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Problem nedir?

ì Türk Dil Kurumu’na göre problem:

Fransızca «problème»

1. Matematik teoremler veya kurallar 
yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele.

2. Sorun.
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Problem nedir?

ì Wikipedia’ ya göre problem:

ì Çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun 
kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı 
vardır. 

ì Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen 
ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır.

ì Matematik ve fizikte problem ise, içinde bulunulan şartları ve eldeki 
mevcut verileri kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak 
için sorgulanması gereken durumları tanımlamakta kullanılır.
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Problem nedir?

ì İnsanlar yaşadığı çevreye uyum sağlama noktasında bir takım 
olumsuzluklar ve çatışmalar ile karşılaşacaktır.  Bu olumsuzluklar 
ve çatışmalar problem olarak değerlendirilir. 

ì İnsanların ortaya çıkan bu olumsuzluklar ve çatışmalarla 
yaptıkları mücadeleye problem çözme denir. Çeşitli problem 
çözme stratejileri kullanarak doğru sayılabilecek veya 
çoğunluğun kabul edeceği çözümlere ulaşmak mümkündür.
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Problem nedir?

ì Problem: Bugün evden çıkarken ne giymeliyim?

ì Çözüm: Bunun için muhtemelen pencereden dışarıya bakılır. 
Hava yağmurlu ise mevsime göre giyinmenin yanı sıra dışarıya 
çıkarken bir de şemsiye alınması gerekir. Hava güneşli ve sıcak 
ise daha ince giyinilerek dışarıya çıkılır. Böylece problemin 
çözümü oluşturulan bir kararla sağlanır.
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Problem nedir?
ì Fransız filozof Descartes’ ın problem çözme bakışı

ì Bir problemi çözmek için hızlı ve plansızca çözüme ulaşmaya çalışmak yerine dikkatli 
ve sistematik şekilde çözüm aranmalıdır. Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu 
kadar küçük parçalara ayrılmalıdır. Descartes’in "Discourse on Method" isimli 
kitabında problem çözme teknikleri şu dört madde ile özetlenir:

1. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin; 
tahmin ve önyargılardan kaçının.

2. Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya bölün.

3. Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş 
daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.

4. Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda 
bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.
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Problem nedir?

ì Eğitim öğretimde problem çözme aşamaları:

1. Problemin farkında olma, hissetme, anlama 

2. Problemi tanımlama ve sınırlandırma

3. Problemle ilgili veri toplama

4. Olası çözüm yolları, hipotez kurmak

5. Hipotezleri test etme

6. Sonuca ulaşma ve değerlendirme yapma
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Problem nedir?

ì Bilgisayar dünyasında Problem çözme sırası

1. Problemi anlama (Understanding, Analyzing)

2. Bir çözüm yolu geliştirme (Designing)

3. Algoritma ve program yazma (Writing)

4. Tekrar tekrar test etme (Reviewing)
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Problem nedir?
ì Yazılım geliştirme, temelde bir problem veya problemler grubunun çözümüdür. Klasik 

yazılım geliştirme modelinde yazılım geliştirme aşamaları aşağıdaki şekildedir. 
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Problem nedir?

ì Planlama: Yazılım yaşam döngüsünün ilk aşamasıdır. Temel 
ihtiyaçlar belirlenir, proje için fizibilite çalışmaları yapılır 
(maliyetlerin ve sistemin yararlarının tanımlanması) ve proje 
planlaması gerçekleştirilir.

ì Analiz: Bu aşamanın amacı sistemin işlevlerini ve kesin 
gereksinimleri açıklığa kavuşturmak ve sonucunda bunları belirli 
bir formatta dokümante etmektir. İhtiyaçların net olmadığı 
durumlarda yazılım üreticisi ve müşteri arasında iletişim ve 
birlikte çalışmanın çok daha fazla olması gerekir. 
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Problem nedir?

ì Tasarım: Problemi çözmek için kullanılacak çözüm adımlarını 
gösteren bir liste yapılması gereklidir. Böyle bir liste 
tasarlanırken, ilk önce problemin ana adımları çıkarılır; daha 
sonra her adım için, gerekiyorsa, daha ayrıntılı bir çözüm 
tasarlanır. 

ì Üretim: Tasarım aşamasının belirli bir olgunluğa ulaşmasıyla 
birlikte kodlama aşaması başlar. Bu aşamada problem çözümü 
gerçekleştirilir ve ortaya bir çözüm/ürün çıkar. 
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Problem nedir?

ì Test: Program değişik girdiler ile çalıştırılarak ürettiği sonuçlar 
kontrol edilerek test işlemi gerçekleştirilir. Sonuçlar beklendiği 
gibi ise, programın doğru çalıştığı kanıtlanmış olunur; değilse 
doğru çalışmayan kısımları tespit edilerek düzeltilir.

ì Bakım: Programın güncel koşullara göre yeniden 
düzenlenmesini içeren bir konudur. Oluşan hataların giderilmesi, 
yeni eklemeler yapılması ya da programın teknolojisinin 
yenilenmesi gibi işlemlerdir.
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Problem nedir?

ì Bir problem çözülürken biri algoritmik, diğeri sezgisel (heuristic) 
olarak adlandırılan iki yaklaşım vardır.

ì Algoritmik yaklaşımda, çözüm için olası yöntemlerden en uygun 
olanı seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur.

ì Sezgisel yaklaşımda ise, çözüm açıkça ortada değildir. 
Tasarımcının deneyimi, birikimi ve o andaki düşüncesine göre 
problemi çözecek bir şeylerin şekillendirilmesiyle yapılır. 
Program tasarımcısı, algoritmik yaklaşımla çözemediği, ancak 
çözmek zorunda olduğu problemler için bu yaklaşımı kullanır.
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Algoritma nedir?

ì Algoritma kelimesi, IX. yüzyıl ünlü 
Türk bilgini matematikçi «Ebu 
Abdullah Muhammed İbn Musa el 
Harezmi» nin isminin 
kısaltılmasından türetilmiştir. 

ì «El – Harezmi» kelimesinden 
esinlenerek İngilizce’ de 
«algorithm» denilmiştir.
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Algoritma nedir?

ì Algoritma; belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca 
ulaşmak için tasarlanan adımlar kümesidir. Matematikte ve 
bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç 
durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son 
durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

ì Bir yemeğin yapılmasındaki adımları içeren yemek tarifi, yerini 
bilmediğimiz bir restoranı bulmamıza yardımcı olan yol tarifi, bir 
elektronik cihazın kullanım kılavuzu, algoritmaların günlük 
hayatımızdaki kullanımına örnek olarak gösterilebilir.
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Algoritma nedir?

ì ATM’ den para çekme algoritması:

1. Hesabın bulunduğu bankaya ait bir ATM’ye git
2. ATM önündeki bekleme kuyruğunu gir
3. İşlem sırası gelene kadar kuyrukta bekle
4. İşlem sırası geldiğinde, bankamatik kartı ATM’nin kart haznesine tak
5. Bankamatik kartına ait şifre gir ve “Giriş” tuşuna bas
6. Para çekme menüsüne eriş
7. Çekilecek nakit tutarı belirle ve “Devam” tuşuna bas
8. Bankamatik kartını ATM’den geri al
9. Nakit parayı ATM’den al
10. Para çekme işlemini tamamla ve işlem kuyruğundan çık
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Algoritma nedir?

ì Bir algoritmanın sahip olması gereken temel özellikler

1. Girdi ve Çıktı Bilgisi: Girdi bilgisi algoritmaya dışarıdan 
verilirken, çıktı bilgisi ise algoritma içerisinde üretilir. Bu bilgiler, 
algoritma için tanımlı veri kümesine ait olmalıdır.

2. Açıklık: Algoritmayı oluşturan adımlar doğru ve kesin bir şekilde 
tanımlanmalıdır.

3. Doğruluk: Farklı girdi bilgileri ile çalışabilen algoritmalar, her 
girdi için doğru bir çıktı üretmelidir.
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Algoritma nedir?

ì Bir algoritmanın sahip olması gereken temel özellikler

4. Sonluluk: Algoritmaların daima bir sonu olmalıdır. Girilen veri 
boyutundan bağımsız bir şekilde, algoritma adımları farklı bir 
aşamaya geçebilmeli veya sonlanmalıdır. Algoritma adımları 
gerçekleştirilirken, algoritma sonsuz döngüye girmemelidir.

5. Verimlilik: Algoritmayı oluşturan adımlar, yapılan iş için kabul 
edilebilir bir süre içerisinde tamamlanmalıdır.

6. Genellik: Bir algoritma, aynı türdeki problemlerin hepsine 
uygulanabilir olmalıdır.
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Algoritma nedir?

ì Algoritmanın gösterimi 

Algoritmaların tanımlanmasında ve gösteriminde kullanılan farklı 
yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler: 

1. Konuşma dili (düz yazı) ile gösterim

2. Akış şeması ile gösterim 

3. Sözde kod (pseudocode) ile gösterim
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Algoritma nedir?

ì Konuşma dili (düz yazı) ile gösterim

ì Düz Yazı ile Gösterim: Çözülecek problem, adım adım metin 
olarak yazılır. Her satıra numara verilir.  «BAŞLA» ile başlanıp 
«BİTİR» ile sonlandırılır.
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Algoritma nedir?

ì Konuşma dili (düz yazı) ile gösterim
ì Örneğin tahtaya adını yazma algoritması:
1. BAŞLA
2. Yerinden kalk
3. Yönün tahtaya doğru mu?

Hayırsa tahtaya dön
Evetse 4. adıma git

4. Tahtaya doğru yürü
5. Tahtaya geldin mi?    

Hayırsa 4.adıma git    
Evetse 6. adıma git

6. Kalemi al
7. Adını yaz
8. BİTİR
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Algoritma nedir?

ì Akış şeması ile gösterim

ì Algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade 
edilmiş şekline akış şeması (flowchart) adı verilir. Akış 
şemalarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde 
kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve 
yönünün oklar ile gösterilmesidir.

ì Akış şeması sembolleri ANSI (American National Standards
Institute) standardı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada 
kullanılmaktadır.
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Algoritma nedir?

ì Akış şeması ile gösterim
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Bitir

Yağmur 
yağıyor mu? Şemsiye almaŞemsiye al

Dışarı çık



Algoritma nedir?

ì Sözde kod (pseudocode) gösterim

ì Sözde kod, programlama mantığı ile konuşma dili cümlelerinin 
harmanlanmasından meydana gelir ve herkes tarafından rahatlıkla 
anlaşılabilir. Sözde kodu okuyan bir kişi, programlama dillerinin 
detaylarına takılmadan, algoritmanın çalışma mantığını kavrayabilir.

ì Sözde kodun temel işlevi program geliştirmeye geçmeden algoritmayı 
oluşturmak ve üzerinde tartışabilmektir.

ì Sözde kodlar, doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı 
altında, eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve > = < gibi ifadeler ile beraber 
yazılır.
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Algoritma nedir?

ì Sözde kod (pseudocode) gösterim

ì Programda kullanılacak elemanları temsil etmek üzere uygun 
isimler veya değişkenler seçilir.

ì Cebirsel notasyon ve kararlar kullanarak aritmetik işlemler 
gerçekleştirilir.

ì Sözde kod için önceden üzerinde karar kılınmış kesin bir 
sözdizim yoktur. Sözde kod ile bir programı anlatan kişi, uygun 
gördüğü programlama dili yapılarının ve işlevlerinin sözde kod 
içinde bulunduğunu varsayabilir. 
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Algoritma nedir?

ì Sözde kod (pseudocode) gösterim

ì Örneğin iki sayıyı toplama algoritması:

1. Başla

2. Birinci sayı x ve ikinci sayı y’ yi kullanıcıdan iste

3. İki sayının toplamı t = x + y

4. Ekrana t’ nin değerini yaz

5. Bitir
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Algoritma nedir?

ì Alıştırma:

1. 5 öğrenciden oluşan bir sınıfta, sınavdan sınıf not ortalamasının 
üzerinde veya ortalamaya eşit not alanlar dersi geçer, diğer 
öğrenciler dersten kalır. Her öğrencinin dersten kalıp geçme 
durumunu ekranda gösteren bir algoritma tasarlayınız. ve üç 
algoritma gösterim yöntemi ile gösteriniz.
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