir cümle içinde kullanarak ekrana yazan bir program yazınız. 
Örneğin:
java UseArgument Ayşe Fatma Hayriye

Merhaba Hayriye, Ayşe ve Fatma naber?



IDE (Integrated Development Environment)
• Biz derslerimizde IDE olarak, Eclipse programını kullanacağız. Eclipse,

https://eclipse.org/downloads/
Internet adresinde “Eclipse IDE for Java Developers” bölümünden 
indirilebilir.

• Eclipse programı sıkıştırılmış bir dosya olduğundan bu sıkıştırılmış 
dosya bilgisayarımızın uygun bir dizinine açıldıktan sonra (mesela 
C:\Program Files\eclipse) eclipse.exe programı çift tıklanarak 
çalıştırılabilir.

• Java için sıkça kullanılan diğer IDE’ler:
• Netbeans
• InteliJ Idea
• BlueJ
• Jedit
• DrJava
• …

https://eclipse.org/downloads/


Değişkenler ve Veri Tipleri
Değişken Tipi Alabileceği Değerler Operatörler Örnek Değerler

int Tamsayılar + - * / % 99, -12, 2147483647

double Ondalıklı sayılar + - * / 3.14, -2.5, 6.022e23

boolean Mantıksal değerler && || ! true, false

char Karakterler ‘A’, ‘1’, ‘%’, ‘?’, ‘/n’

String Karakter dizileri + ‘ABC’, ‘Merhaba’ ‘123’

Bazı temel veri tipleri



int a, b;
a = 1234;
b = 99;
int c = a + b;

Tanımlama komut satırı

Atama komut satırları

Tanımlama ve atamanın
birlikte olduğu komut satırı

Değişken isimleri

Değerler (literals)

UYARILAR:
• Değişken isimleri harfler, rakamlar, _ ve $ karakterlerinden oluşan bir karakterler dizisidir (Unicode).
• Değişken isminin ilk karakteri rakam olamaz.
• Değişken isimleri büyük/küçük harf duyarlıdır (case-sensitive).
• Java’ya ait özel kelimeler (public, static, int, void, vb.) değişken ismi olarak kullanılamaz.
• Değişkenlere yukarıdaki koşullarda isim verirken herhangi bir kural olmamasına karşın, genelde

tek kelimeden oluşan değişken isimleri tümü küçük harf kullanılarak,
birden fazla kelimeden oluşan değişken isimleri ise ilk kelime hariç her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır.
Örnekler: basKatsayi, polinomunBirinciKoku, … 



İki değişkenin değerlerini karşılıklı olarak 
değiştirmek

a b t

int a, b; tanımsız tanımsız

a = 1234; 1234 tanımsız

b = 99; 1234 99

int t = a; 1234 99 1234

a = b; 99 99 1234

b = t; 99 1234 1234

İki değişkenin başlangıçta atanan değerlerini karşılıklı olarak değiştirip ekrana yazan programı yazınız.

public class DegerDegistir {

public static void main(String[] args) {

int a, b;

a = 1234;

b = 99;

// Burada hangi satır(lar) olmalı?

System.out.println("a=" + a + " b=" + b);

}

}



String ifadeleri nümerik ifadelere dönüştürme

String veri tipini tamsayı (int) ve ondalıklı (double) veri tiplerine 
dönüştürmek için
Integer.parseInt() ve Double.parseDouble()
metotları kullanılır.
Örnekler:
Integer.parseInt("123"); 

Double.parseDouble("3.5");

Dolayısıyla komut satırından girilen argümanları tamsayı veri tipine 
dönüştürmek için
Integer.parseInt(args[0]);

komutunu kullanmak yeterlidir.



+ operatörü operandlardan birisi String olduğundan otomatik olarak diğer 
operandı da String’e dönüştürüp, iki ifadeyi birleştirerek sonucu String
olarak verir.

String a = "1234";
int b = 99;
String c = a + b;

a + b

operand operandoperatör

public class Birlestir {

public static void main(String[] args){

int a, b, c;

a = 1234;

b = 99;

c = a + b;

System.out.println(a + " + " + b + " = " + a + b);

System.out.println(a + " + " + b + " = " + c);

}

}

c = "123499"



Char ve String veri tipleri

• char değişken tipi değişkene bir tek harf, rakam ya da sembol 
atamak için kullanılır.

• 16 bit uzunluğundadır. Dolayısıyla 216 farklı değer alabilir.

• Tek tırnak kullanılarak karakterler gösterilir. (Örneğin ‘a’ gibi)

• Tab, ters slash, tek tırnak, çift tırnak ve yeni satır (newline) karakterleri 
için sırasıyla ‘\t’, ‘\\’, ‘\’’, ‘\”’ ve ‘\n’ özel değerleri 
kullanılır.

• Karakterlerin her biri 16-bit tamsayı ile kodlanır. Bu kodlama şeması 
Unicode olarak adlandırılır.



Char ve String veri tipleri

• String değişken tipi bir karakterler dizisi olarak düşünülebilir.

• char değişken tipinden farklı olarak tek tırnak yerine çift tırnak
kullanılır.

• + operatörü iki String değişkeni birleştirmek (concatenation) için 
kullanılır.
“Hi, ” + “Bob” “Hi, Bob”

“1” + “ 2 “ + “1” “1 2 1”

“1234” + “ + “ + “99” “1234 + 99”

“1234” + “99” “123499”



Bir String Birleştirme Programı

public class Ruler {

public static void main(String[] args) {

String ruler1 = "1";

String ruler2 = ruler1 + "2" + ruler1;

String ruler3 = ruler2 + "3" + ruler2;

String ruler4 = ruler3 + "4" + ruler3;

System.out.println(ruler1);

System.out.println(ruler2);

System.out.println(ruler3);

System.out.println(ruler4);

}

}



Tamsayılar (byte, short, int, long)
• int değişken tipi -2147483648 (-231) ile 2147483647 (231-1) 

arasındaki tamsayılar için kullanılır.

• 32 bit uzunluğundadır ve 232 farklı değer alabilir. 0’ın pozitif 
tamsayılara dahil edildiğine dikkat ediniz.

Meraklı öğrenciler işaretli tamsayıların gösterimi için kullanılan iki yöntemi inceleyerek (Ones' 
complement, Two's complement) int değişken tipinin neden bu maksimum ve minimum sınırlara 
sahip olduğunu öğrenebilirler.



Aritmetik (binary) ve Unary Operatörler
• Tamsayılar için temel aritmetik operatörler +, -, *, / ve % dir.

• Tamsayılar için unary operatörler +, -, ++, -- dir.

İfade Değer Açıklama

5 + 3 8

5 - 3 2

5 * 3 15

5 / 3 1 Sonucun tam kısmı

5 % 3 2 Bölme işleminin kalanı

1 / 0 Hata!

3 * 5 - 2 13 * İşlemi önceliklidir.

3 + 5 / 2 5 / işlemi önceliklidir.

İfade Değer Açıklama

+5 5

-5 -5

5++ 6

5-- 4 Sonucun tam kısmı

Unary operatörler. Sadece bir operand gerekir 
ve değeri ya bir arttırır ya bir azaltır ya da işareti 
belirlerler.

Aritmetik operatörler ve atama operatörü ile aynı anda da kullanılabilir. Örneğin,  x+=1; ve x=x+1;
komutlarının ikisi de x değişkeninin değerini 1 arttırır.



Tamsayılarla aritmetik işlemler
public class IntOps {

public static void main(String[] args) {

int a = Integer.parseInt(args[0]);

int b = Integer.parseInt(args[1]);

int p = a * b;

int q = a / b;

int r = a % b;

System.out.println(a + " * " + b + " = " + p);

System.out.println(a + " / " + b + " = " + q);

System.out.println(a + " % " + b + " = " + r);

System.out.println(a + " = " + q + " * " + b + " + " + r);

}

}



Ondalıklı sayılar (float, double)

• float değişken tipi 32 bit uzunluğundadır ve ondalıklı sayılar için kullanılır 
(32-bit IEEE 754).

• double dekişken tipi ise 64 bit uzunluğundadır ve yine ondalıklı sayılar için 
kullanılır (64-bit IEEE 754).

• Ondalıklı sayılar için “.” (nokta) işareti kullanılır. “,” (virgül) işareti 
kullanılmaz.

• Hem float hem de double için bilimsel notasyon (scientific notation) olarak 
adlandırılan gösterimler de kullanılabilir. Örneğin,
double d = 1.234e2;
gibi.

• Ondalıklı sayılar için de temel aritmetik operatörler +, -, * ve / 
operatörleridir.



Java Math Kütüphanesi

Temel aritmetik operatörlerin yanında Java’nın Math kütüphanesi 
karekök, trigonometrik fonksiyonlar, logaritma ve üstel fonksiyon gibi 
birçok fonksiyonu da kullanmamamıza olanak sağlar.

İfade Değeri

3.141 + .03 3.171

3.141 - .03 3.111

6.02e23 / 2.0 3.01e23

5.0 / 3.0 1.6666666666666667

10.0 % 3.141 0.577

1.0 / 0.0 Infinity

Math.sqrt(2.0) 1.4142135623730951

Math.sqrt(-1.0) NaN

Math kütüphanesindeki tüm fonksiyonlar,
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.html
internet adresinde bulunabilir.

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.html


x2+bx+c=0 ikinci derece polinomunun
köklerini hesaplayan program
public class Quadratic {

public static void main(String[] args) {

double b = Double.parseDouble(args[0]);

double c = Double.parseDouble(args[1]);

double discriminant = b * b - 4.0 * c;

double d = Math.sqrt(discriminant);

System.out.println( (-b + d) / 2.0);

System.out.println( (-b - d) / 2.0);

}

}



boolean veri tipi
• boolean değişken tipi sadece iki değer alır:
true (doğru) ve false (yanlış)

• boolean değişkenler için en çok kullanılan operatörler
&& (ve), || (veya) ve ! (not) operatörleridir:

a && b ifadesi sadece hem a hem de b true iken true diğer 
durumlarda false olur.

a || b ifadesi sadece hem a hem de b false iken false diğer 
durumlarda true olur.

!a ifadesi ise a false iken true, true iken false olur.

Not: Soyut matematik derslerinden doğruluk çizelgeleri ile ilgili bilgilere sahip 
olduğunuz varsayılacaktır.



Karşılaştırma operatörleri

Operatör Anlamı True False

== Eşit 2 == 2 2 == 3

!= Eşit değil 3 != 2 2 != 2

< Küçük 2 < 3 2 < 2

<= Küçük (veya) eşit 2<=2 3<=2

> Büyük 3>2 2>5

>= Büyük (veya) eşit 3>=2 2>=5

Diskriminant pozitif mi? (b*b – 4.0*a*c)>0

Girilen yıl yüzyılın başlangıcı mı? (year % 100) == 0

Girilen ay geçerli mi? (month >=1) && (month<=12)



Girilen yılın artık yıl olup olmadığını belirleyen 
program
Artık Yıl 4’ün katı olan yıllar artık yıllardır. Ancak 100'ün katı olan 
yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır. Buna 
göre, 400, 800, 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1800, 1900 
artık yıl değildir.
public class ArtikYil {

public static void main(String[] args) {

int yil = Integer.parseInt(args[0]);

boolean artik;

artik = (yil % 4 == 0); //4'e tam bölünüyor mu?

artik = artik && (yil % 100 != 0); //100’e tam bölünmüyor mu?

artik = artik || (yil % 400 == 0); //400’e tam bölünüyor mu?

System.out.println(artik);

}

}



Java Math Kütüphanesinden Bazı Metotlar
Modifier and Type Method and Description

static double abs(double a)Returns the absolute value of a double value.

static double acos(double a)Returns the arc cosine of a value; the returned angle is in the range 0.0 through pi.

static double asin(double a)Returns the arc sine of a value; the returned angle is in the range -pi/2 through pi/2.

static double atan(double a)Returns the arc tangent of a value; the returned angle is in the range -pi/2 through pi/2.

static double atan2(double y, double x)Returns the angle theta from the conversion of rectangular coordinates (x, y) to polar coordinates (r, theta).

static double cbrt(double a)Returns the cube root of a double value.

static double ceil(double a)Returns the smallest (closest to negative infinity) double value that is greater than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer.

static double cos(double a)Returns the trigonometric cosine of an angle.

static double cosh(double x)Returns the hyperbolic cosine of a double value.

static double exp(double a)Returns Euler's number e raised to the power of a double value.

static double floor(double a)Returns the largest (closest to positive infinity) double value that is less than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer.

static int getExponent(double d)Returns the unbiased exponent used in the representation of a double.

static double log(double a)Returns the natural logarithm (base e) of a double value.

static double log10(double a)Returns the base 10 logarithm of a double value.

static double max(double a, double b)Returns the greater of two double values.

static double min(double a, double b)Returns the smaller of two double values.

static double pow(double a, double b)Returns the value of the first argument raised to the power of the second argument.

static double random()Returns a double value with a positive sign, greater than or equal to 0.0 and less than 1.0.

static double rint(double a)Returns the double value that is closest in value to the argument and is equal to a mathematical integer.

static int round(float a)Returns the closest int to the argument, with ties rounding up.

static double signum(double d)Returns the signum function of the argument; zero if the argument is zero, 1.0 if the argument is greater than zero, -1.0 if the argument is less than zero.

static double sin(double a)Returns the trigonometric sine of an angle.

static double sinh(double x)Returns the hyperbolic sine of a double value.

static double sqrt(double a)Returns the correctly rounded positive square root of a double value.

static double tan(double a)Returns the trigonometric tangent of an angle.

static double tanh(double x)Returns the hyperbolic tangent of a double value.

static double toDegrees(double angrad)Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees.

static double toRadians(double angdeg)Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians.

Yukarıdakine benzer tablolara API (Application programming interface) adı verilir. Yani API, uygulamalar için hazır rutinler, 
fonksiyonlar ve prosedürler topluluğudur.

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlabs(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlacos(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlasin(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlatan(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlatan2(double,%20double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlcbrt(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlceil(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlcos(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlcosh(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlexp(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlfloor(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlgetExponent(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmllog(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmllog10(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlmax(double,%20double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlmin(double,%20double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlpow(double,%20double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlrandom()
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlrint(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlround(float)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlsignum(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlsin(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlsinh(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmlsqrt(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmltan(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmltanh(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmltoDegrees(double)
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Math.htmltoRadians(double)


Çeşitli Kütüphanelerdeki Metotlar

public class Math

…
double sqrt(double a)

…

Kütüphanenin adı

Geri dönen değerin tipi Gönderilen argümanın tipi

double d = Math.sqrt ( b*b – 4.0 * a * c);

Geri dönen değerin tipi

Kütüphanenin adı

Metodun adı

Gönderilen argüman

Bir kütüphanedeki metodun kullanımıBir kütüphanedeki metodun anatomisi



Math Kütüphanesi…

• Math kütüphanesinde 𝜋 ve 𝑒 sayıları için hazır sabitler de mevcuttur.
Math.PI ve Math.E
Örneğin, Math.sin(Math.PI / 2) ve Math.log( Math.E) 
ifadelerinin değerleri 1.0 olacaktır.

• Math.random() metodu ise sıkça kullanacağımız, argüman 
almayan ve [0,1) aralığından double tipte değer döndüren bir 
metottur. 



Tip Dönüşümleri

• Açık (explicit) tip dönüşümü:
Bir metot yardımıyla (verilen argümanı) bir başka tipe dönüştürmek. 
Örneğin,
İfade Kütüphane Adı Sonucun tipi Değeri

Integer.parseInt(“123”) Integer int 123

Math.sqrt(5.0 * 5.0 – 4.0 * 4.0) Math double 3.0

Math.random() Math double [0,1)

Math.round(3.14159) Math long 3



Tip Dönüşümleri
• Explicit cast:

Java’da bir değişken tipinden bir diğer değişken tipine dönüşüm için 
değişken tipinin ismi parantez içerisine yazılarak dönüşüm 
gerçekleştiren ve cast adı verilen hazır bir aracı vardır.

• Uyarı: Bir değişkeni kendinden kendinden daha büyük tipteki 
değişkenlere dönüştürdüğümüzde (cast ettiğimizde) veri kaybı olabilir!

İfade Sonucun tipi Değeri

(int) 2.71828 int 2

Math.round(2.71828) Long 3

(int) Math.round(2.71828) int 3

(int) Math.round(3.14159) int 3



Tip Dönüşümleri
• Automatic promotion for numbers:

Java primitif sayısal değişkenlerle işlem yaparken bazen değişkenleri 
otomatik olarak daha geniş bir değişken tipine dönüştürür.

Örneğin,
b ve c değişkenleri int tipinde iken
b*b – 4.0 * c

ifadesinde önce c değişkeni 4.0 ile çarpmadan dolayı double
değişken tipine terfi eder (promotion). Sonra, int değişken tipinde 
olan b*b ifadesi yine double değişken tipine dönüştürülür.



Rastgele tamsayı üreten program
0 ile N (argüman) arasında (N dahil değil) rastgele
bir tamsayı üreten programı yazınız.
public class RandomInt {

public static void main(String[] args) 

{

int N = Integer.parseInt(args[0]);

double r = Math.random();

int n = (int) (r*N);

System.out.println(n);

}

}
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