
5. 
BÖLÜM

DEĞİŞKENLER



Değişken Tanımlama

Değişkenleri, içerisinde bir adet eşyamızı koyduğumuz bir kutuya benzetebiliriz. Birçok oyuncak 
kutumuz olduğunda ve hangi kutuyu kastettiğimizi anlatmak için de onlara isimler veririz. Prog-
ramlamada da değişkenler, içerisinde farklı birtakım değerler tutan ve değerlere ulaşmak için 
isimlerini kullandığımız, bilgisayarın ya da Arduino kartımızın hafızasında tutulan kutu benzeri 
yapılardır. Burada önemli konulardan biri de değişkenin tipidir. Tip, değişkenin içerisinde tutacağı 
değerin yapısına göre belirlenir.  

 

• Değişkenin içerisinde saklamak istediğimiz değere uygun bir değişken tipi seçmek zorundayız.

• Değişkenlerimize isim verirken Türkçe karakter (ı, ö, ü, ş, ğ, ç gibi İngiliz alfabesinde olmayan 
harfler) kullanamayız.

 Örnek: 

 çocuk = 5;  Yanlış      

 cocuk = 5;  Doğru

• “_” karakteri dışında herhangi bir karakter ya da boşluk kullanmıyoruz. 

 Örnek:

 cocuk sayisi = 5; → Yanlış       

 cocuk_sayisi = 5; → Doğru

• Sayısal bir değerle isimlendirmeye başlamıyoruz. 

 Örnek: 

 1cocuk = 10; → Yanlış   

 cocuk1 = 10; → Doğru

Değişkenin değeriDeğişkenin tipi Değişkenin adı

byte led = 13; 

Değişken tanımlama kuralları

Arduino İle Fiziksel Programlama - 6. Sınıf50



Aşağıdaki tablo içerisinde Arduino içerisinde kullanılan temel değişken tipleri yer almaktadır. Bunların 
dışında farklı değişken tipleri de mevcuttur.

Tip Boyut(byte) Aralık Açıklama

byte 1 0 ile 255 arasında 0 ile 255 arasında tam sayılar

char 1 -128 ile +127 arasında
işaretli -128 ile +128 arasındaki 
sayılar veya tek bir karakter

int 2 -32768 ile 32767 arasında işaretli tamsayılar

long 4
-2147483648 ile 
2147483647 arasında

küçük negatif ve büyük pozitif 
tamsayılar

double 4
-3.4028235E+38 ile 
3.4028235E+38 arasında

ondalıklı sayılar

string
boyutu karakter 
sayısına göre de-
ğişkenlik gösterir.

karakterlerden oluşan dizi
tırnak işareti(” “) içerisine yazı-
lan karakter dizisidir.

boolean 1 true(1) ya da false(0) mantık ifadelerinde kullanılırlar

Temel Değişken Tipleri

Değişkenlerin Kamsam Alanları

Önemli konulardan biri de kapsam alanıdır. Değişkenlere ulaşmak, tanımlandıkları yerde veya alt 
program bloklarında mümkündür. Bu kavrama değişkenlerin kapsam alanı (Scope) denir. Kapsam 
alanı dışındaki bir yerden değişkene ulaşılamaz. Kapsam alanına göre iki tür değişken tanımlaması 
yapabiliriz.

1. Global: 

Programın her yerinde geçerli olan değişkenler.

2. Local: 

Sadece tanımlandıkları blok içerisinde geçerli olan değişkenler.

Arduino İle Fiziksel Programlama - 6. Sınıf 51



Şimdi global bir değişken tanımlayarak bir önceki LED örneğimizi güncelleyelim. led isimli değişken 
her iki fonksiyonun da üzerinde tanımlandığı için programın her yerinde geçerli olacak ve istenildi-
ğinde kullanılabilecektir. 

Çok daha uzun ve karmaşık bir program içerisinde değişken kullanmadan pin numaralarını kullan-
dığımızı hayal edelim. Pin numarasını değiştirmek istediğimizde hepsini tek tek değiştirmek zorunda 
kalacaktık. Artık led değişkeninin değerini değiştirerek tüm programda geçerli hale getirebiliriz.

byte led = 13;

void setup() {

  pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(led, HIGH);   

  delay(1000);               

  digitalWrite(led, LOW);

  delay(1000);        

}

#defi ne led 13

int sure = 100;

void setup() {

  pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(led, HIGH);   

  delay(sure);               

  digitalWrite(led, LOW);

  delay(sure);  

  sure = sure + 50;       

}
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Açıklama:

Bu uygulamamızda breadboard üzerinde bulunan iki LED’i sırayla yakıp söndürmeyi ve bunun sürekli 
olarak tekrar etmesini sağlayacağız. Ayrıca bu LED’lerin yanma sürelerini kısadan başlatıp giderek 
arttıracağız.

Devre Tasarımı:

Birinci LED’imizin + bacağını Arduino kartımızda yer alan 13. Pine bağlıyoruz. Daha sonra ikinci 
LED’imizin + bacağını Arduino kartımızda yer alan 12. Pine bağlıyoruz. LED’lerimizin – bacağına da 
kartımızdan gelen GND ucunu bağlıyoruz. 

UYGULAMA 2 – İki LED’i Sırayla Yakıp Söndürme

Malzeme List esi
• İki adet 330Ω direnç, 
• İki adet kırmızı LED 
• Jumper kablo.
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İlk olarak #define ifadesini kullanarak her iki pini tanımlıyoruz. Yanma ve sönme arasında geçen 

süreyi de bir değişkende tutalım. Program başladığında kısa bir sürede yanıp sönmeleri için de ilk 

değerini 100 milisaniye olarak verelim. #define ifadesinin atama (=) operatörü kullanmadığına ve 

sonunda noktalı virgül (;) olmadığına dikkat edelim.

Daha sonra her iki LED’in + bacağını bağladığımız 12. ve 13. pinlerimizden çıkış alacağımız için setup 
fonksiyonu içerisinde pinleri çıkış pini olarak ayarlıyoruz. 

Son olarak LED’lerimizi sırayla yakıp söndürmek için gerekli kodlarımızı loop fonksiyonu içerisine 
yazıyoruz ve süreyi her seferinde 50 milisaniye arttırmak için gereken kodu ekliyoruz. Bunu 
yaparken += operatörünü kullandık.

#define led1 13

#define led2 12

int sure = 100;

void setup() {

  pinMode(led1, OUTPUT);

  pinMode(led2, OUTPUT);

}

Kod

Zamanlama için kullandığımız sure isimli değişkenin tipini int olarak tanımladık. 100 
değerinden başlayıp 50 şer artacağından ve sayı giderek büyüyeceğinden dolayı int 

olarak tanımladık. Bu tipteki bir değişkenin de maksimum 32767’e kadar 
gidebileceğini unutmayalım.
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void loop() {
  digitalWrite(led1, HIGH);   
  delay(sure);               
  digitalWrite(led1, LOW);
  delay(sure); 
  digitalWrite(led2, HIGH);   
  delay(sure);               
  digitalWrite(led2, LOW);
  delay(sure);
  sure += 50;
}

Kodlarda BÜYÜK küçük harf 
hassasiyeti vardır.

Uygulama Kodu:
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Matematiksel işlemleri yaparken kullandığımız sembollere aritmetik operatör denir.

Bu operatörleri uygulamalarımızda zamanı geldikçe kullanacak ve açıklayacağız.

Operatör Sembolü  Kullanılışı İşlem Sonucu

Toplama + a + b a ile b’yi topla

Çıkartma - a – b a’dan b’yi çıkart

Çarpma * a * b a ile b’yi çarp

Bölme / a / b a’yı b’ye böl

Kalan % a % b a’nın b’ye bölümünden kalan

Arttırma ++ a++ a’nın değerini 1 arttır

Azaltma -- a-- a’nın değerini 1 azalt

Operatör Sembolü  Kullanılışı  İşlem Sonucu

Atama = x = y y’nin değerini x’e ata

Topla-ata += x += y x + y’nin değerini x’e ata

Çıkar-ata –= x –= y x – y’nin değerini x’e ata

Çarp-ata *= x *= y x * y’nin değerini x’e ata

Böl-ata /= x /= y x / y’nin değerini x’e ata

Kalanını ata %= x %= y x % y’nin değerini x’e ata 

Azaltma -- a-- a’nın değerini 1 azalt

• Bu uygulamayı 3 ve daha fazla LED ile dene.

• Trafik ışıkları uygulaması geliştir.

Uygulamayı Nasıl Geliştirebiliriz?

Aritmetik Operatörler

Atama ve işlemli atama operatörleri
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