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Temel Kavramlar
 Algoritma, bir problemi çözmek için kullanılan yol.

 Algoritma, bir problemin çözümü için kullanılan komut, prosedür ve 
formüllerdir.

 Sözde kod (Pseudocode) bir problemin çözümü için gerekli adımların 
sözel olarak ifade edilmesidir.



Temel Kavramlar - Akış Şeması
 Bir problemin çözümünün 

grafiksel olarak ifade edilmesidir. 

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

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



Bilgisayarda Program Geliştirme Mantığı
 Program sonucunda elde edilmesi planlanan çıktı nedir?

 Programın çalışması için hangi girdiler kullanıcıdan istenmelidir?

 Program girdileri kullanarak çıktıyı hangi işlemler yoluyla hesaplamalıdır?

 Örnek: Bilgisayarın, 2. derece denklem çözümü yapıp reel kökleri 
hesaplamasını istersek;

 Girdiler: a, b ve c katsayıları

 Çıktılar: x1 ve x2

 İşlemler:  , x1 ve x2’nin hesaplanması için kullanılan formüllerdir.



Program Geliştirme Süreci
1. Problemin analiz edilmesi: programın girdileri, çıktıları ve bunlar 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi.

2. Problem çözümünün tasarlanması: problem çözümü için mantıklı 
adımlar tanımlanmalıdır. Bu adımlar algoritma olarak adlandırılır. 

3. Arayüzün belirlenmesi: girdilerin kullanıcıdan nasıl isteneceği (ekrana 
yazı yazdırılarak sorulacak veya dosyadan okunacak vb.) ve çıktının nasıl 
gösterileceği belirlenir.

4. Kodlama işlemi: algoritması yazılan problem kodlama kullanılarak 
programlama diline dönüştürülür.



Program Geliştirme Süreci
5. Programın test edilmesi ve hata tespiti: Program farklı değişkenler ile 

kontrol edilir, hatasız çalıştığından emin olunur.

6. Dokümantasyonun hazırlanması: Program, başkaları tarafından 
kullanılacaksa programın çalışma mantığı, yapısı, girdi ve çıktıları diğer 
kullanıcıların anlayacağı şekilde açıklanmalıdır.







Sözde Kod Akış Şeması
 Günlük konuşma dilindedir.

 Gerçek programlama dili değildir.

 Bilgisayar tarafından anlaşılmaz 
(derlenemez veya çalıştırılamaz).

 Programcıların algoritma 
geliştirmesine yardımcı olur.

 Sözde kodun grafiksel olarak ifade 
edilmesidir.

 Yuvarlatılmış dikdörtgen – terminal

 Parallelkenar – girdi / çıktı

 Dikdörtgen – işlemler

 Baklava Dilimi – karar verme yapıları

 Daire – bağlantılar



Akış Şeması Sembolleri

 Akış çizgisi, programın akış yönünü gösterir.

 Terminal, programın başlangıç ve bitişini 
belirtmek için kullanılır.

 Girdi / Çıktı, programın okuma yaptığı ve 
hesaplanan veriyi yazdırdığı yerlerde 
kulanılır.

 Aritmetik ve mantıksal işlemler için 
kullanılır.

 Karar verme işlemleri için kullanılır.



İki Sayının Toplamını Hesaplayan Program
Sözde Kod

 BAŞLA

 1. sayıyı OKU

 2. sayıyı OKU

 Toplam = 1.sayı + 2.sayı

 Toplam değerini ekrana YAZ

 BİTİR



Aynı Örneğin Kullanıcı Dostu Olan Sözde Kodu
 BAŞLA

 YAZ "Bu program 2 sayıyı toplamak için kullanılır."

 YAZ "lütfen 1. sayıyı yazınız: "

 1. sayıyı OKU

 YAZ "lütfen 2. sayıyı yazınız: "

 2. sayıyı OKU

 Toplam = 1.sayı + 2.sayı

 YAZ "İki sayının toplamı: ", Toplam 

 BİTİR



Örnek Soru
 Kullanıcı tarafından Santigrat değeri girilen bir sıcaklığın Fahrenhayt 

değerini hesaplayan bir programın sözde kodunu yazınız ve akış şemasını 
çiziniz.
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Yapısal Programlama
 Yapısal programlama ilk olarak Corrado Bohm ve Guiseppe Jacopini tarafından 

önerilmiştir. Bu iki matematikçi herhangi bir bilgisayar programının şu 3 temel 
yapı ile yazılabileceğini belirtmişlerdir: Sıralama, karar verme yapısı, döngüler.

 Sıralama: komutların hangi sırayı takip ederek çalıştırılacağını gösterir.

 Karar verme (seçim) yapıları: komutlar belirli bir durumun DOĞRU (TRUE) veya 
YANLIŞ (FALSE) olmasına göre çalıştırılır.

 Döngüler (tekrarlar): komutlar belirli bir durumun DOĞRU (TRUE) veya YANLIŞ 
(FALSE) olmasına göre sürekli olarak çalıştırılır.

 Corrado; B. and Jacopini, G. (1966). "Flow Diagrams, Turing Machines and 
Languages with Only Two Formation Rules". Communications of the ACM, 9 
(5): 366–371.



Sıralama Karar Verme



Karar Verme



Örnek Soru
 Bir öğrencinin notu hesaplayan program yazınız. Program öğrencinin vize

ve final notunu okuyarak ortalamasını hesaplayacaktır. Ortalamanın 60 
veya daha fazla olması durumunda öğrenci başarılı sayılacaktır. 

 ortalama = (vize + final) / 2

 Programın sözde kodunu yazınız. 

 Akış şemasını çiziniz.



Sözde Kod
 BAŞLA

 YAZ "öğrencinin vize notunu yazınız: "

 OKU vize

 YAZ "öğrencinin final notunu yazınız: "

 OKU final

 Hesapla ortalama = (vize + final)/2

 Eğer ortalama >= 60 ise YAZ "Öğrenci başarılı. Notu: ", ortalama

 Eğer ortalama < 60 ise YAZ "Öğrenci başarısız. Notu: ", ortalama

 BİTİR



Akış Şeması



Karar Verme Yapılarının Mantıksal 
Operatör İle Kullanımı
 Örnek: ZBEÜ'de öğrencinin bağıl değerlendirmeye tabi olması için hem 

ortalamasının hem de final notunun en az 35 veya fazlası olması 
gerekmektedir. 

Eğer (final >=35 ve ortalama >= 35)

Yaz "bağıl sisteme tabi"

Değilse 

Yaz "Notu: FF"

Eğeri bitir.

Mantıksal operatörler: "ve", "veya", "değil"



İç İçe Karar Yapısı Kullanımı
 Örnek: ZBEÜ'de öğrencinin bağıl değerlendirmeye tabi olması için hem ortalamasının 

hem de final notunun en az 35 veya fazlası olması gerekmektedir. 

Eğer final >=35 ise

{ eğer ortalama >= 35 ise

Yaz "bağıl sisteme tabi"

Değilse 

Yaz "Notu: FF"

Eğeri bitir }

Değilse 

Yaz "Notu: FF"

Eğeri bitir.



Karar Verme - Örnek Soru
 Basit hesap makinesi programı geliştirme.

 Kullanıcı tarafından yazılan iki sayı okur.

 Yine kullanıcının isteğine göre toplam, fark, çarpım veya bölüm değerini 
hesaplar.

 Bölme işlemi yapılacaksa, 2. sayının "0" olmadığını kontrol eder.

 Bu programa ait sözde kodları yazınız.

 Akış şemasını çiziniz. 



Sözde Kod
BAŞLA

YAZ "lütfen 1. sayıyı yazınız: "

1. sayıyı OKU

YAZ "lütfen 2. sayıyı yazınız: "

2. sayıyı OKU

YAZ "Toplam için + bas, Fark için - bas, Çarpım için * bas, bölüm için / bas"

seçimi OKU

Eğer (seçim="+") ise 

Toplam = 1.sayı + 2.sayı

YAZ "İki sayının toplamı: ", Toplam 



Sözde Kod devamı…
Eğer (seçim="-") ise 

Fark = 1.sayı - 2.sayı

YAZ "İki sayının farkı: ", Fark

Eğer (seçim="*") ise 

Çarpım = 1.sayı * 2.sayı

YAZ "İki sayının çarpımı: ", Çarpım 

Eğer ((seçim="/") ve (2.sayı değil 0)) ise 

Bölüm = 1.sayı / 2.sayı

YAZ "İki sayının bölümü: ", Bölüm

Eğeri bitir

BİTİR



Döngüler (Tekrarlar)

D

D D

Y

YY



Döngü – Örnek Soru
 5 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamasını hesaplayan bir program 

yazınız.

 Girdiler: 5 öğrencinin notu

 İşlemler:

 Notların toplamını hesapla.

 Öğrenci sayısını say (sayaç kontrollü)

 Ortalamayı hesapla, ortalama = toplam not / sayaç

 Çıktı: not ortalaması



Sözde Kod ve Akış Şeması
 Başla

 toplam = 0

 sayaç = 0

 Döngü (sayaç < 5 olduğu sürece)

 Oku not

 Hesapla toplam = toplam + not

 Hesapla sayaç = sayaç + 1

 Döngüyü bitir

 Hesapla ortalama = toplam / sayaç

 Yaz ortalama

 Bitir



Bilgisayar Hafızasındaki Değişkenler
not toplam sayaç ortalama

Döngü öncesi 0 0

Döngü 
sırasında

45 45 1

60 105 2

75 180 3

100 280 4

25 305 5

Döngü 
sonrasında

305 5 61

Notların sırasıyla 45, 60, 75, 100 ve 25 olarak girildiği düşünüldüğünde.



Aynı soruda sayaç=1 olursa…
 Başla

 toplam = 0

 sayaç = 1

 Döngü (sayaç <= 5 olduğu sürece)

 Oku not

 Hesapla toplam = toplam + not

 Hesapla sayaç = sayaç + 1

 Döngüyü bitir

 Hesapla ortalama = toplam / (sayaç – 1)

 Yaz ortalama

 Bitir



Döngü – Örnek Soru 2
 Öğrenci sayısı bilinmeyen bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamasını 

hesaplayan bir program yazınız.

 Girdiler: öğrencilerin notu

 İşlemler:

 Notların toplamını hesapla.

 Döngüden çıkmak için sentinel kontrolü kullanılsın, örneğin not = -99

 Öğrenci sayısını say

 Ortalamayı hesapla, ortalama = toplam not / sayaç

 Çıktı: not ortalaması



Sözde Kod
 Başla

 toplam = 0

 sayaç = 0

 Döngü (not != -99 olduğu sürece)

 Oku not

 Hesapla toplam = toplam + not

 Hesapla sayaç = sayaç + 1

 Döngüyü bitir

 Hesapla ortalama = toplam / sayaç

 Yaz ortalama

 Bitir



Döngü – Örnek Soru 3
 Öğrenci sayısı bilinmeyen bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamasını 

hesaplayan bir program yazınız.

 Bu sefer öğrenci sayısı programın başında kullanıcıya sorulsun ve 
döngüde sayaç kontrolü kullanılsın.



Sözde Kod
 Başla

 toplam = 0

 sayaç = 1

 Yaz "Öğrenci sayısını yazınız: " 

 Oku öğrenci_sayısı

 Döngü (sayaç <= öğrenci_sayısı)

 Oku not

 Hesapla toplam = toplam + not

 Hesapla sayaç = sayaç + 1

 Döngüyü bitir

 Hesapla ortalama = toplam / 
öğrenci_sayısı

 Yaz ortalama

 Bitir



Akış Şeması
 Bu soruya ait akış şemasını çiziniz.



Fatal Error
 Programlamada hiçbir kod 

ezberlenmez!

 Problemi iyice okuyarak girdilerin, 
yapılması gereken işlemlerin ve 
çıktıların ne olduğunu analiz ederek 
programlama yapınız.

Eğer (ezber=DOĞRU) ise

Yaz "Bu dersten kalırsınız!!!"

Eğeri bitir


