
VERİ VE OPERATÖRLER 
 

VERİ NEDİR? 

Günlük işlerimizin tamamını yaparken adeta bilgi yağmuru ile karşı karşıya kalırız. Beynimiz 
ise bu bilgi yağmurundan işine yarayacağını düşündüklerini alır yorumlar ve biz de 
kararlarımızı bu yorumlara göre veririz. 

Hatta zihnimiz daha sonra kullanmak için bazı bilgileri saklar. Sizce, evden okula yürüyerek 
gelen bir öğrenci ne tür bilgilerle karşılaşmaktadır? 

 Evden çıktığımızda hava ile ilgili bir fikrimiz olur. Hava beklediğimizden daha soğuksa 
eve tekrar dönüp daha kalın bir mont alabiliriz. 

 Saatimize bakarak geç kalıp kalmadığımızı kontrol ederiz. Eğer gecikmişsek daha hızlı 
yürürüz. 

 Şayet karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyorsa, yaya geçidini kullanırız ve yeşil ışığın 
yanmasını bekleriz. 

 Beslenme saati için yiyecek bir şeyler satın almamız gerekiyorsa yolumuz üzerindeki 
dükkanların tabela yazılarını okur “Fırın” , “Pastane” vb. ibarelerin bulunduğu 
dükkanlara yöneliriz. 

 Çevremizdeki insanların ve taşıtların seslerini algılarız. 

Bilgisayarlar da tıpkı beynimiz gibi çeşitli kararlar vermek veya işlem yapabilmek için bilgi 
girişine ihtiyaç duyar. Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç 
ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye veri denir. 

Birçok yönden, veriler dünyanın bir tanımı olarak düşünülebilir. Bu verileri duyularımızla 
algılarız ve beyin bu veriyi işleyebilir. İnsanlar, dünyayı tanımak ve anlamlandırmak için 
verileri kullanırlar. 

VERİ TİPLERİ  
 
1- Karakter Veri Tipi : Tüm tek haneli sayıları, harfleri ve özel karakterleri kapsar. 

Örneğin Bilgisayar sözcüğündeki “B” harfi bir karakteri ifade eder. 

2-Sayısal Veri Tipi : Hesaplama işlemlerinde kullanılır. Tüm sayı çeşitlerini içerir. 

Örneğin; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, boy, kilo vb. 

3-Karakter Dizisi Veri Tipi : Birden fazla karakterin bir araya gelmesiyle karakter dizisi oluşur. 

Örneğin; “bilgisayar” sözcüğü bir diziyi ifade eder. 

4- Mantıksal Veri Tipi : Evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. 

Örneğin; arabası var mı, lise mezunu mu? 
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5- Veri Tipi : Tarih, saat, adres, banka hesap numarası gibi verileri temsil eder. 

Örneğin; 10:15, 01.01.2001 vb. 

SABİT VE DEĞİŞKEN VERİ NEDİR? 

 
Sabit Veri: İlk biçimiyle kalan, değişmeyen ifade ya da nesnelerdir. 

Örneğin; Su 100 °C’de kaynar.  

Değişken Veri: İlk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade ya da 

nesnelerdir. 

Örneğin; Günlük hava sıcaklığı, oyunlardaki puan, can gibi kavramlar 

 

Bir diş doktorunun muayenehanesinde Diş 
Doktoru Mehmet Bey akşama kadar 15 hasta ile 
ilgilenmiştir. Buradaki dişçi koltuğu sabit, gelip 
giden hastalar ise değişkendir. 

 

 

Bilgisayarların işleyişinde de bazı veriler değişkenler aracılığıyla depolanırken bazı veriler 
ise sabit olarak kalır. Sabit olarak kalan bu birimler ne olursa olsun değişmez ve ilk 
depolandıkları hâliyle kullanılmaya devam ederler. 

 

 



OPERATÖRLER 

Operatör kavramı bir aracı, nesneyi ya da sayıyı işletmek/çalıştırmak anlamında kullanılır. 

Operatörler, karar aldıran ve yönlendiren yapılardır. 

Örneğin; 3+5=8 

1- Matematiksel Operatörler : +, - , x , / , =, <, > 

Alıştırma : Aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi + – / * = sembollerinden uygun olanı yazınız. 

16     /  4   =   4 50       10       60 3        3        9 

25      10       15 3         10       30 17      9       26 

 

2-Mantıksal Operatörler : VE, VEYA, DEĞİL 

VE: Karşılaşılan şartlardan tamamının sağlanmasını istediğimiz durumlarda kullanmamız 

gereken operatördür. 

VEYA: Karşılaşılan şartlardan en az bir tanesinin sağlanmasını istediğimiz durumlarda 

kullanmamız gereken operatördür. 

DEĞİL: Bir şart ifadesini tersine çeviren mantıksal operatördür. 

Örneğin; Ayşe VE Fatma gelirse top oynayacağız. Top oynamak için 2 kişinin de gelmesi 

lazım. VE ifadesi bunu sağlamış. VE ifadesinden bütün durumların sağlanmasında Doğru 

değeri üretilir. 

Burak VEYA Samet ödevi mesaj atarsa yapacağım. Cümlesinde en az 1 kişi ödevi paylaşırsa 

ödevi yapacağını belirmiş. VEYA ifadesinden en az 1 durum sağlanıyorsa Doğru değeri üretilir. 

DEĞİL ifadesi ise Doğru değerini Yanlış değerine ya da Yanlış değerini Doğru değerine 

dönüştürür. Öğretmen kitaptaki bölümü parmak kaldıranlardan DEĞİL diğerlerinden seçti. 

 

 

 

 

 

 

Eylem ATBAKAN – Ümit ÖZTÜRK 
Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri 

 


