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Neden Programlama?
! Bilgisayarlar bizim için iş yapmak için üretilmişlerdir. 

! Bizler ise istediğimizi bilgisayara yaptırabilmek için onun anlayacağı dilden 
konuşmalıyız. 

! Kullanıcılar ise programcıların  
bilgisayarın anlayacağı dilde yazdığı  
bu programları indirip kendi işleri için  
kullanırlar.
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Programcılar gereklilikleri 
öngörürler
! Örnek olarak iPhone u alalım, iPhone app’leri bir pazardır. 

! Bu appler 3 milyardan fazla kez yüklendi. 

! Kimi programcılar işlerini bırakıp tam zamanlı iPhone app  
Geliştiricisi oluyorlar böylece pazardan daha fazla pay almaya 
Çalışıyorlar.
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Kullanıcı ve Programcı arasındaki 
farklar

! Kulllanıcılar bilgisayarı iş yapma aracı olarak görürler mesela excel 
kullanıcıları için; tablolarda hesaplama aracı, Word için; yazı aracı, 
harita, oyun vs… 

! Programcılar ise bilgisayarın anlayacağı dili ve en efektif yolu 
öğrenen kişilerdir. 

! Böylece ellerindeki programlama dillerini kullanarak yeni programlar 
yaratırlar. 

! Bu programlar kimi zaman bir çok kullanıcının kullandığı programlar, 
kimi zaman ise küçük yardımcı programcıklar olabilir. 
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Programcılık? Neden?

! Bazı işleri halletmek için, aslında bizler hem kullanıcı hem de 
programcıyız 
! Parça parça bölünmüş bir dosyayı tek parça haline getirmek. 
! Gereksiz verileri sistemden temizlemek. 

! Başkalarının da kullanması için programlar üretmek  
! Bir programdaki performans sorununu düzeltmek. 
! Web sitesine yorum kısmı eklemek. 
! ….
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Kullanıcı

Bilgisayar
Donanım + Yazılım

Network....
Program yaratıcısının gözünde bizler son kullanıcı için program 
yaratan programcılarız. Bu arada veri, bilgi, network akışlarında 
olabilecek sorunlar da bizler tarafından çözülmelidir. Bu konuda 

bilgisayar donanım ve yazılımı bize yardımcı olur.

BilgiVeri

Programcı

https://openclipart.org/

https://pixabay.com
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Kod? Yazılım? Program?

! Sıralı bir şekilde saklanmış talimatlardır. 
! Bizim zekamızın ufak bir kısmının bilgisayara aktarılmış halidir. 
! Bir sorunu çözdüğümüz zaman onu programa yazar ve başka biri ile 

paylaşırız. Böylece programı paylaştığımız kişiler benzer sorunu çözmek 
için zaman ve enerjiden tasarruf etmiş olurlar. 

! Küçük yaratıcılıklar  
! Özellikle kullanıcı deneyimiyle ilgili iyi bir iş yaptığımızda.
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İnsanlar için program

! Buna en güzel örnek: Dans
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Python için program 9

name = input('Enter file:')
handle = open(name)

counts = dict()
for line in handle:
    words = line.split()
    for word in words:
        counts[word] = counts.get(word,0) + 1

bigcount = None
bigword = None
for word,count in counts.items():
    if bigcount is None or count > bigcount:
        bigword = word
        bigcount = count

print(bigword, bigcount)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/RaspberryPi.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/RaspberryPi.jpg
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  Yazılım

Giriş/Çıkış  
Birimleri Central 

Processing 
Unit (CPU)

Ana Bellek

İkincil 
Bellek

Ne 
yapacağım?



Tanımlar

! CPU : Programı çalıştıran kısımdır. CPU her zaman ne yapacağım? 
Diye görev bekleyen bir sistemdir. Aslında bilgisayarın beyni dememiz 
doğru olmaz, komut bekleyen bir yapıdır ancak çok çok hızlı 
çalışabilir. 

! Girdi : Klavye, Mouse … 
! Çıktı : Ekran, hoparlör, printer vs… 
! Ana Bellek : Hızlı küçük geçici saklama bölgesidir. Kapatıp 

açıldığında içindeki veriler kaybolur. RAM adı verilir. 
! İkincil Bellek : Daha yavaş kalıcı saklama bölgesidir. Silinene kadar 

veriyi saklar. Sabit disk, usb bellek vs…
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  Yazılım

Giriş/Çıkış  
Birimleri Central 

Processing 
Unit (CPU)

Ana Bellek

İkincil 
Bellek

Ne 
yapacağım?

if x< 3: print
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  Yazılım

Giriş/Çıkış  
Birimleri Central 

Processing 
Unit (CPU)

Ana Bellek

İkincil 
Bellek

Makine 
Dilinde

Ne 
yapacağım?

01001001 
00111001
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Python Programlama Dili Hakkında

! Python programlama dili Aralık 1989 da Guido van Rossum  tarafından 
geliştirilmiştir. 

! Kendisi 2005-2012 arası Google da, 2013 itibaren ise Dropboxda çalışmaktadır. 
! Python 2.0 2000 yılında yayına girdi. 
! 3 Aralık 2008 de Python 3.0 yayınlandı, Python 3.0 genel olarak  
Python 2.6 ve 2.7 ile geriye dönük uyumludur. 
! Python ayrıca bir derleyici (compiler) kullanmadığı için oldukça kullanışlı bir dildir. 
! Ayrıca yazımı ve okunabilirliği bir çok programlama diline göre daha kolaydır.
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Python ile Neler Yapılabilir?

! Python kullanılabilirlik açısından oldukça esnek bir dildir, ve python 
paket indexi (PyPI) binlerce modül barındırmaktır. Genel olarak 
sıralarsak. 
! Web ve internet geliştirmek (Django, pyramid, JSON …) 
! Veri tabanına erişim. 
! Masasütü grafik kullanıcı arayüzlü programlar yazmak (wxWidgets, Kivy 

(multitouch), Qt) 
! Bilimsel – Nümerik (SciPy, numPy, Ipython …) 
! Network geliştirme 
! Yazılım geliştirme (Scons, Buildbot…)
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Nasıl Yükleyebilirim?

! Pythonu kullanabilmek için programlama dilinin sisteme kurulu olması gerekir. 
! Linux : Python zaten kurulu olarak gelmektedir. Pardus, ubuntu gibi işletim sistemlerinde 

python’ı yüklemeye gerek yoktur. Ancak yüklemek isterseniz veya Linux dağıtımınızda 
yüklü değilse https://www.python.org/downloads/source/ 

adresinden source code’unu indirebilirsiniz. 
! Windows : https://www.python.org/downloads/windows/ 
Adresinden Windows için olan versiyonunu indirebilirsiniz. 

Laboratuvardaki bilgisayarlarda python yüklüdür. Şimdi pythonu açıp çalışıp çalışmadığını 
deneyelim.
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