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Bilgisayar nedir?

ì Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel 
işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; 
sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir 
makinedir. 

ì Önceden belleğine yüklenmiş bir yazılım ile kendisine verilen 
komutlara göre, verilen verileri işleyerek sonuçlar üretir. 

ì Bu işlemleri insandan daha hızlı yapabildiği için bilgisayar 
kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

ì Günümüz bilgisayarları, milyarlarca karmaşık işlemi saniyeler 
içinde yapabilecek kadar hızlıdır.



Bilgisayarın tarihçesi

ì Bilgisayarın gelişiminin, günümüzden 5000 yıl önce abaküsün 
bulunması ile başladığı söylenebilir. İnsanoğlu ilk defa abaküs 
kullanarak bir araç yardımı ile sayıları saymaya başlamıştır.

ì 1642 yılında Blaise Pascal, vergi 
toplayıcısı olan babasına yardım 
edebilmek için ilk basit hesap 
makinesini icat etmiştir. Üzerinde 
sayılar olan bu basit makine, 
hesap makinelerinin atası sayılır. 
Pascal’ ın geliştirdiği bu hesap 
makinesinin adı Pascaline’ dır. ì Pascaline



Bilgisayarın tarihçesi

ì 1673 yılına gelindiğinde Alman Gottfried
Wilhelm von Leibniz, Pascaline’ ı 
geliştirerek çarpma işlemi de yapabilen 
bir makine haline getirmiştir 

ì 1820 yılında Fransız Charles Xavier Thomas de Colmar, dört 
işlem yapabilen bir hesap makinesi icat etmiştir. Colmar’ ın icat 
ettiği makinenin üzerinde çalışılarak ‘Arithometer’ adı verilen 
mekanik hesap makineleri kullanılmaya başlanmıştır.

ì Leibniz



Bilgisayarın tarihçesi

ì Günümüzde anladığımız işleviyle bilgisayar 
mantığının temelini ilk olarak İngiliz matematik 
profesörü Charles Babbage ortaya atmıştır. 
1832 yılında Babbage, Difference Engine’ adını 
verdiği diferansiyel denklem çözümü yapabilen 
makineyi geliştirmeyi düşünmüştür. Lokomotif 
büyüklüğünde ve buharla çalışan bu makineyi, 
programları saklayabileceği ve hesaplamaları 
yapıp çıktı alabileceği bir düzenekte çalıştırmayı 
tasarlamıştır. 10 yıl süren çalışmaların sonunda 
bu ülküsüne ulaşamamıştır, ancak o zaman 
düşündüğü yapı bugün bizim kullandığımız 
bilgisayarların işlevine tıpatıp benzemektedir.

ì Difference Engine 

ì (Babbage)



Bilgisayarın tarihçesi

ì 1801 yılında Joseph-Marie Jacquard, delikli 
tahtayı (punch board) tasarlayarak eldeki 
verilerin bu tahtaya basılıp saklanması 
fikrini ortaya atmıştır. Bu fikirden 
yararlanarak Babbage, ‘Analitik Makine’ adı 
verilen genel amaçlı kullanımı olabilecek bir 
makine geliştirmiştir.

ì 1890 yılında, Amerikalı mucit Herman
Hollerith, Jacquard’ın delikli tahta buluşunu 
daha hızlı baskı yapabilen bir makinede 
geliştirip kullanmıştır 

ì Tabulator (Hollerith)



Bilgisayarın tarihçesi

ì Tabulator’ denen bu makine ile ilk iş olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfus sayımı 
yapmayı planlamıştır. Eski yöntemlere göre 
nüfus sayımı 10 yılda tamamlanırken, 
Hollerith’in buluşu ile sayım 6 haftada 
bitmiştir. 

ì Hollerith, önce ‘Tabulate Machine 
Company’, daha sonra 1924 yılında 
‘International Business Machines’ (IBM) adı 
altında bir firma kurarak kendi delikli kart 
okuyucusunu iş dünyasıyla da tanıştırmıştır. 

ì Tabulator (Hollerith)



1. nesil bilgisayarlar (1945 - 1956)

ì Bu dönem 1945-1956 yılları arasını kapsar. Birinci nesil 
bilgisayarları diğer dönemlerden ayıran özellikler, vakum 
tüplerinin bulunması ile vana ve tel devrelerden oluşmasıdır. Bu 
dönemin bilgisayarlarında elektrik akımı, vakum tüpleri 
aracılığıyla denetlenmektedir, verileri saklayabilmek için de 
manyetik davullar bulunmaktadır. 

ì Bu bilgisayarlar özel işlemler yapmaları için üretildiklerinden, 
kullanım alanları da sadece bu özel işlemlerin yapılmasıyla sınırlı 
kalmıştır ve çalışmaları çok yavaştır.



2. nesil bilgisayarlar (1956 - 1964)

ì 948 yılında transistörün icadı ile bilgisayar dünyasında 
ilerlemeler müthiş bir ivme kazanmıştır. Transistörler, ilk defa 
1956 yılında bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemin en belirgin buluşu, transistörlerin vakum tüplerinin 
yerini alarak makine boyutlarının küçülmesini, birinci nesil 
makinelere göre daha hızlı çalışmasını sağlaması ve makine 
dilinin yerine programlama dillerine geçilmiş olmasıdır. Makine 
dilinde kullanılan ‘Assembly’ yerine, uzun ve zor olan ikili 
(binary) kodları ikinci nesil bilgisayarlarla birlikte programlama 
diline dönüştürülmüştür. Böylece birinci nesildekiler gibi her 
amaç için makine üretmek yerine, her amaç için program 
yazılmaya başlanmıştır. ‘COBOL’ ve ‘Fortran’ dilleri bu dönemde 
geliştirilmiştir.



2. nesil bilgisayarlar (1956 - 1964)

ì 1948 yılında transistörün icadı ile bilgisayar dünyasında ilerlemeler 
müthiş bir ivme kazanmıştır. Transistörler, ilk defa 1956 yılında 
bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemin en belirgin 
buluşu, transistörlerin vakum tüplerinin yerini alarak makine 
boyutlarının küçülmesini, birinci nesil makinelere göre daha hızlı 
çalışmasını sağlaması ve makine dilinin yerine programlama dillerine 
geçilmiş olmasıdır. 

Bu dönemde bilgisayarlar iş dünyasına da 
girmiştir. Mali bilgilerin işlendiği bilgisayarlar 
ve programlar üretilmiştir. Bu dönemde 
Heath firması elektronik analog bilgisayarı, 
IBM ise ‘IBM 1401’ adıyla ilk endüstriyel 
bilgisayarı üretmiştir. Analog Bilgisayar (Heath)



3. nesil bilgisayarlar (1964 - 1970)

ì Vakum tüplerinin yerini alan transistörler, bilgisayar tarihinde 
çok önemli bir buluş olmuştur. Ancak bilgisayarlar elektronik 
devrelerindeki çabuk ısınmadan dolayı uzun süre 
çalıştırılamamaktadır. 1958 yılında, Texas Instruments
mühendislerinden Jack Kilby, bütünleşmiş devre (IC –
Integrated Circuit) buluşuyla ısınma sorununu çözümlemiştir. IC, 
üç elektronik parçanın küçük silikon disklerde birleştirilmesiyle 
oluşan bir devredir. Bilim adamları tek bir yonganın üzerine çok 
daha fazla transistör ekleyerek yarı iletkenleri (semi-conductor) 
icat ederler. Sonuçta yongaların içerisine ne kadar çok transistör
eklenirse, bilgisayarların boyutu da o kadar küçülmektedir. Bu 
döneme damgasını vuran ikinci gelişme de, bilgisayarlar için 
‘işletim sistemi’ geliştirilerek çok sayıda, farklı programlar 
çalıştırılabilmesidir.



4. nesil bilgisayarlar (1970 - günümüz)

ì Dördüncü nesil bilgisayarları diğer dönemlerden ayıran 
özellik, milyonlarca transistörün tek bir bütünleşik 
devre yongası (Integrated CircuitChip) üzerinde 
toplanarak, mikro işlemcilerin bulunması ve karmaşık 
programlama dillerine geçilmesidir. IBM, 1981 yılında, 
insanları ilk defa kişisel bilgisayarlar (PC – Personal
Computer) ile tanıştırmıştır. Bu tarihten itibaren 
bilgisayarlar büyük endüstriyel ve askeri amaçlı 
çalışmaların dışında; evlere, okullara ve işyerlerine 
girmiştir. Bilgisayarların bu gelişimi, sonraki yıllarda 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar olarak gündelik 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalarını sağlamıştır.

ì PC (IBM)



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

ì Beşinci nesil bilgisayarların günümüze damgasını vuran 
gelişmeleri, paralel işleme (parallel-processing) ve büyük ölçekli 
bütünleşmiş devrelerin bulunmasıdır. Bu gelişme ile milyonlarca 
transistör tek bir yongada toplanıp, milyarlarca işlemi salise ile 
ifade edilebilecek zaman dilimlerinde gerçekleştirebilmektedir. 
İnsanoğlunun hayal gücüne paralel buluşlar gerçekleştirmesinin 
sonu olmadığından, bu dönemin sonu belirtilememektedir.



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

CPU Yıl Transistör sayısı
Intel 4004 1971 2,300
Intel 8086 1978 29,000
Intel 80386 1985 275,000
Intel Pentium 1993 3,100,000
Intel Pentium III 1999 9,500,000
Intel Core 2 Duo 2006 291,000,000
AMD K10 Quad Core 2007 463,000,000
Intel Core i7 2008 731,000,000
Intel Xeon 8 Core NehalemEX 2010 2,300,000,000
Apple A10 2016 3,300,000,000



5. nesil bilgisayarlar (günümüz - gelecek)

ì Transistörler şu hali ile bir virüs’ün 1000’de 1 boyutunda ve biraz 
daha küçültülürler ise elektronu durduramazlar. Dolayısıyla 
bit’leri üretemez ve veri işleyemezler. Artık bilgisayarların 
değişmesi gerekli.

ì Bu nedenle 2012 yılında Quantum mekaniği ile çalışan ilk 
bilgisayar üretildi. İlk başta devasa olan bu bilgisayarlar, 
günümüzde yavaş yavaş küçültülmeye başladı. 0 ve 1 dediğimiz 
bitler yerine, Qubitlerle çalışan Quantum bilgisayarları, şimdilik 
sadece şifre çözme işlemleri için kullanılıyor. Geliştirilmesi 
normal bilgisayarlara göre çok daha zor olan bu bilgisayarların,  
2015 yılında Delft Üniversitesi’ nde yapılan bir çalışma ile ışık 
hızından daha hızlı işlem yapabildiği ispatlandı. 



Yazılım nedir?

ì Elektronik bir cihazın, istenilen bir işi yapması için bir programlama dili 
ile hazırlanmış kod kümesine “program” denir.

ì Belirli işlerin yapılması için koordine çalışan programların tümüne de 
“yazılım” denir. Yazılımlar, sistem ve uygulama yazılımları adı altında 
incelenir.



Sistem yazılımları

ì Bilgisayarın kullanıcı ile etkileşimini sağlayan yazılımlardır.

ì Bilgisayar kullanımı için gerekli ana fonksiyonları sağlar ve 
bilgisayar donanımına ve sistemin yürütülmesine yardımcı olur. 

ì İşletim sistemleri

ì Aygıt sürücüleri

ì Derleyiciler

ì BIOS



Uygulama yazılımları

ì Bir işletim sistemi üzerinde çalışan, belirli işlemleri 
geçekleştirmek üzere geliştirilmiş yazılımlardır. 

ì Örneğin Windows işletim sisteminde çalışmak üzere geliştirilmiş 
bir yazılım, MAC OS işletim sistemi üzerinde çalışmaz. 

ì Uygulama yazılımları, donanımla doğrudan iletişime geçmez, 
işletim sistemini aracı olarak kullanırlar. 



Uygulama yazılımları

ì Kelime işlem yazılımları (Wordpad, MS Word, Open Office 
Writer, Adobe Reader vb.)

ì Elektronik tablo-hesap yazılımları (Excel, Numbers vb.)

ì Veritabanı yazılımları (MS Access, Oracle, Paradox, SQL Server 
vb.)

ì Tümleşik paket yazılımlar (MS Office vb. )

ì Grafik yazılımları (CorelDraw, Photoshop, Autocad vb. )

ì İnternet tarayıcı yazılımları (Google Chrome, MS Edge, Mozilla
Firefox, Safari vb.)



Uygulama yazılımları

ì İletişim yazılımları (Messenger, Whatsapp, BİP vb.)

ì Zararlı yazılımlar (Virüs, truva atı, solucan vb.)

ì Oyun-eğlence yazılımları (PC, PS, Mobil telefon ve tablet 
oyunları vb.)

ì Casus yazılımlar (Keylogger vb.)

ì Güvenlik yazılımları (Antivirüs, Firewall vb.)

ì Program geliştirme yazılımları (Visual Studio, Delphi, JBuilder
vb.)



İkili (binary) sayı sistemi

ì Bilgisayarın bizim kullandığımız onlu sayı 
sistemini (decimal) işlemesi mümkün değildir. 

ì İkili sayı sistemi sadece kendine özgü iki 
sembolden oluşur; "0" ve "1". 

ì Bu iki sembolle büyük sayıların temsil 
edilmesi zor gibi görünebilir.



İkili (binary) sayı sistemi



İkili (binary) sayı sistemi

128 x 1 = 128
16 x 1 =16
8 x 1 = 8
4 x 1 = 4

128 + 16 + 8 + 4 = 156



İkili (binary) sayı sistemi



İkili (binary) sayı sistemi



Programlama dili

ì Programlama dili, programcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi 
sağlayan bir araç olup programların yazılımında kullanılan bir 
notasyondur (simgeler ve özel komutlar, komut parçacıkları).

ì Programda belirtilen işlem dizisi doğrudan işleme konmaz. 
Bilgisayar, verilen programı, makine dilinde işleme almak 
zorundadır. 



Programlama dili

ì Bir bilgisayar programı üç kısımdan oluşur: 

1. Bilgi girişi 

2. İşlemler

3. Bilgi çıkısı 

ì Programlama dilleri 3 grupta incelenir.

1. Düşük seviyeli diller 

2. Orta seviyeli diller 

3. Yüksek seviyeli diller



Problem nedir?

ì Bir işlemin, otomasyonun yada bilimsel hesaplamanın 
bilgisayarla çözülmesi fikrinin ortaya çıkmasına problem denir. 
Bu tip fikirlerde insanların bu sorunları beyinle çözmeleri ya 
imkansızdır ya da çok zor ve zaman alıcıdır. Bu tip bir sorunu 
bilgisayarla çözebilme fikrinin ortaya çıkması bir bilgisayar 
probleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

ì Bazen de bir işletme veya yönetimin otomasyonunu sağlamak 
amacı ile bu tip problemler tanımlanır. 



Problem çözme

ì Problemin tanımı 

ì Çözüm yolunun tespi6 

ì Algoritmanın hazırlanması 

ì Akış̧ diyagramının çizilmesi 

ì Programın hazırlanması 

ì Hazırlanan programın test edilmesi 

ì Uygulama 



Programlama nedir?

ì Problem Çözümünde anla0lan adımların tümüne birden 
programlama denilebilir. Ancak gerçekte ilk paragra;a anla0lan 
kısım çoğunlukla sistem analizi veya sistem çözümleme olarak 
anla0lır. Diğer adımlar Programlama diye tanımlanabilir. Ancak 
Son paragra;a anla0lan adıma kısaca test aşaması da denir. 

ì Çoğunlukla Çok iyi tanımlanmış bir sorunun çözümüne dair 
adımlar ile çözümün oluşturulup bunun bir programlama dili ile 
bilgisayar ortamına aktarılması Programlama diye 
adlandırılabilir. 



Derleyici ve yorumlayıcı

ì Derleyici Nedir? 

ì Bir programlama dili ile bilgisayara aktarılan programın bilgisayarın 
anlayabileceği makine diline çevirmeyi sağlayan ve yazılan programda 
sözdizim hatalarının olup olmadığını bulan yazılımlardır. 

ì Her programlama dili için bir derleyici olması gerekmektedir. 

ì Yorumlayıcı Nedir? 

ì Derleyici gibi çalışan ancak yazılmış̧ programları o anda makine diline 
çeviren yazılımlardır. Bu tür bir yazılımda programın makine dili ile 
oluşturulmuş̧ kısmı bilgisayarda tutulmaz. Programın her 
çalışCrılmasında her adım için makine dili karşılıkları oluşturulur ve 
çalışCrılır. 



Program geliştirme

ì Bilgisayar programcılarının program geliş2rme yöntemi 
aşağıdaki adımlardan oluşur: 

1. Analiz 

2. Tasarım

3. Uygulama

4. Sınama 

5. Bakım 



Analiz

ì Bu adımda problemi çözüm için verilen değerler ile programdan 
istenen çözümün ne olduğu belirlenmelidir. 

ì Girdiler ve çık<lar madde madde yazılır. 

ì Bu girdi ve çık< arasındaki ilişki belirlenir. 

ì Belirlenen ilişki formüller ile açıklanabilir. 

ì İyi bir analiz yapılmazsa, ileriki adımlarda büyük sorunlarla 
karşılaşılabilinir.

q Çözüm için bir fikir bulunamamışsa problem tekrar gözden 
geçirilmelidir. 



Tasarım
ì Problemin çözümü için gerekli olan çözüm aşamalarını man4ksal sıra içerisinde 

yazılması aşamasıdır. 

ì Yapılan işleme algoritma adı verilir. 

ì İyi bir algoritmanın iki şar4 vardır. 

1. Bütün adımlar man4ksal bir düzen ve sıra içerisinde verilmeli 

2. Verilen adımların tamamı çalış4rılabilir olmalıdır. 

ì Algoritma tasarlanırken bütün problem parçaları aynı anda çözülmeye çalışılmaz. 
Problem kendi içinde önemli parçalara ya da alt problemlere ayrılır ve sonra bu 
alt problemler çözülerek esas problemin çözümüne gidilir. Bu yönteme böl ve 
yönet (divide&conquer) adı verilir. 

ì Algoritma bütün tanımlamaları içerecek şekilde adım adım yazılır. 

ì � İ Ilk adımda "BAŞLA", son adımda her zaman "DUR" olur. 



Tasarım

ì Burada emirler, belli sorgulamalar yapılarak ve man6ksal bir sıra 
içinde verilmiş9r. 

ì Ayağa kalk emri verilmeden yürümesi istenemez. 

ì Kalemi almadan adını yaz emrinin verilmesi doğru olmaz. 



Sınama

ì Program yazıldıktan sonra, uygun aşamalardan geçirilip, verilen 
girdilere göre uygun çık:ları üre<p üretmediği kontrol edilir. 

ì Bu aşamada program girdi olarak verilebilecek tüm değerlere 
göre; özellikle de uç̧ değerlere göre sınanır. 

ì Örneğin girdi olarak bir doğal sayı girilmesi gereken programda, 
girilen sayının nega<f olması halinde yapılacak işlemler 
tanımlanmamış̧ olabilir. 



Bakım

ì Yazılım teslim edilip kullanılmaya başladıktan sonra da hatalar 
ortaya çıkabilir.

ì Bakım aşaması, yazılım kullanıldığı sürece devam eder.

ì Kullanım sırasında ortaya çıkan hatalar giderilerek, programın 
yeni sürümleri veya güncellemeleri sunulur.

ì Dış etkenlere bağlı küçük güncellemelere ihByaç duyulabilir. 
Örneğin firmanın çalışEğı para birimi değişebilir. Bu durumda 
yazılım bakıma alınır, yeni para birimine uyarlamak için 
düzenlemeler yapılır.



Yazılımın çalıştırılması



Hata tipleri

ì Syntax Error (Sözdizim hatası): Yazılan programda programlama dili 
kurallarına aykırı bir takım ifadelerden dolayı karşılaşılabilecek hatalardır. 
Düzeltilmesi son derece basit hatalardır. Hatanın bulunduğu satır derleyici 
tarafından rapor edilir. Hatta bazı derleyiciler hatanın ne olduğunu ve nasıl 
düzeltilmesi gerektiğini dahi bildirebilirler. 

ì Eğer bir derlemede Syntax Error alındı ise obje kod üretilememiş demektir. 

ì Run-time Error (Çalışma zamanı hatası): Programın çalıştırılması sırasında 
karşılaşılan hatalardır. Programcının ele almadığı bir takım aykırı durumlar 
ortaya çıktığında programın işletim sistemi tarafından kesilmesi ile ortaya 
çıkar. Bu tip hatalarda hata mesajı çoğunlukla çalışan işletim sisteminin dili ile 
verilir. Eğer bu tip hataları programcı ele almışsa, program programcının 
vereceği mesajlarla ve uygun şekilde sonlandırılabilir. 

ì



Hata tipleri

ì Çalışma zamanı hatalarına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir;

1. Olmayan bir dosya açmaya çalışmak

2. Var olan bir dosyayı yeniden oluşturmaya çalışmak

3. Kullanımda olan bir bellek alanından kaynak ayırmaya çalışmak

4. Doğal sayı girilecek bir değişkene karakter atamaya çalışmak

ì Logical Error (Mantık hatası) : Programcının karşılaşabileceği en 
tehlikeli hatadır. Programlama mantığında bir takım şeylerin yanlış 
düşünülmesinden kaynaklanır. Hata test aşamasında ortaya çıkar. 
Hesaplanması gereken veya bulunması gereken değerlerin eksik veya 
yanlış hesaplanması ile tespit edilir. Bu sorunun giderilebilmesi için 
Tasarım aşamasına geri dönülmesi gerekebilir. Bazen bu hatanın 
nereden kaynaklandığını bulabilmek çok zor olmaktadır.



Hata kavramları
ì Bug : Mantıksal hatalara verilen adlar bug yani böcek diye de tanımlanır. Bu 

tip hatalar eğer çok net değil ve zamanla ortaya çıkabiliyor ise veya nedeni 
çok net olarak anlaşılamamışsa bug diye adlandırılır. Gerek serbest yazılım 
gerek ticari yazılımların tümünde bug dediğimiz mantıksal hatalar bulunur. 
Çünkü hatasız program yazabilmek çok zordur. İlk seferde yazılan bir 
programın tamamen hatasız olmasını beklemek son derece yanlıştır. 
Günümüzde en meşhur yazılım firmaları bile yazılımlarında bug olduğunu 
kabul eder ve zaman zaman bu bugları giderebilmek için ya yazılımlarına 
yama yazılımı üretirler yada o yazılımın yeni bir versiyonunu piyasaya 
sürerler. 

ì Debug : Mantıksal hataları giderebilmek ve yazılımdaki bug‘ ları bulabilmek 
için yapılan işlemin adıdır. Genellikle yazılan programın adım adım ve 
denetim altında çalıştırılmasıdır. Programın her adımında ilgili değişkenlerin 
hangi değere sahip olduğunu görmeyi ve anormal bir durumu daha kolay 
izleyip bulmanızı sağlar. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bazı IDE 
ortamlarında debugger olarak adlandırılan yardımcı komut veya yazılımlar 
bulunur.



Aritmetik ifadeler

ì Bir programın istenilen işleri yerine getirebilmesi için hesap 
yapabilmesi ve bu hesaplar sonucunda elde edilen değerleri 
saklayabilmesi gerekmektedir. Genel olarak tüm programlama 
dillerinde aritmetik işlemler şu şekilde tanımlanmıştır: 

ì Değer veya değişken aritmetik operatör Değer veya değişken 

ì Bu tip bir gösterimde değer denilen kesim sabit bir değeri temsil 
eder. Değişken ise içerisinde her an farklı bir değer tutabilecek 
bir tanım ifade eder. Aritmetik Operatör ise aritmetik işlemin ne 
olduğunu gösteren simgedir.



Aritmetik ifadeler

Operatör Görevi
* Çarpma

/ Bölme

+ Toplama

- Çıkarma

ì Genelde programlama dillerinde; 
çarpma ve bölme operatörleri, toplama 
ve çıkarmaya göre önceliklidir. Ancak 
bazı dillerde operatör sırasına göre 
işlem yapılır.

ì İşlem öncelik sırasını değişGrmek için iç içe parantezler 
kullanılabilir.

ì Örneğin; 5/(3+(4*2))

ì Temel operatörlerin dışında, üs alma, kök alma, mod vb. gibi, 
programlama dillerinde tanımlı operatörler de bulunur.



Aritmetik ifadeler

ì Aritme'k ifadelerde işleme giren tarafların her birine aritme'k 
operand yani aritme'k işlenen denir. yukarıdaki tanımda 
Değer|Değişken ikilisinin her biri işlenen yani operand tanımını 
sağlar. Bir aritme'k ifade de bir çi@ operand ve bir operatör
minimum olması gereken ifadelerdir. Ancak daha fazla aritme'k 
işlenen ve işleç olabilecek'r. Örneğin A * B + (12 + B) işlemi de 
bir aritme'k ifadedir. 

ì Genellikle bir aritme'k ifade ile hesaplanan değer başka bir 
değişkene aktarılır. Bu işlem çoğunlukla "=" sembolü ile 
gerçekleş'rilir. Ancak başka bir komut, sembol veya ifade ile de 
bu değer aktarılması yapılabilir. 



Mantıksal ifadeler

ì Bir değerin başka bir değer ile karşılaş/rılması sonucu doğru 
veya yanlış sonuç elde edebilen ifadelerdir. 

ì Man/ksal operatörler ve karşılaş/rma operatörlerinin değişik 
alterna>flerle bir araya gelmesinden oluşur ve şu şekilde ifade 
edilir: 

ì Değer veya değişken Man/ksal İfade Değer veya değişken 

ì a >= 4



Mantıksal ifadeler

Operatör Görevi

= İki değer eşit mi?

> Soldaki değer sağdakinden büyük mü?

< Soldaki değer sağdakinden küçük mü?

>= Soldaki değer sağdakinden büyük veya eşit mi?

<= Soldaki değer sağdakinden küçük veya eşit mi?

<> veya != İki değer farklı mı?

ì Örneğin; a<>12 ifadesi, a’ nın değeri 12 ise “hayır”, a’ nın değeri 
12’ den farklı ise “evet” sonucu üreIr.



Mantıksal ifadeler

ì Sık kullanılan mantıksal ifadeler VE, VEYA ve DEĞİL’ dir.

VE (AND) işlemi Sonuç
0 VE 0 0

0 VE 1 0

1 VE 0 0

1 VE 1 1

VEYA (OR) işlemi Sonuç
0 VEYA 0 0

0 VEYA 1 1

1 VEYA 0 1

1 VEYA 1 1

DEĞİL işlemi Sonuç
0 1

1 0

ì Örneğin; a=3 VE b=2 ifadesinde, her iki şart sağlanırsa sonuç 
”evet” olacakHr. Ancak; a=3 VEYA b=2 ifadesinde, eşitliklerden 
birisi sağlansa bile sonuç “evet” olur.

ì Bunların dışında VE DEĞİL (NAND), VEYA DEĞİL (NOR) vb. manHksal 
operatörler de kullanılmaktadır.



Yazılımın yaşam döngüsü



Algoritma

ì Algoritma sözcüğü; adını Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa El 
Harezmi adındaki Müslüman – Türk aliminden almışAr. Adı 
LaDnceye Alkhorizma, Fransızcaya Algorithme, İngilizceye ise 
Augrim seklinde geçmişDr. 

ì Bir problemin çözümüne yönelik hazırlanacak olan programa 
ilişkin sonlu sayıda ve anlaşılır adım yada işlemin ardı ardına 
tanımlanması ve böylece izlenecek yolun veya yöntemin ortaya 
konulması için hazırlanan plana algoritma denir. 

ì Algoritma sıralı olmalıdır. Bir başlangıç̧ noktasından başlayarak, 
sonlu sayıda, belirsizlik içermeyen adımdan sonra sona 
erebilmelidir. Algoritma, çalışma süresince ortaya çıkabilecek 
her türlü̈ durumu içermelidir.



Algoritma

ì Algoritma bütün tanımlamaları içerecek seklide adım adım 
yazılır. 

ì İlk adım "BAŞLA", son adımda her zaman "DUR" olur. 

ì Algoritma tasarımının önemli bir parçası da algoritmanın doğru 
çalışıp çalışmadığının adım adım izlenerek kontrol edilmesidir. 

ì Bu kontrol etme esnasında erkenden fark edilen hatalar 
programcıya hem zaman kazandıracak, hem de boş yere enerji 
harcamasına engel olacakIr. 



Algoritma
ì Örneğin “tahtaya adını yazma" probleminin çözümü için bir algoritma tasarımı; 

1. BAŞLA 

2. Yerinden kalk 

3. Yönün tahtaya doğru mu? 
Hayırsa Tahtaya Dön 
Evetse adım 4’ e git 

4. Tahtaya doğru yürü 

5. Tahtaya geldin mi?
Hayırsa adım 4’ e 
Evetse adım 6‘ ya git 

6. Kalemi al 

7. Adını yaz 

8. DUR 



Algoritma

ì Aşağıdaki işlemler üzerine algoritma yazarak çalışabilirsiniz;

1. Çay demleme 

2. Araba las=ği değiş=rme

3. Bankama=kten para çekme

4. Kek yapma

5. Balık tutma

6. Tavada yumurta pişirme

7. Kredi karI şifre değiş=rme

8. Ağaç dikme



Algoritma

ì Algoritmik yaklaşım 2 aşamalıdır. Bunlar akış şeması ve sözde 
kod oluşturmadır. 

ì Sözde kod (Pseudo Code, Kaba Kod veya Yalancı Kod) bir 
algoritmanın yarı programlama dili kuralı, yarı konuşma diline 
dönük olarak ortaya koyulması/ tanımlanmasıdır. Bu şekilde 
gösterim algoritmayı genel hatlarıyla yansıCr. 

ì Programcı olmayan bir kişi bile, sözde kodu okuyarak 
algoritmanın adımlarını anlayabilir.

ì Sözde kod ve akış şeması gelişFrmek, kodlama aşamasını büyük 
ölçüde kolaylaşCrır ve hataların önlenmesini sağlar.



Algoritma
ì Kullanıcının girdiği 4 sayının ortalamasını hesaplayıp yazdıran algoritmanın sözde kodu; 

1. Başla 

2. Sayaç = 0 ve Toplam = 0 

3. Sayıyı Oku 

4. Sayıyı Toplam’ a ekle 

5. Sayaç’ı 1 arJr 

6. Sayaç < 4 ise 3. adıma git 

7. Ortalamayı hesapla (Ortalama = Toplam / 4) 

8. Ortalamayı yazdır 

9. Son 



Algoritma

ì 10’ dan 20’ ye kadar olan sayıların (20 dahil) toplamını bulan 
algoritmanın sözde kodu; 

1. Başla 

2. S=10 ve T=0 (Sayı=10 T=0 ile başla) 

3. T=T+S (T’ye sayıyı ekle) 

4. S=S+1 (Sayıyı bir arHr.) 

5. S<=20 ise Adım 3’ e git. (Eğer sayı 20’ den küçük eşit ise Adım 3’e git) 

6. T’ nin değerini göster.

7. Son 



Algoritma

ì Klavyeden girilen iki sayıdan, büyük olanı gösteren algoritmanın sözde 
kodu; 

1. Başla 

2. S1=? S2=? (İlk sayıyı gir ;İkinci sayıyı gir.) 

3. S1>S2 ise git Adım 5 (Sayı 1 sayı 2’den büyükse Adım 5’e git.) 

4. S2>S1 ise git Adım 6 (Sayı 2 sayı 1’den büyükse Adım 6’ ya git.) 

5. S1’i göster; Adım 7’ ye git (sayı 1 değerini göster ve işlemi biOr) 

6. S2’ yi göster. (Sayı 2 değerini göster) 

7. Son



Algoritma
ì Suyun, sıcaklığına göre fiziksel halini ekrana yazdıran algoritmanın sözde 

kodu;

1. Başla

2. Kullanıcın sıcaklığı girmesi için bir uyarı mesajı yaz. 

3. Girilen sıcaklığı oku. 

4. Eğer Sıcaklık < 0 ise Durum=“Buz” 

5. Eğer Sıcaklık > 100 ise Durum=“Buhar” 

6. Eğer (Sıcaklık <100 VE Sıcaklık >0) ise Durum =“Su” 

7. Durum’ u ekrana yaz

8. Son



Algoritma

ì Örnekler;

ì Klavyeden fiyat girilen bir ürünün, kdv eklenmiş sa8ş fiya8nı veren 
algoritma (Not: KDV %18)

ì Klavyeden girilen sayının poziFf veya negaFf olduğunu ekrana 
yazdıran algoritma

ì Ekrana 10 defa “Merhaba Dünya” yazdıran algoritma 

ì Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alan hesabını yapan programa 
ait algoritma (Not : Kenar uzunlukları negaFf olarak girildiği durumda 
veri girişi tekrarlanacak8r.)

ì Klavyeden alfabemizin ilk harfi olan tuşa basılana kadar, her basılan 
tuşta ekrana “Yanlış tuş” yazan algoritma



Akış şeması

ì Bir problemin 
çözümüne yönelik 
hazırlanacak 
algoritmanın, görsel 
simge ve/veya 
sembollerle ifade 
edilmiş şekline akış 
şeması denir. 



Akış şeması

ì Örnek: Girilen vize (ortalamaya etkisi %40) ve final notu 
(ortalamaya etkisi %60) göre, ders ortalaması hesaplayan 
bilgisayar program için algoritma ve akış diyagramı. 



Akış şeması

ì Örnek: 1’den 10’a kadar olan tam sayıların toplamını bulan 
bilgisayar programı için algoritma ve akış diyagramı 



Akış şeması

ì Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve sonucu 

ekrana yazdıran bir algoritma ve akış şeması

ì Klavyeden girilen 20 sayının kaç tanesinin “0” olduğunu 

hesaplayıp, giriş sonunda ekrana yazdıran algoritma ve akış 

şeması

ì Klavyeden girilen inç değerini sanCmetre, metre ve kilometre 

olarak ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

ì Sabit olarak girilen bir sayıyı kullanıcının tahmin etmesi oyunu 

algoritma ve akış şeması (Not: kullanıcı bir sayı girecek, program 

aşağı veya yukarı yazarak kullanıcıyı yönlendirecek.)


