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C++ Nedir ? 
Arttırılmış C demektir ve C dilinin geliştirilmiş halini yansıtır. 
bana göre lightC ! 
C++ öğrenmeden önce herhangi bir programlama dilini öğrenmek 
gereklimidir? 
Hayır, C++ basit ve açık bir dildir. 
Nesneye yönelik programlama nedir? 
Her program bileşeninin bir nesneden oluştuğunu göz önüne alan bir dildir. NEDEN C++ ? 

• OOP (Object Oriented Programming-Nesneye yönelik programlama) 
• Portatiflik 
• Kısalık ve özlük 
• Modülerlik 
• Uyumluluk 
• Hız 

Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu bir program yazarak işe başlamaktır. 

NOT : Programlama yaparken kodlarda kesinlikle TÜRKÇE karakter kullanılmaz. 
(ş,ı,ö,ç,ü,ğ,İ,Ş,Ğ,Ö,Ü) 
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ÖRNEK 1 

/* C++ ileilk programim*/ 
// C++ ileilk programim 
 
 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
 
intmain () 
{ 
cout<< “Merhaba Dunya!"<<sayi1<<”fatih marasli”<<sayi2<<endl; 
system(“Pause”); 
return 0; 
} 

 

ÖRNEK 2 

// Ikinci C++ programim 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 
int c;  
cout<<"Birtam sayigiriniz:"; 
cin>> c; 
cout<<"Girilensayi:"<<c<<endl;  
cout<< “Selam Dünya! "; 
cout<< “Ben bir C++ programiyim"; 
return 0;  
} 

cout bildirimi iostreamdosyasında yapılır 

DEĞİŞKENLER VE DATA TÜRLERİ(VERİ TİPLERİ) 

Aklınızın bir köşesinde (belleğinizde) “5” sayısını tutun  
Aynı anda “2” sayısınıda tutun 
İlk tutuğunuz sayının üzerine “1” ekleyin 
1.bellek adresindeki değerden 2.bellek adresindeki değeri çıkartın ve sonucu aklınızda tutun  
a = 5; 
b = 2; 
a = a + 1;  
sonuc= a -b; 

TANIMLAYICILAR ( IDENTIFIERS) 

•Birveyabirdenfazlakarakteresahipolabilirlervetanımlayıcınınboyuüzerine kısıtlama yoktur. 
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•Sadecealfabetikharfler, rakamlarve( _ ) geçerlidir. (ASCI karakterseti) 
 
•Tanımlayıcınınilk karakterialfabetikolmakzorundadır.Bir tanımlayıcı hiç bir zaman 
“rakam” ile başlayamaz ! 
 
•Tanımlayıcılarküçük/büyükharffarklarınaduyarlıdırC/C++’da küçük ve BÜYÜK harfler 
farklı yorumlanır. 
 
•C/C++ anahtarsözcükleritanımlayıcıolarakkullanılamaz 
asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast,continue, default, delete, 
do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto, 
if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, 
register,reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, 
template, this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, 
void, volatile, wchar_t, while 

Bunlara ek olarak lojik tanımlayıcılar vardır. 

and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or, or_eq, xor, xor_eq 
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Eğer bir karakter tanımlaması varsa değer ataması yapılırken tek tırnak içinde yapılır.  

Char cinsiyet=’e’; 

Eğer bir karakter dizisi yani kelime veya cümle ataması varsa çift tırnak içinde yapılır. 

String adiniz=”fatih”; 

stringbenimcumlem = "Bu bir string değer tutan değişkendir"; 
stringbenimcumlem ("Bu bir string değer tutan değişkendir "); 

//Benim ilk stringim 
#include<iostream> 
#include<string> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 
stringbenimcumlem; 
benimcumlem = "Bu benim ilk cumlemdir."; 
cout<<benimcumlem<<endl; 
return0; 
} 

 

\a   alert yani alarm sesi  

Soru işaret ve çift tırnağı derleyici aslında kod parçası olarak göreceği için doğrudan 
ekran çıktısında göremezsiniz. Görmek istediğinizde ona uygun kodlar mevcuttur.  

\?   ekrana soru işareti çıktısı verir.  

\”    ekrana çift tırnak çıktısı verir.  

\’    ekrana tek tırnak çıktısı verir. 
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Değer atamalarında üstteki gibi harflendirmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar atanan 
değerin tipini belirtmek için kullanılır. 

 

 

ÖRNEK 

// tanımlanmışsabitler 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
#define PI 3.14159 
#define yenisatir '\n' 
intmain () 
{ 
doubleyaricap=5.0;  
doublecevre; 
cevre = 2 * PI * yaricap; 
cout<<cevre; 
cout<<yenisatir; 
return0; 
} 
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OPERATÖRLER 

 

Operatörlerde öncelik sırası şu şekildedir. Birden fazla işlem varsa bir kod satırında önce 
ÇARPMA sonra BÖLME sonra YÜZDE(MOD lu bölme işlemi yani bölümünden kalan 
hesabı) sonra TOPLAMA ve en son ÇIKARMA işlemi yapılır. 

A= 11%3;    kod satırı sonucunda A değeri 2 olur. Çünkü 11’in 3’e bölümünden kalan 2’dir. 

Bazı aritmetiksel işlemlerde kısaltmalar kullanılır. 

Toplam= Toplam + sayac     şeklinde tanımladığımız kod satırındaki amaç Toplamın bir 
önceki değeri ile sayac değerini topluyoruz ve yine Toplam değişkenine atıyoruz.  Bu kod 
satırını daha kısa yöntemle yazarsak  Toplam += sayacşeklinde de yazabiliriz. 

Daha fazla örnek verirsek    a=  a - 2  yerine a -=2  yazabiliriz. 

    X=  X*5  yerine X *=5 yazabiliriz. 

Bunların dışında birde tek tek artırma ve azaltma değerleri var. 

Örneğin ; 

A= 4  diyelim ve bu A değişkeni for döngüsü içinde kullanılmış olsun. 

For ( A=4 ; A<10 ; A++)   

{ 

…. Belli komutlar kullanıldığını varsayalım 

} 

Burada döngü ilk başta A=4  için bir sefer çalışır yani for’ un {..} küme parantezi arasında 
yazılan komutlar bir sefer çalışır. Sonra A++ komutu A sayısını 1 artırır. Bu demek oluyor ki 
önce for’un içindeki işlemler yapıldıktan sonra A 1 artar. Ama ++A demiş olsaydık 
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foriçindeki komutlar çalışmadan önce A 1 artar sonra for içindekiler çalışırdı. Burada ++ 
ifadesinin önce ya da sonra yazılmasındaki fark budur.  

Bunların dışındaki operatörlerden birkaçı da şunlardır : 

==  eşittir 

!=  eşit değildir 

<  küçüktür 

> büyüktür 

<= küçük eşittir 

>= büyük eşittir     Genelde bu operatörler if koşullarında kullanılır. 

Lojik Operatörler 

!  değil(NOT) 

&& ve (AND) 

||  veya (OR) 

Bitsel Operatörler 

 

Koşullu Operatörler 

İntFth = 7==5 ?4 : 3 
 
 
StringFth = vize==60 ?“gecti” : “kaldi”// 7  5+2’ye eşitse 4 döner değilse 3 döner. 
Fth = 5>3 ?a : b// 5  3’ten büyükse sonuç olarak a döner değilse b döner. 
Buyukdeger = a>b ?a : b// a  b’den büyükse sonuç olarak a döner değilse b döner 

Açık Tip Dönüşüm Operatörü 

inti=2; 
floatf = 3.14; 
f = (float) i; 
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Buradaki komut satırlarında ilk başta i değişkeni integer olarak tanımlanıyor. Sonra float 
tipinde f değişkeni tanımlanıyor ve f değişkenine 3.14 değeri atanıyor. Son satırda ise f 
değişkeni INTEGER tipine dönüştürülüyor ve i değişkenine atanıyor değeri. Yani f nin 
tuttuğu 3.14 değeri integer e dönüştürülüp i değişkenine atanıyor. 3.14 değeri float tan integer 
a dönüşünce küsüratlı kısmını kaybeder ve sadece 3 değerine dönüşür ve bu da i değişkenine 
atanmış olur. Sonuç olarak i = 3 tür. 

 
Temel Giriş/Çıkış Komutları  
 
Standart çıkış (cout) 
 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
cout<< " bir cikticumlesi";    //Ekrana bir cikti cümlesi yazar 
cout<< 120;  // Ekrana 120 yazar 
intx = 120; 
cout<< x;     //Ekrana x değişkeninin tuttuğu değeri yazar 
conststring SELAM= "FATİH"; 
cout<< "SELAM ";//Ekrana SELAM yazar 
cout<< SELAM<<endl; // Ekrana SELAM değişkeninin tuttuğu değeri yazar.Yani 
FATİH yazar. 
cout<< SELAM << " Bu satir"<<"birC++ satiri"<<endl;//Ekrana SELAM değişkeninin 
tuttuğu değeri sonra “Bu satir bir C++ satiri” cümlesini yazıp aşağı satıra geçer 
cout<< SELAM << " Bu satir"<<"birC++ satiri\n"; 

Standart giriş (cin) 
 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
int sayi1,sayi2; 
cout<<"Ikisayigiriniz:"; 
cin>> sayi1>>sayi2;//aynı anda iki değeri birden okutmuş oluyoruz. cin>> sayi1; cin>>sayi2; 
cout<<"ikisayitoplami= "<<sayi1+sayi2; 
 

cin ve karakter sicimleri (strings) 
 
#include<iostream> 
#include<string> 
usingnamespacestd; 
stringname,takim; 
cout<<"AdiniziGiriniz: "; 
getline(cin,name);// getline -> Bir satir al 
cout<<"Selamsize "<<name<<"\n"; 
cout<<"Hangifutboltakiminidestekliyorsunuz?: "; 
getline(cin,takim); 
cout<<takim<<“ ?”<<endl; 
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stringstream 
 
#include<iostream> 
#include<string> 
#include<sstream> 
usingnamespacestd;  
stringbirsicim;  
float Fiyat=0;  
intAdedi=0; 
cout<< "Fiyatgiriniz: “;  
getline(cin,birsicim);  
stringstream(birsicim) >>Fiyat;  
cout<< "Adedi: “;getline(cin,birsicim);  
stringstream(birsicim) >>Adedi;  
cout<< "Tutari: " << Fiyat*Adedi<< " TL\n"; 

KOŞULLU YAPI  (IF/ELSE   if/else) 

If ( eğer ) komutundaki koşul gerçekleşiyorsa if e dahil olan alt satırındaki komutlar çalışır. 
Ve if ‘in altındaki komutlardan hangisi if e göre çalışacaksa o {} parantezleri arasına alınır. 

if(x==100) 
{ 
cout<< "x=100“; 
cout<< x; 
} 

Eğer x’in tuttuğu değer 100 e eşitse ekrana önce x=100 yazdıracak sonra da x değişkeninin 
tuttuğu değeri yazacak. 

if(x > 0) 
cout<< "x > 0 ‘tür";  
 
elseif(x < 0)  
cout<< "x < 0";  
 
else 
cout<< "x =0"; 

Üstteki örnekte çoklu if yapısı. Eğer birden fazla şart ya da ihtimal varsa else if diyerek 
devam ettirilir. Son satır else ile bitirilir. 

cout<<"Bir sayi giriniz:"; 
cin>>n;  
if(n%2==0) cout<<"n cift \n"; 
else  cout<<"n tek \n"; 
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Üstteki örnekte Bir sayi giriniz diye ekrana yazı çıkar. Biz klavyeden bir sayı tuşlarız ve 
tuşladığımız değeri program cin komutu ile okuyarak n değişkeninde tutar. Eğer bu n 
değişkeninin 2 ye bölümünden kalan 0 ise  ekrana çift yazdır ve \n ile bir satır aşağı geçmesi 
sağlanır. Else yani önceki şart sağlanmazsa ekrana tek yazdıracak ve yine \n ile bir satır aşağı 
geçmesi sağlanacak. 

if(x > 0) 
{ 
cout<< " x"; 
cout<< " pozitif"<<endl;  
} 
elseif(x < 0) 
{ 
cout<< " x "; 
cout<< " negatif"<<endl; 
} 
else 
{ 
cout<< "x sifir"<<endl; 
} 

TEKRARLAMA YAPILARI (DÖNGÜLER) 

While Döngüsü 

#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 

intn = 0; 
cout<<"Baslangicsayisini giriniz> "; 
cin>> n; 
while(n>0)  
{ 
cout<< n <<", "; 
--n; 
} 
cout<<"ATESSS!\n"; 
return0; 

} 

EKRAN ÇIKTISI 
Baslangicsayisini giriniz > 8 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ATESSS! 
Do-While Döngüsü 
#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 
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unsignedlongn; 
do{ 
cout<<"Sayi giriniz (0 dan büyük): "; 
cin>> n; 
cout<<"Girdiginizsayi: " << n <<"\n"; 
}while(n != 0); 
return0; 
} 
For Döngüsü 

#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 
 

for(intn=10; n>0; n--)  
{ 
cout<< n <<", "; 
} 
 

cout<<"ATESSS!\n"; 
return0; 
} 

EKRAN ÇIKTISI 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ATESSS! 
 

for( n=0, i=100 ; n!=i ; n++, i-- ) 
{ 
// whatever here... 
} 

ATLAMA DURUMLARI 

Break Komutu 

#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 
intn; 
for(n=10; n>0; n--) 
{ 

cout<< n <<", "; 
if(n==3) 
{ 
cout<<"Asagi sayma iptal edildi!"; 
break; 
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} 
} 
 
return0; 
} 

EKRAN ÇIKTISI  
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Asagi sayma iptal edildi! 
 

 

Devam Durumu 

#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 

for(intn=10; n>0; n--)  
{ 

if(n==5)  
{ 
continue; 
} 
cout<< n <<", "; 

} 
cout<<"ATESS!\n"; 
return0; 

} 

EKRAN ÇIKTISI  
10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ATESS! 
GoTo Durumu 

#include<iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain () 
{ 

intn=10; 
fatih: 
cout<< n <<", "; 
n--; 

if(n>0)  
{ 
gotofatih; 
} 

cout<<"ATESS!\n"; 
return0; 
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} 

EKRAN ÇIKTISI 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ATESS! 
 

Seçici Yapı Switch/Case 

switch (x) 
{ 
case 1:cout<< "x : 1“; break; 
case 2:cout<< "x : 2“; break; 
default:cout<< " x degeribilinmiyor"; 
} 

 

Switch komutunun açılımına bakarsak switch(x) burada değişkenimiz x .case 1 deki amaç 
şudur. Switch ile tanımlanan x değişkeni case 1 yani durum 1 yani x=1 ise  ekrana x:1 
yazdırsın.  
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0'dan 50 ye kadar olan Tek say�lar�n k�p�n� alan program� while d�ng�s� ile yaz�n�z.

1 den 100 e kadar olan sayilarin 3 ile b�l�m�nden kalani hesaplayan programi for d�ng�s� ile 
yaziniz.

ki�iye cebindeki parayi sor. Para 20 tl den b�y�k oldugu s�rece 
girdigi t�m paralari toplayan programi do while d�ng�s� ile yaziniz.



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
     
    cout<<"hosgeldiniz...9+8--"<<9+8<<"...fatih"<<endl; 
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
#define bip '\a' 
 
 
int main() 
{ 
    string adiniz; 
    int s1,s2,carp; 
    char cins; 
    cins = 'k'; 
     
    string cinsiyet = cins=='k' ? "kiz" : "erkek"; 
   
    
     
    cout<<"adinizi giriniz :"; 
    cin>>adiniz; 
    cout<<"\n lutfen bir sayi girermisiniz :"; 
    cin>>s1; 
    cout<<"\nbir sayi daha girermisiniz :"; 
    cin>>s2; 
     
     
    carp = s1*s2+genislik; 
     
    cout<<"\n sayin-"<<adiniz<<"  sonucumuz-"<<carp<<endl; 
     
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
 
{ 
     
    int kk,uk,alan; 
     
    cout<<"kisa kenari giriniz :"; 
    cin>>kk; 
    cout<<"\n uzun  kenari giriniz :"; 
    cin>>uk; 
     
    alan = kk*uk;  
     
    cout<<"\n alan sonucumuz :"<<alan<<endl; 
      
     
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
#define PI 3.14 
#define bip '\a' 
using namespace std; 
 
 
int main() 
 
{    
     
    int yariCap; 
    float alan; 
    cout<<"dairenin yaricapini giriniz :"; 
    cin>>yariCap; 
     
    alan = PI * yariCap * yariCap; 
     
    cout<<"\n alan sonucumuz :"<<alan<<bip<<bip<<bip<<bip<<endl; 
     
    
    
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
     
    string adi; 
    float kilo; 
    float boy, vucutIndex; 
    char karar; 
     
hsp:cout<<"Adinizi girer misiniz..."; 
    cin>>adi; 
    cout<<"\nHosgeldiniz --"<<adi<<endl;  
     
    cout<<"Kac kilosunuz :"; 
    cin>>kilo;  
    cout<<"\nBoyunuz kac :";  
    cin>>boy; 
     
    vucutIndex = kilo/(boy*boy); 
     
    cout<<"sayin "<<adi<<"----vucut kitle indeksiniz :"<<vucutIndex<<endl; 
     
        if(vucutIndex <= 25) 
        { 
                      cout<<"Kilonuz ve boyunuz ideal orantidadir..."<<endl;              
        } 
         
        else if(vucutIndex > 25 && vucutIndex < 30) 
        { 
                           cout<<"Siskosunuz..."<<endl; 
        } 
        else 
        { 
                           cout<<"\nAllah yardimcin olsun...\n"<<endl; 
        } 
         
secim:cout<<"Tekrar hesaplamak ister misiniz ? (E/H)--"; 
    cin>>karar; 
     
    if(karar == 'E' || karar =='e') 
    { 
            goto hsp;           
    } 
    else if(karar =='H' || karar == 'h') 
    { 
         goto cikis; 
    } 
    else 



    { 
      cout<<"\n yanlis giris yaptiniz H ya da E giriniz"<<endl;   
      goto secim; 
    } 
     
    cikis: 
           
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    string ad,takim; 
    int tns; 
    cout<<" Adinizi girer misiniz ? "; 
    getline(cin,ad); 
    cout<<"\n Hangi takimi tutuyorsunuz ?"; 
    getline(cin,takim); 
     
    cout<<"\n Tansiyonunuzun kucuk olani kac cikti ?"; 
    cin>>tns; 
     
    cout<<"\n Hosgeldiniz--"<<ad<<"-- Tuttugunuz takim :"<<takim<<endl; 
     
    if(tns <= 9) 
    { 
           cout<<"\n Tansiyon icin sor balik yiyin"<<endl; 
    } 
    else if (tns > 9 && tns <= 15) 
    { 
         cout<<"\n Tansiyon icin SIKINTI TINNE"<<endl; 
    } 
    else  
    { 
         cout<<"\n Tansiyon icin sarimsagi yut emraaah kosss"<<endl; 
    } 
     
     
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 



using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int fatih; 
    cout<<"Bir deger giriniz--"; 
    cin>>fatih; 
     
    while(fatih<20) 
    { 
                   cout<<"girilen deger : "<<fatih<<endl; 
                   cout<<"girilen degerin 2 kati : "<<fatih*2<<endl; 
                   fatih++; 
    } 
     
     
    unsigned long ferhat; 
    do { 
        cout << "\n\nSayi giriniz (0 dan buyuk): "; 
        cin >> ferhat; 
        cout << "Girdiginiz sayi: " << ferhat << "\n"; 
    } while (ferhat != 0); 
     
     
    for(int m=100; m>0; m--) 
    { 
            
            if(m > 50 && m < 65) 
            { 
                 continue; 
            } 
             cout<<m<<endl; 
             
    } 
 
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
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