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Yorum Ekleme 

 
Yorumlar, programa etki etmeyen ancak kendimizin veya kodu inceleyen bir başkasının nerede 
ne yapıldığını anlamasını sağlayacak yazılardır. Yorumlar tek satırlık ve çok satırlık olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

Tek satırlık yorumlar 
C#, iki tane slash'ten (//) sonra gelen aynı satırdaki yazıları yorum sayar. Örnek: 

    static void Main() 

    { 

       int a=0; //Burada a'yı tanımladık ve sıfır değerini 

verdik. 

       int b=5; //Burada b'yi tanımladık ve beş değerini verdik. 

       Console.Write(a+b); //Burada toplamlarını ekrana 

yazdırdık. 

    } 

Çok satırlık yorumlar 
C#, /* ve */ arasına yazılan her şeyi yorum sayar. Dolayısıyla da çok satırlık yorumlar yazılabilir. 
Örnek: 

    static void Main() 

    { 

       Console.Write("deneme"); /*Burası birinci satır, 

                            burası ikinci satır, 

                            işte burada bitti.*/ 

    } 

Ayrıca C#'ın bu yorum özelliği programımızda henüz çalışmasını istemediğimiz kodlar varsa 
yararlı olabilmektedir. 

Operatörler 
 
Programlama dillerinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan ancak programın işleyişine 

katkıda bulunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Örneğin a+b ifadesinde + 

işareti bir operatördür. Operatörlerin etki ettikleri sabit ya da değişkenlere ise operand denir. 

Örneğin a+b ifadesinde a ve b birer operanddır. C#'ta operatörlerın bazıları tek, bazıları çift, 

bazıları da üç operand alır. Peki eğer bir ifadede birden fazla operatör varsa ne olacak? Örneğin 
2+3*7 gibi bir ifadede önce hangi işlem yapılacak? Burada önce toplama işlemi yapılırsa sonuç 
35 olur, ancak önce çarpma işlemi yapılırsa sonuç 23 olur. İşte C#'ta bu gibi durumları önlemek 
için operatör önceliği diye kavram bulunmaktadır. Operatör öncelikleri ile ilgili şu kuralları 
bilmenizde fayda var: 

 Önce parantez içleri yapılır. Örneğin (3+5)*9 gibi bir ifadede önce toplama işlemi yapılır. 
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 İç içe parantezler söz konusuysa önce en içteki parantez yapılır, sıra ile dıştaki parantezlere 
gidilir. Örneğin (2+(9+2)*5)*2 gibi bir ifadede önce 9 ile 2 toplanıp 11 değeri bulur, sonra 11 
ile 5 çarpılıp 55 değeri bulunur, sonra 55 ile 2 toplanıp 57 değeri bulunur, en son da 57 ile 2 
çarpılıp 114 değeri bulunur. 

 Dikkat ettiyseniz yukarıdaki örnekte bir parantez söz konusu olmamasına rağmen önce 
toplama yerine çarpmanın yapıldığı bir durumla karşılaştık. Çünkü C#'ta farklı operatörlerin 
farklı önceliği vardır. Yani ifadede bir parantez yoksa önce öncelik sırası daha önde olan 
operatörün işlemi yapılır. Aşağıdaki tabloda operatörler öncelik sırasına göre listelenmiştir. 
Tablo, öncelik sırası en önde olandan en geride olana göre sıralanmıştır. Yani aynı ifadede 
parantez söz konusu değilse bu tablodaki daha üstte olan operatör daha önce işletilecektir. 

Birinci öncelikliler x++, x-- 

Tek operand alan operatörler +, -, !, ~, ++x, --x, (Tür)x 

Çarpma ve bölme *, /, % 

Toplama ve çıkarma +, - 

İlişkisel ve tür testi operatörleri <, >, <=, >=, is, as 

Eşitlik operatörü ==, != 

Mantıksal Ve && 

Mantıksal Veya || 

Koşul operatörü ?: 

Atama ve işlemli atama operatörleri =, *=, /=, %=, +=, -=, 

Yukarıdaki tablodaki bazı operatörler aynı sırada, yani bunların öncelik sırası eşit. C#'ta eğer 
operatörler eşit öncelikliyse, soldan sağa işlem yapılır. Yani 2*6/5 işleminde önce 2 ile 6 çarpılır, 
sonra da sonuç 5'e bölünür. Çoğu durumda bunun sonuca bir değişiklik yapmadığı düşünülse de 
bazı durumlarda işleme soldan başlanmasının sağdan başlamaya göre değişik sonuçlar 
doğurduğu durumlara rastlanabilir. Örneğin: 

 static void Main() 

  { 

   int i=3*5/7; 

   Console.Write(i); 

  } 

Bu programda ekrana 2 yazılır. Ancak; 

 static void Main() 

  { 

   int i=3*(5/7); 

   Console.Write(i); 

  } 

Bu programda ekrana 0 (sıfır) yazılır. Çünkü C# sonunda herhangi bir harf olmayan tam sayı 
sabitleri int sayar ve intin kurallarına göre işlem yapar. int sabitlerle yapılan her işlemden sonra -
oluşursa- ondalık kısım atılır.  
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Matematiksel operatörler 
+, -, / ve * operatörleri hakkında açıklama yapma gereksinmi görmüyorum. Burada henüz 
görmediğiniz bir operatörü tanıtmak istiyorum. % operatörü mod alma işlemi yapar, yani; 

 static void Main() 

  { 

   int i=5%2; 

   Console.Write(i); 

  } 

Bu program ekrana 1 yazar. Yani 5 sayısının 2'ye bölümünden kalan i değişkenine atandı. 
Matematiksel operatörler hakkında şunu eklemek istiyorum: eğer işlem yapılan her iki operarand 
farklı türdeyse sonuç daha üst kapasiteli türde tutulur. Örnek: 

 static void Main() 

  { 

   float i=5/2f; 

   Console.Write(i); 

  } 

Burada 5 sayısı da float gibi davranmış ve sonuç ondalıklı çıkmıştır. Ancak, 

 static void Main() 

  { 

   float i=2/5/2f; 

   Console.Write(i); 

  } 

Burada sonuç 0 çıkar. Çünkü zaten işlem yapılırken sonuç daha floata (2f) gelmeden sıfırlanmıştı. 

 static void Main() 

  { 

   float i=2f/5/2; 

   Console.Write(i); 

  } 

Burada ise zincirleme olarak her işlemin sonucu floatlaşmakta ve sonuç ondalıklı çıkmaktadır.  

Bir artırma ve bir eksiltme operatörleri 
C#'ın en çok kullanılan operatörlerindendir. Önüne veya sonuna geldiği değişkeni bir artırır veya 
bir eksiltirler, sabitlere uygulanamazlar. Hem uygulandığı değişkenin değerini 1 artırır veya 
eksiltirler hem de tutucu vazifesi görürler. Ön ek ve son ek olmak üzere iki şekilde kullanılabilirler. 
Örnek; 
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 static void Main() 

  { 

   int a=5; 

   int i=++a; 

   Console.Write(i+" "+a); 

  } 

Programda da gördüğünüz gibi ++ operatörü hem a'nın değerini bir artırdı hem de bu değeri tuttu 
ve değer i'ye atandı. İşte ön ek ve son ek şeklinde kullanımın farkı burada ortaya çıkıyor. Örneği 
inceleyiniz. 

 static void Main() 

  { 

   int a=5; 

   int i=a++; 

   Console.Write(i+" "+a); 

  } 

Bu programda ++ operatörü ön ek şeklinde değil de son ek şeklinde kullanılmış. Bu durumda 7. 
satırda önce a'nın değeri i'ye atanır, sonra a'nın değeri 1 artırılır. Halbuki ilk örneğimizde önce 
a'nın değeri 1 artırılmış sonra bu değer i'ye atanmıştı. İsterseniz şimdi bu ++ ve -- operatörlerini 
bir örnekte hep beraber görelim; 

 using System; 

 class Operatorler 

 { 

  static void Main() 

  { 

   int a=5; 

   int i=a++; 

   int b=i--; 

   int c=10; 

   int d=--c; 

   Console.WriteLine("{0}\n{1}\n{2}\n{3}",a,i,b,d); 

  } 

 } 

Bu program ekrana alt alta 6, 4, 5 ve 9 yazacaktır. Dikkat ettiyseniz Write metodunu farklı 

şekilde kullandık. Siz de böyle çok fazla değişkeni daha kolay yazdırabilirsiniz. Ayrıca bu 

yöntemi WriteLine metodunda da kullanabilirsiniz. 


