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Ders İçeriği
GDM108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (1-2-2) 3 AKTS

Problem çözümlerinin sistematik adımlarla ifade edilmesi, algoritma
mantığı ve şemalarının çeşitli problemler için oluşturulması, çeşitli
programlama dillerinin kısa tanıtımı programlamada yorumlama ve
derleme mantığının açıklanması, yüksek seviyeli bir programlama dili
kullanarak matematik ve mühendislik problemlerinin çözümlerini
oluşturmak, sabitlerin, değişkenlerin tanıtımı, ifadeler ve atama
deyimlerinin kullanımı, mantıksal operatörlerin kullanımı, arşiv ve gömülü
hazır fonksiyonların ayrı ve program içerisinde kullanımı, program
kullanarak ve bağımsız olarak grafiklerle verilerin değerlendirilmesi.



Bilgisayar Programlama
 Bilgisayar programlanabilir bir makinedir. Aritmetik ve mantıksal işlemler 

yapabilir. Kendisine verilen sıralı komutları çalıştırır ve sonucu çıktı olarak 
verir.

 Bilgisayar programlama, bir programlama diline ait çeşitli komutlar 
yardımıyla bilgisayara belli bir işi yaptırmaktır. 

 Programlar (yazılım) bilgisayarda belirli işleri yapmak veya problemleri 
çözmek için geliştirilirler.



Yazılım
 Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan 

programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü (Türk 
Dil Kurumu).

 Yazılım, bilgisayarın bir işi yapması veya bir problemi çözmesi için 
geliştirilmiş programların tümüne verilen isim.

 Yazılım türleri:

 İşletim sistemleri

 Uygulama yazılımları



Bilgisayar Programlama
 Programcılar, programlama dili 

kullanarak bilgisayarı programlaya 
kişilerdir. Belirli işleri  / görevleri 
yazdıkları programlar ile 
bilgisayara yaptırabilirler.

 Program yazarken akılda 
tutulması gereken bilgisayarın 
sadece verilen komutları yerine 
getirdiği ve bunun dışında bir 
işlem yapmadığıdır.



İlk Bilgisayar Programcısı: Ada Lovelace

Ada Lovelace makinalar için algoritma
geliştiren ilk insan olmuştur.



Algoritma (Algorithm)
 Algoritma, bir problemin çözümü için 

kullanılan komut, prosedür ve 
formüllerdir.

 Algoritma kelimesi matematikçi 
Mohammed ibn-Musa al-Khwarizmi
(El-Harezmî) (780 – 850)’nin adında 
gelmektedir. 



Sözde kod (Pseudocode)
 Sözde kod (Pseudocode) bir 

problemin çözümü için gerekli 
adımların sözel olarak ifade 
edilmesidir.

 Sözde kod kullanıcı tarafından 
anlaşılır fakat bilgisayar tarafından 
anlaşılmaz (derlenemez veya 
çalıştırılamaz).

İki sayının toplamını hesaplayan 
program örneği

 BAŞLA

 1. sayıyı OKU

 2. sayıyı OKU

 Toplam = 1.sayı + 2.sayı

 Toplam değerini ekrana YAZ

 BİTİR



Kaynak Kodu (Source Code)
 Kaynak kod, programcı tarafından metin editöründe veya görsel editörde 

yazılmış kodların tümüdür.

 Herhangi bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce insanların 
okuyup üzerinde çalışabildiği programlama diliyle yazılmış hali.

 Kaynak kodlar derleyici tarafından derlenebilir veya yorumlayıcı
tarafından çalıştırılabilir.



Kaynak Kod
Merhaba Dünya Örneği
 Pascal Programlama Dili:
program HelloWorld(output);
begin

WriteLn('Merhaba Dünya'); 
end.

 C Programlama Dili:
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
printf("Merhaba Dünya"); 
} 

 Java Programlama Dili:
public class HelloWorld
{

public static void main( String[] args )
{ 

System.out.println( "Merhaba Dünya" );
} 

} 
 Basic Programlama Dili:
Sub Hello_World() 
print "Merhaba Dünya" 
End Sub



Derleyici (Compiler) 
 Bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunun tümünü başka bir dile 

(genellikle makine koduna) çeviren yazılım.

 Yazılım makine dilinde derlendikten sonra çalıştırılır.

 Kodun derlenmesi sırasında derleyiciler hata tespiti yapar.

http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/02-introduction-to-programming-languages/



Borland C++ Compiler

Compiler is available from following page after free registration:

http://forms.embarcadero.com/forms/BCC32CompilerDownload



Yorumlayıcı (Interpreter)
 Bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu parça parça (satır 

satır veya bloklar halinde) çalıştıran yazılımlardır.

 Yorumlayıcılar hata denetimi yapmazlar.

 Hatanın ilk oluştuğu yerde program kesilir.



Akış Şeması (Flowchart)
 Bir problemin çözümünün grafiksel olarak ifade edilmesidir. 

 Akış şemaları ilişkileri tanımlamak için belirli geometrik şekiller ve oklar 
kullanır.

1. Mantıksal sıralama

2. Karar verme yapıları

3. Döngüler

https://algoritmaveprogramlama.wordpress.com/2013/09/26/algoritma-gosterim-akis-semasi/



Programlama Dili
 Bir programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının 

standartlaştırılmış bir yoludur. 

 Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem 
yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi 
işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar. 



Programlama Dilleri
 Dünya üzerinde yüzlerce farklı 

programlama dili mevcuttur. 
Bunlardan bazılarını sadece 
programcıları bilmektedir. 

 Detaylı liste: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_programming_languages

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_programming_languages


Programlama Dilleri



Programlama Dillerinin Tarihçesi





Programlama Dilleri
 Makine dili

 Düşük seviyeli diller
 Assembly 

 Orta seviyeli diller
 C

 C++

 C#

 Java

 Yüksek seviyeli diller
 Fortran

 Basic

 Pascal

 Visual Basic



Makine Dili (Machine Language)
 Makine dili, sadece 0 ve 1 den oluşan (bit) ve bilgisayarın anlayabildiği 

tek dildir.



http://kader-gurol.blogspot.com/2014/12/ascii-kod-tablosu.html



Assembly Dili (ASL)
 Düşük seviyeli bir programlama dilidir. 



İlk Yüksek Seviyeli Programlama Dili



http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

Popüler Programlama Dilleri



If programming languages were …

https://intersog.co.il/blog/what-if-programming-languages-

were-game-of-thrones-characters/

https://www.hackerearth.com/blog/developers/dummies-

guide-to-computer-programming-languages

http://crashworks.org/if_programming_languages_were_vehicles/

https://devrant.com/rants/539155/if-programming-

languages-were-weapons

https://intersog.co.il/blog/what-if-programming-languages-were-game-of-thrones-characters/
https://www.hackerearth.com/blog/developers/dummies-guide-to-computer-programming-languages
http://crashworks.org/if_programming_languages_were_vehicles/
https://devrant.com/rants/539155/if-programming-languages-were-weapons


Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

 Yapısal Programlama

 COBOL, FORTRAN, Pascal ve C

 Nesne Tabanlı Programlama

 Objective C, C++, Java, ve PHP



Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
Yazılım Geliştirmek İçin Kullanılan Diller Web Tasarım / Programlama Dilleri

 C

 C++ (C-plus-plus)

 C# (C-Sharp)

 Pascal

 Delphi

 Visual Basic 

 HTML (Hyper Text Markup Language)

 XML (Extensible Markup Language)

 Javascript

 VBScript

 PHP (Hypertext Preprocessor)

 Java 

 ASP (Active Server Pages)



Yapısal Programlama (Modular Programming)
 Yapısal programlama, programlama dilleri kullanılarak yazılan, mantıksal 

bütünlük gösteren bloklara (bölümlere) bölünebilirler. 
 Bu yolla uzun ve karmaşık programların, bloklara ayırarak daha kolay 

biçimde yazılabilmesi mümkün olmaktadır.
 Yapısal programlama ilk olarak Corrado Bohm ve Guiseppe Jacopini

tarafından önerilmiştir. Bu iki matematikçi, herhangi bir bilgisayar 
programının karar yapıları, sıralı kodlar ve döngüler ile yazılabileceğini 
belirtmişlerdir.

Nesne Tabanlı (Object-Oriented) Programlama
 Nesne tabanlı programlama (OOP) dili sıralı ve mantıksal işlemler yerine 

nesnelerin ve verinin kullanıldığı programlama türüdür. 



Tümleşik Geliştirme Ortamı 
Integrated Development Environment (IDE)
 Bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini 

amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte 
geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını 
içerisinde barındıran bir yazılım türüdür.

 Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler:

 Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım 
editörü.

 Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek 
zamanlı bir dizelge.

 Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı.

 Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve 
daha birçok ek işi otomatik olarak yapabilmek amacıyla küçük inşa araçları.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tümleşik_geliştirme_ortamı



DEV C++ IDE

http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html

http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html


Visual C++ Express Edition

https://visualstudio.microsoft.com/tr/vs/express/

https://visualstudio.microsoft.com/tr/vs/express/


Hata Ayıklayıcı (Debugger)
 Programların içindeki hataları bulmak için kullanılan programlardır. 



Grafik Kullanıcı Arayüzü
Graphical User Interface (GUI)
 Metin tabanlı programlar yerine form ara yüzünün kullanıldığı görsel 

programlardır. 

 GUI nesneleri: 

 Metin kutuları (textboxes)

 Etiketler (labels)

 Düğmeler (buttons)

 Açılan menüler (pulldown menues)

 Açılır liste kutuları (combo boxes)

 Vb…



Important People in Computer Programming



Important People in Computer Programming


