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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu ders kitabı, en temelden başlayarak bilgisayar programlama hakkında bilgiler
vermeyi amaçlamaktadır. Kitabın düzenlenmesi, ilk olarak bilgisayar ve programlama
hakkındaki kavramlar; ardından genel olarak programlama hakkındaki bilgiler; programcılık
ile ayrılmaz bir parça olan algoritma kavramı ve bu kavramla ilgili örnekler; programlama
örnek dili olarak alınan C dilinin tanıtılması ve örnek programlar şeklinde yapılmıştır. Bu
sıraya riayet eden bir okuyucu, kitabı bitirdikten sonra genel olarak programlama hakkında
bilgi sahibi olacaktır. Bu ders kitabının devamındaki konular Programlama II ders kitabı
içerisinde yer almaktadır.
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YAZAR NOTU
Bu kitap, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine gösterilen Programlama I
dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bilgisayar programlama, günümüzde her alanda sıklıkla
karşımıza çıkan bir kavram olduğu için pek çok önlisans, lisans ve lisansüstü bölümünde
çeşitli programcılık dersleri verilmektedir. Gerek genel programlama kavramları gerekse özel
programlama dilleri hakkında bilgiler verilen bu dersler, ancak teorik ile pratiğin
birleştirilmesi sayesinde iyi bir bir biçimde öğrenilebilir. Bu açıdan bu ders kitabında
mümkün olduğu kadar teorik ile pratik birleştirilmeye çalışılmış; örneklere ve uygulamalara
yer verilmiştir. Ancak bilinmesi gerekir ki bilgisayar programlamada başarılı olmanın ve
uygun, kısa, verimli, herşeyden önemlisi amaca yönelik bilgisayar programı yazabilmenin
yolu kişinin kendisinin yapacağı uygulamalardan geçmektedir. Bu açıdan her bölümde,
özellikle ders kitabınının yarısından sonraki bölümlerde okuyucularımız kendilerini örnek
uygulamalar geliştirmelidir.
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1. TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bilgisayar
1.2. Veri
1.3. Komut
1.4. Bellek
1.5. Bilgisayar Programlama
1.6. Makine Dili – İkilik Sistem
1.7. Editör-Derleyici
1.8. İşletim Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bilgisayarı diğer elektronik aletlerden ayırna özellikler nelerdir?



Bilgisayarda veri depolamaya yarayan kısımlar hangileridir?



Bir bilgisayara “sistem” denilmesinin sebepleri nelerdir?



Bir bilgisayar sistemindeki en geniş yazılım hangi isimle isimlendirilir?



Bilgisayar aritmetiğinin klasik matematikten farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Bilgisayar temel kavramlarını ortaya koymak.



Bilgisayar kavramları arasından programcılıkla özel ilgisi olanları belirlemek.



Programcılığa geçmeden önce kavramsal eksiklikleri tamamlamak.
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Anahtar Kavramlar


Bilgisayar



Veri



Komut



Bellek



Programlama



Makine dili



İkilik sistem



Editör



Derleyici



İşletim sistemi

5

Giriş
Bilgisayar programları, günümüzde her alanda karşımıza çıkan önemli bir kavramdır.
İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak, hızlandırmak, mesafeleri ortadan kaldırmak, pek çok işi
aynı anda yapmak gibi çeşitli amaçları olan bilgisayar programları, her bilim dalında olduğu
gibi endüstri mühendisliğinde de kendine oldukça büyük yer edinmiş bir konudur.
Bu ders notu çerçevesinde endüstri mühendisliği öğrencilerine bilgisayar
programlama, programlama dilleri, programlamanın temelleri, program yazımı gibi
kavramları anlatmak amaçlanmıştır.
Ders notunun ilk bölümü olarak tasarlanan Temel Kavramlar bölümü, programcılık
kavramına başlamadan önce bilinmesi gereken bazı kavramları öğrencilere öğretmek
amacıyla oluşturulmuştur.
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1.1. Bilgisayar
Bilgisayar kelimesi ile ilgili tek bir tanım verebilmek çok zor bir işlemdir. Ancak
literatürde yapılmış bazı tanımlamalar bulmak olasıdır.

“Bilgisayar aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve
hızlı işlem yapabilen aptal bir makinedir (WEB: Gazi Üniversitesi).”

“Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden
verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç ya da elektronik beyindir
(WEB : Sözlük)”.


“Sayısal değerler üzerinde işlem yapan veri işlemcidir (Arıkan, 2008).”


“Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri
verebilen cihazdır (WEB : Vikipedi)”.
Bilgisayar; aldığı verileri (bilgileri), önceden yüklenmiş belirli programlara göre,
mantıksal ve aritmetiksel işlemleri kullanarak işleyen, bilginin sonucunu çıkartan ve bu
verileri uygun ortamlarda saklayabilen ve yine istenildiğinde geri getirebilen elektronik bir
cihazdır (WEB: Hacettepe Üniversitesi).
Bu tanımlarda geçen noktaları toparlayacak olursak ;


aritmetik/mantıksal işlemler yapma



bilgi depolama



programlanabilme



giriş verilerinden çıkış verileri üretme



hatasız çalışma



hızlı işlem yapma



elektronik sistemleri kullanma

noktaları ile karşılaşırız.
Bu ders açısından bu noktaların en önemlisi programlanabilmedir. Programlanabilme
konusu anlatılırken diğer noktalardan da yeri geldikçe bahsedilecektir.
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1.2. Veri
Veri ya da diğer ismiyle data, genel olarak işlenmemiş, ham bilgi anlamına
gelmektedir. Programlama işleminde ise veri, bilgisayar programının ele aldığı, çeşitli
işlemlerden geçirdiği ve sonuç ürettiği bilgiler anlamına gelmektedir. Bilgisayar
programlarının giriş verilerini çeşitli işlemler sonucunda çıkış verilerine dönüştürdüğü
yukarıda ifade edilmişti. Bir bilgisayar programını oluşturan başlıca iki kavram, veri ve
komuttur.
Programlama işleminde veriler; türleri ve içerdikleri bilgi olmak üzere iki özelliğe
göre incelenir. Verinin türü; boyutu, hafızadaki saklanma şekli, üzerinde uygulanabilecek
işlemler gibi farklı özelliklerini toplu halde ifade eden bir özellik olarak nitelendirilebilir.
Verinin içerdiği bilgi ise, işleme girildiği anda işlemdeki sonucu değiştirecek, etkileyecek
olan bilgidir. Örneğin 3 verisinin türü tamsayı, içerdiği bilgi ise “üç sayısı”dır. Ruya verisinin
türü string (karakter dizisi), içerdiği veri ise bir isim olan “Ruya”dır. Verilerin türleri,
içerdikleri bilgiye göre değişmektedir.
Bunu gerçek hayatta bir örnekle ifade etmek istersek, verinin türü kitaplığımızdaki
klasörlerin türüne; içerdiği bilgi ise klasörün içerisinde bulunan dosyalara benzetilebilir.
Dosyaların hangi konu ile ilgili olduğu, hangi işlemlerden geçirilebileceği, boyutları,
sakladıkları bilginin özelliği genel olarak klasörün türünden anlaşılabilir ki bu da verinin
türüne karşılık gelmektedir. Verinin içeriği ise klasörün içerisinde yer alan bilgiler olarak
ifade edilebilir.

1.3. Komut
Sözlük anlamı emir olan komut kelimesi, programcılıkta da hemen hemen aynı
anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayara, çeşitli işlemleri yapması için emirler verme anlamına
gelen komut işlemi, programcılığın veri kavramı ile birlikte temelini oluşturmaktadır.
Programlama dillerindeki çoğu komut kelimesi İngilizce veya İngilizce’ye yakın
sözcüklerden oluştuğundan kişilerin aklında kolayca kalabilir. Ancak programcılık tüm
komutları ezbere bilmeyi gerektirmez zaten böyle bir durum da mümkün değildir. Kullanıcı
bilgisayara bir işlem yaptırmak istiyor fakat nasıl bir komut kullanacağını bilmiyorsa, konu ile
ilgili yazılmış kitaplar, web siteleri, önceden yazılmış örnek kodlar veya programlama
ortamının kendi Help (Yardım) menüsünden faydalanabilir.
Bilgisayar programı yazarken komutlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şu
şekilde ifade edilebilir :

Doğru komutu yazmak : Kullanıcı bilmemezlik, yanlış bilgi sahibi olma,
dikkatten kaçma, unutma, sistemi doğru tasarlayamama gibi sebeplerden ötürü kullanması
gereken komut yerine başka bir komut kullanabilir. Tabi ki program böyle bir durumda yanlış
sonuç üretecek veya hiç sonuç üretmeyecektir. Örneğin C programlama dilinde ekrana bir şey
yazdırmayı sağlayan printf komutu yerine, kullanıcıdan veri alınmasını sağlayan scanf
komutu kullanıldığı takdirde, derleyici ekrana herhangi bir şey yazamayacak ve kullanıcıdan
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veri bekleyecektir. Derleyiciler yalnızca dilbilgisi hatalarını görebildiğinden, mantıksal
hataları göremediğinden bu durumu çözmesi mümkün olmaz. Bu sebeple, bütün iş kullanıcıya
düşmektedir. Kullanıcının karşısına çıkan ekranda hiçbir şey yazmayacaktır ve kullanıcı da
genel olarak komutu yanlış yazdığından şüphelenmez, bunun yerine ekrana yazdıracağı
kısımda bir sorun olduğundan şüphelenir. Bu da kullanıcının dikkat etmesini gerektiren bir
durum oluşturur.

Komutu (dilbilgisi açısından) doğru bir şekilde yazmak: Komut kelimesi yanlış
yazıldığı takdirde bilgisayar için herhangi bir anlam ifade etmez. Mutlaka doğru yazılması
gerekir. printf yerine print şeklinde bir komut yazılması halinde ekranda herhangi bir şeyin
çıkması mümkün olmaz. Bu tür hataların, ilk hata grubuna göre avantajı, derleyicilerin
dilbilgisi hatalarını görebilmesidir.

Komutu doğru yere yazmak: Bir komut doğru amaç için doğru şekilde yazılsa da
yanlış yere yazıldığı takdirde bir önemi olmaz. Komutların program içerisindeki sırası ve
kullanıldıkları yer diğer bir önemli husustur. Bir başka komutun çıktısını girdi olarak alan bir
komut, elbette ki o komuttan sonra yazılmalıdır. Ya da çalışmak için herhangi bir
tetiklenmeyi bekleyen komut, tetiklenmeyi sağlayacak durumdan sonra yazılmalıdır.

Komutu doğru formatta yazmak: Her komutun kendine has bir yazım şekli
bulunmaktadır. Giriş parametrelerinin sayısı ve türü, çıkış parametrelerinin sayısı ve türü,
yazım şekli gibi noktalar komutun yazım formatını oluşturmaktadır. Mutlaka doğru bir
biçimde yazılmalıdır yoksa gerekli, sonucu veremez. Örneğin printf komutu printf(“ekrana
yazdırılması istenen ifade”); şeklinde bir yazım formatına sahiptir ve buna uyulmalıdır.

Gerekli kütüphane dosyalarını eklemek: Programlama dillerinde komutlar ve
fonksiyonlar işlevlerine göre ortak sınıflara ayrılmıştır ve her sınıfa ait birer kütüphane
dosyası bulunur. Örneğin bu ders içerisinde örnek programlama dili olarak ele aldığımız C
dilinde, matematiksel komutlar math.h isimli bir kütüphane dosyasında tutulurken, standart
giriş/çıkış komutları stdio.h isimli bir kütüphane dosyasında tutulur. Metinsel işlemler string.h
kütüphane dosyasında, özel bazı giriş/çıkış işlemleri conio.h dosyasında, grafiksel işlemler
graphics.h dosyasında tutulur. Bir komutu kullanabilmek için o komutun ait olduğu
kütüphane dosyası, bilgisayar programına eklenmelidir, yoksa komut çalışmaz.

1.4. Bellek
Bellek ya da diğer ismiyle hafıza, bilgisayarın donanım kısmında var olan onlarca
parçadan yalnızca biridir ve bilgisayarda verilerin/komutların/dosyaların/işlemlerin kısaca
herşeyin saklandığı/depolandığı/kaydedildiği/tutulduğu parçadır.
Bellekler, bilgisayar sisteminin kendi içerisinde var olan bellekler ve giriş/çıkış birimi
olarak davranan bellekler şeklinde iki sınıfa ayrılabilir. Bilgisayar kasasının kendi içerisinde
bulunan bellekler RAM, ROM, HDD; giriş/çıkış donanımı olarak ifade edilen bellekler CDROM, DVD-ROM, USB bellekler, haricî harddiskler olarak ifade edilebilir. Belleklerin farklı
sınıflandırma şekilleri de (örneğin kullanım şekline göre) mevcuttur.
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Bu ders notu çerçevesinde, bilgisayarın yalnızca yazılımsal özelliklerin açıklanacağı,
donanımsal özelliklerden bahsedilmeyeceği ifade edilmişti. Bellek, donanımsal bir özellik
olmasına rağmen istisnaî olarak burada ele alınmasının sebebi, programcılık açısından
oldukça önemli olmasıdır. Bilgisayar programcılığında bellek yönetimi önemlidir ve iyi bir
programcı olma sanatı biraz da belleği doğru, etkin, hızlı bir biçimde kullanmaktan geçer.
Bilgisayar programında üzerinde işlem yapılan her veri (sayısal ya da metinsel) ve her komut
bellekte bir alan işgal eder. Bellek alanı ne kadar boş ve uygunsa, verilerin ve komutların
yerleşimi o kadar düzenli ve işlenmesi o kadar hızlı olacaktır. Bu açıdan verileri ve komutları
belleğe doğru bir biçimde yerleştirebilmek, doğru tipte veri kullanmak, gereksiz veri, dosya
gibi elemanların programda yer işgal etmesini engellemek bir programcının görevlerinden
bazılarıdır. Bellek doğru, etkin, hızlı bir biçimde kullanıldığında programın başarısı
yükselecektir.
Şimdilik bellek konusunda bu kadar bilgi vermek yeterlidir, belleğin çalışma
mekanizmasına girilmeyecektir. Şekil 1.1’de çeşitli veri depolama aygıtları görülmektedir.

Şekil 1.1: Veri Depolama Aygıtları

1.5. Bilgisayar Programlama
Bilgisayar programı, dersin temelini oluşturacak olan kavramdır ve daha sonraki
bölümlerde ayrıntıları ile açıklanacaktır. Ancak temel kavramlar hakkında giriş bilgisinin
verildiği bu bölümde kavramdan kısaca bahsedilmesi ve böylece diğer bölümlere hazırlık
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgisayar programı, en genel tanımıyla, bilgisayara herhangi bir iş yaptırabilmek
amacıyla verilen komutlar dizisi olarak ifade edilebilir. Günümüzde, gerek günlük yaşantının,
gerek bilimsel alanın her noktasında bilgisayar programları karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar
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programını oluşturan komutlar, ya sistemin kendisi tarafından bilgisayara verilerek çalıştırılır
ya da programcılar tarafından kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanır. Esasında
bilgisayarda gerçekleştirilen her işlem (dosya açma, oyun oynama, müzik dinleme, internete
girme, kopyalama, kesme, yapıştırma, silme vs) birer bilgisayar programı neticesinde
gerçekleşir. Ancak çoğu durumda bu program işletim sisteminin kendisi tarafından sağlandığı
için kullanıcıların ekstra olarak bir işlem gerçekleştirmesine ya da bir kod yazmasına gerek
olmaz. İşletim sisteminin sahip olduğu özelliklere göre, klavye ile bir emir vermek, mouse ile
tıklamak, PDA kalemi ile yazmak, elle sürüklemek gibi işlemler sayesinde gerekli olan
istekler kullanıcı tarafından bilgisayar sistemine kolayca verilebilir.
Biz bu ders çerçevesinde bu kısmı değil, kullanıcının kendi istediği komutları
bilgisayara verdiği ve bunun için kod yazdığı ya da hazır bilgisayar programları (paket
program, simülasyon) üzerinde var olan işlemleri gerçekleştirdiği bilgisayar programı
kavramlarını inceleyeceğiz.

1.6. Makine Dili – İkilik Sistem
Bilgisayar programları, aslında bilgisayarın anlayabileceği bir dille değil yalnızca
programcıların anlayabileceği tarzda diller kullanılarak yazılırlar. Bu dillere yüksek seviyeli
diller denir. Ancak bu diller, bilgisayarın anlayabileceği tek dil olan makine diline
çevrilmedikçe bilgisayar açısından herhangi bir önemi yoktur. Makine dili, bilgisayarın direkt
olarak işleyebildiği, yalnızca 0 ve 1’lerden oluşan, tüm veri ve komutların 0,1 değerleri ile
ifade edildiği, direkt olarak donanım üzerinde işlem yapan en düşük seviyeli programlama
dilidir.
Bilgisayarlar, insanların kullandığı klasik sayı sistemi olan onluk sayı sistemini
kullanamazlar. Bilgisayarların yapısı yalnızca ikilik sayı sistemine uygundur. Dolayısıyla
bilgisayarlar ve bilgisayar özelliği taşıyan makineler yalnızca ikilik sayı sistemini kullanarak
veri saklayabilir ve işlem yapabilir. Bu açıdan temel kavramların anlatıldığı bu bölümde ikilik
sistemden bir nebze olsun bahsetmek uygun görülmüştür.
İkilik sayı sistemi (Binary System) yalnızca 0 ve 1 rakamlarının kullanıldığı bir sayı
sistemidir. 0 ve 1’in karşılığı pek çok farklı durumu (YOK/VAR, HAYIR/EVET) ifade
edebilir. Bilgisayar açısından 0-1’in diğer önemli bir karşılığı elektronik ve lojik devrelerin
durumunu ifade eder. Elektronik devreden akım geçmesi, dolayısıyla o devrenin çalışıyor
olması ya da elektronik devreden akım geçmemesi, dolayısıyla o devrenin çalışıyor olmaması
0-1’ler ile ifade edilir.
Bilgisayar sistemlerinde kullanılan her veri ve komut, ister sayısal ister metinsel olsun
sayısal bir karşılığa sahiptir. Bilgisayarın veri/komutlar üzerinde işlem yapabilmesi için
öncelikle bu sayısal ifade elde edilmeli ardından bu sayısal veriler ikilik tabandaki hallerine
çevrilmelidir. Ancak bu sayede işlem yapmak mümkündür.
Bilgisayarın, kullanıcı tarafından verilen bir komutu anlayabilmesi ve bu komutu
gerçekleştirebilmesi için yazılan programın mutlaka ikilik sistemden oluşan makine diline
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çevrilmesi gerekir. Bu çevirme işlemi özel programlar kullanılarak yapılır. Daha sonraki
bölümlerde, bilgisayar programlama dilleri ele alınrken makine dili konusu ayrıca
incelenecektir.

1.7. Editör-Derleyici
Editör ve derleyici içiçe iki kavram olarak ifade edilebilir. 1.6 bölümünde
“Bilgisayarın, kullanıcı tarafından verilen bir komutu anlayabilmesi ve bu komutu
gerçekleştirebilmesi için yazılan programın mutlaka makine diline çevrilmesi gerekir. Bu
çevirme işlemi özel programlar kullanılarak yapılır.” şeklinde bir ifade kullanılmıştı. Yüksek
seviyeli dilde yazılan bu tarz programları makine diline çeviren özel programlara derleyici adı
verilir. Derleyiciler, kendileri de makine dili veya başka programlama dilleri ile yazılan ve
görevi bilgisayar programlarını çalıştırmak olan özel programlardır. Editör ise derleyicinin
kullanıcıya görünen yüzüdür ve bilgisayar programlarının yazıldığı ortam olarak ifade
edilebilir. Kullanıcı derleyiciyi görmez, derleyicinin arka planda gerçekleştirdiği işlemlerle
muhattap olmaz; kullanıcının muhattabı yalnızca editördür. Esasında editörlerin kendisi de
makine dili ya da alt seviye diller kullanılarak yazılmış birer bilgisayar programıdır dersek
yanlış olmaz. Editörler günümüzde yalnızca bilgisayar programını yazmak için bir ortam
sağlamakla kalmaz bunun yanısıra


program kodundaki hataları gösterir,



kullanıcıya konu ile ilgili uyarılarda bulunur



kullanıcının kendi zevkine ve rahatına göre inşa edebileceği ortamlar sunar



çeşitli komutlar ile kullanıcıya yardım eder.

Şekil 1.2’de MATLAB programı editörü, Şekil 1.3’te ise, bu ders içeriğinde
kullanacağımız programlama dili olan C dilinin editörlerinden biri olan Dev C editörü
görülmektedir.
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Şekil 1.2: MATLAB Editörü

Şekil 1.3: Dev C Editörü
Şekillerden görülen editörlerde olduğu gibi pek çok programlama dili editöründe yeni
dosya oluşturma, programı derleme, programı çalıştırma, herhangi bir ismi arama, yardım
menüsünü görme gibi işlemleri sağlayan Run, Debug, Execute, Help, File, Edit, Search gibi
sekmeler ve ayrıca programlama dilinin kendine özgü özelliklerini ifade eden farklı sekmeler
bulunmaktadır.
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1.8. İşletim Sistemi
Her bilgisayar sisteminin içerisinde bulunan ve bilgisayarın sahip olduğu elemanların
birbirileri ile olan ilişkisini düzenleyen en geniş yazılımlara işletim sistemi denir. İşletim
sistemleri bilgisayar sistemlerinin çalışma mekanizmasını direkt olarak etkileyen yazılımlardır
ve kullanılacak olan programlar, derleyiciler, donanım sürücüleri, bilgisayar sisteminin
herhangi bir işleme cevap verme süresi ve şekli ve buna benzer pek çok nokta, işletim
sistemine göre değişiklik gösterir.
İşletim sisteminin gerçekleştirdiği işlemler şu şekilde ifade edilebilir:

İşlem yönetimi: Bilgisayar sistemine verilen işlemlerin sıralanması,
önceliklerinin belirlenmesi, işlemler için gerekli olan kaynakların belirlenmesi işletim sistemi
tarafından gerçekleştirilir.

Bellek yönetimi: Kullanıcılar ya da sistem tarafından oluşturulan dosyaların
bellekte nereye yerleştirileceği, ne kadar belleğe ihtiyaç duyulduğu, belleğin hangi
kısımlarının hangi amaçlarla kullanılacağı işletim sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Dosya yönetimi: Dosyaları isimlendirme, dosyaları açma-kapama, belleğe
yerleştirme, dosyalar üzerinde yapılacak işlemler işletim sistemi tarafından yönetilir.

Kaynak yönetimi: Bellek, işlem, dosya yönetimi işlemlerinin hepsinde, özellikle
işlem yönetiminde, işlemlere gerekli olan kaynakların yönetimi işletim sistemi tarafından
yapılır. Burada kaynaktan kastedilen bellek boyutu, zaman, bir dosya, işlemi tetikleyici
herhangi bir durum veya sistemin başka bir özelliği olabilir.

Giriş/çıkış yönetimi: Bilindiği üzere bilgisayarlar, genelde kasa ismi verilen ana
makine ve bu makineye bağlanan giriş/çıkış parçalarından (monitör, klavye-mouse, kulaklıkmikrofon, yazıcı-tarayıcı-çizici, oyun konsolu, haricî harddisk-flash bellek gibi) oluşur. Bu iki
sistem arasındaki entegrasyonu işletim sistemleri sağlar.

Bilgisayar katmanları arasında haberleşme: Bilgisayar sistemi yukarıdan aşağıya
doğru kullanıcıdan donanıma şeklinde ilerleyen katmanlardan oluşur. Her katmanın kendinin
altındaki ve üstündeki katmanla olan iletişimini işletim sistemleri sağlar.

Bilgisayar programlarının çalışması: Bir bilgisayar programının çalışabilmesi
için pek çok eleman gereklidir. Program kodlarının editöre yazılması, derlenmesi, hataların
kullanıcıya gösterilmesi, program dosyası oluşturulması, programın çalışması için bellek vs
kaynakların ayrılması… Bu işlemleri işletim sistemi gerçekleştirir.
İşletim sistemleri, günümüzde, bilgisayar sisteminin özelliklerine, kulanım şekline,
amaçlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir.
kullanıcı sayısına göre :

tek kullanıcılı – çok kullanıcılı işletim sistemleri
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görev sayısına göre :

tek görevli – çok görevli işletim sistemleri

yaptıkları işlemlere göre :

mobil işletim sistemleri, ağ işletim sistemleri

Hangi işletim sistemini kullanmak gerektiğine; kullanıcılar yapacakları işlemlere göre
karar verirler.
Günümüzde masaüstü işletim sistemlerinin en önemlileri Windows ailesi, Unix ailesi
ve Mac ailesidir. Her üçünün de farklı pek çok versiyonu bulunmaktadır. İşletim
sistemlerinin sıklıkla yeni versiyonları ya da eklentileri piyasaya çıkmaktadır. Bunun sebebi
olarak ihtiyaçların giderek artması ve kullanılacak sistemlerin bunu karşılayamaması
verilebilir.
Son yıllarda oldukça popüler bir konu da mobil araçlar ile (cep telefonu, tablet, PDA,
akıllı telefon vs) çeşitli bilgisayar işlemlerini yapabilmektir (dosya kaydedebilmek, internete
girebilmek, sunum hazırlayabilmek vs). Bu mobil araçlar elbette ki masaüstü işletim
sistemlerini kullanamazlar. Bunun için yeterli donanımları, bellekleri, ekran boyutları, hızları
vs mevcut değildir. Bunun yerine masaüstü işletim sistemlerine benzer ancak daha az kaynak
ihtiyacı olan mobil işletim sistemleri geliştirilmiştir. En ünlüleri Windows Mobile, Android,
iOS ve Symbian’dır.
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Uygulamalar


Sahip olduğunuz bilgisayarın bellek özelliklerini tespit edin.



İkilik sistemde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini öğrenin.



Makine dili ile yazılmış bir program ve bu programın çözümünü araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilgisayar programlama işlemine geçmeden önce, bilgisayar hakkındaki temel bazı
kavramlar ve bu kavramların bilgisayar programlama ile olan ilişkileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın özelliklerinden biri değildir?
a) İkilik sistemde çalışması
b) Programlanabilmesi
c) Aritmetik/mantıksal işlem yapabilmesi
d) Karşılaştırma yapabilmesi
e) Yazılım olmadan donanımın kendi kararlarını verebilmesi
2) Veri türü, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?
a) Veri boyutu
b) Kullanılabileceği işlemler
c) Sakladığı bilginin şekli
d) Verinin ismi
e) Hafızadaki saklanma şekli
3) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar programında bir komut kullanılırken
dikkat edilmesi gereken hususlar arasında bulunmaz?
a) Gerekli kütüphane dosyasının eklenmesi
b) Komutun programın en başında kullanılması
c) Komutun doğru yazılması
d) Doğru komut kullanılması
e) Doğru parametrelerle kullanılması
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4) I. Bellekler dahiliî ve haricî olarak sınıflandırılabilir.
II. CD-ROM bir dahilî bellek çeşididir.
III. RAM/ROM birer dahilî bellek çeşididir.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III
5) Programlama işleminde bellek kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Bellek kullanımının verimli yapılması, programın hızını etkilemez.
b) Komutlar bellekte yer kaplamaz, yalnızca veriler bellekte yer kaplar.
c) Bellek alanı ne kadar boş ve uygunsa, verilerin ve komutların yerleşimi o kadar
düzenli ve işlenmesi o kadar hızlı olur.
çalışır.

d) Bir program ne kadar çok bellek alanı işgal ederse o kadar verimli bir biçimde
e) Veriler bellekte yer kaplamaz, yalnızca komutlar bellekte yer kaplar.

6) Dosya açma, kapama, internete girme, müzik dinleme gibi bilgisayar üzerinde
yapılan her işlem aslında bir bilgisayar programı olmasına rağmen, kullanıcının bu
işlemleri yapmak için herhangi bir kod yazmasına gerek yoktur. Bunun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bu programlar derleyici tarafından sağlanır. Kullanıcının yazmasına gerek kalmaz.
b) Bu programlar bellek tarafından sağlanır. Kullanıcının yazmasına gerek kalmaz.
c) Bu programlar işletim sistemi tarafından sağlanır. Kullanıcının yazmasına gerek
kalmaz.
d) Bu programlar işlemci tarafından sağlanır. Kullanıcının yazmasına gerek kalmaz.
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e) Bu programlar donanım sürücüleri tarafından sağlanır. Kullanıcının yazmasına
gerek kalmaz.
7) Aşağıdakilerden hangisi, bir bilgisayar sistemine komut verebilecek bir
donanım değildir?
a) Klavye
b) Mouse
c) PDA kalemi
d) Dokunmatik ekran
e) Yazıcı
8) Aşağıdakilerden hangisi ikilik sistem ile temsil edilebilecek durumlardan biri
değildir?
a) Tamsayı / Karakter
b) Evet / Hayır
c) Var / Yok
d) 1 / 0
e) Akım geçiyor / Akım geçmiyor
9) Makine dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) En ilkel programlama dilidir.
b) Günümüzde bazı bilgisayar sistemleri, makine dili kullanmayı bırakmışken,
diğerleri kullanmaya devam etmektedir.
c) Makine dili kullanıldığı her bilgisayar sisteminde aynıdır.
d) Makine dilinde kullanılan komutlar İngilizce kelimelerden oluşur.
e) 16’lık sayı sistemini kullanır.
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10) I. Programın yazıldığı ortamdır.
II. Programları makine diline çeviren kısımdır.
III. Her programlama dilini kullanan programlar aynı editör programlarını
kullanarak yazılabilir.
Editör kavramı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III
CEVAPLAR
1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – d, 5 – c, 6 – c, 7 – e, 8 – a, 9 – a, 10 - a
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2. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Bilgisayar Programı Nedir?

2.2.

Bilgisayar Programı Nasıl Çalışır?

2.3.

Bilgisayar Programlama Ortamı
2.3.1. Editör
2.3.2. Derleyici
2.3.3. Yorumlayıcı
2.3.4. Bağlayıcı (Linker)
2.3.5. Tarayıcı
2.3.6. Veritabanı

2.4.

Bilgisayar Programlarının Özellikleri

2.5.

Bilgisayar Programlarının Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Neden pek çok programlama dilinin 1’den çok derleyicisi bulunmaktadır?



Bilindik programlama dillerinden hangileri derleyici kullanırken hangileri

yorumlayıcı kullanır?


Piyasada en çok kullanılan veritabanı programları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Bilgisayar programlama ile ilgili kavramları tamamlamak.



Bir bilgisayar programının nasıl çalıştığını anlamak.



Bilgisayar programlama ortamları hakkında bilgi edinmek.
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Anahtar Kavramlar


Bilgisayar programlama dilleri



Bilgisayar programlama ortamları



Editör



Derleyici



Yorumlayıcı



Veritabanı
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Giriş
Bilgisayar programı, bilgisayara ya da işlemcisi olan ve bilgisayar özelliklerine sahip
olan herhangi başka bir makineye, bir iş, bir işlem yaptırabilmek amacıyla verilen komut
dizisidir.
Günümüzde işlemcisi olan aletler yalnızca bilgisayarla sınırlı değildir. Ayrıca


cep telefonları



yazıcı gibi çevre cihazlar



alarm sistemleri



emniyet kontrol sistemleri



santral sistemleri



yazarkasalar



hesap makineleri



barkod okuyucular

gibi pek çok farklı cihazda da işlemci bulunmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar
programlama günümüzde her geçen gün daha fazla kendisine yer bulan, daha fazla alanda
kullanılan bir kavram haline gelmiştir.
Bu bölümde, bilgisayar programlama kavramı, bilgisayar programlarının çalışma
mekanizması, bilgisayar programlama ortamı anlatılmış ve bilgisayar programlarının sahip
olması gereken özellikler ve sahip olduğu aşamalar incelenmiştir.
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2.1. Bilgisayar Programı Nedir?
Daha önce de ifade edildiği üzere, günümüzde artık her alanda karşımıza çıkabilecek
olan bir kavram olan bilgisayar programları ya da yaygın kullanılan diğer ismiyle yazılım,
bilgisayarlara bir iş yaptırabilme amacıyla yazılan komut ve işlem dizilerine verilen addır.
Pek çok farklı amaç için (eğlence, güvenlik, otomasyon, veri depolama, ofis işlemleri vs)
kullanılan bilgisayar programlarındaki komut olarak adlandırılan ifadeler, bilgisayara iş
yaptıran esas kısımlardır ve bilgisayara ne yapması gerektiğini anlatmayı amaçlar.
Bilgisayar programı komutları farklı şekillerde gruplandırılabilir. Birkaç tanesine
örnek verilecek olursa:


genel program komutları: tekrarla



giriş-çıkış komutları: yaz, kullanıcıdan al


matematiksel program komutları: kare kökünü al, rastgele sayı üret, üssünü al,
sinüsünü bul, tanjantını bul, üçüncü dereceden kökünü bul, tavan fonksiyonunu hesapla, taban
fonksiyonunu
hesapla,
bir
fonksiyonun
maksimumunu
hesapla,
bir fonksiyonun minimumunu hesapla, mutlak değeri hesapla (Arıkan, 2008)


dosya komutları: dosyayı aç, dosyayı kapa, dosyadan oku, dosyaya yaz


grafik ve çizim komutları: yay çizdir, çember çizdir, renkleri al, 3 boyutlu çizim
yap, grafiği kapat, imaj boyutunu al (Arıkan, 2008)

string komutları: stringi kopyala, stringi başka bir stringin arkasına ekle, string
içerisinde bir karakter ara, string içerisinde başka bir string ara
şeklinde verilebilir.
Bir bilgisayar programı, yaptığı işlere ve boyutuna göre tek bir komuttan oluşabileceği
gibi binlerce, yüzbinlerce komuttan da oluşabilir. Komutların sırası, kendi içerisindeki düzeni,
kullanım şekilleri oldukça dikkat isteyen bir durumdur.
Tablo 2.1’de C dilinde bazı komutlar ve gerçekleştirdikleri işlemler verilmiştir.

2.2. Bilgisayar Programı Nasıl Çalışır?
Bir bilgisayar programının çalışması içerisinde pek çok bilgisayar kavramının rol
aldığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreç adım adım şu şekilde ifade edilebilir.

Bir bilgisayar programını oluşturan kodlar, programlama dilinin yapısına uygun
bir biçimde bir editöre yazılır ve kaydedilir.


Her bilgisayar programı öncelikle bir dosya olarak kaydedilir.
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Tablo 2.1: C Dilinde Komutlar ve Karşılıkları
Komutun Gerçekleştirdiği İşlem

C Dilindeki Karşılığı

tekrarla

while, for, do while

yaz

printf, puts

kullanıcıdan al

scanf, gets, getch, getchar

kare kökünü al

sqrt

rastgele sayı üret

rand, srand

üssünü al

pow, exp

sinüsünü bul

sin

tanjantını bul

tan

üçüncü dereceden kökünü bul

cbrt

tavan fonskiyonunu hesapla

ceil

taban fonksiyonunu hesapla

floor

bir fonksiyonun maksimumunu

fmax

hesapla
bir fonksiyonun minimumunu hesapla

fmin

mutlak değeri hesapla

abs

dosyayı aç

fopen

dosyayı kapa

fclose

dosyadan oku

fscanf

dosyaya yaz

fprintf
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çember çizdir

circle

renkleri al

getcolor

3 boyutlu çizim yap

bar3d

grafiği kapat

closegraph

imaj boyutunu al

imagesize

stringin boyutunu bul

strlen

iki stringi karşılaştır

strcmp

iki stringi birbirine kopyala

strcpy

stringi tersine çevir

strrev

ikinci stringi birincinin sonuna ekler

strcat

string içinde karakter arar

strchr

string içinde başka bir string arar

strstr


Söz konusu dosyaya verilebilecek isim, dosyanın boyutu ve dosyanın uzantısı,
kullanılan programlama diline göre değişir. Tablo 2.2’de bazı programlama dillerinde oluşan
dosya uzantıları görülmektedir (WEB: Dosya uzantıları).


çevrilir.

Dosya halindeki bilgisayar programı derleyicide derlenir.
Bu derleme esasında kodlar sayısal karşılıklarına ve ardından makine diline


Makine dilindeki ifadelerin doğruluğu denetlenir, hata varsa derleyici
aracılığıyla kullanıcıya gösterilir.

Kullanıcı, derleyicinin verdiği ipuçları ile program üzerinde tekrar tekrar
değişiklik yaparak programı hatasız hale getirir.


Programın yapmak istedikleri derleyici tarafından algılanır.



Gerekli kaynaklar kullanılarak programın yapmak istedikleri yapılır.
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Tablo 2.2: Bazı Programlama Dilleri ve Dosya Uzantıları
Programlama Dili

Dosya Uzantısı

C

.c

C++

.cpp

JAVA

.java

Java Script

.js

ASP

.asp

ASP.NET

.aspx

Flash

.swf

HTML

.html .htm

Perl

.pl

PHP

.php

XML

.xml

2.3. Bilgisayar Programlama Ortamı
Bilgisayar programları, herhangi bir program içerisine yazılamazlar. Her programlama
dilinin kendine özgü ortamları bulunmaktadır. Bir bilgisayar programlama ortamı genel
olarak bilgisayar programının yazımından, düzgün bir şekilde çalışmasına kadar gerekli olan
tüm işlemleri yapan elemanlar olarak ifade edilebilir. Bu ortamda yeni dosya oluşturulması,
var olan dosyalar üzerinde işlem yapılması, kodlar içerisinde herhangi bir arama yapılması,
kodlardaki yazım hatalarının bulunması, nerelerde gerçekleştiklerinin kullanıcıya
gösterilmesi, hatalar ve uyarılar hakkında çözüm yöntemleri önerilmesi, programın istenildiği
yerde durdurularak tekrar tekrar çalıştırılması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür.
Başlıca programlama ortamı elemanları aşağıda açıklanmıştır.

2.3.1. Editör
Bilgisayar programları, çok üstün işlemler de yaptıracak olsa, çok önemli kontrolleri
de gerçekleştirse, binlerce bilgisayarın birbirine bağlandığı sistemler üzerinde de çalışsa
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neticede sayısal ve metinsel elemanlarından oluşan birer yazıdır esasında. Pek bu yazılar
nereye yazılır? Şu anda bu dokümanı oluşturduğumuz ofis programlarına yazılmaz. Bilgisayar
programını oluşturan metinler, komutlar, semboller, işlemler ya da ismi ne olursa olsun
yazılar bilgisayar programlama ortamı denilen ve esasında kendileri de birer bilgisayar
programı olan editörlere yazılırlar.
Editörler, yalnızca programın yazılması için bir ortam sağlamakla kalmaz aynı
zamanda programın hatalarının gösterilmesi, kullanıcın uyarılması, programın çalıştırılması,
adım adım derlenmesi gibi işlemleri de gerçekleştirir. Editör kavramı temel kavramlar
bölümünde açıklandığı için burada yeniden ayrıntılarına girilmeyecektir.

2.3.2. Derleyici
Daha önce de ifade edildiği üzere derleyici, basitçe bir dilde yazılmış olan kodu
(kaynak kodu ya da source code) istenilen başka bir kod haline dönüştüren
programdır. Örneğin C dilinde yazılan bir programı PASCAL diline ya da FORTRAN diline
çeviren programlara derleyici adı verilebilir. Derleyicinin aldığı kaynak kod genelde yüksek
seviyeli dil, oluşturduğu çalışabilir kod ise daha düşük seviyeli dilde oluşmuştur. Dolayısıyla
derleyici programların yüksek seviyeli diller ile düşük seviyeli diller arasında bir geçiş
sağladığı, bir köprü görevi gördüğü söylenebilir. Şekil 2.1’de derleyicinin programlama dilleri
arasındaki yeri, bir şekille ifade edilmiştir. Şekil 2.2’de ise derleme işleminin aşamaları
gösterilmiştir (WEB: Kaan Aslan).
Derleyiciler kullanıldıkları programlama dilinin ismiyle birlikte anılırlar.
Örneğin, C dili kullanılarak yazılmış bir programı makine diline dönüştüren çevirici programa
C derleyicisi, Assembly dilini makine diline dönüştüren programa Assembly
derleyicisi, C# programlarını CIL (Common Itermediate Language) denilen ortak arakoda
dönüştüren programlara C# derleyicisi denir.
Editör kavramı ile derleyici kavramı oldukça içiçe geçmiş kavramlardır. Editör için
kullanıcı tarafından görülen bilgisayar programı yazma ortamı; derleyici için arka planda
çalışan ve programı uygun hale getiren eleman ifadelerini kullanmak yanlış olmaz.
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Şekil 2.1: Derleyicinin Programlama Dilleri Arasındaki Yeri

Şekil 2.2: Derleme Aşamaları

2.3.3. Yorumlayıcı
Yorumlayıcı (Interpreter), bir programın kaynak kodunu derlemek yerine doğrudan
satır satır yürüten bir programdır. Yorumlayıcılar, derleyiciler gibi kaynak koddan hedef kod
üretmez, direkt olarak kaynak kodu çalıştırırlar. Programlama dilleri kullanım şekillerine göre
derleyici, yorumlayıcı ya da her ikisine birden sahiptir. BASIC gibi bazı diller hem derleyici
hem yorumlayıcı programlar ile kullanılabilir. JAVA dili, yorumlayıcı kullanması nedeniyle
taşınabilir (platform bağımsız) bir yapıya sahip olmuştur. Örneğin C gibi sistem programlama
uygulamalarında kullanılan bir dilin yorumlayıcı ile kullanılması olmazdı bu yüzden derleyici
ile kullanılmaktadır.
Derleyici ile yorumlayıcı arasındaki farklar aşağıdaki şekildedir (WEB: Kaan Aslan) :
33


Derleyiciler kodun tümünü birden ele alırken yorumlayıcılar satır satır ya da
parça parça ele alır.

Derleyiciler kaynak koddan hedef kod oluştururken, yorumlayıcılar direkt olarak
kaynak kodu çalıştırır.

değildir.

Derleyiciler birer çevirici program iken yorumlayıcı çevirici bir program


Yorumlayıcılar daha çok özelleşmiş programlama dillerinde kullanılır : metinsel
işlemlerde kullanılan diller, kabuk dilleri, web programlamada kullanılan diller gibi

Derleme işlemi, yorumlama işleminden daha hızlıdır. Çünkü üretilen kod
doğrudan çalıştırılır.

Derleyici kodu doğrudan çalıştırırken,
çalıştırılmasını aynı anda yapar.

yorumlayıcı kodun analizi ile


Derleyicilerin kod üretme ve optimizasyon faaliyetleri yazımın en zor taraflarını
oluşturur. Bu nedenle yorumlayıcı yazmak derleyici yazmaktan daha kolaydır.

2.3.4. Bağlayıcı (Linker)
Günümüzde programların boyutları, aldığı ve işlediği veri miktarları, uzunlukları
oldukça büyümüş ve programlar tek parça olmaktan çıkıp modüler bir hale bürünmüştür.
Buna göre tek bir program çoğunlukla birçok modülden oluşur. Bu durum programın
okunabilirliğini, anlaşılabilirliğini arttırmak; kod tekrarını azaltmak ve kod optimizasyonu
yapmak gibi pek çok avantaja sahiptir. Ancak derleme işlemi sonrasında her modül ayrı ayrı
derlenerek pek çok çalıştırılabilir dosya oluşturur. Bu da ortamın karışık hale gelmesi gibi bir
dezavantaj doğurur. Derleyicinin görevi yalnızca program parçalarını derlemek, hatalarını
bulmak vs olduğundan oluşan pek çok çalıştırılabilir dosyanın sıralanmasını, düzgün bir
şekilde birleştirilmesini sağlayamaz. Bu işlem için bağlayıcı (linker) adı verilen başka
özelleşmiş programlar bulunmaktadır.

2.3.5. Tarayıcı
Her bilgisayar programının çalışması için gerekli olmayan ancak WEB ortamında
yazılmış bilgisayar programlarının çalışmak için kullandığı, internet, ağ ve klasör erişimlerini
sağlayan özelleşmiş programlardır. Eskiden yalnızca işletim sistemi geliştirmiş olan
firmaların tarayıcıları bulunurken, günümüzde pek çok ayrı firmanın tarayıcısı bulunmaktadır.
En çok kullanılan tarayıcı programlar Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Yandex, Maxton ve Opera’dır. Tarayıcılarla ilgili bilinmesi gereken en önemli özelliklerden
biri, işletim sistemleri ve bilgisayar programları gibi özelleşmiş olanlarının mevcut olmasıdır.
Örneğin mobil cihazlarda kullanılan tarayıcılar, masaüstü cihazlarından farklılık
göstermektedir.
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2.3.6.Veritabanı
Veritabanı, birkaç cümleyle ifade edilemeyecek; kendisi ayrı bir ders ve kitap olacak
kadar geniş bir konudur. Burada yalnızca ne olduğu ve programlama açısından önemi ifade
edilmiştir.
Bilgisayar programlarının, veriler üzerinde işlemler yaptığı daha önce de belirtilmişti.
Bu veriler, programlara; kullanıcılar, başka bilgisayar programları, sistemler, internet,
dosyalar gibi ortamlardan sağlanabilir. Günümüzde bilgisayar programlarının işlediği veri
miktarları oldukça artmıştır. Verilerin bilgisayar programı içerisinde kullanılabilmesi için
saklanması, depolanması, sıralanması, düzenlenmesi, belli bir formata getirilmesi, çeşitli
kriterlere göre sorgulanması gerekebilir. Bu işlemleri bilgisayar programının kendisinin
yapması halinde, oldukça yavaş ve hantal bir yapıyla karşılaşılır. Ayrıca bilgisayar
programlarının birincil amacı verileri saklamak ya da sorgulamak değil; hazır verileri işlemek
olduğundan hatalarla karşılaşılması da muhtemeldir. Bu sebeple, sadece verilerle ilgilenecek
özelleşmiş bilgisayar programları oluşturulmuştur ve bu programlara veritabanı denilmiştir.
Veritabanlarının yaptığı işlemler şu şekilde ifade edilebilir :

Verileri saklamak/kaydetmek/tutmak/depolamak


Verileri sıralamak



Verileri çeşitli kriterlere göre sorgulamak

Bu tarz işlemleri veritabanları yerine farklı programlarla yapabileceğini düşünen
kişiler için veritabanlarının avantajları şu şekilde ifade edilebilir :

Veritabanları, herhangi bir programda saklayabileceğimizden çok daha fazla
miktarda veriyi kolayca muhafaza edebilir.

Veritabanları oldukça güvenli ortamlardır ve yıllar boyunca verileri, bozulmadan
saklayabilirler. Ayrıca yedekleme özellikleri bulunmaktadır.
Veritabanlarında yetkilendirme yapmak mümkündür. Diğer bir deyişle hangi
verileri kimlerin okuyacağı, kimlerin verilerin üzerinde değişiklik yapabileceği yönetici
tarafından belirlenebilir. Böylece gizli veriler saklanabilir, istenilen dosyalar kullanıcılara
açılır, istenilen dosyaların yetkileri ise açılmaz.



Veritabanı loglama yani kayıt tutma imkanı sağlar böylece sistemi takip etme
şansımız bulunur. Hangi kullanıcının hangi tarih ve saatte hangi dosyaya eriştiği, nerede
değişiklik yaptığı gibi bilgilere kolayca erişebiliriz.

Veritabanları ile çalışılırken, kullanıcı genelde kayıtların ortak özellikleri
hakkında bilgi sahibi olduğundan hata yapılıp yapılmadığını kolayca denetleyebilir.

Veritabanları, programcılık açısından açık bir yapı sağlar ve kullanıcıya, istediği
programlama dili ile çalışma imkanı sunar.
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2.4. Bilgisayar Programlarının Özellikleri
Bir problemi çözmek için bilgisayar programı yazıldığında, yalnızca programı
oluşturmak yeterli değildir. Bilgisayar programlarının sahip olması gereken özellikler
bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıda kısaca açıklanmıştır (Çamoğlu, 2009).
İşlevsellik: Bir bilgisayar programı, müşterinin, kullanıcının ya da durumun
istediklerini ve ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirmelidir. Ayrıca müşterinin veya kullanıcının
yeni istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolay bir biçimde değiştirilebilmelidir. Bu
duruma işlevsellik denir.
Güvenilirlik: Yazılımların % 100 doğru olması pek rastlanan bir durum değildir. Belli
bir hata payı olması normal görülen bir durumdur. Ancak bu, bir yazılımın sürekli olarak hata
vermesinin hoş karşılanabileceği anlamına gelmez. Bir bilgisayar programında ne kadar az
hata oluşuyorsa ve oluşan hatalar ne kadar az elemanı etkiliyorsa bu yazılım o kadar
sağlamdır, o kadar güvenilirdir. Bir yazılımın güvenilir olarak ifade edilebilmesinin diğer
kriteri, sistemin çökmesi durumunda, verilerin kurtarılıp kurtarılamayacağıdır.
Kullanışlılık: Programı geliştiren kişiler ile kullanacak olan kişiler çok büyük
olasılıkla farklı kişilerdir. Bir bilgisayar programı geliştirilirken, kullanıcının programı
kullanış şekli düşünülmeli, kullanıcı dostu arayüzler ve menüler hazırlanmalıdır. Bir yazılım
ne kadar iyi geliştirilmiş olursa olsun, ne kadar işlevsel olursa olsun, kullanıcı yazılımı uygun
ve layıkıyla kullanamazsa yazılım, amacını gerçekleştirmiş olmaz. Bu durum, yazılımın
kullanışlılık özelliğini ifade etmektedir.
Verimlilik: Bir problem, birden çok bilgisayar programı ile çözülebilir.
Bu durumda hangi yazılım seçilmeli ve kullanılmalıdır? Buraya kadar verilen özellikler
yazılım seçiminde elbette ki rol oynar ancak bu seçimde en büyük rolü verimlilik özelliği
oynar. Verimlilik, aynı işi en az kaynakla yapabilme özelliğidir. Burada kaynaktan kastedilen
bellek ve zamandır. Bir yazılım bir işi ne kadar az zamanda, ne kadar az adımda, ne kadar
hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirse o kadar verimlidir. Ancak yazılımın özelliğine ve
amacına göre kaynak kelimesinden kastedilen farklı parametreler de olabilir.
Sürdürülebilirlik: Bilgisayar programları bir kez yazıldıktan sonra üzerinde bir daha
hiçbir değişiklik yapmaya gerek olmayan varlıklar değildir. Bir nevî yaşayan varlıklardır.
Zamanın, müşterilerin, kullanıcıların değişen isteklerine cevap verebilmek, sistemde oluşan
yeniliklere ayak uydurmak, ortaya çıkabilen kötü durumlarla başetmek gibi amaçları yerine
getirebilmek için sürekli geliştirilmesi, değiştirilmesi gerekir. Bu sayede sürdürülebilir olur ve
uzun süre ihtiyaçlara cevap vermeye devam eder.
Taşınabilirlik: Bir bilgisayar programının taşınabilir olması, farklı sistemler üzerinde
çalışabilmesi anlamına gelir. Bu farklı sistem sözcüğünün içerisinde farklı işletim sistemleri,
farklı web tarayıcıları, farklı donanımlar, programların farklı versiyonları bulunmaktadır. Bir
program ne kadar taşınabilirse, o kadar yaygın olarak kullanılabilir bu da kullanılabilirliğini
ve faydasını arttıran bir unsur olur.
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2.5. Bilgisayar Programlarının Aşamaları
Daha önce de bahsedildiği gibi günümüzün bilgisayar programları oldukça büyük
boyutlardadır ve bu programların tek bir aşamada yapılması tabi ki mümkün değildir.
Yazılımlar çeşitli aşamalardan geçerek oluşturulur. Farklı kaynaklarda farklı sayıda ifade
edilse de bu aşamalar genel olarak benzer ve şu şekildedir (Yılmaz, 2007) :
Planlama (Gereksinimlerin Tanımlaması): Bir yazılıma başlanmadan önce,
ihtiyaçların, gereksinimlerin, eldeki kaynakların tanımlanması çok önemlidir. Baştan yanlış
analiz edilen ve planlanan bir yazılımı, sonradan değiştirmek oldukça büyük zaman, emek ve
maliyet kaybına neden olur. Bu aşama analiz aşaması olarak da ifade edilir. Analiz aşaması
iki kısımda incelenebilir, bunlardan birincisi müşterinin ya da programı kullanacak kişilerin
ihtiyaçlarının ve programdan beklentilerinin analiz edilmesi ve belirlenmesi; ikincisi ise, bu
ihtiyaçlar ve beklentiler karşısında programı yazacak olan kişilerin ihtiyaçlarının
belirlenmesidir.
Tasarım: Planlama yapıldıktan sonra sistemin tasarlanması gerekmektedir. Bu
aşamada sistemin genel organizasyonu, iş/akış şemaları, modüllerin içerikleri ve sıraları,
arayüzler ve veritabanı gibi yazılımın çatısını oluşturacak kısımlar tasarlanır. Diğer bir deyişle
programın kodlanmasının düzgün bir biçimde yapılmasını sağlayacak diğer elemanlar
tasarlanır.
Kodlama ve birincil test: Modüllerin ayrı ayrı kodlandığı ve her modülün kendi
içerisinde test edildiği aşamadır. Bir yazılım pek çok farklı özelliğe göre test edilebilir. Bunlar
arasında kullanışlılık, kullanıcı dostu olma, kolay anlaşılabilirlik gibi direkt olarak son
kullanıcıya hitap eden özellikler bulunduğu gibi, güvenlilik, yük, stres gibi yazılımın teknik
özellikleri ile ilgili özellikler de bulunabilir.
Entegrasyon ve ikincil test: Kodlanması bitirilmiş ve test edilmiş olan modüllerin
birleştirildiği ve birleştirildikten sonra tekrar test edildiği kısımdır. Her birinin çalıştığı testler
sonucunda garanti edildiği halde, modüllerin birleştirildikten sonra yeniden test edilmesinin
sebebi, modüllerin sisteme, birbirilerine uyum sağlayıp sağlamadığını test etmektir. Her biri
düzgün yazılmış olsa bile birbirine uyumsuz olan yazılım modülleri birleştirilemez,
birleştirilse bile hatalar oluşur ve düzgün bir şekilde çalışması beklenemez. Bu kısım yazılım
testi alanında da önemli bir konudur, çünkü tek başlarına düzgün bir biçimde çalışan
modüllerin birleştirilince çalışmaması, biribirine uyumsuz davranması sıklıkla görülen bir
durumdur. Şekil 2.3’te bu konu için bir klasik olmuş bir karikatür gösterilmektedir. Her ikisi
de düzgün bir şekilde ilerlemiş ve bitirilmiş olan olan demiryolu parçalarının birleştirilmesi
sözkonusu olduğunda ortaya çıkan problem kolayca buradan görülmektedir.
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Şekil 2.3: Yazılım Birleştirme Testi
Bakım: Daha önce de bahsedildiği gibi, yazılımlar yaşayan varlıklardır ve zaman
geçtikçe değişmeye, geliştirilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden belli bir bakım sürecine
ihtiyaç duyarlar. Bakım süreci bakım ve destek şeklinde de ifade edilebilir. Yazılımlarda bir
bakım ve destek aşamasının bulunmasının sebepleri şu şekilde ifade edilebilir:

Kullanıcıların programı öğrenmek ve kullanmak için belli bir zamana ihtiyacı
olması dolayısıyla program geliştiricilerin kullanıcılara eğitim vermesi, destekte bulunması,
gerekli noktalarda bakım yapması

Zaman içerisinde şişen veritabanı, ağırlaşan modüller gibi konularda
optimizasyon ve bakım yapılması

Müşterilerin ihtiyaçlarının değişmesi sonucunda yazılımın yeni ihtiyaçlara göre
adapte edilmesi

Zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere (kullanıcı sayısının değişmesi,
programın kurulacağı bilgisayar sayısının değişmesi, programın birlikte kullanılacağı işletim
sisteminin/tarayıcının/donanımın değişmesi gibi) sistemin ayak uydurması için adaptasyon
yapılması
Genelde bilinmese ve dikkat edilmese de bakım aşaması oldukça önemli bir aşamadır
ve yazılım mühendisliği bilim dalına göre bir yazılımın en uzun süren ve en çok maliyetin
ayrıldığı aşama bakım aşamasıdır/bakım aşaması olmalıdır. Şekil 2.4’te yazılım geliştirme
aşamaları ve aralarındaki ilişki ifade edilmiştir.
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Şekil 2.4: Yazılım Geliştirme Aşamaları
Bu şekil, yazılım aşamalarını belirlemede en önemli modellerden biri olan şelale
modelini ifade etmektedir. Dikkat edilirse ileri doğru giderken bir aşamadan ancak bir
sonrakine geçilebilir; ancak geri dönüşlerde her aşamadan önceki tüm aşamalara geçiş
sözkonusudur. Bunun sebebi, herhangi bir aşamada, önceki aşamalardan birinde bir hataya
rastlandığı zaman en başta hata yapılan aşamaya giderek hatanın düzeltilmesidir. Aradaki
aşamalarla ilgilenmeye, bu durumda gerek bulunmamaktadır.
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Uygulamalar


C programlama dili için 2 farklı derleyiciyi bilgisayarınıza indirin, nasıl

kullanıldğını öğrenin, iki derleyici arasındaki farkları bulun.


Herhangi bir veritabanı programında bir tablo oluşturarak bu tabloya çeşitli

alanlar ve kayıtlar ekleyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilgisayar programlamaya giriş kavramları, bilgissayar programlama ortamı
kavramları öğrenilmiştir.

41

Bölüm Soruları
1) Hangisi C programlama dilinde kullanıcıdan veri almak için kullanılan bir
komut değildir?
a) gets
b) printf
c) getchar
d) scanf
e) getch
2) Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde bir dosya komutu değildir?
a) fopen
b) fclose
c) fprintf
d) fmax
e) fscanf
3) Bir bilgisayar programının çalıştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Her bilgisayar programı makine diline çevrilir.
b) Her bilgisayar programı bir dosya olarak oluşturulur.
c) Her bilgisayar programının yazılacağı editör ve derleyici aynıdır.
taşır.

d) Her bilgisayar programının dosya uzantısı kendi programlama dilinin özelliklerini
e) Her bilgisayar programının kullandığı komutlar kendine özgüdür.

4) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar programlama editörleri ile ilgili yanlış bir
ifadedir?
a) Bilgisayar programlama ortamının kullanıcıya görünen yüzüdür.
b) Yüksek seviyede yazılmış bir bilgisayar programını makine diline çevirir.
c) Her editörün sahip olduğu özellikler kendisine özgüdür.
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d) Bilgisayar programının yazılması dışında başka fonksiyonları da bulunabilir.
e) Kendileri de birer bilgisayar programıdır.
5) Hangisi bilgisayar programlama ortamının direkt elemanlarından biri
değildir?
a) Yorumlayıcı
b) Editör
c) Derleyici
d) Bağlayıcı
e) İşletim Sistemi
6) Aşağıdakilerden hangisi derleyiciler ile yorumlayıcılar arasındaki farklardan
biri değildir?
a) Derleyiciler kodun tümünü birden ele alırken yorumlayıcılar satır satır ya da parça
parça ele alır.
b) Derleyiciler kaynak koddan hedef kod oluştururken, yorumlayıcılar direkt olarak
kaynak kodu çalıştırır.
c) Derleyiciler birer çevirici program iken yorumlayıcı çevirici bir program değildir.
d) Derleyici kodu doğrudan çalıştırırken, yorumlayıcı kodun analizi ile çalıştırılmasını
aynı anda yapar.
e) Her programlama dilinde yalnızca derleyici veya yorumlayıcı bulunur, ikisi birden
bulunmaz.
7) Bir bilgisayar programlama dilinde derleyici ya da yorumlayıcı kullanılıyor
olması hangi konuda fikir verebilir?
a) Seviyesi hakkında
b) Çalışma hızı hakkında
c) Taşınabilirliği hakkında
d) Dosya boyutu hakkında
e) Program yazma esneklik ve kolaylığı hakkında
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8) Bağlayıcı (linker) programların görevi nedir?
a) Yüksek seviyede yazılmış bir bilgisayar programını makine diline çevirir.
b) Derlenmiş program modüllerini birleştirerek tek bir parça haline getirir.
c) Programı oluşturan kodların yazıldığı ortamı sağlamaktır.
d) Bilgisayar programındaki hataları bulmaktır.
e) Bilgisayar programındaki uyumsuzlukları göstermektir.
9) Verilerin (özellikle büyük çaptaki) bilgisayar programlarının içinde değil,
veritabanlarında tutulması yaklaşımı benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?
a) Bilgisayar programında yavaş bir yapı oluşmasını engellemek
b) Bilgisayar programında veriler ile ilgili oluşabilecek hata oranını azaltmak
c) Veri kaybını engellemek
d) Veriler arasında sorgulama yapabilmek
e) Bilgisayarda kullanılan bellek miktarını azaltmak
10) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar programlarının sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
a) İşlevsellik
b) Güvenilirlik
c) Popülerlik
d) Verimlilik
e) Sürdürülebilirlik

CEVAPLAR
1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – b, 5 – e, 6 – e, 7 – d, 8 – b, 9 – e, 10 - c
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3. PROGRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI, PROGRAMLAMA
DİLLERİ VE PROGRAMLAMA YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Programların Sınıflandırılması
3.1.1. Sistem Programları
3.1.2. Uygulama Programları
3.2. Programlama Dili Nedir?
3.3. Programlama Dilleri Tarihçesi
3.3.1. Birinci Nesil Programlama : Makine Dili
3.3.2. İkinci Nesil Programlama : Assembly
3.3.3. Üçüncü Nesil Programlama : Orta Seviyeli Diller
3.3.4. Dördüncü Nesil Programlama : Yüksek Seviyeli Diller
3.3.5. Beşinci Nesil Programlama: Çok Yüksek Seviyeli Diller (Yapay Zeka
Dilleri)
3.4. Programlama Yaklaşımları
3.4.1. Komut-Merkezli Programlama Yaklaşımı
3.4.2. Yordamsal Programlama Yaklaşımı
3.4.3. Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming) Yaklaşımı
3.4.4. Etmene Yönelik Programlama (Agent Oriented Programming) Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Programlama dilleri hakkında hangi kriterlere göre sınıflandırmalar yapılmıştır?



Yapay zekâ dilleri ne demektir, hangi amaçla kullanılır?



Bundan sonra geliştirilecek olan programlama dillerinde hangi özelliklerin

geliştirilmesini, hangi özelliklerinin azaltılmasını veya kaldırılmasını beklersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Programlama çeşitleri hakkında bilgi edinmek.



Hangi tip bir problemi hangi tip bir bilgisayar programlama yaklaşımı ile
çözeceği konusunda fikir edinmek.
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Anahtar Kavramlar


Programlama dillerinin sınıflandırılması



Programlama yaklaşımları



Sistem programları



Uygulama programları
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Giriş
Bilgisayar programlarını pek çok şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bu bölümde bu
sınıflandırmalardan en önemlileri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca programlama dilleri ve
programlama yaklaşımları incelenmiştir.
Programlama dilleri geçmişten günümüze oldukça büyük bir gelişim göstermişlerdir.
Günümüzde programlama dilleri daha fazla işlemi daha kısa sürede ve daha kolay bir biçimde
yapabilecek duruma gelmiştir. Bu bölümde programlama dillerinin geçirdiği bu ilerlemeye de
yer verilmiştir.
Programlama yaklaşımı kavramı ise, bir bilgisayar programının gerçekleştirilebileceği
yolları ifade etmektedir. Bir bilgisayar programını, en uygun yaklaşımla gerçekleştirmek,
programın doğruluğunu, hızını ve verimini arttıracaktır.
Bu bölümün sonunda, öğrencinin program çeşitlerini, programlama dillerinin yaşadığı
ilerlemeleri ve bu ilerlemelerin getirdiği avantajları, farklı programlama yaklaşımlarını
öğrenmesi/hatırlaması ve bu bilgiler ışığında, bir program yazmadan önce ne tip programlama
mantığı, hangi programlama dili ve yaklaşımını kullanması gerektiğine karar verme yetisine
sahip olması beklenir.
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3.1. Programların Sınıflandırılması
Bilgisayar programları farklı özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Bunlardan bazıları
aşağıdaki şekildedir:
Uygulama alanlarına göre: Yazılımları, amaçları, yaptıkları işler ve kullanıldıkları
alanlara göre sınıflandırmak mümkündür. Bu gruba bilimsel yazılımlar, ticarî yazılımlar,
meslek yazılımları, mühendislik yazılımları, tıp yazılımları, mimarlık yazılımları, finans
yazılımları, çizelgeleme yazılımları, optimizasyon yazılımları, yapay zeka yazılımları,
güvenlik yazılımları, optimizasyon yazılımları, oyun yazılımları vb gibi özelleşmiş bir konu
için kullanılan yazılımlar girer. Örnekleri çoğaltmak kolaylıkla mümkündür.
Programlama diline göre: Bilgisayar programlarını, yazıldığı
programlama dilinin taşıdığı özelliklere göre sınıflandırmak mümkündür.

bilgisayar

Yarar-zarar durumuna göre: Bilgisayar yazılımları yarar-zarar durumlarına göre
sınıflandırılabilir. Burada yararlı yazılım kısmı oldukça geniştir, sistem yazılımları, her türlü
otomasyon ya da özel amaçlı yazılım örnek olarak verilebilir. Zararlı yazılıma ise virüsler ve
türevleri (truva atları, solucanlar, tavşanlar, casus yazılımlar vs) sayılabilir.
Bilgisayar programlarında bu tarz sınıflandırmalar mevcut olmasına rağmen en önemli
sınıflandırma sistem programı/uygulama programı sınıflandırmasıdır.

3.1.1. Sistem Programları
Sistem programları ya da sistem yazılımları, bilgisayar sisteminin çalışması için
gerekli olan işlevleri yerine getiren yazılımlar olarak ifade edilebilir. Bunlar çoğunlukla
büyük çaplı yazılımlardır ve profesyoneller tarafından yazılır. Son kullanıcıların genelde
ilgilenmediği, çoğunlukla hiç görmediği, muhattap olmak zorunda pek kalmadığı, daha alt
seviye programlama dilleri ile yazılan yazılımlardır. En önemli örnekleri aşağıdakilerdir.


işletim sistemleri



derleyiciler



yorumlayıcılar



bağlayıcılar



donanım sürücüleri



programlama dillerinin kendileri



hizmet programları



sunucu yazılımları
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3.1.2. Uygulama Programları
Uygulama programları, özelleşmiş bir amacı karşılamak için yazılan, kullanıcının
direkt olarak ilgilendiği, kullanıcı dostu arayüzlerle hazırlanmış, çoğunlukla üst seviye
programlama dilleri ile yazılmış yazılımlardır. Paket program olarak adlandırılan program
tipleri de bu sınıfa girmektedir. En önemli örnekleri


ofis programları
o

kelime işlem programları

o

hesap tablosu programları

o

sunum programları

o

veritabanı programları



ticarî programlar



eğitim programları



internet programları



multimedya ve grafik programları



oyunlar



otomasyonlar

olarak verilebilir.
Otomasyonlar, en önemli uygulama yazılımı ailesini ifade eder ve bazı kaynaklarda
uygulama yazılımları ile bire-bir aynı anlamda kullanılır. Bir konu hakkında yapılacak tüm
işlemlerin baştan sonra programa dökülmesi ve bu şekilde takip edilmesi anlamına gelen
otomasyon günümüzde pek çok kullanım alanına sahiptir. Bazı otomasyon örnekleri aşağıda
verilmiştir :


Hastane otomasyonu



Öğrenci işleri otomasyonu



Havaalanı otomasyonu



Kütüphane otomasyonu



İşletme/firma otomasyonu



Otogar otomasyonu



Dershane otomasyonu



Yemekhane otomasyonu
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Otel rezervasyon otomasyonu



İmalat süreci otomasyonu

3.2. Programlama Dili Nedir?
Programlama dili, en basit şekilde bir bilgisayar programı oluşturmak için kullanılan,
doğal dillere benzer şekilde kendi alfabesi, kuralları, gramer yapısı bulunan yapay diller
olarak tanımlanabilir. Doğal dillere (Türkçe, İngilizce, Çince) benzer şekilde, kendilerine ait
alfabeleri, sözcük oluşturma şekilleri, farklı yapıları, yazım kuralları mevcuttur. Bilgisayar
programı yazmayı hedefleyen bir kişiden, kullanacağı programlama dilinin kurallarını genel
olarak bilmesi beklenir ancak bir dilin tüm kurallarını bilmek çoğunlukla mümkün olmaz.
Bu durumda yazılan örnek programlar ya da bilgisayar programları ile ilgili kaynaklar rehber
olarak kullanılabilir. Çünkü bilgisayar programlama dillerinin temeli, yazım kuralları değil
yapısı ve özellikleridir.

3.3. Programlama Dilleri Tarihçesi
Programlama ve programlama dilleri geçmişten günümüze oldukça büyük gelişmeler
kaydetmiştir. Bunlar, çoğu kaynakta genel olarak beş seviyeye ve devreye ayrılır ve
programlama seviyesi ile programlama dili eşleştirmesi şu şekilde ifade edilir (Küçük, 2012) :


Birinci Nesil Programlama :

Makine Dili



İkinci Nesil Programlama :

Assembly



Üçüncü Nesil Programlama : Orta Seviyeli Diller



Dördüncü Nesil Programlama :



Beşinci Nesil Programlama : Çok Yüksek Seviyeli Diller (Yapay Zeka Dilleri)

Yüksek Seviyeli Diller

Programlama dilleri genel olarak birbirinden türemiştir, diğer bir deyişle yeni bir
programlama dili, eski bir veya birkaç programlama dilinin özelliklerini mutlaka taşır. Yeni
bir dil üretilirken amaç, eski dillerde eksik veya yanlış görülen tarafların giderilmesi ve
böylece yeni dilin daha güçlü bir yapıya sahip olmasıdır. Şekil 3.1’de programlama dillerinin
tarihçesini ve birbiriyle olan ilişkisini gösteren bir şema bulunmaktadır (WEB: Programlama
Dillerinin Tarihçesi).
Genel olarak programlama dilinin seviyesi arttıkça, taşınabilirliği de buna paralel
olarak artar, makineye bağımlılığı azalır, programcının düşünmesi gereken durumlar azalır,
daha hızlı ve daha esnek bir yapıya sahip olur.
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3.3.1. Birinci Nesil Programlama : Makine Dili
En ilkel programlama yaklaşımı ve dilinin kullanıldığı nesil olarak ifade edilebilir.
Bu dönemde kullanılan bilgisayarlar, günümüz bilgisayarlarının yanında bilgisayar olarak
sayılamayacak kadar hantal yapılı, az hafızalı ve ilkel aletlerdir. Kart okuyucularının işletim
sistemi olarak kullanıldığı bu dönemde, yalnızca 0-1’lerden oluşan, bilgisayar donanımına
direkt olarak etki eden, hafıza kontrolünü, işlemleri, değişkenleri, akışı ve buna benzer şekilde
bir programda bulunan her noktayı programcının kontrolüne bırakan makine dili
kullanılmaktaydı. Makine dili, bilgisayarın donanımına direkt olarak etki ettiğinden,
işlemciden işlemciye farklılık gösterir. Bu durumda da her bilgisayarda ayrı ayrı kullanılan,
makineye bağımlı bir programlama dili olması, hantal bir yapısının bulunması, işlem
yapmanın zor olması, tüm herşeyi kullanıcının düşünmesi gibi dezavantajlı durumlar
meydana gelir. Bu dönemde programların taşınması gibi bir durum sözkonusu değildi ve
yazılımcı çalıştığı sistemin değişmesi halinde yeniden bir sistem ve programlama dili
öğrenmek zorunda kalmaktaydı.
Aşağıdaki şekilde ekrana “Hello world” yazdıran bir makine dili örneği
gösterilmektedir (WEB : Programlama Temelleri/ Programlama Araçları).
1011101100010001 0000000110111001 0000110100000000 1011010000001110
1000101000000111 0100001111001101 0001000011100010 1111100111001101
0010000001001000 0110010101101100 0110110001101111 0010110000100000
0101011101101111 0111001001101100 0110010000100001
0-1’ler yerine aynı kod 16’lık tabanda (hexadecimal şekilde) şöyle ifade edilir (WEB :
Programlama Temelleri/ Programlama Araçları).
BB 11 01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57
6F 72 6C 64 21

3.3.2. İkinci Nesil Programlama: Assembly
Assembly, makine dilinden yalnızca bir adım ileride olan, yalnızca bazı metin ya da
sembollerle ifadenin devreye girdiği bir programlama dilidir. Günümüzde kullanılan yüksek
seviyeli dillerin hemen her birinin desteklediği ve bu dillerde yazılan programları bilgisayarın
anlayabileceği makine diline çevirici bir özellik de taşıyan Assembly dili bu özelliği ile
çevirici dil olarak da adlandırılır. Aşağıda Intel Assembler 80186 ve daha üst versiyonlar için
Assembly komutlarının bazıları verilmiştir (WEB : Intel).
MOV : herhangi bir noktadaki değeri başka bir noktaya aktarır.
PUSH : bir noktadaki değeri alır.
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POP : bir değeri, belli bir noktaya aktarır.
JUMP : programın işeyişini gösterilen başka bir yere taşır.
LOOP : döngü işlemini gerçekleştiren komutlardır, sayaç 0 olana kadar çalışırlar.
DEC : bulunduğu noktadaki değeri 1 azaltır.

Şekil 3.1: Programlama Dillerinin Birbirleri İle Olan İlişkisi

3.3.3. Üçüncü Nesil Programlama : Orta Seviyeli Diller
Bilgisayar programlama mantığının gerçek anlamda oturmaya başladığı nesil olarak
ifade edilebilir. Burada, 0-1’lerden tamamen kurtulan programcı, artık ne yapmak istediğini,
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bilgisayara daha net bir biçimde anlatmaya başlamıştır. Komutları genel olarak İngilizce
kelimelerden oluştuğundan bu tip dillerin yapısını ve gramerini öğrenmek oldukça kolaydır.
Genel olarak bilgisayar işlemcisinden dolayısıyla makineden bağımsız olan bu programlama
dili sınıfında kabul edilen programlama dilleri C, C++ (C Plus Plus) , C#(C Sharp)’tır.
Aşağıdaki Şekil 3.2’de C dilinde ekrana “Hello World” yazan bir program parçası,
Şekil 3.3’te ise bu programın derlenmesi sonucunda oluşacak olan ekran görülmektedir.

Şekil 3.2: C Dili Program Örneği - Editör
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Şekil 3.3: C Dili Program Örneği – Ekran

3.3.4. Dördüncü Nesil Programlama: Yüksek Seviyeli Diller
Programlama dilinin daha da esnekleştiği ve kolaylaştığı dönem olarak ifade edilebilir.
Bu grupta kabul edilen programlama dilleri şu şekildedir: Fortran, Basic, Pascal, Cobol.
Çoğu kişi tarafından bu seviyedeki programlama dillerini ilk etapta öğrenmenin biraz daha
kolay olduğu kabul edilir. Esnek ve hızlı programlama dilleridir.

3.3.5. Beşinci Nesil Programlama : Çok Yüksek Seviyeli Diller (Yapay
Zekâ Dilleri)
Bu seviye, programcının bilgisayara artık nasıl yapacağını anlatmadığı, yalnızca ne
yapacağını anlattığı bir seviyedir. Burada amaçlanan insan gibi düşünebilen, öğrenebilen,
karar verebilen akıllı sistemlerin geliştirilmesidir. Örnek olarak LISP, PROLOG gibi diller
gösterilebilir.
Bu dillerde, önceki nesil dillerinden farklı olarak dilin kuralları bir küme şeklinde
verilir ve o kural kümesine göre çıkarımlar yapılır. Örneğin C dilinde bir değişkeni
kullanabilmek için öncelikle değişkeni türü ve ismi ile tanımlamak gerekirken, LISP dilinde
bir ifadeye değer atamak o ifadenin değişken olması için yeterlidir.

3.4. Programlama Yaklaşımları
Zaman içerisinde programlama seviyesi ve programlama dillerinin özellikleri değiştiği
gibi, programlama yaklaşımları da çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, genellikle bilgisayar
programlarının kullanıldığı uygulamaların çeşitlenmesinden kaynaklanmıştır. Genel olarak
programlama yaklaşımları şu şekilde ifade edilebilir:
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3.4.1. Komut-Merkezli Programlama Yaklaşımı
En alt seviye olan makine seviyesinden çok da uzaklaşmayan bu programlama
yaklaşımı, yapılacak tüm işlerin birer komut ile gerçekleştirilmesini sağlar. Mouse ile tıklama
vb girişler olası değildir. Komut, programcının bilgisayara yaptırtmak istediği işi anlatabilmek
amacıyla verdiği emir olarak ifade edilebilir. Bu yaklaşımda, herşey programcının verdiği
komutlara bağlıdır ve tek bir parça halinde, programı akışı yukarıdan aşağıya doğru gidecek
ve herhangi bir yerde dallanma yapamayacak biçimde programcı tarafından oluşturulur.

3.4.2. Yordamsal Programlama Yaklaşımı
Yordam, her biri ayrı bir anlam taşıyan ve ayrı bir program gibi kabul edilebilecek
program parçalarına verilen isimdir ve altprogram ya da fonksiyon şeklinde de anılmaktadır.
Yordamsal programlama yaklaşımı ise, programların tek bir parça halinde yazılması yerine,
fonksiyonlar halinde yazılmasını ifade eden bir yaklaşımdır. Bu şekildeki programlama
yaklaşımı, program akışının yukarıdan aşağıya gitmesinden kurtulup daha esnek bir yapı
kazanması ve gerektiği zaman yukarıya geri dönebilmesi ve bunu tekrar tekrar yapabilmesi
yeteneğini getirmektedir. Yordamsal yaklaşımın, bilgisayar programlarına getirdiği pek çok
fayda bulunmaktadır:

Hatayı takip etmek kolaylaşır. Program parçalar halinde olduğundan nerede hata
yapıldığı kolayca görülebilir.

Kod tekrarı azalır. Bir bilgisayar programında kimi zaman aynı işlemlerin pek
çok kez tekrarlanması gerekebilir. Bu durumda her seferinde bütün kodun yazılması gerekir.
Halbuki yordamsal programlamada her seferinde kodun tamamını yazmak yerine, kod bir
fonksiyon halinde yazılarak gerekli olduğu noktalarda yalnızca çağrılır. Bu sayede kod tekrarı
azalmış olur. Özellikle büyük projelerde binlerce satır kodu azaltmak mümkün olabilir.

Değişiklik yapmak kolaylaşır. Yordamsal
olmayan dillerle yazılmış bir
bilgisayar programında bir kodun çokça tekrar edilmesi gerektiğini (örneğin 100 kez)
düşünelim. Eğer kullanıcı daha sonra bu kod parçasında bir hata yaptığını fark ederse 100 ayrı
parçaya girip kodları tek tek değiştirmesi gerekecekti. Halbuki yordamsal dillerde, bunu bir
fonksiyon içerisine yazıp çağırdığında yalnızca fonksiyonun tanımı içerisinde değişiklik
yapması yeterli olacaktır. Diğer kısımlar zaten bu fonksiyon tanımlaması kısmını
çağırdığından otomatik olarak düzelmiş olacaklardır.

3.4.3.
Nesneye
Yönelik
Programming) Yaklaşımı

Programlama

(Object

Oriented

İlk iki yaklaşıma göre oldukça farklı bir mantığa sahip olan nesneye yönelik
programlama yaklaşımı, günümüzde en popüler bilgisayar programlama yaklaşımlarından
biridir. Bu yaklaşım, programdaki herşeyi, gerçek dünyadaki nesnelere benzer bir yaklaşımla
ele alır. Bu nesnelerin özellikleri, gerçekleştirebilecekleri işlemler (diğer bir deyişle
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metotları), bağlı bulundukları sınıf, bu sınıfla ve bu sınıftaki diğer nesnelerle olan ilişkileri
üzerinden ilerleyen bu yaklaşım, programlamayı soyut bir kavram olmaktan çıkararak daha
somut bir hale getirir ve böylece bilgisayar programı yazmayı düşünen kişilerin kafasında,
konunun daha çok oturmasını sağlayarak daha iyi ve verimli programların oluşmasına
yardımcı olur.
Nesneye yönelik programlama başlı başına bir ders ve kitap doldurabilecek genişlikte
bir konudur. Burada yalnızca bazı birkaç özelliği ifade edilecektir.
Şu ana kadar açıklanan programlama yaklaşımlarında kodlar direkt olarak yazılmakta
ve sırayla derlenmekteydi. Nesneye yönelik programlama yaklaşımında gerekli olabilecek
nesneler, özellikleri, gerçekleştirdiği işlemler birer kod parçası halinde yazılır ve ihtiyaç
oldukça kullanılır. Ayrıca nesnelerin birleşrek sınıfları oluşturması; bir nesnede var olan bir
özelliğin veya işlevin diğer bir nesne tarafından kullanılması; bir nesnede başka anlama gelen
bir özelliğin diğer nesnede diğer bir anlama gelmesi gibi farklı özellikleri mevcuttur.

3.4.4. Etmene Yönelik Programlama (Agent Oriented Programming)
Yaklaşımı
Bilgisayar programlama, günümüzde artık başka boyutlara geçmiş ve yapay zekâ
dalında ilerlemeye başlamıştır. Yapay zekâ, insanlar gibi düşünebilen, karar verebilen,
tanıyabilen, öğrenebilen, eksik bilgileri tamamlayabilen sistemler geliştirebilmek için yapılan
çalışmalara ve bu bilimdalına verilen isimdir. Yapay zekâ alanında kullanılan genel
programlama yaklaşımı etmene yönelik (ya da etmen tabanlı) yaklaşım olarak
isimlendirilmektedir. Bu yaklaşıma adını veren etmen (agent) belirli bir amacı olan, etrafını
algılayan, algıladıklarını anlamlandıran ve bu anlamlandırma neticesinde çeşitli tepkiler veren
özerk yapay zekâ sistemlerine verilen isimdir. Etmen tabanlı yaklaşımda, nesneye yönelik
programlama yaklaşımına benzer şekilde, herşey gerçek dünyadakine benzetilir ve gerçek
yaşamdaki her öğe bir etmen olarak ele alınır. Yine nesneye yönelik programlamaya benzer
şekilde, bu etmenlerin özellikleri, birbirleri ile ilişkileri ele alır ve en uygun, en verimli etmeni
oluşturmaya çalışır (WEB: Etmene Yönelik Programlama).
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Uygulamalar


JAVA dilinin özelliklerini araştırın.


Üçüncü nesil bir programlama dili ile yazılmış ve beşinci nesil bir programlama
dili ile yazılmış birer bilgisayar programı bulun ve inceleyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, farklı programlama dilleri ve programlama yaklaşımları öğrenilmiş;
hangi tip bilgisayar programları için hangi programlama dillerinin kullanılabileceği hakkında
fikir edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda bilgisayar programı ile ilgili verilen örneklerden hangisi sınıflandırma
çeşidine uygun bir biçimde verilmemiştir?
a) Uygulama alanlarına göre: Yüksek seviyeli dil ile yazılmış program
b) Programlama diline göre: C dilinde yazılmış program
c) Yarar-zarar durumuna göre: Virüs programı
d) Uygulama alanlarına göre: Muhasebe programı
e) Programlama diline göre: Makine dilinde yazılmış program
2) Aşağıdakilerden hangisi bir sistem programı örneği değildir?
a) İşletim sistemleri
b) Derleyiciler
c) Yorumlayıcılar
d) Ofis programları
e) Donanım sürücüleri
3) I. Otomasyonlar
II. Sunum programları
III.Bilgisayar oyunları
Yukarıdakilerden hangileri uygulama programıdır?
a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
4) Bilgisayar programlama dillerinin tarihsel gelişimi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Makine Dili – Fortran – Lisp –Assembly – C
b) Assembly– Makine Dili –C –Fortran – Lisp
c) Makine Dili – Assembly –Fortran – C – Lisp
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d) Makine Dili – Assembly – C – Fortran – Lisp
e) Assembly –Makine Dili – Fortran – C – Lisp
5) Assembly dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Assembly dili, İngilizce komutlar içermektedir.
b) Assembly dili makine diline göre daha yüksek seviyeli bir dildir.
c) Assembly dili makine diline göre daha taşınabilir bir dildir.
d) Diğer yüksek seviyeli diller Assembly dilini desteklemez.
e) Assembly dilinin çevirici program özelliği bulunmaktadır.
6) Aşağıdakilerden hangileri orta seviyeli programlama dilleridir?
I. C
II. Prolog
III. C++
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III
7) Aşağıdakilerden hangisi dördüncü seviye bir programlama dili değildir?
a) Fortran
b) Lisp
c) Cobol
d) Basic
e) Pascal
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8) I. Bilgisayara bir işlemin nasıl yapacağını anlatmaya gerek yoktur, sadece ne
yapacağını anlatmak yeterlidir.
II. Bu diller, insan gibi düşünebilen akıllı sistemler geliştirilmeyi amaçlar.
III. Bu dillerde, önceki nesil dillerinden farklı olarak dilin kuralları bir küme
şeklinde verilir.
Yukarıdakilerden hangileri yapay zekâ dilleri ile ilgili olarak doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
9) I. Taşınabilirlik artar.
II. Makine diline yaklaşılır.
III. Kullanım kolaylığı artar.
Programlama dillerinin seviyesi arttıkça yukarıdaki durumlardan hangileri
meydana gelir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
10) Aşağıdaki kavramlardan hangisi, yordamsal programlama yaklaşımında
bulunduğu halde, komut merkezli programlama yaklaşımında bulunmaz?
a) Alt program
b) Değişken
c) Komut
d) Veri
e) Parametre
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CEVAPLAR
1 – a, 2 – d, 3 – e, 4 – d, 5 – d, 6 – e, 7 – b, 8 – e, 9 – d,10 – a,
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4. ALGORİTMA KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Algoritma Nedir
4.2. Algoritmada Bulunması Gereken Özellikler
4.3. Algoritma İfade Biçimleri
4.3.1. Doğal Dil
4.3.2. Adım Adım
4.3.3. Pseudokod
4.3.4. Akış Şeması
4.4. Algoritma Takip Tablosu

67

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Algoritma kelimesinin kökeni nereden gelmektedir? Bu kelime, orijinalinde ne

anlama gelmektedir?


En çok kullanılan algoritma ifade biçimi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Algoritma kavramını öğrenmek



Algoritma ifade biçimlerini öğrenmek



Algoritma takip tablosunun amacını ve kullanımını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Algoritma



Pseudokod



Akış şeması
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Giriş
Algoritma, bir işi gerçekleştirebilmek ya da bir problemi çözebilmek amacıyla
oluşturulan işlemler bütünüdür ve hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek önemli bir
kavramdır.
Aynı şekilde bilgisayar programlama konusunda da önem arz etmektedir. Daha önceki
bölümlerde yazılım geliştirme aşamalarından bahsedilmiş ve ilk etapta önce yazılımın
ihtiyaçların, problemlerin, sahip olduğu kaynakların belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
O zaman algoritma kelimesi kullanılmamış olsa da algoritma tam olarak bu kısmı
ifade etmektedir.
Bir bilgisayar programlama ders notunda algoritma kavramının açıklanmaması,
öğrencilerin program tasarımı yapmalarını zorlaştıracak bir durumdur. Dolayısıyla bu ders
notunun, bu bölümü ve sonraki iki bölümü, algoritma kavramına ayrılmıştır.
Bu bölümde, algoritma kavramının tanımı ve bir algoritmada bulunması gereken
özellikler verilmiş; mevcut olan algoritma ifade biçimleri tanıtılmıştır. Ayrıca bir
algoritmanın doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmemizi sağlayan algoritma
takip tablosu anlatılmıştır.
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4.1. Algoritma Nedir?
Algoritma en genel tanımıyla “Bir işin gerçekleştirilmesi ya da bir problemin
çözülmesi için gerçekleştirilen işlemler dizisidir.” Literatürde algoritma ile ilgili farklı
tanımlar da bulmak mümkündür. Bazıları aşağıda verilmiştir.
•
Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür
(MEB, 2007).
•
Algoritma; bilgisayar programcılığı yolunda ilerlemek isteyen herkesin ilk
uğrayacağı duraktır (Çamoğlu, 2011).
•
Adım adım işlem basamaklarının yazılması olayına algoritma denir (WEB :
Algoritma ve Programlama Nedir?).
Algoritma aslında günlük hayata yabancı bir kavram değildir. Yemek tarifleri, yol
tarifleri, bir dersi geçmek için izlenmesi gereken yöntem, çizelgeleme işlemleri, sayısal
formülasyonların uygulamaları, bilgisayar oyunlarında aşama geçmek, seviye yükseltmek için
yapılan işlemler, bir işletmenin kârını arttırmak için yaptığı planlamalar, bir öğrencinin
ödevlerini yetiştirmek için yaptığı düzenlemeler, bir ev ya da alana eşyaları sığdırmak için
yapılan ölçümler ve daha pek çok işlem esasında birer algoritmadır. Bir problemi direkt
olarak çözmeye başlamak yerine algoritma oluşturarak çözmenin pek çok olumlu yanı
bulunmaktadır:
•

İşlemler daha düzenli olur.

•

İşlem sırası düzgün bir biçimde belirlenir.

•

Her adımda gerçekleştirilecek işlem parçaları, bu parçaları için gerekli olan
ihtiyaçlar kolaylıkla belirlenir.

•

İşlem sayısı, adım sayısı, işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan zaman
kolaylıkla ölçülür.

•

Bir sonraki adımda gerçekleşecek olan durumlar kolayca tahmin edilebilir.

•

Hatalar kolayca belirlenebilir.

4.2. Algoritmada Bulunması Gereken Özellikler
Bu başlığı iki grupta incelemek uygun görülmüştür. İlki, bir çözüm yönteminin
algoritma olarak kabul edilmesi için o yöntemin sahip olması gereken mutlak özellikler;
ikincisi bir algoritmanın tercih edilmesi için sahip olması gereken keyfî ancak faydalı
özellikler.
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Bir problemin her çözüm yolu algoritma değildir. Algoritma olmayan bir şey de
formülize edilemez, bilgisayar programına dönüştürülemez. Bu yüzden öncelikle bir çözüm
yönteminin algoritma olarak ifade edilebilmesi için sahip olması gereken mutlak özellikleri
inceleyelim. Bu özellikler şu şekilde ifade edilebilir (Onal, 2000):

Sonluluk : Sonluluk kavramı, algoritmalarda iki anlama gelmektedir : sonlu
sayıda adım ve sonlu zaman. Bir algoritma sonlu adımdan oluşmalı ve sonlu bir zaman
içerisinde sonuca ulaşmalıdır.

Genellik : Bir algoritma, üzerinde çalıştığı kümenin yalnızca bazı elemanları
için değil, tüm elemanlar için doğru sonuç üretebilmelidir. Tamsayılarda mevcut olan bir
problemi çözmek istediğimizde, belli tamsayılar için doğru, diğerleri için yanlış sonuç üreten
bir algoritma kabul edilemez. Tüm tamsayılar için formülasyonu uygulayan ve doğru sonuç
üreten bir algoritma geliştirilmelidir.

Kesinlik : Bir algoritmanın ürettiği sonuç kesin olmalıdır. Bir algoritma aynı
giriş verisi ve aynı şartlarla kaç kez çalıştırılırsa çalıştırılsın aynı sonucu üretmelidir. Farklı
zamanlarda farklı sonuç üreten bir algoritma, algoritma olarak kabul edilemez.
Bu özelliğe yanılmazlık özelliği de denir.

Giriş-çıkış : Her algoritma bir veya daha fazla girişten bir veya daha fazla çıkış
üretmek için tasarlanmıştır. Girişi olmadan çıkışı olan; girişi olup da çıkışı olmayan veya her
ikisi de bulunmayan çözüm yöntemleri algoritma değildir.

Adımlardan oluşma : Algoritmalar, adımlardan oluşmalıdır. Adımların sırası
önemlidir. Adımların birinin sonucu diğerinin girişi olabilir. Veya aynı anda
gerçekleşebilecek adımlar bulunabilir. Bunları belirlemek ve doğru bir şekilde yerleştirmek,
bir algoritmanın olmazsa olmazıdır.
İkinci grup özellikler içinse şu şekilde bir açıklama yapmak uygun olacaktır. Bir
problem pek çok farklı algoritma ile çözülebilir. Bir problemi 100 kişilik bir sınıfa sorup
problemin çözümü için bir algoritma tasarlamalarını istesek, (her biri ayrı algoritma geliştirir
demek belki biraz iddialı olur ama) pek çok farklı algoritma oluşturulacağı muhakkaktır.
Küçük çaplı işlemlerde belki pek önemi olmayabilir ancak büyük çaplı işlemlerde hangi
algoritmanın kullanılması gerektiği önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir
problemi çözmek için bir algoritmayı tasarlamak yetmez, bu algoritmanın sahip olması
gereken bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde ifade edilebilir :


Verimlilik : Bir problemin çözümü için birden fazla algoritma alternatifi varsa,

bunlar arasından en verimli olan genelde tercih edilen algoritma olur. Verimlilikten
kastedilen, her zaman olduğu gibi kaynakları az kullanmaktır. Kaynaklarımız, algoritmanın
oluşturulduğu probleme göre her şey olabilir. Bilgisayar sistemlerinde kaynak olarak ifade
edilenler ise zaman ve bellek miktarıdır. Ayrıca adım sayısı da bir verimlilik kriteri olarak
ifade edilebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, adım sayısı derken algoritmanın
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uzunluğundan değil, gerçekleştirdiği adımların sayısından bahsediyor olmamızdır. Yazımı
uzun bir algoritma, yazımı daha kısa olan bir algoritmadan daha az adımda sonuca ulaşabilir.
Yazım uzunluğu ile adım sayısı arasında bir ilişki bulunmamaktadır.


Kolay anlaşılabilirlik : Bir algoritma, bir bilgisayar programı, bir çizelge, bir

sistem vb kurmak için planlama yapılan ilk adımdır. Dolayısıyla bir algoritma ne kadar kolay
anlaşılır ve takip edilebilir olursa sonrasındaki sistemi ya da programı tasarlamak daha kolay
olacaktır.


Standardizasyon : Kolay anlaşılabilirliği sağlayan noktalardan biridir. Bir

algoritmadaki ifadeler, giriş-çıkış birimleri, işlemler bir standart içerisinde ifade edilmelidir.
Bir problem için algoritma oluştururken sırasıyla


problemde kaç adet değişken olduğu belirlenmelidir,



problemin başlangıç aşamasında bu değişkenlerin ilk değerlerinin olup olmadığı

belirlenmelidir, ilk değişkenden kastedilen, problemin çözümüne başlangıç anında
değişkenlerin mutlaka sahip olmaları gereken bir değerlerinin olup olmamasıdır.


karar verilmesi gereken (ya da diğer bir deyişle kontrol edilmesi gereken) bir

durum olup olmadığı belirlenmelidir, böyle bir durum varsa hangi durumda hangi adıma
gidilmesi gerektiği belirlenmelidir,


yapılacak işlemler belirlenmelidir.

problemde kaç adet değişken olduğu belirlenmelidir : Örneğin 3 sayının
ortalamasının alınması probleminde, 3 sayının önce toplamının bulunacağını ardından
bulunan bu toplamın 3’e bölüneceğini düşünecek olursak sayi1, sayi2, sayi3, toplam ve ort
şeklinde 5 adet değişken kullanılmalıdır. Toplama işlemini yapmadan direkt ortalama işlemini
yapacak olan bir algoritmada sayi1, sayi2, sayi3 ve ort değişkenleri yeterli olacaktır. Bir başka
algoritmanın tüm sayıları aynı anda toplamak yerine adım adım aynı değişkende tutup
toplamayı planladığı düşünülürse, böyle bir algoritmada sayi, toplam ve ort değişkenleri
yeterli olacaktır.
problemin başlangıç aşamasında bu değişkenlerin ilk değerlerinin olup olmadığı
belirlenmelidir : Bazı değişkenlerin değerleri, program esnasında kullanıcıdan, dosyadan,
internetten, başka sistemlerden alınabilir, ya da başka elemanlara bağlı olarak hesaplanabilir,
bazılarının değeri ise programın gidişatını etkilediğinden ilk başta belirlenmelidir. Örneğin
herhangi bir elemanın sayısının tutan sayaç değişkenlerinin değerleri algoritmaya başlarken 0
olmalıdır, çünkü o elemandan başta hiç bulunmamaktadır. Adım adım toplam değerinin elde
edileceği algoritmalarda toplam değerini tutacak olan değişkenin değeri ilk başta 0 olmalıdır,
çünkü başka herhangi bir değer olursa toplamı etkiler. Benzer şekilde adım adım çarpımın
hesaplandığı bir algoritmada, çarpım değeri başlangıçta 1 olmalıdır, çünkü başka bir değer
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olursa çarpımın değerini etkiler. Buna göre değişkenlerin ilk değerlerinin bulunup
bulunmayacağı, varsa bu ilk değerin kaç olacağı, algoritma tasarlanırken karar verilmesi
gereken bir durumdur.
karar verilmesi gereken (ya da diğer bir deyişle kontrol edilmesi gereken) bir
durum olup olmadığı belirlenmelidir, böyle bir durum varsa hangi durumda hangi
adıma gidilmesi gerektiği belirlenmelidir: Bir algoritmada boş bir durum olamaz. Diğer bir
deyişle her durumun bir karşılığı olması gerekir. Algoritmanın gidişatını değiştirecek her
durum kontrol edilmeli ve bu durumlarda neler yapılması gerektiği belirlenmelidir. Örneğin
faktöriyel hesabı yapan bir algoritmada, kullanıcının faktöriyelini almak istediği sayının 1)
tamsayı olup olmadığı 2) negatif olup olmadığı 3) 0 veya 1 olup olmadığı kontrol edilmelidir,
çünkü bunlar faktöriyel işleminin özel durumlarıdır. Benzeri şekilde üs işlemini yapan bir
algoritmada, üssü alınacak taban sayısının kesirli olup olmadığı kontrol edilmelidir, üs
sayısının 0 veya negatif olma durumu kontrol edilmelidir. Tüm bu durumlar belirlendikten
sonra, her durumda ne yapılması gerektiği de belirlenmeli ve algoritma ona göre
tasarlanmalıdır.
yapılacak işlemler belirlenmelidir : Bu madde zaten algoritmanın temelini ifade
etmektedir. “Yapılacak işlemler belirlenmelidir.” cümlesinin içerisine “Hangi işlem hangi
sırada yapılmalıdır?”, “Hangi işlemin sonucu diğerinin çıkışıdır?”, “Hangi işlemler aynı anda
paralel olarak yapılabilir?” gibi soruların cevaplandırılması girmektedir.

4.3. Algoritma İfade Biçimleri
Bir algoritma farklı yollarla ifade edilebilir. Bu bölümde en çok kullanılan ifade
biçimleri incelenmiştir. Bunlar, doğal dil, adım adım, pseudokod ve akış şemasıdır.

4.3.1. Doğal Dil
Bir kişiye bir problemi çözmesi için bir yol bulması söylendiğinde, diğer bir deyişle
bir algoritma kurması istendiğinde elbette ilk akla gelecek olan, bu kişinin bu algoritmayı
kullandığı dil ile ifade etmesidir. Doğal ile ifade etmek, bir algoritmayı, Türkçe, İngilizce,
Çince gibi günlük yaşantımızda kullandığımız dilin özelliklerini ve yapısını kullanarak,
cümleler ile ifade etmektir. Örneğin 3 sayının ortalamasını bulma işlemini doğal dil
kullanarak tasarladığımız bir algoritma ile çözelim. Karşımızdaki muhtemelen şu şekilde bir
cümle kuracaktır : “İlk sayıyı alırsın, sonra ikinci sayıyı alırsın, sonra üçüncü sayıyı alır ve
toplama işlemi yaparsın, sonucu 3’e bölersin.” İlk etapta oldukça mantıklı, pratik bir yol gibi
görünüyor öyle değil mi? Peki ya 100 sayının ortalaması alınacaksa? Bu durumda kullanıcının
“İlk sayıyı al, ikinci sayıyı al, üçüncü sayıyı al……………………………….., doksan
dokuzuncu sayıyı al, yüzüncü sayıyı al, toplama işlemi yap, sonucu 100’e böl” şeklinde bir
cümle kullanması gerekecektir ki bu da oldukça uzun ve mantıksız bir yoldur. Diğer taraftan,
ya algoritmada ortalaması alınacak sayı miktarı bilinmiyorsa, (ki bu programlamada oldukça
olası bir durumdur, herşey baştan belli olmaz, program içinde kullanıcı ile belirlenebilir) bu
durumda nasıl bir cümle yani algoritma kurulur?“İlk sayıyı al, sayı miktarı şu an 1, başka sayı
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girilmeyecekse toplamı direkt 1’e böl, girilecekse ikinci sayıyı al, sayı miktarı şu an 2, başka
sayı girilmeyecekse toplamı 2’ye böl, girilecekse üçüncü sayıyı al, sayı miktarı şu an 3, başka
sayı girilmeyecekse toplamı 3’e böl, girilecekse dördüncü sayıyı al,sayı miktarı şu an 4, başka
sayı girilmeyecekse toplamı 4’e böl, … girilecekse n. sayıyı al,sayı miktarı şu an n,başka sayı
girilmeyecekse toplamı n’e böl”. Evet biraz karışmaya başladı. Başka bir soru daha soralım.
Ya bu algoritmayı alıp programa dökecek kişi Türkçe bilmiyorsa, veya dilbisi kuralları
konusunda iyi değilse ve bizim kullandığımız işaretleri, vurguları anlayamazsa? Bu ve bunun
gibi problemler, doğal dille algoritma ifadesinde oldukça sıklıkla rastlanabilecek sorunlardır.
Doğal dil kullanımı rahat görünmekle beraber oldukça fazla sorunu peşinde
getirmektedir :
•

Ortak çalışılacak kişilerin bizimle aynı dili bilmiyor olması

•
Cümlelerin uzunluğu, ifade biçim, noktalama işaretleri ve dilbilgisi kuralları gibi
sebeplerden ötürü kişiler arasında farklı anlamalara neden olması
•

Uzun cümleler kurulması nedeniyle takibinin zor olması

Dolayısıyla doğal dil, pek kullanılan bir algoritma ifade biçimi değildir. Bunun yerine
zaman içerisinde daha pratik, daha standart, kullanımı ve anlaşılması kolay başka ifade
biçimleri geliştirilmiştir.

4.3.2. Adım Adım
Doğal dilin bir sonraki aşaması olarak ifade edilebilir. Gene doğal diller kullanılarak,
cümleler halinde yazılır ancak daha sistematik bir akış kullanılır. Her adıma sayısal bir değer
verilerek, akışın kolay takip edilmesi sağlanır. Özellikle karar verme mekanizmalarının ve
döngülerin bulunduğu algoritmalarda adım adım yöntemi kullanılabilir ancak gene de oldukça
yetersiz bir yöntemdir.
3 sayının ortalamasını bulan algoritmayı adım adım şeklinde yazalım. 3 sayı sırasıyla
alınacak, ardından toplamları ve son olarak ortalaması hesaplanacak.
1. adım : İlk sayıyı al, sayi1 değişkenine ata.
2. adım : İkinci sayıyı al, sayi2 değişkenine ata.
3. adım : Üçüncü sayıyı al, sayi3 değişkenine ata.
4. adım : sayi1 + sayi2 + sayi3 topla, toplam değişkenine ata.
5. adım : toplam değişkenini 3’e böl, ortalama değişkenine ata.
En başa BAŞLA, en sona da BİTİR adımları eklenebilir ama algoritmanın özü bu
şekildedir.
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Ortalaması alınacak sayı miktarının bilinmediği diğer problem için adım adım
yöntemiyle oluşturulmuş bir algoritma şu şekilde olabilir :
1. adım : Sayıyı al, şuan elimizde … kadar sayı vardır
dedik ve orada kaldık. Çünkü şu anda elimizde kaç adet sayı olduğunu her adımda
tutan bir sayaca ihtiyacımız olduğunu farkettik. Bu sayacı da algoritmanın içerisinde
tanımlamak ve her sayı eklendiğinde 1 arttırmak zorundayız, yoksa kaç sayı olduğunu
bilemeyiz. Buna göre algoritmayı yeniden oluşturalım.
1. adım : sayac = 0 ata. (İlk başta herhangi bir sayı olmadığından sayac 0 olmalıdır.)
2. adım : sayıyı al, sayacı 1 arttır, sayıyı toplama ekle.
Bu noktaya kadar gelindiğinde her sayı alındığında eklenmesi gereken bir toplam
sayısının bulunması gerektiği karşımıza çıkmaktadır ve bu sayı ilk başta herhangi bir toplam
olmadığından 0’dan başlamalıdır. Buna göre algoritma baştan şu şekilde tasarlanmalıdır.
1. adım : sayac = 0 ata, toplam = 0 ata. (İlk başta herhangi bir sayı olmadığından sayac
0 olmalıdır, ayrıca herhangi bir toplam olmadığından toplam 0 olmalıdır.)
2. adım : sayıyı al, sayacı 1 arttır, sayıyı toplama ekle.
3. adım : yeni bir sayı eklenecek mi, eklenecekse 2. adıma geri dön, eklenmeyecekse
4. adıma geç.
4. adım : ortalama = toplam/sayac hesapla
En başa BAŞLA, en sona da BİTİR adımları eklenebilir ama algoritmanın özü bu
şekildedir.
Buna göre adım adım algoritma ifade biçiminin avantaj ve dezavantajları şu
şekildedir:
•
Doğal dile benzer şekilde cümlelerden oluştuğundan,
dezavantajlarına (dili kişilerin bilmemesi, farklı anlamlar çıkması vs) sahiptir.
•

doğal

dilin

Daha sistemli bir yapı olduğundan takip etmesi kolaydır.

4.3.3. Pseudokod
Her ne kadar Türkçe karşılığı için kabakod, sahte kod, yalancı kod, sözde kod gibi
bazı tanımlar önerilmişse de, genel olarak pseudokod kullanımı kabul görmüştür. Pseudokod,
yarı doğal dil yarı programlama dilinden oluşan, uzun cümleleri kısaltmak ve algoritmayı
doğal dile bağlı olmaktan çıkarmak amacıyla geliştirilen bir ifade biçimidir. Şekil 4.1,
pseudokodun yerini ifade etmektedir.
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Şekil 4.1: Pseuodokodun Diller Arasındaki Yeri
Örneğin doğal ile ve adım adım ile ifade edilmiş olan 3 sayının ortalamasını alma
algoritmasının pseudokod ile yazılmış hali şu şekilde olur :
sayi1 al
sayi2 al
sayi3 al
toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3 ata
ortalama = toplam/3 ata
Böylece çok daha kısa ve anlaşılır şekilde algoritma yazılmış olur. Ortalaması alınacak
sayının belli olmadığı diğer örneğimizi pseudokod ile yazarsak şöyle olur :
1. sayac = 0,
toplam = 0
2. sayi al,
sayi = sayi +1,
toplam = toplam + sayi
3. if sayac<ort_sayi_miktari go to 2 (ort_sayi_miktari, burada ortalaması alınacak sayı
miktarı anlamına gelmektedir. if sayac<ort_sayi_miktari ise, sayacin bu sayıdan küçük
olması, diğer bir deyişle girilecek sayıların henüz bitmemiş olması anlamına gelmektedir.)
4. ort = toplam/sayac
Aşağıda bazı pseudokod örnekleri verilmiştir.
Örnek : Kullanıcıdan suyun derecesini alarak, buz mu, su mu, buhar mı olduğuna
karar veren bir algoritma yazınız. Bu sorunun cevabı pseudokodla şu şekilde ifade edilebilir
(Ayten, 2010):
1. Sıcaklık al
2. Eğer Sıcaklık < 0 ise Durum=“Buz”
3. Eğer Sıcaklık< 100 ise Durum=“Su”
4. Değilse Durum =“Buhar”
5. Sonucu Yaz
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Bunu biraz daha programlama diline yakın bir hale getirecek olursak şu şekilde bir
ifade karşımıza çıkar :
1. scanf (sicaklik)
2. if(sicaklik<0) durum = “buz”
3.else if(sicaklik<100) durum = “su”
4. else durum=”buhar”
5.printf(sonuc)
NOT : Burada printf, scanf ve if-else anahtar sözcüklerinin yazım şekline dikkat
edilmemiştir, sadece genel anlamlarından faydalanılmıştır.
Örnek : Klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdıran programın
algoritmasını yazınız. Bu sorunun cevabı pseudokodla şöyle ifade edilebilir (Çakıroğlu, 2012)
A al
kare = A*A
kare yaz
NOT : Tabi ki bu problemlerin algoritmaları farklı şekillerde yapılabilir ya da aynı
algoritma farklı şekillerde ifade edilebilir, burada sadece bazı örneklere yer verilmiştir.
NOT : Algoritmalar pseudokod ile ifade edildiği zaman Başla ve Dur ifadelerinin
kullanılması burada da görüldüğü gibi zorunlu değildir. Ancak akış şeması çizildiği takdirde
bu ifadelerin kullanılması gereklidir.
Örnek : Bir üçgenin alanını hesaplayan algoritmanın pseudokod ile tasarımı şu
şekilde olur (Unal, 2012) :
1. BAŞLA
2. taban al
3. yukseklik al
4. alan = (taban * yukseklik)/2
5. alan yaz
6. DUR

4.3.4. Akış Şeması
Algoritma ifade etme biçimlerinin sonuncusu olarak ele adığımız akış şeması,
günümüzde en çok kabul gören, en çok kullanılan algoritma ifade biçimidir. Algoritmanın
cümlelerle ya da diğer bir deyişle düz yazı ile ifade edilmesi yerine birtakım şekillerle ifade
edilmesini öngören akış şemasının diğer ifade yollarına göre avantajları şu şekildedir :
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•

Herhangi bir dil kullanılmadığından, dili bilme/bilmeme sıkıntısı yoktur.

•
Uzun cümleler, noktalama işaretleri, dilbilgisi kuralları olmadığından kişiler
arasında farklı anlamalar, yanlış anlamalar gibi durumlar oluşmaz.
•

Her durum için (veri girişi, işlem, karar verme, döngü, başlama/bitiş vs) farklı
şekiller kullanıldığından kullanıcının ilk anda bile algoritmanın ne yaptığı ile ilgili bir fikri
olacaktır.
•
Kullanılan şekiller standart olduğundan ülkelere, mesleklere, probleme göre
değişmez, her algoritma herkes için tek bir anlam ifade edecektir.
•
Şekiller zaten yapılacak işlemleri ifade ettiğinden ekstradan bir yazı yazmaya
gerek olmaz ya da çok az miktarda yazı yazmak yeterli olur.
•
Şekiller üzerinde karar verme mekanizmalarını, döngüleri, yukarı/aşağı geçişleri,
algoritmanın dallanmalarını görmek düz yazıya göre daha kolaydır.
Akış şemasında kullanılan şekiller ve anlamları Tablo 4.1’de gösterilmiştir :
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Tablo 4.1: Akış Şemasında Kullanılan Şekiller ve Anlamları
Şekil

Anlamı
Başlama ve bitiş

Veri girişi

İşlem

Karar verme, kontrol

Ekrana yazdırma

Akış yönü

Bağlantı

Bu şekiller dışında, akış şemalarında kullanılan pek çok başka şekil daha
bulunmaktadır ancak en çok kullanılanlar bunlardır ve bu şekiller ile tüm akış şemalarını
oluşturmak mümkündür.
Bir sonraki bölüm olan 5. bölüm algoritma örneklerine ayrılmıştır ve bol bol örnek
üzerinde durulacaktır. Ancak burada da akış şemasının kullanımının anlaşılması açısından bir
örnek vermekte fayda vardır. Örneğin sürekli üzerinde çalıştığımız 3 sayının ortalaması
algoritması, akış şeması ile şu şekilde olur (Şekil 4.2):
81

Şekil 4.2: 3 Sayının Ortalamasını Bulan Algoritmanın Akış Şeması

4.4. Algoritma Takip Tablosu
Algoritmalar adım adım çalıştıklarından ve her adımda ancak bir adet (veya sırası
önemli olmayan veya paralel olarak ifade edilen birden fazla adet) işlem yapılabildiğinden,
kimi zaman algoritmanın doğru adımında doğru noktaya gelinip gelinmediğini takip etmek
zor olabilir. Bu problemi çözmek için algoritma takip tablosu (ya da algoritma kontrol
tablosu) adı verilen bir tablo geliştirilmiştir. Bu tabloya algoritmadaki değişkenler
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yerleştirilerek, her adımdaki değerleri kontrol edilir. Böylece doğru noktaya gelinip
gelinmediği kontrol edilmiş olur.
Örneğin artık klasikleşen örneğimiz olan 3 adet sayının ortalamasını bulma
algoritmasını her adımda bir sayı alıp toplayacak şekilde yeniden yazalım. Hatta durumu
genelleştirip n adet sayının ortalamasını bulma şeklinde yazalım. Burada hangi yolla
yazdığımızın bir önemi yoktur. Adım adım yoluyla yazmış olalım :
1. Başla
2. sayac = 0, toplam = 0 ata
3. sayac<n ise
yeni sayiyi al,
toplam = toplam + sayi ata,
sayaci 1 arttır,
3.adımın başına geri dön
sayac ≥ n ise
4. adıma geç
4.ort = toplam/n hesapla
5. ort yazdır
6. Dur
Şu anda algoritmamızın doğru işlediğini ve doğru sonuç vereceğini düşünüyoruz,
ancak acaba gerçekten öyle mi? Bunu kontrol etmenin en iyi yolu bir algoritma takip tablosu
oluşturmaktır.
Algoritmanın değişkenleri sayac ve toplamdir. Daha doğrusu adım adım değişecek
olan değişkenleri bunlardır. Şimdi biz algoritmamızı kontrol edebilmek için sonucunuz
bildiğimiz bir durumu ele alalım ve onu algoritmada gerçekleyelim. Toplam 5 adet sayının
ortalamasını bulalım. Bu 5 adet sayı 12, 7, 41, 18 ve 2 olsun. Buna göre toplamımız 80 ve
ortalamamız 16 çıkmalı. Algoritmamızı adım adım çalıştıralım ve her adımda sayac ile
toplamın sahip olduğu değerleri yazalım (Tablo 4.2).
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Tablo 4.2: Algoritma Takip Tablosu
Adım

Toplam

Sayac

1

0

0

2

0

0

sayac ile n karşılaştırıldı, 0 < 5 olduğundan 3. adımla devam edildi
3 (12 sayısı alındı)

12 (toplam = 0 + 12)

1 (sayac 1 arttırıldı)

sayac ile n karşılaştırıldı, 1 < 5 olduğundan 3. adımla devam edildi
3 (7 sayısı alındı)

19 (toplam = 12 + 7)

2 (sayac 1 arttırıldı)

sayac ile n karşılaştırıldı, 2 < 5 olduğundan 3. adımla devam edildi
3 (41 sayısı alındı)

60 (toplam = 19 + 41)

3 (sayac 1 arttırıldı)

sayac ile n karşılaştırıldı, 3 < 5 olduğundan 3. adımla devam edildi
3 (18 sayısı alındı)

78 (toplam = 60 + 18)

4 (sayac 1 arttırıldı)

sayac ile n karşılaştırıldı, 4 < 5 olduğundan 3. adımla devam edildi
3 (2 sayısı alındı)

80 (toplam = 78 + 2)

5 (sayac 1 arttırıldı)

sayac ile n karşılaştırıldı, 5≥ 5 olduğundan 4. adıma geçildi

Bu noktadan sonra sayac ve toplam değerleri değişmeyecektir. Dolayısıyla
algoritmanın son aşaması olan 4. adımdaki toplam/n hesapla kısmında 80/5 = 16 işlemi
yapılacak ve doğru sonuç bulunacaktır.
Algoritma takip tablosu, büyük çaplı algoritmalar için elbette gerçekleştirilemez ancak
algoritma kavramını yeni öğrenmiş kişilere faydasının bulunduğu muhakkaktır.
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Uygulamalar


Bölümde pseudokod kısmında verilen aşağıdaki örneği doğal dil ve adım adım

yöntemleri ile yeniden ifade edin.
1. scanf (sicaklik)
2. if(sicaklik<0) durum = “buz”
3. else if(sicaklik<100) durum = “su”
4. else durum=”buhar”
5. printf(sonuc)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bilgisayar programlamanın hazırlık aşaması olarak adlandırılabilecek ve
dolayısıyla bilgisayar programlamadan ayrı düşünülemeyecek olan algoritma kavramı
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi bir algoritma ifade biçimi değildir?
a) Doğal dil
b) Adım adım
c) Kümeleme
d) Pseudokod
e) Akış şeması
2)Aşağıdakilerden hangisi, algoritmalarda mutlaka bulunması gereken bir özellik
değildir?
a) Adımlardan oluşma
b) Verimlilik
c) Kesinlik
d) Genellik
e) Giriş-çıkış
3)Aşağıdakilerden hangisi bir algoritma doğal dil ile ifade edildiğinde
gerçekleşebilecek dezavantajlı durumlardan değildir?
a) Algoritmayı anlaması gereken diğer kişilerin algoritmanın ifade edildiği doğal dili
bilmiyor olması
b) Algoritmanın doğal dil ile ifade edilmesi sonucunda uzun olması
c) Kullanılan doğal dilin özelliklerinden (dilbilgisi, noktalama, vurgu vs) ötürü,
kişilerin farklı anlamlar çıkarabilmesi
d) Uzun cümleler sonucunda takibin zor olması, hata yapma olasılığının yüksek olması
e) Verimli bir algoritma üretememesi
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4) Şekilde ? ile ifade edilen yere hangi kavram gelmelidir?
a) Algoritma
b) Akış şeması
c) Adım adım
d) Pseudokod
e) Doğal dil
5) Aşağıdakilerden hangisi bir problemi çözerken algoritma oluşturmanın
sağladığı avantajlardan değildir?
a) İşlemlerin daha düzenli olur.
b) İşlem sırasının düzgün bir biçimde belirlenir.
c) Bir sonraki adımda gerçekleşecek olan durumlar kolayca tahmin edilebilir.
d) Hatalar kolayca belirlenemez.
e) İhtiyaçlar kolaylıkla belirlenir.
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6) Algoritma oluşturma adımlarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
I. Problemin başlangıç aşamasında bu değişkenlerin ilk değerlerinin olup
olmadığı belirlenmelidir
II. Yapılacak işlemler belirlenmelidir.
III. Problemde kaç adet değişken olduğu belirlenmelidir
IV. Kontrol edilmesi gereken durumlar belirlenmelidir
a) I – II– III–IV
b) III–I–II–IV
c) III–I–IV–II
d) III–IV–I–II
e) I–IV–II–III
7) “Bir algoritma, üzerinde çalıştığı kümenin yalnızca bazı elemanları için değil,
tüm elemanlar için doğru sonuç üretebilmelidir” cümlesi, algoritmanın hangi özelliğini
açıklamaktadır?
a) Kesinlik
b) Adımlardan oluşma
c) Genellik
d) Giriş-çıkış
e) Standardizasyon
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1: İlk sayıyı al, sayi1 değişkenine ata.
2: İkinci sayıyı al, sayi2 değişkenine ata.
3: Üçüncü sayıyı al, sayi3 değişkenine ata.
4: sayi1 + sayi2 + sayi3 topla, toplam değişkenine ata.
5: toplam değişkenini 3’e böl, ortalama değişkenine ata.
Aşağıdaki 3 soru yukarıdaki algoritma ile ilgilidir.
8) Yukarıdaki
oluşturulmuştur?

algoritma

hangi

algoritma

ifade

biçimi

kullanılarak

a) Pseudokod
b) Adım adım
c) Doğal dil
d) Akış şeması
e) Kümeleme
9) Yukarıdaki algoritma ne iş yapmaktadır?
a) 3 adet sayının toplamını bulmaktadır.
b) 2 adet sayının toplamını bulmaktadır.
c) n adet sayının toplamını bulmaktadır.
d) 3 adet sayının ortalamasını bulmaktadır.
e) 2 adet sayının ortalamasını bulmaktadır.
10) Yukarıdaki algoritmadan kullanıcıdan değer alınan adımlar hangileridir?
a) Yalnız 1
b) 1 ve 2
c) 1, 2 ve 3
d) 4 ve 5
e) 3,4 ve 5
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CEVAPLAR
1 – c, 2 – b, 3 – e, 4 – d, 5 – d, 6 – c, 7 – c, 8 – b, 9 – d, 10 - c
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5. ALGORİTMA ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma
5.2. Dairenin Çevresini Bulan Algoritma
5.3. Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma
5.4. Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma– 2
5.5. İki Sayı Arasından Büyük Olan Sayıyı Bulan Algoritma
5.6. Bir Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algoritma
5.7. Bir Sayı Listesindeki Tek ve Çift Sayıların Adedini Bulan Algoritma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Evden işe/okula gidiş yolunuzu bir algoritma ile ifade edin.



Herhangi bir yemek/tarifini bir algoritma ile ifade edin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Çeşitli problemlerin algoritma ile çözümlerini geliştirebilmek
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Anahtar Kavramlar


Algoritma



Akış şeması



Peudokod

96

Giriş
Algoritma kavramının bilgisayar programcılığı açısından ne kadar önemli bir kavram
olduğu bir önceki bölümde ifade edilmişti. Aynı bölümde ayrıca algoritmaların sahip olması
gereken özellikler, algoritma ifade biçimleri ve algoritmaların kontrol edilmesi için
kullanılabilecek algoritma takip tablosu gibi kavramlar açıklanmıştı.
Bu bölümde ise, problemler için örnek algoritmalar oluşturulacaktır. Algoritmalar
oluşturulurken a’dan z’ye her nokta ayrıntıları ile açıklanacak; ayrıca gerekli görülen yerlerde
algoritma takip tabloları da kullanılacaktır.
Bu bölümdeki algoritmalar tamamen yazarın kendisi tarafından oluşturulmuş,
herhangi bir kaynaktan faydalanılmamıştır.
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5.1. İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma
Algoritma kavramı daha önce de pek çok kez ifade edildiği gibi, bilgisayar
programcılığı açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bir bilgisayar programının doğru
çalışması, verimli ve başarılı olması, üzerine temellendiği algoritmanın düzgün bir şekilde
oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu açıdan bir bilgisayar programı yazılacağı zaman
öncelikle algoritmasını oluşturmak, başarıyı arttıracaktır.
İlk örneğimiz basit bir örnek olsun. Kullanıcıdan iki adet sayı alan, bu ikisini toplayan
ve bu toplamı ekrana yazdıran bir algoritma tasarlayalım. Dördüncü bölümde algoritma
tasarlanırken gerçekleştirilmesi gereken işlemler 4 adımda ifade edilmişti. Bu 4 işlemi bu
algoritma için düzenleyelim.
1: Problemde toplanacak 2 adet sayıyı tutacak olan 2 değişken ve bu sayıların
toplamını tutacak bir toplam değişkenine ihtiyaç vardır. Yani toplam 3 değişken: İsimleri
sayi1, sayi2, toplam olsun.
2: Problemin başlangıç aşamasında sayi1 ve sayi2 değişkenlerinin bir ilk değerleri
yoktur, çünkü bu değerler kullanıcıdan alınacaktır. Toplam değişkeninin ilk değeri 0
olmalıdır. Başka bir değer olursa toplamı etkiler.
3: Toplama işleminin istisnaî ya da özel bir durumu bulunmamaktadır. Bir sayının
negatif, pozitif, kesirli olması toplama işleminin mantığını değiştirmez. Dolayısıyla kontrol
edilmesi gereken bir durum yoktur. Ayrıca algoritma yalnızca bir toplama işleminden
oluştuğu için karar verilmesi gereken bir durum da bulunmamaktadır.
4: Yapılacak işlem her adımda bir sayıyı alarak toplam ile toplamaktır. Algoritmaların
adım adım çalışması ve her adımda yalnızca tek bir adım yapabilmesi özelliğinden daha önce
bahsetmiştik. Buna göre iki sayının toplanması algoritmamız için 2 farklı yolumuz vardır.
Ya sayıların ikisini de alarak toplam ismindeki değişkende ikisini birden toplamak, ya da
adım adım toplam değişkeni ile toplamak. Normalde ilk yol daha mantıklı görünüyor bile olsa
algoritma mantığına esas uyan ikinci yoldur. 2 adet değil de n adet sayı olduğunu düşünecek
olursak, her adımda bir tanesini toplam değişkeni ile toplamak ve sonunda toplam
değişkeninin final değerini elde etmek daha uygun bir yoldur. Buna göre algoritma şu şekilde
oluşur :
Adım 1: Başla
Adım 2: toplam = 0 ata
Adım 3: sayi1 sayisini al, toplam = toplam + sayi1 ata
Adım 4: sayi2 sayisini al, toplam = toplam + sayi2 ata
Adım 5: toplam değerini ekrana yazdır.
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Adım 6: Dur
Basit bir algoritma olduğu için algoritma takip tablosuna gerek yoktur. Şekil 5.1’de bu
algoritmanın akış şeması görülmektedir. Bu algoritma yalnızca 2 adet sayının toplamını
üretebilir. 3 adet sayının toplamı için sayı girişi ve toplama işlemlerinin yapıldığı şekillerden
toplamda 3 tane olması gerekir. Benzer şekilde n adet sayı toplanacağı zaman her bir şekil
çiftinden n adet bulunması gerekir. Elbette ki n adet sayının toplanması böyle hantal bir yolla
yapılmaz. Döngülerden faydalanarak yapılır, ileride örnekleri görülecektir.
BAŞLA

toplam=0

sayi1

toplam=toplam+sayi1

sayi2

toplam=toplam+sayi2

toplam

DUR

Şekil 5.1: İki Sayının Toplamını Bulan Algoritma – Akış Şeması

5.2. Dairenin Çevresini Bulan Algoritma
1 : Dairenin çevresini bulan algoritmada, kullanıcıdan alınması gereken bir yarıçap
değişkeni ve çevre bilgisini tutan bir başka değişken bulunmalıdır. Yarıçap bilgisi alınmadığı
takdirde çevre bilgisini hesaplamanın imkanı yoktur. Buna göre toplam 2 değişken olur.
Ayrıca değeri sabit ve 3,14 olacak olan bir pi değeri olacaktır. İsimleri yaricap, cevre ve pi
olsun.
2 : Problemdeki yaricap değişkeninin bir ilk değeri olmasına gerek yoktur çünkü
değer, kullanıcıdan alınacaktır. Çevreyi tutan değişkende de ilk değer olmasına gerek yoktur,
çünkü adım adım bir işlem yapılmayacak, tek işlemde çevre hesaplanacaktır. Sadece pi’nin
değeri ilk başta belirlenmelidir. O da zaten sabit bir değerdir, böyle bu algoritmada hangi
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değişkene hangi ilk değeri vermemiz gerektiğini düşünmemizi gerektirecek herhangi bir
durum yoktur.
3 : Yarıçap negatif bir değer ve 0 olamaz. Pozitif olması gerekir. Dolayısıyla kullanıcı
tarafından girilen değerin pozitif olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Tamsayı olup
olmamasını kontrol etmemize gerek yoktur, çünkü tamsayı olmayan, kesirli sayılarla ifade
edilen yarıçaplar için de çevre hesabı aynı şekilde yapılır.
4 : Öncelikle kullanıcıdan yarıçap değeri alınacak, pozitiflik durumu kontrol edilecek,
pozitiflik durumu sağlanmadığı sürece yeni değer istenecektir. Uygun bir pozitif değer
girildikten sonra klasik dairenin çevresini bulma formülü olan çevre = 2 * pi * yaricap
formülü ile hesap yapılır.
Buna göre algoritma şu şekilde oluşur :
Adım 1 : Başla
Adım 2 : pi = 3,14 ata
Adım 3 : yaricap al
Adım 4 : yaricap > 0 ise Adım 5’e geç; değilse uyarı vererek Adım 3’e dön
Adım 5 : cevre = 2 * pi * yaricap hesapla
Adım 6 : cevre yaz
Adım 7 : Dur
Sonucu oluşturan işlem tek seferde yapıldığı için algoritma takip tablosuna gerek
yoktur.
Şekil 5.2’de bu algoritmanın akış şeması görülmektedir.
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Şekil 5.2: Dairenin Çevresini Bulan Algoritma –Akış Şeması

5.3. Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma
Bu sorunun ismi oldukça genel olmuş oldu. Bunu özelleştirmek gereklidir. Bir öğrenci
için mi hesaplanacak, yoksa tüm sınıf için mi hesaplanacak? Vize ve finalin sonuçtaki
ortalamaya katkısı yüzde kaç olacak? Değerler kullanıcıdan mı alınacak? Ancak bu sorular
cevaplandırılırsa soru daha net bir hale gelir. Sorumuz şu şekilde olsun. Kullanıcıdan
öğrencinin vize ve final notlarını alacak ve buradan öğrencinin yıl sonu ortalamasını
hesaplayacak bir algoritma oluşturun. Vizenin yıl sonu notuna katkısı % 40, finalin katkısı %
60 olarak ifade edilmiştir.
1 : Bu algoritmada, vize notu, final notu ve yıl sonu notunu tutan 3 adet değişken
bulunmalıdır. İsimleri vize, final ve yil_sonu olsun.
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2:
vize ve final değişkenlerinin değerleri kullanıcıdan alınacağı, yil_sonu
değişkeninin değeri ise tek bir formülasyonla bir seferde hesaplanacağı için herhangi birinin
ilk değeri olması gerekmez.
3 : Vize ve final notlarının 0 ile 100 arasında olması gerektiğinden, bu durum
algoritmada kontrol edilmelidir. 0-100 aralığı dışında değer girildikçe, kullanıcıdan yeni bir
değer istenir.
4 : Yapılacak işlemler, kullanıcıdan vize ve final notlarını almak, yıl sonu notunu
yil_sonu = vize * 0,4 + final * 0,6 formülasyonuna göre oluşturmak ve notu ekranda
yazdırmaktır.
Buna göre algoritma şu şekilde oluşur :
Adım 1 : Başla
Adım 2 : vize al
Adım 3 : vize ≥0 ve vize ≤100 ise Adım 4’e geç; değilse uyarı vererek Adım 2’ye dön
Adım 4 : final al
Adım 5 : final ≥0 ve final ≤100 ise Adım 6’ya geç; değilse uyarı vererek Adım 4’e dön
Adım 6 : yil_sonu = (vize * 0,4) + (final * 0,6) hesapla
Adım 7 : yil_sonu yaz
Adım 8 : Dur
Sonucu oluşturan işlem tek seferde yapıldığı için algoritma takip tablosuna gerek
yoktur.
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Başla

Vize

vize ≥ 0 ve

≤
Final

vize notu 0-100
arasında

final ≥ 0 ve
≤

yil_sonu=vize*0.4 +

final notu 0-100
arasında olmalıdır

yil_sonu

Dur
Şekil 5.3: Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma
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5.4. Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma– 2
Bir önceki sorunun başında da söylendiği gibi, soru metni oldukça genel olmuştur ve
farklı versiyonlarının da bulunması mümkündür. Buna göre, bir önceki soruda verilen
algoritmayı biraz geliştirelim. Önceki soruda vize ve finalin ağırlıkları belirli ve 0,4 ile 0,6
şeklindeydi. Notu veren öğretim üyesinin ağırlık belirleme hakkı bulunmamaktaydı. Halbuki
gerçekte çoğu sistemde öğretim üyesi belli sınırlar içerisinde bile olsa, vize ve final notlarının
katkı oranlarını değiştirebilmektedir. Biz de bilgisayar programlarında aslında gerçek dünyayı
modellediğimize göre, gerçek dünyaya ne kadar yakın bir program yazarsak o kadar mantıklı
bir durum olacaktır. Buna göre vize ve final notunun katkısını ayarlama hakkını öğretim
üyesine tanıyalım ve vize ile finalin ağırlıklarını öğretim üyesinden yani bu program için
kullanıcıdan alalım. Buna göre algoritma adımlarımız şu şekilde değişir.
1 : Önceki soruya benzer bir biçimde öğrencinin vize notunu, öğrencinin final notunu
ve bu ikisi ile hesaplanacak olan yıl sonu notunu tutacak 3 adet değişken olmalıdır. Ayrıca
bunlara ek olarak madem katkı oranlarını kullanıcıdan almaya karar verdik, vize notunun
katkı oranını ve final notunun katkı oranını belirleyen 2 adet değişken daha olmalıdır. Buna
göre, bu algoritmada, vize notu, final notu, yıl sonu notuna ek olarak vize oranı ve final
oranını tutan toplam 5 adet değişken bulunmalıdır. İsimleri, amaçlarına uygun olarak vize,
final yil_sonu, vize_oran ve final_oran olsun.
2: vize ve final değişkenlerinin değerleri kullanıcıdan alınacağı, yil_sonu değişkeninin
değeri ise tek bir formülasyonla bir seferde hesaplanacağı için herhangi birinin ilk değeri
olması gerekmez. Aynı şekilde vize_oran ve final_oran değerleri de kullanıcıdan alınacağı
için ilk değerleri yoktur.
3 : Önceki algoritmaya benzer olarak, vize ve final notlarının 0 ile 100 arasında olması
gerektiğinden, bu durum algoritmada kontrol edilmelidir. 0-100 aralığı dışında değer
girildikçe, kullanıcıdan yeni bir değer istenmelidir. Sonuçta gerçek anlamda kullanılabilirliği
olan bir program ve dolayısıyla kullanılabilirliği olan bir algoritma oluşturmak istiyorsak bu
şekilde davranmamız şarttır. Bu maddeye ek olarak vize_oran ile final_oran konusunda da
dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. İkisinin toplam yüzdesi 100 olmalıdır, daha
fazla ya da daha az olamaz, diğer bir deyişle katkı oranları ondalık sayılarla ifade edilirse, bu
durumda katkı oranları toplamı 1 olmalıdır. Daha az ya da daha fazla olamaz. Örneğin
kullanıcı oranları 0,5 ve 0,8 şeklinde giremez, daha doğrusu girmemelidir, toplamı 1’den daha
büyük olduğundan olması gereken nottan daha yüksek bir not oluşur. Aynı şekilde 0,2 ve 0,3
şeklinde de giremez, girmemelidir. Bu durumda da toplamı 1’den küçük olduğundan olması
gereken nottan daha düşük bir not oluşur.Buna göre vize_oran + final_oran toplamının 1
olması gerekir. Bu durum kontrol edilmelidir.
4 : Yapılacak işlemler, kullanıcıdan vize ve final notlarını almak, vize_oran almak,
final_oran almak, yıl sonu notunu
yil_sonu = vize * vize_orani + final * final_orani formülasyonuna göre oluşturmak ve
notu ekranda yazdırmaktır.
104

Buna göre algoritma şu şekilde oluşur :
Adım 1 : Başla
Adım 2 : vize al
Adım 3 : vize ≥0 ve vize ≤100 ise Adım 4’e geç; değilse uyarı vererek Adım 2’ye dön
Adım 4 : final al
Adım 5 : final ≥0 ve final ≤100 ise Adım 6’ya geç; değilse uyarı vererek Adım 4’e dön
Adım 6 : vize_oran, final_oran al.
Adım 7 : vize_oran + final_oran = 1 mi, EVET ise Adım 8’e git, değilse uyarı vererek
Adım 6’ya dön
Adım 8 : yil_sonu = (vize * vize_oran) + (final * final_oran) hesapla
Adım 7 : yil_sonu yaz
Adım 8 : Dur
Sonucu oluşturan işlem tek seferde yapıldığı için algoritma takip tablosuna gerek
yoktur.
Şekil 5.4’te bu algoritmanın akış şeması görülmektedir.
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Başla

Vize

vize ≥ 0 ve
vize ≤100

vize notu 0-100
arasında olmalıdır

Final

final ≥ 0 ve
final ≤ 100

final notu 0-100
arasında olmalıdır

vize_oran,
final_oran

vize_oran+
final_oran =1

vize_oran ile final_oran
toplamı =1 olmalıdır.

yil_sonu=vize*vize_oran+
final*final_oran

yil_sonu

Dur

Şekil 5.4 : Vize – Final Notundan Yıl Sonu Notu Hesaplayan Algoritma - 2
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5.5. İki Sayı Arasından Büyük Olan Sayıyı Bulan Algoritma
Kullanıcı tarafından girilen 2 sayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran bir algoritma
tasarlamaya çalışalım.
1: Bu algoritmada sayılarımızı tutan 2 adet değişken olmalıdır. sayi1 ve sayi2 şeklinde
isimlendirelim.
2 : Değişken değerleri kullanıcıdan alınacağı için algoritmanın başında herhangi bir
değerleri olmaz.
3 : Sayıların özelliği, yani pozitif/negatiflik durumu, tamsayı/ondalık sayı durumu
veya buna benzer durumlar sayıların karşılaştırılmasını engellemez, dolayısıyla kontrol
edilmesi gereken bir durum bulunmamaktadır.
4 : Yapılacak işlemler yalnızca sayıların karşılaştırılması ve büyük olana karar
verildikten sonra o sayının ekrana yazılmasıdır.
Buna göre algoritma şu şekilde oluşur :
Adım 1 : BAŞLA
Adım 2 : sayi1 kullanıcıdan al
Adım 3 : sayi2 kullanıcıdan al
Adım 4 : sayi1>sayi2 ise sayi1 yazdır, değilse sayi2 yazdır
Adım 5 : DUR
Sonucu oluşturan işlem tek seferde yapıldığı için algoritma takip tablosuna gerek
yoktur.
Şekil 5.5’te bu algoritmanın akış şeması görülmektedir.
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Şekil 5.5: İki Sayı Arasından Büyük Olan Sayıyı Bulan Algoritma
Bu algoritma oldukça basit olmakla beraber hangi sayının büyük olduğunu
kullanıcının takip etmesi ve kullanıcının yazdırma işlemine müdahale etmesini gerektirir.
Yani diğer bir deyişle kullanıcı ekrana hangi sayının yazılacağını önceden bilmeli ve
yazdırma komutuna o değişkeni eklemelidir. Direkt olarak şu değişkenin içeriğini yazdır gibi
bir ifadeyi kullanamaz. Hangi değişkenin içeriğinin yazdırılmasına karar verebilmesi
açısından karşılaştırma eklemesi gerekir. 1 tanecik bir if yapısından ne olur diye soranlarınız
olduğuna eminim. Evet, karşılaştırılacak sayı miktarı yalnızca 2 ise pek birşey olmayabilir,
ancak daha fazla miktarda sayının karşılaştırılması gerektiği durumlarda takip zorlaşabilir.
Örneğin 5 adet sayı arasından en büyük sayıyı bulmak istediğimiz durumda şu şekilde bir
algoritma yazmak gerekecektir.
Adım 1 : BAŞLA
Adım 2 : sayi1 kullanıcıdan al
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Adım 3 : sayi2 kullanıcıdan al
Adım 4 : sayi3 kullanıcıdan al
Adım 5 : sayi4 kullanıcıdan al
Adım 6 : sayi5 kullanıcıdan al
Adım 7 : sayi1>sayi2 ise ve sayi1>sayi3 ise ve sayi1>sayi4 ise ve sayi1>sayi5 ise
sayi1 yazdır, değilse Adım 8’e geç.
Adım 8 : sayi2>sayi1 ise ve sayi2>sayi3 ise ve sayi2>sayi4 ise ve sayi2>sayi5 ise
sayi2 yazdır, değilse Adım 9’a geç.
Adım 9 : sayi3>sayi1 ise ve sayi3>sayi2 ise ve sayi3>sayi4 ise ve sayi3>sayi5 ise
sayi3 yazdır, değilse Adım 10’a geç.
Adım 10 : sayi4>sayi1 ise ve sayi4>sayi2 ise ve sayi4>sayi3 ise ve sayi4>sayi5 ise
sayi4 yazdır, değilse Adım 11’e geç.
Adım 11 : sayi5 yazdır.
Adım 12 : DUR
Farklı şekillerde de yazmak mümkündür ancak her seferinde bu karışık düzen
karşımıza çıkacaktır. Hele bir de bunun akış şemasını çizdiğimizi düşünecek olursak 5 tane
karar verme mekanizmasının yanyana dizilmesi gerekecektir ki bir akış şeması için
okunurluğu ve anlaşılırlığı oldukça azaltan bir durum olacaktır. Peki ya 100 tane sayı
arasından en büyüğünü bulmak istersek ne olacak? Öyle bir algoritmada, Adım7, Adım 8,
Adım 9 ya da Adım 10 ile ifade edilen satırları bir düşünün. Yazması mümkün değildir, hadi
yazdınız diyelim oldukça anlamsız ve daha da kötüsü, 100lerce, 1000lerce karşılaştırma
mekanizmasının bulunduğu bir algoritma karşımıza çıkacaktır. Bunun yerine bu tarz
problemlerde, hem karşılaştırma sayısını azaltmak hem de sorumluluğu kullanıcıdan çıkararak
algoritmanın kendisine yüklemek amacıyla bir değişken daha eklenerek sayıların bu değişken
ile karşılaştırılması sağlanır. Biz bu soruda büyüğü aradığımızdan en_buyuk isimli bir
değişken ekleyelim. Bu değişkenin değeri, ilk sayi olan sayi1 olabilir veya tüm sayıların
pozitif sayı olduğu biliniyorsa 0 olabilir veya bir sayı dizisinden bahsediyorsak dizideki en
küçük sayı olabilir. Önemli olan her karşılaştırmada daha büyük olan sayının en_buyuk olarak
atanmasıdır. Böylece algoritmanın sonunda en_buyuk isimli değişken gerçekten en büyük
sayıyı tutacak duruma gelir ve biz de ekranda direkt olarak en_buyuk sayısının yazmasını
söylediğimizde, bu sayının hangisi olduğunun bilinmesi gerekmez.
Buna göre algoritmamız şu şekilde olur:
Adım 1: BAŞLA
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Adım 2: sayi1 kullanıcıdan al
Adım 3: en_buyuk = sayi1 ata
Adım 4: sayi2 kullanıcıdan al
Adım 5: sayi2 >en_buyuk ise en_buyuk = sayi2 ata
Adım 6: sayi3 kullanıcıdan al
Adım 7: sayi3 >en_buyuk ise en_buyuk = sayi3 ata
Adım 8: sayi4 kullanıcıdan al
Adım 9: sayi4 >en_buyuk ise en_buyuk = sayi4 ata
Adım 10: sayi5 kullanıcıdan al
Adım 11: sayi5 >en_buyuk ise en_buyuk = sayi5 ata
Adım 12: en_buyuk yazdır
Adım 13: DUR
Görüldüğü gibi bu algoritmada en sondaki yazdırma kısmına gelindiğinde en_buyuk
isimli değişkenin gerçekten dizinin en büyük değerine sahip olduğu garanti edilmiştir, böylece
kullanıcının hangi değişkeni ekrana yazdıracağına karar vermek için bir karşılaştırma
mekanizması kullanmasına gerek yoktur. Bu algoritmanın tek avantajı bu değildir. Bunun
dışında Adım 5, Adım 7, Adım 9 ve Adım 11’de görüldüğü gibi oldukça basit çaplı
karşılaştırmalar bizim için yeterli olacaktır. Önceki algoritmada olduğu gibi her satırda 4
karşılaştırma birden yapılmasına gerek yoktur.
Bu, öncekine göre daha basit bir algoritma olmuştur, adım sayısının artmasından
dolayı daha karmaşık bir algoritma olduğu düşüncesine kapılabilirsiniz ancak, önemli olan
algoritmanın yazımındaki adım sayısı değil, algoritmayı çalıştırmak için bilgisayarın yapacağı
adım sayısıdır (ya da diğer bir deyişle işlem sayısıdır) ki karşılaştırma miktarı oldukça
azaldığından bu algoritmanın işlem sayısı oldukça azalmıştır. Önceki algoritmada toplam 16
karşılaştırma varken buradaki karşılaştırma sayısı yalnızca 4 olmuştur. Bu mantık ileride kimi
zaman değineceğimiz sıralama algoritmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Şekil 5.6’da
sözkonusu algoritmanın akış şeması görüntülenmektedir.
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Şekil 5.6: 5 Sayı Arasından En Büyük Olanı Bulan Algoritma
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Bu algoritmanın algoritma takip tablosunu çizelim. Bu sayede algoritmanın en
sonunda, ekrana yazma noktasına gelindiğinde, en_buyuk olarak isimlendirilen değişkenin
dizinin en büyük değerini elde edip etmediğini görebiliriz.
Örneğin kullanıcıdan alınacak sayılar 24, 10, 43, 12 ve 50 olsun. Bu durumda
algoritma doğru bir biçimde çalışırsa en sonunda ekrana yazılacak sayı 50 olmalıdır. Adım
adım değeri değişen değişkenimiz yalnızca en_buyuk değişkeni olduğundan yalnızca onun
durumunu takip etmek yeterli olacaktır. Tablo 5.1’de Algoritma Takip Tablosu
görülmektedir.
Tablo 5.1: Algoritma Takip Tablosu
adım

en_buyuk

1 (başlama adımı)

-

2 (sayi1 yani 24 kullanıcıdan alındı)

-

3

24 (en_buyuk=sayi1)

4 (sayi2 yani 10 kullanıcıdan alındı)

24

5

24 (karşılaştırma sonucu en_buyuk hala 24)

6 (sayi3 yani 43 kullanıcıdan alındı)
7

43 (karşılaştırma sonucu en_buyuk 43 oldu)

8 (sayi4 yani 12 kullanıcıdan alındı)
9

43 (karşılaştırma sonucu en_buyuk hala 43)

10 (sayi5 yani 50 kullanıcıdan alındı)
11

50 (karşılaştırma sonucu en_buyuk 50 oldu)

12

en_buyuk olan 50 yazdırıldı

13

algoritma bitirildi
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en_buyuk olarak isimlendirilen değişkenin bir başlangıç değeri olmadığından, başlama
adımı olan Adım 1’de ve kullanıcıdan ilk değişken değerinin alındığı Adım 2’de hala bir
değeri yoktur. Ancak kullanıcıdan alınan ilk değerin en_buyuk olarak atandığı Adım 3’te ilk
kez bir değeri olmuştur. O andan sonra her karşılaştırmada en_buyuk değişkeninin değeri
kontrol edilmiş ve değiştiği noktalar tabloya işlenmiştir. Buna göre son anda en_buyuk
değişkeninin bizim de olması gerektiğini düşündüğümüz gibi 50 olduğuna ve dolayısıyla
ekranda da 50 sayısının yazdığına dikkat edin.

5.6. Bir Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algoritma
Bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan bir algoritma yazmamızın istendiğini
varsayalım.
1 : Kullanıcıdan tek bir değer alınacağından yalnızca bir adet değişkenimizin olması
yeterlidir. Bu değişkenin adına sayi diyelim.
2 : Değişkenin değeri kullanıcıdan alınacağından başlangıçta bir değeri olması
gerekmez.
3 : Esasında girilen sayının bir tamsayı olup olmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Ancak tamsayıların teklik/çiftlik durumu vardır. Ancak bu işlem başlı başına
büyük bir algoritma gerektirdiğinden burada ele almayalım ve girilen sayının bir tamsayı
olduğu varsayımı üzerinde işlemimize devam edelim.
4 : Yapılacak işlem algoritmanın adında veya tanımında belirtilmemiştir. Bir sayının
tek mi çift mi olduğunu bulmamız istenmiştir ancak nasıl bir yolla yapılacağı ifade
edilmemiştir. Buna göre sayının çift mi tek mi olduğuna karar verecek işlem seçimi bize
bırakılmıştır.
Bu şekilde pek çok yolu olabilecek işlemlerden birini seçmemiz gerektiğinde,
kendimize ve problemin yapısına en uygun yolu seçmeliyiz. Örneğin bu problem için
yapılacak en uygun işlem sayının 2’ye göre modunu almaktır. 2’ye göre modu 0 olan sayılar
çift, 1 olan sayılar tek olacağından ekran uyarısı buna göre belirlenebilir.
Buna göre algoritmamız şu şekilde oluşur :
Adım 1 : BAŞLA
Adım 2 : sayi kullanıcıdan al
Adım 3 : sayi%2 = 0 ise “Girilen sayı çift sayıdır” yazdır, değilse “Girilen sayı tek
sayıdır” yazdır
Adım 4 : DUR
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NOT : % işareti çoğu programlama dilinde mod alma işlemini ifade ettiğinden bu
algoritmada da aynı şekilde kullanılmıştır.
Şekil 5.7’de bu algoritmanın akış şeması görülmektedir.

Şekil 5.7: Bir Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Algoritma – Akış Şeması
Herhangi bir algoritma takip tablosuna gerek yoktur.
Bu soru oldukça basit oldu değil mi? Bunu biraz zorlaştıralım ve kullanıcıdan bir sayı
listesi alarak listede kaç adet tek, kaç adet çift sayı olduğunu ekrana yazdıralım. Bunu bir
sonraki soruda ayrıntılı olarak inceleyelim.

5.7. Bir Sayı Listesindeki Tek ve Çift Sayıların Adedini Bulan
Algoritma
Az önceki algoritmanın bitiminde bahsedildiği gibi, bu sefer yalnızca bir tek sayının
tek ya da çift olmasını değil, bir dizi içerisindeki tüm sayıların tek ya da çift olmasını
inceleyecek ve buna göre tek ve çift sayıların miktarını bulacak bir algoritma oluşturalım.
1 : Kullanıcıdan kaç adet sayı alınacağını belirleyelim ve buna sayi_miktari diyelim.
Ayrıca kaç adet sayıyı kontrol ettiğimizi görebilmemiz açısından bir de sayac değişkenine
ihtiyacımız olacaktır. Bunun dışında tek sayıların miktarını sayan tek_sayac isimli; çift
sayıların miktarını sayan cift_sayac isimli birer değişken daha bulunmalıdır. Son olarak o
anda üzerinde çalışmakta olduğumuz sayıyı tutabilmek için sayi isimli bir değişkenimiz daha
olmalıdır. Yani özetleyecek olursak ;
sayi_miktari : incelenecek sayı miktarını tutacak
sayac : o ana kadar incelenen sayı miktarını tutacak
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tek_sayac : o ana kadar tek olduğu belirlenen sayı miktarını tutacak
cift_sayac : o ana kadar çift olduğu belirlenen sayı miktarını tutacak
sayi : o anda incelenmekte olan sayıyı tutacak
2 : sayi_miktari ve sayi değişkenleri kullanıcıdan alınacağı için başlangıçta bir
değerleri olması gerekmez. Ancak sayac değişkeni başlangıçta 0 olmalı ve her sayı
incelendiğinde 1 artmalıdır. Aynı şekilde tek_sayac ve cift_sayac da başlangıçta 0 olmalı ve
gerekli olan noktalarda 1 arttırılmalıdır.
3 : Bir önceki algoritmada var olan durum aynen geçerlidir. Esasında girilen sayının
bir tamsayı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak tamsayıların
teklik/çiftlik durumu vardır. Ancak bu işlem başlı başına büyük bir algoritma gerektirdiğinden
burada ele alınmayacaktır ve girilen sayının bir tamsayı olduğu varsayımı üzerinde işlem
devam edecektir.
4 : Yapılacak işlem önceki algoritmada olduğu gibi sayının 2’ye göre modunu
almaktır. Ancak burada bir de kontrol edilmesi gereken sayıların bitip bitmediği kontrol
edilmelidir, ayrıca tek olduğu belirlenen her sayı için tek_sayac 1 arttırılmalı; çift olduğu
belirlenen her sayı için cift_sayac 1 arttırılmalıdır.
Buna göre algoritma şu şekilde olur:
Adım 1 : BAŞLA
Adım 2 : sayi_miktari kullanıcıdan al, sayac = 0 ata, tek_sayac = 0 ata, cift_sayac = 0
ata
Adım 3 : sayi kullanıcıdan al
Adım 4 : sayi % 2 = 0 ise cift_sayaci 1 arttır, sayi % 2 = 1 ise tek_sayaci 1 arttır
Adım 5 : sayac 1 arttır
Adım 6 : sayac<sayi_miktari Adım 3’e geri dön, değilse Adım 7’ye git
Adım 7 : “Dizideki toplam tek sayı miktarı tek_sayac, çift sayı miktarı cift_sayac
kadardır” yazdır.
Adım 8 : DUR
Şekil 5.8 bu algoritmanın akış şemasını göstermektedir.
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Başla

sayi_miktari

sayac=0, tek_sayac=0,
cift_sayac=0

sayi

sayi
%2=0

cift_sayac=cift_sayac+1

tek_sayac=tek_sayac+1

sayac=sayac+1

sayac<sayi_miktari

Dizideki toplam tek sayi
miktari tek_sayac, çift sayi
miktari cift_sayac kadardır.

Dur
Şekil 5.8: Bir Sayı Listesindeki Tek ve Çift Sayıların Adedini Bulan Algoritma
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5 sayıdan oluşan bir sayı dizisi için algoritma takip tablosu oluşturalım. Sayılarımız
10, 15, 20, 40 ve 33 olsun. Buna göre sonuçta tek_sayac 2, cift_sayac 3 çıkmalıdır. Tablo 5.2,
bu sorunun algoritma takip tablosunu ifade etmektedir. Adım adım değeri değişebilecek olan
değişkenlerimiz sayac, tek_sayac ve cift_sayac olduğundan tabloda onlar yer almaktadır.
Tablo 5.2: Algoritma Takip Tablosu
Adım

sayac

tek_sayac

cift_sayac

1

-

-

-

2

0

0

0

3 (ilk sayımız olan 10

0

0

0

4 (10 % 2 = 0)

0

0

1

5

1

0

1

6 (1<5), 3. adıma dön

1

0

1

3 (sonraki sayı 15

1

0

1

4 (15 % 2 = 1)

1

1

1

5

2

1

1

6 (2<5), 3. adıma dön

2

1

1

3 (sonraki sayı 20

2

1

1

4 (20 % 2 = 0)

2

1

2

5

3

1

2

6 (3<5), 3. adıma dön

3

1

2

alındı)

alındı)

alındı)

117

3 (sonraki sayı 40

3

1

2

4 (40 % 2 = 0)

3

1

3

5

4

1

3

6 (4<5), 3. adıma dön

4

1

3

3 (sonraki sayı 33

4

1

3

4 (33 % 2 = 1)

4

2

3

5

5

2

3

6 (5 = 5), 7. adıma

5

2

3

alındı)

alındı)

geç

Buna göre ekrana yazdırma adımına gelinen 7. adımda tek_sayac 2; cift_sayac 3
olarak belirlenmiştir ki bu da algoritmaya başlarken olmasını beklediğimiz sayılardır.
“2 adet sayaç tutmak istemiyorum, 1 sayı zaten ya tektir ya çifttir, ben yalnızca tek
olanları sayayım, diğerlerini else ile geçeyim,eğer sayı tek değilse programa devam edeyim,
çift olanların miktarını ise toplam sayı miktarından tek sayı miktarını çıkarır bulurum” diyen
arkadaşlar için, evet bu durumu bu algoritmada yapabilirsiniz, ancak girilen sayıların tamsayı
olduğunu varsaydığımızı hatırlatmak isterim. Eğer girilen sayıların tamsayı olduğundan emin
değilsek ve öncelikli olarak algoritmamızda bunu kontrol ediyorsak bu durumda ne tek ne çift
olarak ifade edilecek sayılar bulunacaktır ve tek sayıları toplamdan çıkararak sonucu bulma
işlemi hatalı bir sayı değeri verecektir. Bu açıdan algoritmanın genel olması açısından her
durumu kendi sayacıyla belirlemek daha faydalı olacaktır.
Örneğin şu şekilde, 10 sayıdan oluşan bir sayı listemiz olduğunu varsayalım.
5 – 4,7 – 24 – 12 – 3 – 8,4 – 1 – 28 – 13 – 6. Böyle bir durumda iki adet sayaç yerine
yalnızca tek sayıların adedinin tutulduğunu varsayalım, çift sayıların adedini de toplam sayı
miktarı olan 10’dan çıkararak bulunacağını düşünelim. Ancak görüldüğü gibi bu liste
içerisinde 4,7 ve 8,4 şeklinde tamsayı olmayan dolayısıyla teklik/çiftlik durumu bulunmayan
2 adet sayı vardır. Eğer algoritmamıza tamsayı dışında sayıların girilebileceğini biliyorsak ya
da en azından düşünüyorsak bu durumda bunun kontrollerini yapmış olmalıyız, o şu anda bu
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algoritmanın konusu değildir. Kendi konumuza dönecek olursak, bu sayıları düşünmeden
yalnızca tek sayıların miktarını hesapladığımızı düşünelim. Sayılara tek tek bakalım:
1. sayı: 5 – karşılaştırma sonucunda tek çıkacak ve tek_sayaci 1 arttıracaktır, buna
göre tek_sayac 1 olur.
2. sayı: 4,7 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
3. sayı: 24 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
4. sayı: 12 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
5. sayı: 3 – karşılaştırma sonucunda tek çıkacak ve tek_sayaci 1 arttıracaktır, buna
göre tek_sayac 2 olur.
6. sayı: 8,4 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
7. sayı: 1 –
karşılaştırma sonucunda tek çıkacak ve tek_sayaci 1 arttıracaktır, buna
göre tek_sayac 3 olur.
8. sayı: 28 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
9. sayı: 13 – karşılaştırma sonucunda tek çıkacak ve tek_sayaci 1 arttıracaktır, buna
göre tek_sayac 4 olur.
10. sayı: 6 – karşılaştırma sonucunda tek çıkmayacak ve tek_sayaci arttırmayacaktır.
Buna göre dizinin sonunda tek_sayac değeri 4 olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz şekilde
bir mantık güden bir programcı çift sayıların miktarını “toplam sayı – tek sayıların miktarı”
şeklinde belirlediğinde 10-4 = 6 adet çift sayı olduğunu düşünecektir, hâlbuki diziye
bakıldığında çift sayılar, 24, 12, 28 ve 6 olmak üzere 4 tanedir. Bu farklılık, dizide tek ya da
çift olması üzerinde konuşulamayacak 2 adet sayı yani 4,7 ve 8,4’ün bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Toparlamak gerekirse, programlarda herhangi birşeyi şansa bırakmamak
ve tüm kontrolleri yapmak gerekir.
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Uygulamalar


İki sayıdan hangisinin küçük olduğunu bulan bir algoritma tasarlayın.



Bir sayının 3’e bölünüp bölünemediğini bulan bir algoritma tasarlayın.

120

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Algoritmaların gerek günlük hayatta, gerek bilimsel çalışmalarda, her türlü veri için
kullanılabileceği öğrenildi; çeşitli algoritma örnekleri üzerinde çalışmalar yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. BAŞLA
2. taban al
3. yukseklik al
4. alan = (taban * yukseklik)/2
5. alan yaz
6. DUR
Sıradaki 2 soru, bu algoritma ile ilgilidir.
1) Yukarıdaki algoritma akış şeması ile ifade edilecek olursa, adım ve şekil
eşleşmelerinden hangisi doğru olur?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

2) Aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirmek, algoritmanın yaptığı işi
değiştirmez?
a) 3. adım ile 4. adımın sırasını değiştirmek
b) 2. adım ile 3. adımı tek bir adım içinde gerçekleştirmek
c) 5. adımı kaldırmak
d) 2. adım ile 4. adımın sırasını değiştirmek
e) 6. adımı algoritmanın daha öncesinde kullanmak
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3) Bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir algoritmada, faktöriyeli alınacak sayı
ile ilgili aşağıdaki kontrollerin hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
a) Sayının 0’a eşit olup olmaması
b) Sayının 1’e eşit olup olmaması
c) Sayının negatif olup olmaması
d) Sayının tek olup olmaması
e) Sayının tamsayı olup olmaması
Aşağıdaki 4 soru, verilen algoritma ile ilgilidir.
Kullanıcıdan, öğrencilerin vize, final notlarını ve bunların yıl sonu notuna katkı
oranlarını alarak, öğrencilerin yıl sonu notlarını hesaplayan bir algoritma
geliştirilmiştir.
4) Bu algoritmadan bir bilgisayar programı üzerinde gerçeklenmesi halinde, bu
programda kaç adet değişken bulunmalıdır?
a) 5
b) 8
c) 10
d) 12
e) değişkene gerek yoktur
5) Bu algoritmanın bir bilgisayar programı üzerinde gerçeklenmesi halinde, bu
programdaki değişkenlerin kaç tanesinin ilk değeri olması gerekir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) hiçbirinin ilk değeri olması gerekmez
6) Bu algoritmanın bir bilgisayar programı üzerinde gerçeklenmesi halinde,
programı oluşturan değişkenlerden, yıl sonu notunu tutan değişkenin ilk değeri olması
gerekmez. Bunun nedeni nedir?
a) Kullanıcıdan alınacak olması
b) Adım adım hesaplanacak olması
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c) Dosyadan alınacak olması
d) Tek bir formülasyonla, tek bir adımda hesaplanacak olması
e) İlk değer verilmesi halinde değişkenin işlevini yerine getiremeyecek olması
7) Aşağıdakilerden hangisi bu algoritmada kontrol edilmesi gereken bir durum
değildir?
a) Girilen vize notunun 0’dan büyük ya da 0’a eşit olması
b) Girilen final notunun 0’dan büyük ya da 0’a eşit olması
c) Girilen vize notunun 100’den küçük ya da 100’e eşit olması
d) Girilen final notunun 100’den küçük ya da 100’e eşit olması
e) Yıl sonu notunun vize ve final notundan oluşması
BAŞLA

Sayi

H

E
Sayi%2=0
Girilen sayı
çift sayıdır.

Girilen sayı
tek sayıdır.

DUR

Aşağıdaki 3 soru, yukarıdaki algoritma ile ilgilidir.
8) Algoritma ne iş yapmaktadır?
a) n adet sayıdan tek ve çift olanları ayırmaktadır.
b) Bir sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğuna karar vermektedir.
c) İki sayıdan hangisinin tek sayı hangisinin çift sayı olduğuna karar vermektedir.
d) Bir sayının tek sayı olduğuna karar vermektedir.
e) Bir sayının çift sayı olduğuna karar vermektedir.
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9) Algoritmanın yukarıda verilen kısmı pseudokod ile ifade edilmek istenirse
nasıl bir ifade oluşur?
a) if (sayi%2==0)
else
b) if (sayi%2==0)
else if (sayi%2==1)
c) if (sayi%2==1)
else
d) if (sayi%2==1)
else if (sayi%2==0)
e) if(sayi%2)
else
10) Yukarıdaki algoritmada aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
a) Karşılaştırma
b) İşlem
c) Kullanıcıdan değer alma
d) Ekrana yazdırma
e) Başlama-bitirme

CEVAPLAR
1 – b, 2 – b, 3 – d, 4 – a, 5 – e, 6 – d, 7 – e, 8 – b, 9 – a, 10 - b
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6. ARAMA-SIRALAMA ALGORİTMALARI VE ALGORİTMA
ANALİZİ

126

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Arama Algoritmaları
6.1.1. Sıralı Arama Algoritması (Sequential Search)
6.1.2. İkili Arama Algoritması (Binary Search)
6.2. Sıralama Algoritmaları
6.2.1. Ekleme Sıralama Algoritması (Insertion Sort)
6.2.2. Kabarcık (Balon) Sıralama Algoritması (Bubble Sort)
6.2.3.Birleştirerek Sıralama Algoritması (Merge Sort)
6.3. Algoritma Analizi
6.4. Durum Analizleri
6.4.1.En İyi Durum
6.4.2.En Kötü Durum
6.4.3.Ortalama Durum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kitaplığınızda bulunan bir kitabı hangi yöntemlerle ararsınız?



Kitaplığınızdaki kitapları herhangi bir kritere göre (isim, yazar, yıl) sıralamak

istediğinizde nasıl bir yol izlersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Pek çok alanda kullanılan arama ve sıralama işlemleri için literatürde var olan

algoritmaları öğrenmek


Hangi tip dizide hangi tip arama/sıralama algoritmalarının kullanılacağını

anlamak
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Anahtar Kavramlar


Arama algoritmaları



Sıralama algoritmaları
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Giriş
Birkaç bölümdür algoritma mantığını kavramak, algoritmaların yazım yöntemlerini ve
bu yöntemlerin birbirlerine dönüştürülmesi için gerekenleri incelemek gibi konularla
ilgilenilmiştir. Bu bölümde algoritma konusuna noktayı koymak amacıyla sıklıkla kullanılan
bazı arama ve sıralama algoritmalarından bahsedilecek ve algoritma analizi kavramı ele
alınacaktır.
Arama ve sıralama algoritmaları, gerek gerçek hayatta gerekse programcılıkta sıklıkla
kullanılan algoritmalardır. Bir metin içerisinde bir karakteri ya da başka bir metni aramak; bir
sayı dizisi içerisinde bir sayıyı ya da başka bir sayı dizisini aramak gibi amaçlar için
kullanılan arama algoritmalarının literatürde pek çok örneği mevcuttur. Sıralama algoritmaları
bir karakter ya da sayı dizisini küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, alfabetik, ters alfabetik
veya başka herhangi bir kritere göre sıralama işlemini gerçekleştiren algoritmalardır ve
literatürde bunlarla ilgili de pek çok algoritma bulmak mümkündür.
Doğru arama ya da sıralama algoritmasının kullanımına karar vermek karar vermek,
kullanıcının programı verimli hale getirebilmek için kullanacağı yöntemlerden biridir. Bu
açıdan en azından sıklıkla kullanılan başlıca algoritmaları bilmekte fayda vardır.Bu bölümde
ele alınan diğer bir konu, algoritma analizidir. Algoritma analizi, bir algoritmanın büyüme
miktarını ölçmek için kullanılan bir bilim dalıdır. Burada algoritmanın büyüme miktarından
kastedilen giriş miktarı büyüdükçe algoritmanın işlem ya da adım sayısının ne kadar arttığıdır.
Algoritma analizi esasında ayrı bir uzmanlık alanıdır ancak burada yalnızca bir giriş
yapılmıştır.
Öğrencilerin notlarının tutulduğu ve üzerlerinde işlem yapıldığı bir durumda bir
öğrencinin notunu bulmak istiyorsak, hangi öğrencilerin 45-46-47-48-49 gibi 50’ye çok yakın
notlar aldığını görmek istiyorsak, ya da bir metinde kaç adet a, kaç adet b, kaç adet c harfinin
geçtiğini bulup istatistik çıkartmak istiyorsak kullanmamız gereken algoritmalar arama
algoritmaları olacaktır.
Öğrencilerin notlarını büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayıp durumu
görmek istiyorsak, şirketimizdeki elemanların maaşlarını sıralamak istiyorsak, öğrencilerin
sınav notlarını öğrenci numarası sırasında girmek istiyorsak bu tip durumlarda kullanmamız
gereken algoritma ise sıralama algoritmaları olacaktır.
Bu gibi pek çok durum günlük hayatta başımıza gelmektedir. Günlük hayatta
başımıza gelen her durumun da bilgisayar programı tarafından gerçeklenebildiğini düşünecek
olursak bu durumda arama ve sıralama algoritmalarının ne denli önemli olduğu kolayca
görülebilir.
Bu bölümde literatürde en çok kullanılan arama ve sıralama algoritmaları anlatılmıştır.
Arama ve sıralama algoritmaları dışında bu bölümde anlatılan diğer konu da algoritma
analizidir.
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6.1. Arama Algoritmaları
Bir dizi (bu dizi sıralı veya sırasız olabilir) içerisinde bir elemanı aramak için yapılan
işlemlere genel olarak arama algoritmaları denir. Literatürde tanımlı pek çok arama
algoritması mevcuttur. Burada her biri anlatılmayacak, yalnızca genel bir fikir oluşturması
açısından sıralı arama algoritması ve ikili arama algoritması açıklanacaktır.

6.1.1. Sıralı Arama Algoritması (Sequential Search)
En basit arama algoritmasıdır. Günlük hayatta örneğin bir çekmecede anahtarımızı
aradığımız takdirde, çekmecelere sırayla bakmamız, bir kitap aradığımız takdirde, kitaplığın
raflarına sırayla bakmamız, bilgisayarda bir dosyamızı ararken, olabileceğini düşündüğümüz
klasörlere sırayla bakmamız, bu algoritmaya örnek olabilir. Gerek metinsel, gerek sayısal her
türlü dizi içerisinde kullanılabilen bu algoritmanın temeli, arama işlemini sırayla, hiçbir
elemanı atlamadan yapmaktır. Aramaya baştan ya da sondan başlanabilir. Listenin sıralı
olması gerekmez. Bir sıralama algoritması örneği şu şekilde olabilir. Şekil 6.1’de aramanın
yapılacağı tamsayılardan oluşan liste görülmektedir.
3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

36

100 83

Şekil 6.1: Sıralı Arama Algoritması İçin Sayı Listesi
Bu listede 35 sayısını sıralı arama ile arayalım. Şu şekilde bir durumla karşılaşırız. İlk
kayda bakılır,

3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

36

100 83

12

36

100 83

Şekil 6.2: Sıralı Arama Algoritması 1. Adım
3 ≠ 35 olduğundan aramaya ikinci kayıtla devam edilir.
3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

Şekil 6.3: Sıralı Arama Algoritması 2. Adım
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17 ≠ 35 olduğundan aramaya üçüncü kayıtla devam edilir.
3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

36

100

83

Şekil 6.4: Sıralı Arama Algoritması 3. Adım

3

2 ≠ 35 olduğundan aramaya dördüncü kayıtla devam edilir.

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

36

100 83

36

100 83

Şekil 6.5 : Sıralı Arama Algoritması 4. Adım
24 ≠ 35 olduğundan aramaya beşinci kayıtla devam edilir.
3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

Şekil 6.6: Sıralı Arama Algoritması 5. Adım
35 = 35 olduğundan aranan sayı bulunmuş olur ve aramaya devam edilmez. Toplamda
5 adımda arama gerçekleştirilmiş olur. Sıralı arama, aranan eleman bulununcaya ya da liste
bitinceye kadar devam eder. Görüldüğü gibi mantığı oldukça basit olan bir algoritmadır.
Ancak eleman sayısının binlerce, onbinlerce olduğu bir listede bu algoritmayı kullanmanın
pek de pratik olmadığı kolayca görünen bir gerçektir.
İleriki yöntemlerde kullanılmak üzere bu listeyi sıralayalım.
1

2

3

4

8

11

12

14

17

24

35

36

40

71

83

100

Şekil 6.7: Sıralı Liste
Eğer listemiz ilk başta sıralı olsaydı ve biz gene 35’i arayacak olsaydık, bu durumda
1,2,3,4,8,11,12,14,17,24,35 yani toplamda 11 karşılaştırma ile ancak aradığımız elemanı
bulacaktık.

6.1.2.İkili Arama Algoritması (Binary Search)
İkili arama, bir listede, sıralı arama algoritmasına göre daha hızlı bir biçimde arama
yapmayı sağlayan bir algoritmadır. Ancak ikili arama ile arama yapabilmek için, listenin
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sıralanmış (küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, alfabetik veya başka herhangi bir kritere
göre) olması gerekir. İkili arama algoritmasında, uzun liste ikiye bölünür, aranan eleman,
ortadaki elemanla (pivot olarak isimlendirilir) karşılaştırılır. Ortadaki elemanla olan
durumuna göre listenin sol ya da sağ yarısında arama işlemine devam edilir. Aynı şey listenin
bu yarısında da gerçekleştirilir ve aranan eleman bulununcaya ya da liste bitinceye kadar bu
işlem tekrar ederek arama algoritması sonlandırılır.
Önceki örnekteki listeyi ikili arama için kullanalım ve örneğin 35 sayısını yeniden
arayalım.
Önce listeyi ikiye bölelim, liste 16 elemandan oluştuğundan sol taraf 8 sağ taraf 8
olacak şekilde 2’ye ayırırız.
1

2

3

4

8

11

12

14

a) 2’ye Bölünmüş Liste Sol Yarısı
17

24

35

36

40

71

83

100

b) 2’ye Bölünmüş Liste Sağ Yarısı
Şekil 6.8: 2’ye Bölünmüş Liste
Bu işlemden sonra ortada direkt olarak bir eleman bulunmadığından (liste tam olarak
2’ye bölündü) sol listenin en sonundaki ya da sağ listenin en başındaki eleman pivot olarak
kabul edilebilir. Biz öncelikli olarak sol listenin son elemanı olan 14’ü pivot eleman olarak
kabul edelim ve karşılaştıracağımız sayı olan 35’i 14 ile karşılaştıralım. 14<35 olduğundan bu
listenin sol yanında 35 elemanının bulunmadığı ve bu durumda sağ yarısında 35’i
arayacağımız anlamına gelir.
17

24

35

36

40

71

83

100

Şekil 6.9: 2’ye Bölünmüş Liste Sağ Yarısı
Bu listeyi ikiye bölelim.
17

24

35

36

a) 2. Kez 2’ye Bölünmüş Liste Sol Yarısı
40

71

83

100
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a) 2. Kez 2’ye Bölünmüş Liste Sağ Yarısı
Şekil 6.10 : 2. Kez 2’ye Bölünmüş Liste
Aynı şekilde bu da tam olarak orta elemana sahip olmayan bir bölünme olmuştur
(eleman sayısı çift). Dolayısıyla yeniden bir seçim yapmamız gerekmektedir. Ya sol listenin
son elemanı ya da sağ listenin ilk elemanını pivot olarak seçmeliyiz. Biz önceki gibi sol
listenin son elemanı olan 36’yi pivot olarak seçelim ve aradığımız eleman olan 35 ile
karşılaştıralım. 36>35 olduğundan, aradığımız 35 elemanının 36’dan önceki kısımda yani
üzerinde çalışmakta olduğumuz liste parçasında olduğunu anlamış oluruz. Demek ki sağ
tarafa bakmaya gerek yoktur. Sol taraf üzerinden işlem yapmaya devam edelim.
17

24

35

36

Şekil 6.11: 2. Kez 2’ye Bölünmüş Liste Sol Yarısı
Şimdi artık bu listeyi ikiye bölmeliyiz.
17

24

a) 3. Kez 2’ye Bölünmüş Liste Sol Yarısı
35

36

b) 3. Kez 2’ye Bölünmüş Liste Sağ Yarısı
Şekil 6.13: 3. Kez 2’ye Bölünmüş Liste
Listemiz bir kez daha orta eleman bulundurmayacak şekilde bölünmüştür (çift sayıda
eleman olmasından dolayı). Buna göre bir kez daha sol listenin son elemanı ve sağ listenin ilk
elemanından biri seçilmeli, pivot eleman olarak kabul edilmeli ve ona göre karşılaştırma
sonucuna karar verilmelidir. Örneğin biz sağ listenin ilk elemanını pivot eleman olarak kabul
edelim ve aradığımız eleman olan 35 ile karşılaştıralım. Sağ listenin ilk elemanı 35’tir ve
bizim aradığımız sayı olan 35 ile karşılaştırıldığında aradığımız sayıyı bulmuş olduğumuzu
görürüz. Böylece arama sonlanmış olur. Toplamda kaç karşılaştırma yaptığımıza bakacak
olursak; 35 ile karşılaştırdığımız elemanlar, 14, 36 ve 35 olur. Böylece toplam 3 karşılaştırma
sonucunda aradığımız sayıyı bulmuş oluruz. Önceki sıralı arama yönteminde, liste karışıkken
5; liste sıralı iken 11 karşılaştırma yapmıştık.

6.2. Sıralama Algoritmaları
Elemanları karışık halde olan listelerin elemanlarını herhangi bir kritere göre
(küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, alfabetik) sıralanması için kullanılan algoritmalara
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sıralama algoritması denir. Literatürde pek çok sıralama algoritması bulunmaktadır. Burada
hepsi anlatılmayacak yalnızca bir fikir oluşturması açısından bazı algoritmalar incelenecektir.

6.2.1.Ekleme Sıralama Algoritması (Insertion Sort)
Bu yöntemde, sıralama işlemi, iskambil kartı oyunlarındakine benzer şekilde yapılır
(MEB, 2007). İskambil kartı oyunlarında dağınık duran 2 kartı elimize alır, kendi içinde
sıralarız, ardından aldığımız 3. kartı bunlara uygun bir biçimde yerleştiririz. Bu şekilde her
gelen kartı uygun yere yerleştirerek tamamını sıralamış oluruz. Bunu sayı dizisine
ugulayalım. Bunun için öncelikle sayı dizisi üzerinde gerçekleştirilecek kuralları belirleyelim.
1. İlk iki eleman listeden alınıp, karşılaştırılır, gerekirse yerleri değiştirilir.
2. Bir sonraki eleman alınıp, önceki sıralı elemanlar içinde uygun yere (başa, sona,
ortaya) eklenir.
3. İkinci adım sıralama bitene dek tekrar edilir.
Örneğin sayı dizimiz, 22, 10, 80, 45 ve 36 olsun.
22 10 80

45 36

Şekil 6.14: Ekleme Sıralaması ile Sıralanacak Olan Liste
Diziyi, küçükten büyüğe sıraladığımızı varsayalım. Sıralama şu şekilde gerçekleşir.


22 ve 10 sayıları ele alınır, yerleri değiştirilir. Dizinin durumu şu an :
10

22 80 45 36

Şekil 6.15: Ekleme Sıralaması – 1. Adım Sonucunda Liste

Sıradaki sayı olan 80 ele alınır, 80 sayısı, 10 ile karşılaştırıldığında, 10’dan
büyük olduğu görülür ve sağa doğru bir adım ilerlenir. 22 ile karşılaştırıldığında 22’den de
büyük olduğu görülür ve böylece her ikisinin de sağına yerleşir. Dizinin durumu şu an:
10

22 80 45 36

Şekil 6.16: Ekleme Sıralaması – 2. Adım Sonucunda Liste

Sıradaki eleman olan 45 ele alınır. 45 sayısı 10 ile karşılaştırıldığında, 10’dan
büyük olduğu görülür ve sağa doğru bir adım ilerlenir. 22 ile karşılaştırıldığında 22’den de
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büyük olduğu görülür ve bir adım daha ilerlenir. 80 ile karşılaştırıldığında 80’den küçük
olduğu görülür ve böylece 22 ile 80 arasına yerleşir. Dizinin durumu şu an:

10 22 45 80 36
Şekil 6.16: Ekleme Sıralaması – 3. Adım Sonucunda Liste

Sıradaki eleman olan 36 ele alınır. 36 sayısı 10 ile karşılaştırıldığında 10’dan
büyük olduğu görülür ve sağa doğru bir adım ilerlenir. 22 ile karşılaştırıldığında 22’den de
büyük olduğu görülür ve bir adım daha ilerlenir, 45 ile karşılaştırıldığında, 45’ten küçük
olduğu görülür ve böylece 22 ile 45’in arasına yerleşir. Dizinin son durumu
şu an :
10 22 36 45 80
Şekil 6.17: Ekleme Sıralaması – 4. Adım Sonucunda Liste

6.2.2. Kabarcık (Balon) Sıralama Algoritması (Bubble Sort)
Kabarcık sıralaması şu adımlara göre çalışan bir algoritmadır.
1. İlk iki eleman karşılaştırılır, gerekirse yerleri değiştirilir.
2. Listede bir sonraki elemana gidilerek, bir önceki eleman ile karşılaştırılır.
3. Liste sonuna kadar 2. adım tekrar edilir.
4. 1. ve 3. adım, tüm listenin sıralaması bitene dek tekrar edilir.
Bu algoritmaya kabarcık ya da balon sıralama algoritması denmesinin sebebi, sayıların
suyun içerisindeki kabarcıklara benzer şekilde yer değiştirme yapmasıdır. Örneğin bir önceki
konumuz olan ekleme sıralama algoritmasındaki liste örneğini kabarcık sıralaması ile
sıralayalım.
22 10 80

45 36

Şekil 6.18: Kabarcık Sıralaması ile Sıralanacak Olan Liste
1. İlk 2 eleman, 22 ve 10 karşılaştırıldı, 22>10 olduğundan yerleri değiştirildi. Dizinin
durumu şu an :
10

22

80

45

36

Şekil 6.19: Kabarcık Sıralaması – 1. Tur – 1. Adım Sonucunda Liste
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2. Listedeki bir sonraki elemana, 80’e gidildi, bir önceki eleman ile yani 22 ile
karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu şu an :
10

22 80

45 36

Şekil 6.20: Kabarcık Sıralaması – 1. Tur – 2. Adım Sonucunda Liste
2. Listedeki bir sonraki elemana, 45’e gidildi, bir önceki eleman ile yani 80 ile
karşılaştırıldı, 80>45 olduğundan yer değiştirildi. Dizinin durumu şu an :
10

22

45

80

36

Şekil 6.21: Kabarcık Sıralaması – 1. Tur – 3. Adım Sonucunda Liste
2. Listedeki bir sonraki elemana, 36’ya gidildi, bir önceki eleman ile yani 80 ile
karşılaştırıldı, 80>36 olduğundan yer değiştirildi. Dizinin durumu şu an :
10

22 45

36 80

Şekil 6.22: Kabarcık Sıralaması –1. Tur – 4. Adım Sonucunda Liste
İlk tur sonlanmış oldu, ilk tur sonunda en büyük eleman olan 80, listenin sonuna
yerleşti.
İkinci tur için aynı işlemleri yeniden yapacağız.
şu an :

1. İlk 2 eleman, 10 ve 22 karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu

10

22 45

36 80

Şekil 6.23: Kabarcık Sıralaması – 2. Tur –1. Adım Sonucunda Liste
2. Listedeki bir sonraki elemana, 45’e gidildi, bir önceki eleman ile yani 22 ile
karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu şu an :
10

22 45

36 80

Şekil 6.24: Kabarcık Sıralaması – 2. Tur –2. Adım Sonucunda Liste
2. Listedeki bir sonraki elemana, 36’ya gidildi, bir önceki eleman ile yani 45 ile
karşılaştırıldı, 45>36 olduğundan yer değiştirildi. Dizinin durumu şu an :
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10

22 36

45 80

Şekil 6.25: Kabarcık Sıralaması – 2. Tur –3. Adım Sonucunda Liste
İkinci tur sonlanmış oldu, ikinci tur sonunda en büyük ikinci eleman, olan 45, listenin
sondan bir önceki noktasına yerleşmiş oldu.
Üçüncü tur için aynı işlemleri yeniden yapacağız.
şu an:

1. İlk 2 eleman, 10 ve 22 karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu

10

22 36

45 80

Şekil 6.26: Kabarcık Sıralaması – 3. Tur –1. Adım Sonucunda Liste
2. Listedeki bir sonraki elemana, 36’ya gidildi, bir önceki eleman ile yani 22 ile
karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu şu an :
10

22 36

45 80

Şekil 6.27: Kabarcık Sıralaması – 3. Tur –2. Adım Sonucunda Liste
Üçüncü tur sonlanmış oldu, üçüncü tur sonunda en büyük üçüncü eleman olan 36,
listenin sondan iki önceki noktasına yerleşmiş oldu.
Dördüncü tur için aynı işlemleri yeniden yapacağız.
şu an :

1. İlk 2 eleman, 10 ve 22 karşılaştırıldı, yer değişikliğine gerek yok. Dizinin durumu

10 22 36

45 80

Şekil 6.28: Kabarcık Sıralaması – 4. Tur –1. Adım Sonucunda Liste
Karşılaştırılacak başka eleman kalmadığından dizi sıralanmış olur.
Kabarcık sıralamasının en büyük dezavantajı bu örnekte açıkça görülmektedir.
Sözkonusu liste, aslında 2.tur sonucunda tamamen sıralanmış durumdadır ancak bunu
bilgisayar hiçbir zaman bilemeyeceğinden ötürü, diğer tüm turları da gerçekleştirmek
zorundadır. Bu sebeple kimi zaman bu algoritmada gereksiz pek çok işlem yapılmış olur.
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6.2.3. Birleştirerek Sıralama Algoritması (Merge Sort)
Aslında çoğunlukla İngilizce ismi kullanılır. Merge sort, büyük çaptaki listeleri
sıralamak yerine listeleri daha küçük parçalara bölerek sıralama ve sonra bu listeleri
birleştirme şeklinde çalışan bir algoritmadır. Günlük hayatta farketmeden de olsa sıklıkla
kullandığımız bir algoritmadır. Örneğin öğrencilerin sınav kâğıtlarını numara sırasına göre
sıralamak istediğimizde, dersi alan öğrenci sayısı çok fazlaysa, sınav kâğıtları kalın bir yığın
oluşturacaktır, o yığınla çalışmak yerine, listeyi parçalara bölmek ve daha sonra kendi
içerisinde sıralı olan küçük listeleri sıralamak daha pratik bir sıralama sağlayacaktır. Ya da
kitaplıktaki kitapları dizerken, tüm kitapların arasında kaybolmak yerine, kitapları küçük
parçalar halinde gruplandırmak ve onları önce kendi içerisinde, sonra da grupları kendi
arasında sıralamak daha kolay olacaktır. Merge Sort algoritması, divide and conquer
(parçala ve yönet) metodunu kullanarak verileri sıralar. Şöyle ki algoritma, verileri tek
eleman kalıncaya kadar rekürsif fonksiyonlar yardımıyla sürekli ikiye böler. Tek kalan
elemanları ise kendi aralarında sıralı bir şekilde birleştirmeye başlar. Tek kalan elemanlar
birleştiğinde de dizi sıralanmış olur (WEB: Seref Akyuz).
Şekil 6.29’da merge sortun kolayca anlaşılabileceğini düşündüğümüz bir şekil yer
almaktadır.

Şekil 6.29: Merge Sort Algoritması
Bu örnekte
6

3

5

1

8

2

4

7
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şeklinde verilen bir sayı dizisinin küçükten büyüğe sıralanması işlemi
gerçekleştirilmek istenmektedir. Buna göre, diğer sıralama algoritmalarında olduğu gibi
karşılaştırma işlemleri yapmak yerine öncelikle dizi 4 hanelik iki kısma bölünmüştür.
6

3

5

1

8

2

4

7

Bu 4 hanelik kısımlar da ardından 2şer hanelik kısımlara
6

3

5

1

8

2

4

7

ve son olarak bu 2şer hanelik kısımlar da tek haneye bölünmüştür. Ardından bu
işlemin tersi yani birleştirme işlemleri gerçekleştirilmiş ve 1 hanelik dizi parçaları aralarında
sıralanarak 2 hanelik dizi parçalarını; 2 hanelik dizi parçaları aralarında sıralanarak 4 hanelik
dizi parçalarını ve son olarak 4 hanelik dizi parçaları aralarında sıralanarak 8 hanelik son dizi
parçasını yani asıl diziyi oluşturmuştur.

6.3. Algoritma Analizi
Algoritma analizi, bir algoritmanın karmaşıklığına dair fonksiyonun bulunabilmesi
için geliştirilmiş bir bilim dalıdır (Karakaş, 2000). Algoritma karmaşıklığı, bir algoritmanın
büyümesi olarak ifade edilebilir. Diğer bir deyişle veri miktarına bağlı olarak algoritmanın ne
kadar büyüdüğü, işlem sayısının ne kadar arttığının ölçülmesi algoritma karmaşıklığını ifade
eder ve algoritma analizi ile çözülür. Örneğin faktöriyel algoritmasını ele alalım. Giriş sayısı 5
olduğu takdirde 5.4.3.2.1’den 5 adet adımla algoritma tamamlanmış olur. Giriş sayısı 10
olması halinde 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1’den 10 adım algoritmanın çalışabilmesi için yeterli
olacaktır. Benzer şekilde 100 sayısının faktöriyelini bulmak için yapılan işlem sayısı 100,
1000 sayısının faktöriyelini bulmak için yapılan işlem sayısı 1000 olacaktır. Buna göre, bu
algoritmanın karmaşıklığı n giriş için n şeklindedir ve veri ile doğru orantılı bir biçimde
büyümektedir. Her algoritmada büyüme miktarı giriş ile doğru orantılı artmayabilir. Kimi
algoritmalarda giriş sayısı n’deki 1 birim artış için, adım sayısı 2n, bazı algoritmalarda n^2,
kimisinde log_2n ve buna benzer farklı şekillerde artabilir. İşte algoritma analizi, bu artış
miktarını belirlemeyi hedefler. Bu sayede algoritmalar ile çalışmak konusunda kullanıcı karar
verebilir, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağını bilebilir. Algoritma karmaşıklığı
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hesaplamak oldukça zorlu bir işlemdir, bu ders çerçevesinde bu kısma girilmeyecektir,
yalnızca kavram hakkında bilgi verilmesi planlanmıştır.

6.4. Durum Analizleri
Algoritmaların büyüme miktarları tek bir durum için hesaplanmaz. Bir algoritmanın
karmaşıklığı genelde en iyi durum, en kötü durum ve ortalama durum olmak üzere 3 durum
için hesaplanır.

6.4.1.En İyi Durum
Bir algoritma karmaşıklığını en iyi durum için hesaplamak esasında çok da tercih
edilen bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşımda, algoritmanın en az adım ve en az işlemle
arzuladığı, amaçladığı noktayı elde ettiği düşünülmektedir. Bu amaçlanan durum örneğin bir
arama algoritması için aradığı elemanı en az adımda bulması, bir sıralama algoritması için
başlangıçta verilen algoritmanın sıralı ya da sıralıya oldukça yakın olması durumu olarak
ifade edilebilir.
n elemanlı bir arama algoritmasında en iyi durumda yapılan işlem sayısı 1’dir.
Sıralama algoritmasında da herhangi bir yer değişikliği olmayacağını, yalnızca karşılaştırma
işlemi yapılacağını varsayarak yapılacak işlem sayısının n olduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin bu bölümde adı geçen örnekler üzerinde bu durumu ifade edecek olursak;

6.1.1. bölümünde verilen sıralı arama algoritmasında en baştaki eleman olan
3’ün aranması;

aranması;

6.1.2. bölümünde verilen ikili arama algoritmasında en baştaki eleman olan 1’in


6.2.1. bölümünde verilen ekleme sıralamasında sıralanması için verilen dizinin
10-22-36-45-80 şeklinde olması


6.2.2. bölümünde verilen kabarcık sıralamasında sıralanması için verilen dizinin

10-22-36-45-80 şeklinde olması


6.2.3. bölümünde verilen birleştirerek sıralamada sıralanması için verilen dizinin

1-2-3-4-5-6-7-8 şeklinde olması
bir algoritmanın en iyi durumuna örnek olarak gösterilebilir.
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6.4.2. En Kötü Durum
Bir program yazılırken, riskleri belirleyebilmek için genelde algoritmanın en kötü
durumu hesaplanır. Bir algoritmanın en kötü durumu amaçladığı durumu en uzun sürede, en
çok adımda gerçekleyebilmesi, hatta daha da kötüsü durumu hiçbir zaman gerçekleyememesi
olarak ifade edilebilir. Örneğin bir arama algoritmasında, dizinin en son elemanının aranması,
ya da dizide hiç olmayan bir elemanın aranması en kötü durumdur. Ya da bir sıralama
algoritmasında sıralanması istenen dizinin, istenen sıranın tam tersi şekilde olması, diğer bir
deyişle küçükten büyüğe sıralama isteniyorken, büyükten küçüğe sıralanmış bir biçimde
gelmesi gene en kötü duruma birer örnektir. Örneğin bu bölümde adı geçen örnekler üzerinde
bu durumu ifade edecek olursak;

6.1.1. bölümünde verilen sıralı arama algoritmasında en sondaki eleman olan
83’ün ya da listede hiç olmayan 200’ün aranması;

6.1.2. bölümünde verilen ikili arama algoritmasında en sondaki eleman olan
83’ün ya da listede hiç olmayan 200’ün aranması;

6.2.1. bölümünde verilen ekleme sıralamasında sıralanması için verilen dizinin
80-45-36-22-10 şeklinde olması

6.2.2. bölümünde verilen kabarcık sıralamasında sıralanması için verilen dizinin
80-45-36-22-10 şeklinde olması

6.2.3. bölümünde verilen birleştirerek sıralamada sıralanması için verilen dizinin
8-7-6-5-4-3-2-1 şeklinde olması
bir algoritmanın en kötü durumuna örnek olarak gösterilebilir.
n elemanlı bir arama algoritmasının en kötü durumunda n ya da n+1 adet işlem
yapılmaktadır. Sıralama algoritmalarında ise her elemanın n elemanla tek tek
karşılaştırılacağını, yer değişikliği yapılacağını düşünecek olursak yapılacak işlem sayısının
n!, n2, 2n gibi oldukça yüksek sayılara ulaşacağı muhakkaktır.

6.4.3.Ortalama Durum
Algoritmalarda gerçek hayatta en çok rastladığımız durum ortalama durumdur. Çünkü
aralığı geniştir. En iyi durum ve en kötü durum dışındaki bütün durumlar ortalama durum
olarak kabul edilmektedir. Sayısal olarak bir ortalama durumda kaç adet işlem yapıldığını
bulabilmek için genelde iki yaklaşımdan biri kullanılır. Biri algoritmanın gerçekten orta
noktasını bulmak ve ona göre hesap yapmak, diğeri ise en iyi durum ve en kötü durumun
ortalamasını almaktır. Bir arama algoritmasında tam ortalama durum, n elemanlı bir dizi için,
n/2. sıradaki elemanın aranıyor olmasıdır. Ancak bunun dışında 2., 3., 10., n-5. elemanların
aranıyor olması da ortalama durum olarak kabul edilebilir. Bir sıralama algoritmasında ise
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sıralanması istenen dizideki bazı elemanların sıralı bazılarının sırasız (hepsinin sıralı ya da
hepsinin sırasız değil) olması olarak düşünülebilir.
Örneğin bu bölümde adı geçen örnekler üzerinde bu durumu ifade edecek olursak;

6.1.1. bölümünde verilen sıralı arama algoritmasında ortadaki elemanlar olan 1,
8, 4’ten herhangi birinin aranması;

6.1.2. bölümünde verilen ikili arama algoritmasında ortadaki elemanlar olan 12,
14, 17’den herhangi birinin aranması;

6.2.1. bölümünde verilen ekleme sıralamasında sıralanması için verilen dizinin
36-80-45-10-22 şeklinde olması

6.2.2. bölümünde verilen kabarcık sıralamasında sıralanması için verilen dizinin
22-45-36-80-10 şeklinde olması

6.2.3. bölümünde verilen birleştirerek sıralamada sıralanması için verilen dizinin
5-6-1-2-7-8-3-4 şeklinde olması
bir algoritmanın ortalama durumuna örnek olarak gösterilebilir.
n elemanlı bir dizide gerçekleştirilen arama algoritmasında ortalama durumda yaklaşık
olarak (n+1)/2 işlem yapılacağı düşünülmektedir. Sıralama algoritmaları için gerçekleşecek
adım sayıları oldukça değişken olabilmektedir.
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Uygulamalar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklindeki bir dizide 6 sayısını, farklı arama
yöntemlerini kullanarak arayın.

Bu dizide en iyi, en kötü ve ortalama durum olarak ifade edilebilecek durum
örnekleri verin

3, 5, 17, 2, 4, 8, 6, 12, 36, 11, 87, 52, 1, 24, 25, 10 sayılarını birleştirerek
sıralama yöntemi ile sıralayın, toplamda bu sıralama için kaç adet işlem gerçekleştirmeniz
gerekmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, günümüzde pek çok alanda (günlük hayatta eşyaları aramak veya
sıralamak; bilgisayar dosyalarını herhangi bir kritere göre sıralamak; bilgisayarda herhangi bir
dosya aramak; bilgisayar programındaki veriler arasında arama yapmak vs) kullandığımız
arama ve sıralama işlemini belli bir prosedüre göre gerçekleştiren çeşitli arama-sıralama
algoritmaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
3

17

2

24

35

40

1

8

4

14

71

11

12

36

100 83

Aşağıdaki 3 soru yukarıdaki sayı dizisi ile ilgilidir.
1) Yukarıdaki sayı dizisi üzerinde soldan başlayarak yapılan bir arama
algoritması için en kötü durum hangisi ile ifade edilebilir?
a) 3 sayısının aranması
b) 35 sayısının aranması
c) 4 sayısının aranması
d) 36 sayısının aranması
e) 83 sayısının aranması
2) Yukarıdaki sayı dizisi üzerinde hangi algoritma uygulanamaz?
a) Ekleme Sıralama Algoritması
b) Kabarcık Sıralama Algoritması
c) Sıralı Arama Algoritması
d) İkili Arama Algoritması
e) Birleştirerek Sıralama Algoritması
3) Yukarıdaki sayı dizisi üzerinde birleştirerek
uygulandığında, aşağıdaki 4’lülerden hangisi oluşmaz?
a)

3

17

2

24

b)

24 35

40

1

c)

35 40

1

8

d)

4

71

11

e)

12 36 100 83

14

sıralama

algoritması
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4) Algoritma karmaşıklığı nedir?
a) Algoritmanın küçülmesidir.
b) Algoritmanın ifade edilme biçimidir.
c) Algoritmada kullanılan işlemlerin sıralanarak kullanılmasıdır.
d) Algoritmadaki veri miktarı büyüdükçe, algoritmada yapılacak işlem sayısının ne
kadar büyüdüğünü belirlemektir.
e) Algoritmanın adım adım ifade edilmesidir.
5) Kullanıcıdan alınan bir sayının (sayı n şeklinde ifade edilsin) faktöriyelini
bulan bir algoritmada işlem sayısı n cinsinden nasıl ifade edilir?
a) 1
b) n
c) 2n
d) n2
e) n!
6

3 5

1

8 2

4 7

Yukarıda verilen sayı dizisi birleştirerek sıralama (merge sort) ile sıralanacaktır.
Aşağıdaki 3 soru bu durum ile ilgilidir.
6) Aşağıdakilerden hangisi bu algoritmada gerçekleştirilen bir karşılaştırma
değildir?
a) 3-6
b) 1-5
c) 2-8
d) 4-7
e) 2-5
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7) Aşağıdakilerden hangisi bu algoritmada, sayı dizisi bölünürken ortaya çıkan
ikililerden değildir?
a) 6-3
b) 5-1
c) 2-4
d) 4-7
e) 8-2
8) Her bir bölünme ve birleştirme bir adım olarak kabul edilirse
(karşılaştırmalar adım olarak alınmazsa) toplam kaç adımda sıralama gerçekleştirilmiş
olur?
a) 2
b) 3
c) 6
d) 10
e) 15
9) Algoritma karmaşıklıklarının analiz edilmesinin nedeni nedir?
a) 1’den fazla algoritma seçeneğinin bulunduğu durumlarda, hangi algoritmanın en
verimli olduğuna karar vermek
b) İstatistiksel veriler hazırlamak
c) Algoritma hakkında bilgi edinmek
d) Doğal dil ile yazılmış algoritmaları farklı şekillerde ifade edebilmek
e) Yeni sıralama-arama algoritmaları geliştirmek
10) Aşağıdakilerden hangisi bir faktöriyel algoritmasının en kötü durumu
olabilir?
a) Girilen sayının 5 olması
b) Girilen sayının 10 olması
c) Girilen sayının 15 olması
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d) Girilen sayının 20 olması
e) Girilen sayının negatif olması

CEVAPLAR
1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – d, 5 – b, 6 – e, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 - e
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7. C DİLİNE GİRİŞ VE GENEL YAZIM KURALLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. C Dili Hakkında
7.2. C Dilinin Özellikleri
7.3. C Dili Yazım Kuralları
7.4. C Dili Kütüphane Dosyaları
7.5. Basit Bir C Programı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


C dilinin tarihçesi hakkında bilgi edinin.



Günümüzde hangi programlarda C dili kullanılmaktadır? Örnek verin.


Bir programcının programlamaya C dilinden başlamasının avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Pek çok kişi tarafından programcılığın teneli olarak gösterilen C programlama
diline giriş yapmak


C programlama dilinin genel özellikleri ve yazım kurallarını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


C dili



Kütüphane



Yazım kuralları
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Giriş
Bu ders çerçevesinde, öğrencilere programlama mantığı, programlama özellikleri, iyi
bir programcı olmak için gereken özellikler gibi pek çok bilgi verilmeye çalışılmaktadır.
Bu sebeple elbette pek çok bilgisayar programı kullanılacak ve pek çok bilgisayar
programı üzerinde inceleme yapılacaktır. Dolayısıyla her ne kadar programlama dilinden
bağımsız olarak programlama kuralları ve özellikleri ifade edilmeye çalışılsa da, eninde
sonunda bir veya birkaç programlama dilini kullanmak zorunludur.
C dili, oldukça yaygın; işletim sistemleri, sürücüler, derleyiciler gibi sistem
programlarının yazılımında kullanılan; pek çok kişi tarafından programlama dillerinin
arasında temel bir dil olan bir programlama dilidir. C dili iyi bir şekilde öğrenildiğinde
programcılık mantığı anlaşılmış olur, diğer programlama dilleri kolayca öğrenilebilir. Bu
sebeple bu ders içerisinde program örnekleri yazılırken, öğrenciye bilgisayar programı ile
ilgili herhangi bir nokta anlatılmaya çalışılırken C dili kullanılmıştır.
Genel olarak bilgisayar programlama, bilgisayar programlama dilleri, algoritmalar gibi
program yazımından önce bilinmesi gereken temel kavramlardan sonra, artık gerçek anlamda
programcılık kısmına geçmeden önce son yapılması gerekenin öğrencilere kullanacağı dili
yani C’yi tanıtmak olduğu düşünülerek bu bölüm hazırlanmıştır.
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7.1. C Dili Hakkında
C programlama dilini en iyi ve en basit yolla anlatacak tanım “Genel amaçlı orta
seviyeli ve yapısal bir programlama dilidir.” şeklindedir. C programlama dili, 1972 yılında, o
zamanlarda kullanılan bir başka programlama dili olan B dili geliştirilerek tasarlanmıştır
(WEB : Gaziantep Üniversitesi). C dilinin geliştirilme amaçlarından bir tanesi Unix işletim
sistemini geliştirmektir. Ayrıca dilin geniş kitleler tarafından tanınması ve kullanılmaya
başlaması 1978 yılında yazılan "The C Programming Language" kitabı ile olmuştur. C dili
daha çok sistem programlama konusunda kullanılan bir dildir. İşletim sistemleri, derleyiciler,
donanım sürücüleri, diğer programlama dillerinin geliştirilmesi gibi konularda kullanılırlar.
Günümüzde pek çok programlama dili, örneğin C++ ve JAVA gibi nesneye yönelik
programlama dilleri ve JavaScript, JavaApplet ve PHP gibi script dilleri C dilinden
esinlenerek geliştirilmiştir. C dili günümüzde hemen her alanda kullanılan, oldukça yaygın bir
programlama dilidir.

7.2. C Dilinin Özellikleri
C dilinin belki de en önemli özelliği taşınabilirliğinin yüksek seviyede olmasıdır.
Taşınabilirlik, herhangi bir bilgisayarda, herhangi bir işletim sistemi, herhangi bir derleyici
ve diğer bilgisayar özellikleri kullanılarak yazılan bir programın, farklı sistemlerde de aynı
şekilde kullanılabilmesi demektir. Programcılık açısından oldukça önemli bir özelliktir.
Örneğin C programlama dilini kullanarak yazılan bir bilgisayar programı Microsoft Windows
işletim sistemini kullanan bir sistemde çalıştığı gibi, Linux, Unix ya da başka bir işletim
sistemi kullanan bir makinede kolaylıkla çalıştırılabilir. Bir programlama dilinin taşınabilir
olabilmesi için herkesin kabul ettiği bir standarta bağlı olarak yazılması gerekir. C dilinde bu
American National Standards Institute (ANSI) kurumu tarafından belirlenen standart kabul
görmüştür ve bu standarta bağlı olarak geliştirilen C diline ANSI C denir (WEB : ANSI).
C dilinin önemli özellikleri toplu halde şu şekilde ifade edilebilir :
•
C, taşınabilir bir dildir : C programlama dili, bilgisayarın donanımsal
özelliklerinden, bilgisayar üzerinde kurulu işletim sisteminden vb pek fazla etkilenmez.
Windows işletim sistemi kullanan bir bilgisayarda geliştirilmiş bir C programı, Linux ya da
Mac işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlarda da kolaylıkla, hiçbir değişiklik olmadan ya
da çok küçük değişikliklerle çalışabilir. Aynı şekilde bir C programının hangi derleyicide
yazıldığının da pek fazla önemi yoktur. Ufak tefek adaptasyonlar ile, herhangi bir C
derleyicisinde yazılmış bir C programının başka bir C derleyicisinde çalışması mümkündür.
Bu özellik platformdan bağımsız ya da taşınabilir olarak isimlendirilmektedir.
•
C, oldukça popüler bir programlama dilidir : İleriki bölümlerde de görülebileceği
gibi iki sayının toplamını veren basit bir programdan, milyonlarca satırdan oluşan ve binlerce
ayrı işlem yapabilen işletim sistemlerine kadar pek çok farklı boyuttaki programda C
programlama dili kullanılmaktadır. Ayrıca C programlama dili, farklı amaçlarda, farklı
kriterlerdeki programlar için de kullanılabilir. Bilgisayarın çalışmasını direkt olarak etkileyen
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alt seviye sistem programlarından, özel uygulama yazılımlarına kadar farklı yazılımlarda C
dili kolaylıkla kullanılabilir.
•
C, gelişimini tamamlamış ve standardı oluşmuş bir dildir : C programlama dili,
yukarıda da ifade edildiği gibi derleyicisi değişse bile karakterler vb için hangi tipi
kullanacağını düşünmek zorunda kalmaz. Standartı oluşmuş bir dildir.
•
C, güçlü ve esnek bir dildir : C dili hem işletim sistemi yazabilecek kadar güçlü
bir dildir hem de oldukça esnektir. Burada esneklikten kastedilen C programlama dili ile farklı
amaçlarda programların yazılmasının yanısıra, herhangi bir işlemi C programlama dilinde
yaptıracak pek çok yolun bulunması ve programcının kendine uygun olanı seçebilme şansının
bulunması olarak da ifade edilebilir. Örneğin eğer C programlama dilindeki veri türleri
programcı için yeterli değilse ve yeni bir değişken türü tanımlamak istiyorsa, bunu
yapabilmesi için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Ya da bir dosya üzerinde çalışmak
istiyorsa, bunu farklı modları kullanarak yapabilir. C dilinde aynı amacı kullanan pek çok
fonksiyon bulunmaktadır. Örneğin sadece ekrana yazdırma için bile on kadar komut ve
fonksiyon bulunmaktadır. İlk defa C öğrenen kişiler için bunun sebebi tam olarak
anlaşılamayabilir. İşte bunun sebeplerinden biri bu esnek yapının sağlanması ve programcının
istediği modeli, yapıyı, komutu ya da fonksiyonu seçebilmesidir.
•
Java, JavaScript, JavaApplet, PHP vb. gibi diller C dilinden esinlenmiştir :
Makine dilinden sonra belki de en temel dil olarak gösterilen C programlama dili, diğer pek
çok dilde kullanılabilecek çeşitli karşılaştırma, döngü, komut, fonksiyon vs terimlere sahip
olarak üretildiğinden pek çok programlama dili, birçok noktasında C dilinden esinlenmiş ve
onun yapılarının benzerlerini kullanmıştır. Ayrıca C++ ve C# gibi direkt olarak C yapısını
kullanarak nesneye yönelik programlama yaklaşımını ve web tabanlı programlamayı
gerçekleştirebileceğimiz diller de geliştirilmiştir.
•
C, iyi bir yazılım geliştirme ortamına sahiptir : C programlama dili gerek sahip
olduğu yapılar, gerek derleyicileri ile oldukça iyi, güçlü bir yazılım ortamına sahiptir.
•
C, özel komut ve veri tipi tanımlamasına izin verir : Kimi zaman programcıya,
kullandığı programlama dilinde kullanılan veri türleri yeterli olmaz ve başka veri türlerine
ihtiyaç duyar. Örneğin programlama dilinin izin verdiğinden daha büyük sayılarla ilgilenmek
istiyorsa, ya da bir elemanı sayı, bir elemanı karakter olan değişik tipte kombine veri türleri
yaratmak istiyorsa, bu durumda programlama dilinin sınırları içerisinde kalacağından, yeni
türler oluşturma özelliği, bir programlama dilinde oldukça önemlidir. C dili bu açıdan geniş
bir aralığa sahip olan, özel komut ve veri tipi tanımlanmasına izin veren bir programlama
dilidir.
•
sahiptir.

C, yapısal bir dildir : C dili alt program mantığını kullanabilen bir yapıya
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C programlama dili kullanılarak yazılan kodlar, fonksiyon, prosedür, yordam ya da alt
program olarak adlandırılan parçalardan oluşmuştur. Böylece kod tekrarını azaltan, takibin
daha kolay bir biçimde sağlandığı, hataların kolayca görüldüğü programlar oluşmaktadır.
•
C’de kullanıcının kolayca kod yazmasını sağlayacak hazır pek çok kütüphane ve
fonksiyon bulunmaktadır : C programlama dili, bir bilgisayar programı oluşturmak isteyenlern
ihtiyaç duyabileceği pek çok fonksiyonu kendilerinin yazması yerine onların işini
kolaylaştırarak kendisi bu fonksiyonları hazır bir biçimde üstelik de gruplandırılmış bir
biçimde tutmaktadır. Bu gruplandırmaların içerisinde giriş-çıkış fonksiyonları, grafik
fonksiyonları, saat-zaman fonksiyonları, hata bulan fonksiyonlar, matematiksel fonksiyonlar,
stringler yani karakter dizileri üzerinde çalışan fonksiyonlar vb bulunmaktadır.
Bunlar C programlama dilinin kendisine ait özelliklerdir. C dilini kullanarak bir
program yazabilmek için bunların yanısıra C dili programlarının özelliklerini de bilmek
gereklidir. Bunlar da şu şekilde ifade edilebilir :
•
C dili ile yazılmış programlarda mutlaka bir main fonksiyonu bulunmalıdır.
Fonksiyonun uzunluğu, özellikleri vs. değişebilir ancak mutlaka bu isimde bir fonksiyon
bulunmalıdır. C dilinde yazılmış bir program main fonksiyonundan başlar, buna göre tüm
işlemler burada gerçekleştirilmelidir. Tanımlanan diğer fonksiyonlar bu main fonksiyonu
içerisinde en az 1 kez çağrılmalıdır.
•
C dili ile yazılmış programlarda birkaç kez çağrılacak, tekrarlanacak olan
işlemler main dışındaki fonksiyonlara yazılır ve main fonksiyonu tarafından çağrılır. Bu, bir
kural olmamakla beraber, çoğunlukla C dili programlarında uygulanan bir yoldur.
•
C dili ile yazılmış programlarda, kullanıcı, kullanacağı fonksiyon ve komutlara
göre, kütüphane dosyalarını koda eklemelidir. Gerekli kütüphane fonksiyonları eklenmediği
takdirde, C dili ile yazılmış programlardaki komut ve fonksiyonların çalışma şansı yoktur.
•
C dili ile yazılmış programlarda ön işlemciler, yani kütüphane fonksiyonları,
define sözcüğü ile kullanılan deyimler vs asıl kod bloğundan önce yazılır.
•
C dili ile yazılmış programlarda fonksiyonların ya gövdesi ya da prototipi main
fonksiyonundan önce yazılır. .
Bu konuya Programlama II dersinde daha ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir.

7.3.C Dili Yazım Kuralları
Her bilgisayar programının bir programlama dili kullanarak yazıldığı ve her
programlama dilinin ayrı gramer ve kurallara sahip olduğu daha önceki bölümlerde
belirtilmişti. Her programlama dilinin doğal dillere benzer şekilde ayrı alfabeleri, sözcük
yapıları ve kuralları olmasına rağmen genel olarak sahip olduğu çoğu yapı benzerlik gösterir.
Örneğin her programlama dilinde hafıza kontrolü değişken adı verilen elemanlar kullanılarak
yapılır. Her programlama dilinde aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri gibi işlemler
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bulunur ve bu işlemler çeşitli operatörlerle gerçekleştirilir. Her programlama dilinde değişken
isimlendirme, fonksiyon isimlendirme belirli kurallara göre yapılır, döngülerin ve akış
kontrolünü sağlayan ifadelerin belirli kullanım şekilleri vardır. Bir programlama dilini
kullanabilmek için o programlama dilinin genel gramer yapısını, değişkenleri nasıl
tanımladığını, programlama dilinin genel yazım kurallarını, hassas ve incelikli noktalarını
bilmek gerekmektedir. Her ne kadar tüm kuralları bilmek mümkün olmasa ve bir
programcıdan beklenmese de en azından genel yapı hakkında fikir sahibi olmak gereklidir.
Bu bölümde ve ileriki birkaç bölümde hem genel bir hatırlatma olması hem de ileri
programlamaya hazırlamak açısından programlama dillerinin kullanımına dair bilgiler
verilmiştir. Örnek programlama dili olarak C dili ele alınmış ve örnekler C dili üzerinden
verilmiştir. C programlama dilinin, her programlama dilinde oldugu gibi kendine özgü
alfabesi ve yazım kuralları bulunmaktadır. C dilinin genel yazım kuralları aşağıdaki gibi
özetlenebilir :

C dilinde satırlar ve ifadeler arasındaki boşluklar derleyici açısından hiçbir
anlam ifade etmez, diğer bir deyişle bir kod parçası her kodun arasında 3 satırlık boşluk
bırakılarak yazılabileceği gibi, tüm kodlar yan yana da yazılabilir. Aşağıdaki 2 ifade birbiri ile
aynı anlama gelmektedir.
int main()
{
printf (“Selam”) ;
return 0;
}
ve
int main() { printf (“Selam”) ; return 0; }

C dilinde anahtar sözcükler küçük harfle, İngiliz alfabesine göre yazılır. Anahtar
sözcük, C dilinde yazılan bir programın çalıştırılabilmesi için C dilinin kendi kullandığı
sözcüklerdir. İleriki bölümlerde daha ayrıntılı incelenecektir. Anahtar sözcüklere örnek olarak
döngü sözcükleri olan for, while; değişken tipleri olan int, float; fonksiyon ismi olan main
gösterilebilir.

C dilinde tüm ön işlemciler (kütüphane fonksiyonları, ön tanımlama sağlayan
sözcükler) önüne #, tüm fonksiyonların arkasına ise () işaretleri konmalıdır. Fonksiyonun
herhangi bir parametresi yoksa () içerisi boş kalır; parametre mevcut ise parametreler bu
parantezler içerisine yerleşir.

C dilinde, ekrana direkt olarak yazdırılacak ifadeler, Türkçe karakterler
kullanılarak kod içerisinde yazılabilir, ancak C dili Türkçe karakterleri desteklemediği için,
böyle bir durumda ekranda farklı karakterler görünecektir. Buna göre C programlama dili
kullanılarak yazılan bir programda Türkçe karakterleri daha doğru bir ifadeyle İngilizce alfabe
dışındaki karakterleri hiç kullanmamak daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.
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Küme parantezleri {} içerisinde yazılan ve bir fonksiyon, bir döngü gibi kendi
içerisinde bir anlamı olan kod parçalarına blok adı verilir.


Programda çalıştırılacak ifadeler küme parantezleri {} içinde yazılırlar.



Yalnız, tek satırlık ifadeler {} içerisine alınmadan yazılabilir. Örneğin

if(x= =3)
y = x+3;
şeklindeki bir yazımda küme parantezleri kullanılmayabilir, çünkü döngünün
içerisindeki komut tek satırdan (y = x+3;) oluşmaktadır. Ancak,
if(x= =3)
y = x+3;
z = x +2;
şeklindeki bir ifade bu şekilde yazılırsa yanlış olmuş olur, komutlar 1’den fazladır.
(y = x+3; ve z = x +2;) Bu ifadenin doğru yazım şekli şu şekilde olmalıdır.
if(x= =3)
{
y = x+3;
z = x +2;
}

Bir kod bloğu içerisinde program içerisinde kullanılacak değişkenler ve
gerçekleştirilecek işlemleri yerine getirecek komutlar bulunur.

Belli bir kural olmamakla beraber, bloklar içerisine yazılacak ifadeler, kolay
okunabilmesi ve takip edilebilmesi açısından bir sekme veya birkaç karakter kadar içeri
yazılırlar. Böylece blok nerede başlıyor-bitiyor, komut nerede başlıyor-bitiyor kolayca
anlaşılabilir. Örneğin
dongu1(kosullar1)
{
islem1; islem2;
dongu2(kosullar2)
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{
dongu3(kosullar2)
{
islem3;
islem4;
islem5;
}}}
şeklindeki bir yazım yerine
dongu1(kosullar1)
{
islem1;
islem2;
dongu2(kosullar2)
{
dongu3(kosullar2)
{
islem3;
islem4;
islem5;
}
}
}
şeklinde bir yazım tercih edilmelidir. Böylece blokların başlama ve bitiş noktaları,
hangi komutun hangi döngüye ait olduğu kolayca görülebilir.

C dili ile yazılmış programlarda, komut ifade etmeyen, sadece programcının
kendisi veya programı okuyacak diğer kişiler için programı okunabilir hale getirmek amacıyla
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yazdığı çeşitli ifadeler bulunabilir. Bunlara yorum denir. Yorumlar tek satırdan oluşuyorsa
satırın başına // işareti konur; 1’den fazla satırdan oluşan yorumlar ise /* ve */ işaretleri
arasına alınır.

C de her bir işletilebilir ifade (komut satırı) noktalı virgül işareti; ile
sonlandırılır. Fonksiyon isimlerinin yazıldığı satırlar, döngülerin yazıldığı satırlar, blok
başlama ve bitiş işaretleri, kütüphane fonksiyonlarının yazıldığı satırlar, bunun dışındadır
çünkü bahsi geçen bu satırlar işletilebilir kod parçaları değildir.

C dili büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani x ile X, C dilinde farklı anlamlara
gelmektedir.
Aşağıda Tablo 7.1’de bazı C programlama dili ifadelerinin doğru ve yanlış yazım
biçimleri ile yapılan bazı hatalar ifade edilmiştir.
Tablo 7.1: C Dilinde Bazı İfadelerin Doğru ve Yanlış Yazım Şekilleri
Yanlış yazım

Doğru yazım

Hata

int x=5

int x=5;

Deyim sonunda ; kullanılmalıdır.

if(x= =3)

if(x= =3)

İfade 1 satırdan fazla olduğu için {} arasında

y=x+3;

{ y=x+3;

z=x+5;
Bu

hata vermez ancak yalnızca ilk satırı çalıştırır ki

z=x+5; }

fonksiyon

sayının

yazılmalıdır. Bu şekildeki yazımda derleyici
bu da bir mantık hatası oluşturur.

iki /* Bu fonksiyon iki Yazılan ifade, bir program parçası değil,

toplamını sayının

toplamını açıklama satırıdır. /* */ işaretleri arasına

ifade etmektedir.

ifade etmektedir.*/

yazılması gerekir.

int x=3;

int x=3;

C programlama dili, küçük-büyük harf duyarlı

X=X++;

x=x++;

include <stdio.h>

#include <stdio.h>

olduğundan değişkenler buna dikkat edilerek
kullanılmalıdır.
Kütüphane fonksiyonlarının başında # işareti
kullanılmalıdır.

C programlama dilinde kullanılan ifadeler, C programlama dilinin çeşitli amaçlar için
kullandığı ve bir nevî kendi sözcükleri olarak ifade edebileceğimiz anahtar sözcükler ile
değişken ve sabit tanımlamak için programcının tanımladığı sözcükler olarak temelde ikiye
ayrılabilir. Anahtar sözcükler, değişken türleri, hafıza kontrol deyimleri, fonksiyon isimleri,
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kütüphane isimleri, akış kontrolü ve döngü için kullanılan kelimeler ve deyimler, bazı
operatörler şeklinde sınıflandırılabilir.

7.4. C Dili Kütüphane Dosyaları
C dilinde ve birçok programlama dilinde, hazır bazı fonksiyonlar, kütüphane adı
verilen ve programlama dili derleyicisinin arka planında var olan dosya gruplarında
bulunurlar. Bu sayede, bir kullanıcı ihtiyacı olan pek çok fonksiyonu hazır olarak bulabilir,
yalnızca bazı değişiklikler ve adaptasyonlar yaparak fonksiyonu kullanabilir. Ayrıca bu
yaklaşım, bilgisayar programının çalışmasını da hızlandırır. Bu sayede her programa tüm
komutlar yüklenmez ve her programda tüm komutlar ve fonksiyonların çalıştırılmasına gerek
duyulmaz. Daha hızlı ve verimli bir kullanım sözkonusu olur. C dilindeki başlıca kütüphane
dosyaları, yaptıkları işlemler ve içerdiği bazı fonksiyonlar şu şekildedir (WEB : Gaziantep
Üniversitesi, Vikipedi):
<stdio.h> Standart giriş çıkış işlemlerini düzenler. İçerdiği bazı fonksiyonlar
şekildedir:

şu

printf() : Standart çıkış fonksiyonu
scanf() : Standart giriş fonksiyonu
fopen() : Dosya açma fonksiyonu
fclose() : Dosya kapatma fonksiyonu
remove() : Parametre olarak verilen dosyanın silinmesini sağlayan fonksiyon
fgetc() : Dosyada, sıradaki karakteri alır
fputc() : Dosyanın bir sonraki noktasına bir karakter yazar
<conio.h> Standart giriş-çıkış fonksiyonları dışında bazı giriş çıkış fonksiyonlarını
içerir. İçerdiği bazı fonksiyonlar şu şekildedir:
getch() : Kullanıcıdan bir karakter alır ancak onu herhangi bir yere atayamaz,
çoğunlukla kullanıcının herhangi bir tuşa basana kadar program sonucunun ekranda
kalmasını amaçladığı durumlarda kullanılır.
<string.h> Stringler üzerinde tanımlı özel işlemleri gerçekleştirir. İçerdiği bazı
fonksiyonlar şu şekildedir:
strcmp() : İki stringi karşılaştırır.
strcpy() : Bir stringi diğerine kopyalar.
strrev(): Stringi ters çevirir.
strlen() : Stringin uzunluğunu bulur.
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<stdlib.h> Programı sonlandıran, dinamik bellek yönetiminde kullanılan veya rastgele
sayı üretme vb. işlevleri yerine getiren bir çok fonksiyon mevcuttur. İçerdiği bazı
fonksiyonlar şu şekildedir:
atoi() : Bir karakter topluluğunu tamsayıya çevirir.
atol() : Bir karakter topluluğunu uzun tamsayıya (long) çevirir.
atof() : Bir karakter topluluğunu gerçel sayıya (float) çevirir.
exit() : Programı sonlandırır.
rand() : Rastgele sayı üretir.
max(): İki sayı arasından büyük olanı verir.
min(); İki sayı arasından küçük olanı verir.
<math.h> Yaygın matematik fonksiyonlarını içerir. İleriki bölümlerde örnekleri ile
beraber ayrıntılı olarak işlenecektir. İçerdiği bazı fonksiyonlar şu şekildedir:
abs() : Mutlak eğer alma fonksiyonudur.
sin() : Sinüs bulma fonksiyonudur.
sqrt(): Karekök bulma fonksiyonudur.
floor() : Taban değeri üretme fonksiyonudur.
<ctype.h> Karakter üzerinde işlem yapan fonksiyonları içerir. İçerdiği bazı
fonksiyonlar şu şekildedir:
isalpha() : Parametre olarak verilen değerin bir harf olup olmadığına karar verir.
isalnum() : Parametre olarak verilen değerin alfanumerik değer olup olmadığına
(yalnızca harfler ve rakamlar birer alfanümerik ifadedir, noktalama işaretleri vs
alfanümerik ifadeler değildir) karar verir.
isascii() : Parametre olarak verilen değerin bir ASCII karakter olup olmadığına karar
verir.
isdigit() : Parametre olarak verilen değerin bir rakam olup olmadığına karar verir.
islower(): Parametre olarak verilen değerin küçük bir harf olup olmadığına karar verir.
isupper() : Parametre olarak verilen değerin büyük bir harf olup olmadığına karar
verir.
toascii() : Parametre olarak verilen değerin ASCII karşılığını verir.
tolower() : Parametre olarak verilen değeri küçük harfe çevirir.
toupper() : Parametre olarak verilen değeri büyük harfe çevirir.
<time.h> Zaman ve tarihle ilgili işlemleri gerçekleştirir.
<assert.h> Debug işlemleri için kullanılan bazı makroları içerir.
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<complex.h> Karmaşık sayılarla işlem yapmak için fonksyionlar içerir.
<float.h> Ondalık sayıların alt ve üst limitleri ve benzerî konulardaki düzenlemelerini
gerçekleştirir.
<inttypes.h> Tamsayı tiplerinin kendi aralarındaki bazı işlemleri düzenler.
<locale.h> Lokasyon tabanlı verileri düzenlemek için kullanılır. İçerdiği bazı
fonksiyonlar şu şekildedir:
setlocale() : Lokasyona bağlı verileri okumak için kullanılır.
localeconv(): O anki mevcut lokasyon bilgileri için kullanılır.
<signal.h> Bir programın çalışması süresince meydana gelen işaretlerle ilgilenir.
<stdarg.h> Bir fonksiyonda kullanılan argüman sayısının bilinmemesi halinde
argümanlarla ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır.Buna benzer başka kullanım alanları
da mevcuttur.
<stddef.h> Yeni bazı tipler ve makrolar yaratmak içindir.

7.5. Basit Bir C Programı
Bilgisayar programcılığı teorik olarak ne kadar anlatılırsa anlatılsın, pratik örnekler
yapılmadan tam olarak anlaşılamaz. Bir bilgisayar programlama yaklaşımını ya da bilgisayar
programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu o yaklaşım ya da dili kullanarak çeşitli programlar
yazmaktır. Biz de bu bölümde oldukça basit bir C programının yazımını gerçekleştireceğiz.
Bu C programımız kullanıcıdan herhangi bir değer almayan, herhangi bir değişkene veya
sabite sahip olmayan, fonksiyon olarak yalnızca main fonksiyonuna sahip olan ve ekrana bir
yazı yazdıran basit bir program olsun. Ekrana yazılacak yazıyı da Merhaba Dunya olarak
belirleyelim. Merhaba Dunya, genelde programcıların ilk programlarında yazdırdıkları
klasikleşmiş bir cümle olduğundan biz de onu kullandık. Şekil 7.1’de ekrana Merhaba Dunya
yazdıran bir C programı görüntülenmektedir. Daha sonra da kodun açıklaması yapılmıştır. Bu
kod Dev C++ 4.9.9.2 derleyicisi kullanılarak oluşturulmuştur. Pek çok C derleyicisi ve bu
derleyicilerin pek çok sürümü mevcuttur. Kullanıcı kendine uygun bir derleyici seçmelidir.

166

Şekil 7.1: Ekrana Merhaba Dunya Yazan Bir C Programı
Görüldüğü gibi bu koddaki yazılar farklı farklı renklerdedir, derleyiciler, kullanıcılara
kolaylık olması açısından bu tip yöntemlere başvurmaktadırlar. Örneğin bu kod için
kullandığımız Dev C++ derleyicisinin renkleri şu şekildedir :
siyah :
gerçek kod satırları
yeşil :
kütüphane fonksiyonları
kırmızı :
metinler
mavi :
yorum satırları
turuncu :
fonksiyon dönüş değeri
Şimdi artık kodumuzu inceleyelim :
2., 4. ve 9. satırlarda boşluklar görünmektedir. C dilinde satırlar arasında istenildiği
kadar boşluk bırakılabilir. Ya da bir satıra yazılacak bir kod parçası istenirse sözcükler
arasında boşluklar bırakılarak daha yayvan bir biçimde yazılabilir.
1. ve 8. satırlar // ile başlamaktadır ve yorum satırı ifade etmektedir. Bu satırlar
derleyici açısından hiçbir anlama gelmemektedir ve bunlar yalnızca programcının kendini
ifade etmek, kendine programla ilgili birşeyler hatırlatmak ya da bu programı kullanacak
diğer kişilere açıklama yapmak gibi amaçlarla yazdığı cümlelerdir. Zaten dikkat edilirse bu
cümlelerde, C programı yazım şekline aykırı olan Türkçe karakterler de kullanılmıştır. Bu da
bu cümlelerin derleyici tarafından önemsenmediğinin bir başka kanıtıdır.
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3. satırda #include deyimi ile birlikte, .h uzantılı bir dosya kullanılmıştır. Bu,
programa bir header (kütüphane) dosyasının eklendiği anlamına gelmektedir. Burada eklenen
kütüphane dosyası standart giriş çıkış fonksiyonlarını kullanmamızı sağlayan standart inputoutput yani stdio.h dosyasıdır. Bu dosyayı programımıza ekleyerek printf, scanf gibi standart
giriş-çıkış işlemi sağlayan fonksiyonları kullanabiliriz. Daha önce de belirtildiği gibi
kütüphane dosyaları, toplu halde fonksiyonları içerilerinde barındıran ve programcının
kullanımına sunan dosyalardır ve C programlarına #include <kütüphane dosyası.h> satırları
ile eklenebilen dosyalardır.
5. satırda int main () yazımı görülmektedir. Bu, programın ana fonksiyonun
tanımlandığı satırdır. Burada fonksiyonun geri dönüş değeri int olarak verilmiştir. main de bir
fonksiyon olduğu için fonksiyonların özelliklerini taşır, buna göre parametreleri ve dönüş
değerleri mevcuttur. Bu parametre ve dönüş değerlerinin türleri, fonksiyonun durumuna göre
değişir. Bu programdaki main fonksiyonunun türü int olarak verilmesine rağmen esasında (bu
program için) void de olabilirdi. Çünkü dikkat edilirse main fonksiyonundan oluşan program
yalnızca ekrana yazı yazdırmakta, herhangi bir matematiksel işlemle veya benzerî bir biçimde
bir sonuç döndürmemektedir. Başka bir fonksiyona gönderilen bir değer de üretmemektedir.
Ancak bazı C derleyicileri void türünü kabul etmedikleri için, özellikle main fonksiyonunda,
programı riske atmamak amacıyla int dönüş değeri kullanmakta fayda vardır.
6. satır, ana fonksiyon bloğunun başladığını ifade eden blok başlatma işaretidir. Her
bloğun başlangıcı { bitişi ise } işareti kullanılarak gerçekleştirilir. Bu programda da bloğun
bitişi, 11. satırdaki } işareti ile yapılmıştır. 7. satır programın esasını teşkil eden satırdır ve
ileriki bölümlerde göreceğimiz giriş-çıkış fonksiyonlarından printf ile ekrana Merhaba Dunya
metnini yazdırmıştır. 10. satırı, ana fonksiyonun dönüş değeri olarak ifade edilebilecek return
0 yazan satırdır. Bu satır yazılmasa ya da herhangi bir return satırı yazılmasa, ana
fonksiyonun dönüş değeri var olmaz ve programda problemler ortaya çıkabilir. Bu programı,
bu bölümün başında yer alan C dili yazım kuralları ve C dilinde yazılmış programların
özellikleri açısından değerlendirelim. Bunun için öncelikle, önceki bölümde yazdığımız
özellikleri ifade ederek bu programımızın ona göre nasıl bir duruma sahip olduğunu
belirtelim.
C programı özelliği :

C dili ile yazılmış programlarda mutlaka bir main fonksiyonu bulunmalıdır.
Fonksiyonun uzunluğu, özellikleri vs değişebilir ancak tüm işlemler burada
gerçekleştirilmelidir.
Bizim programımız :

Tüm komutların içerisinde bulunduğu bir main fonksiyonu mevcuttur.
C programı özelliği :

C dili ile yazılmış programlarda birkaç kez çağrılacak, tekrarlanacak olan
işlemler main dışındaki fonksiyonlara yazılır ve main fonksiyonu tarafından çağrılır.
Bizim programımız :
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Böyle bir kod bulunmadığından main dışında herhangi bir fonksiyon
kullanılmamıştır.
C programı özelliği :

C dili ile yazılmış programlarda, kullanıcı, kullanacağı fonksiyon ve komutlara
göre, kütüphane dosyalarını koda eklemelidir. Gerekli kütüphane fonksiyonları eklenmediği
takdirde, C dili ile yazılmış programlardaki komut ve fonksiyonların çalışma şansı yoktur.
Bizim programımız :

Görüldüğü gibi, standart giriş-çıkış işlemlerini sağlayan stdio.h isimli
kütüphane dosyası, #include terimi sayesinde programa eklenmiştir.
C programı özelliği :

C dili ile yazılmış programlarda ön işlemciler, yani kütüphane fonksiyonları,
define sözcüğü ile kullanılan deyimler vs. normal koddan önce yazılır.
Bizim programımız :

Görüldüğü gibi, standart giriş-çıkış işlemlerini sağlayan stdio.h isimli
kütüphane dosyası, program kodlarından önce yazılmıştır.
C programı özelliği :

C dili ile yazılmış programlarda fonksiyonlar ya main fonksiyonundan önce
yazılır. Ya da prototipi önce yazılır, fonksiyon main fonksiyonu bittikten sonra yazılır.
Bizim programımız :

Herhangi bir fonksiyon bulunmamaktadır.
C programı özelliği :

C dilinde tüm anahtar sözcükler küçük harfle, İngiliz alfabesine göre yazılır.
Bizim programımız :

Görüldüğü gibi tüm anahtar sözcükler, örneğin int, main, include, stdio, return,
printf küçük harfle ve İngiliz alfabesine göre yazılmıştır.
C programı özelliği :

C dilinde tüm ön işlemciler (kütüphane fonksiyonları, ön tanımlama sağlayan
sözcükler) önüne #, tüm fonksiyonların arkasına ise () işaretleri konmalıdır. Fonksiyonun
herhangi bir parametresi yoksa () içerisi boş kalır; parametre mevcut ise parametreler bu
parantezler içerisine yerleşir.
Bizim programımız :

Kütüphane fonksiyonun önüne # işareti konmuştur, main fonksiyonunun
sonuna da () konulmuştur.
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C programı özelliği :

Programda çalıştırılacak ifadeler küme parantezleri {} içinde yazılırlar.
Bizim programımız :

Programımız tek bir blok içermektedir, o da main fonksiyonunun kendisidir.
Görüldüğü üzere main fonksiyonundaki kodlar { } işaretleri içerisine yazılmıştır.
C programı özelliği :

Yalnız, tek satırlık ifadeler {} içerisine alınmadan yazılabilir.
Bizim programımız :

Bu şekilde tek satırlık bir ifade bulunmamaktadır.
C programı özelliği :

Belli bir kural olmamakla beraber, bloklar içerisine yazılacak ifadeler, kolay
okunabilmesi ve takip edilebilmesi açısından bir sekme veya birkaç karakter kadar içeri
yazılırlar. Böylece blok nerede başlıyor-bitiyor, komut nerede başlıyor-bitiyor kolayca
anlaşılabilir.
Bizim programımız :

Görüldüğü üzere, main fonksiyonundan sonra gelen printf() ifadesi bir sekme
kadar daha içeriden başlamıştır ve aynı seviyedeki tüm satırlar da aynı şekilde yazılmıştır.
C programı özelliği :

Komut ifade etmeyen, sadece programcının kendisi veya programı okuyacak
diğer kişiler için programı okunabilir hale getirmek amacıyla yazdığı ve /* */ arasına aldığı
kısımlara açıklama ya da yorum denir. Yorumlar tek satırdan oluşuyorsa, satırın başına //
işareti koymak da o satırın yorum olduğunu anlatmanın bir başka yoludur.
Bizim programımız :

Kodun en yukarısında, kütüphane fonksiyonlarının dahi üstünde programın,
programcının ilk programı olduğunu ifade edebilmek amacıyla //İşte ilk C programım
şeklinde bir satır bulunmaktadır. Ayrıca printf() satırından sonra da gene uyarı olarak //Bu
program satırı ile ekrana Merhaba Dunya yazıyorum şeklinde bir satır bulunmaktadır.
C programı özelliği :

C de her bir işletilebilir ifade (komut satırı) noktalı virgül işareti ile
sonlandırılır. Fonksiyon isimlerinin yazıldığı satırlar, döngülerin yazıldığı satırlar, blok
başlama ve bitiş işaretleri, kütüphane fonksiyonlarının yazıldığı satırlar, bunun dışındadır
çünkü bahsi geçen bu satırlar işletilebilir kod parçaları değildir.
Bizim programımız :
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Bizim programımıza bulunan işletilebilir kod satırları printf() satırı ve return
satırıdır. Görüldüğü üzere bunlar ile sonlandırılmıştır. Diğer satırlar olan yorumlar, kütüphane
satırı, fonksiyon tanımlama satırları, boşluklar ve blok işaretlerinin sonunda; işareti bulunmaz.
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Uygulamalar


İki adet değişkenin değerini toplayan bir C programı geliştirin.



Ekranda herhangi bir yazının yazılmasını sağlayan bir C programı geliştirin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Programlama I ve Programlama II derslerinde temel olarak ele
alacağımız ve örneklerimizi üzerinde geliştireceğimiz C programlama diline giriş yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, C dilinin özellikleri arasında değildir?
a) C, yapısal bir dildir.
b) C, dilinde fonksiyon kavramı bulunmaz.
c) C, özel komut ve veri tipi tanımlamasına izin verir.
d) C, taşınabilir bir dildir.
e) C, standardı varolan bir dildir.
2) Aşağıdakilerden hangisi, C dilinde yazılmış bir programda kesin olarak
bulunmalıdır?
a) DEFINE sözcüğü
b) Giriş-çıkış komutu
c) Dosya
d) main fonksiyonu
e) Değişken
3) C dilinde satırlar genellikle ; (noktalı virgül) işareti ile sonlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun istisnaları arasındadır?
a) Değişken tanımlama
b) Atama işlemi
c) Matematiksel işlem
d) Kütüphane fonksiyonu
e) Giriş-çıkış komut
4) Aşağıdakilerden hangisi C dilinin yazım kurallarından biri değildir?
a) C dili büyük-küçük harf duyarlıdır.
b) C dilinde tek satırlık ifadeler {} içerisine alınmadan yazılabilir.
c) C dilinde tüm önişlemcilerin önüne # işareti konulur.
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d) C dilinde satırlar ve ifadeler arasındaki boşluklar derleyici açısından anlam ifade
etmez.
e) C dilindeki komutlarda İngilizce ve Türkçe dilindeki karakterler kullanılabilir.
5) C dilinde yazılmış ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
a) int x=5;
b) if(x==3)
c) include <stdio.h>
d) x++;
e) //bu bir yorum satırıdır
if(x<5);
y = x+2;
6) C dili kullanılarak yazılan yukarıdaki ifadedeki yazım yanlışı nereden
kaynaklanmaktadır?
a) Koşul içerisinde yalnızca x değişkeni kullanılmışken, işlemde y değişkeninin de
kullanılması
b) y = x+2; işleminin {} arasında yazılmaması
c) if koşul satırının ; ile sonlandırılması
d) y = x+2; satırının ; ile sonlandırılması
e) if koşul satırında {} yerine () kullanılması
7) Sinüs alma ve mutlak değer bulma fonksiyonlarının hangi kütüphane dosyası
içerisinde yer alması beklenir?
a) stdio.h
b) conio.h
c) string.h
d) stdlib.h
e) math.h
1 #include <stdio.h>
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2 int main()
3 {
4

printf (“Selam”) ;

5

return 0;

6 }
8) Yukarıdaki C programında hangisine örnek bulunmamaktadır?
a) Kütüphane dosyası
b) Ana fonksiyon
c) Yorum satırı
d) Giriş-çıkış fonksiyonu
e) Geri dönüş değeri
9) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleştirilmesi, programda hataya neden
olur?
a) 3.satır ile 4. satırın tek bir satır halinde yazılması
b) Herhangi bir satırdan önce yorm satırı eklenmesi
c) Satırlar arasında boşluklar bırakılması
d) 4. satırdaki; işaretinin kaldırılması
e) 5.satır ile 6. satırın tek bir satır halinde yazılması
10) C programlama dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Orta seviyeli bir programlama dilidir
b) Yapısal bir programlama dilidir
c) Diğer pek çok programlama diline esin kaynağı olmuştur
d) C programlama dili ile ancak sistem programları yazılabilir
e) Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir
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CEVAPLAR
1 – b, 2 – d, 3 – d, 4 – e, 5 – c, 6 – c, 7 – e, 8 – c, 9 - d, 10 - c
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8. C DİLİNDE HAFIZA KONTROLÜ: DEĞİŞKENLER/SABİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Programlama Dillerinde Değişken Kavramı
8.2. C Dilindeki Değişken Türleri
8.3. C Dilinde Değişken İsimlendirme Kuralları
8.4. C Dilinde Değişkene İlk Değer Atama
8.5. Programlama Dillerinde Sabit Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir bilgisayar terimi olarak hafıza ne anlama gelmektedir, programcılık
açısından bu terimin bu kadar önemli olmasının sebepleri nelerdir?

Programcılıkta değişken ve sabit kavramları ne anlama gelmektedir, bu
kavramlar arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Bilgisayar programlamadaki en önemli kavramlardan biri olan değişkenler
hakkında bilgi edinmek

Değişken tanımlama, değişkene ilk değer atama, değişken üzerinde işlem
yaptırma gibi, değişkenle ilgili kavramları öğrenmek


Değişken türlerini ve bu türlerin etkilerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Değişken



Sabit



Hafıza kontrolü
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Giriş
Bilgisayar programlama kavramına artık ısınmaya başladığımız bu bölümde,
bilgisayar programı yazabilmek için belki de en önemli kavram olan değişken kavramından
bahsedilmiştir. Değişken, bilgisayar programının, hafızada kendisine ayırdığı bellek gözlerine
verdiği isimler olarak ifade edilebilir. Bu bellek gözlerine veriler yerleştirilerek o veriler
program içerisinde kullanılmaktadır.
Değişkenlerin isim, tür, boyut, uygulanabildiği ve uygulanamadığı işlemler gibi çeşitli
özellikleri vardır. Bu bölümde bu özelikler anlatılmıştır. Ayrıca değişkene ilk değer verme,
değişkenin değerini değiştirme gibi işlemler de bu bölümde kendisine yer bulmuştur.
Bu bölümde,
sabit olan sabitler
uygulanabildiği ve
anlaşılabileceği gibi
değişmemektedir.

değişkenler ile aynı mantığı taşıyan, yalnızca içerdiği bilgi değişmeyen
kavramı da incelenmiştir. Genel olarak isimlendirme, tür, boyut,
uygulanamadığı işlemler aynı olmakla beraber adlarından da
değişkenlerin içeriği kod içerisinde değişebiliyorken, sabitlerin içeriği

Bir programlama dili için bellek/hafıza kavramının ne kadar önemli olduğu, daha ilk
bölümde, temel kavramlar anlatılırken ifade edilmişti. Diğer donanım elemanlarına yer
verilmemesine rağmen bellek kavramına bu ders içerisinde yer verilmiş olması da bunun
göstergelerinden biridir.
Bir programlama dili kullanılırken programı doğru yazmak, doğru komutları
kullanmak, doğru dosyalara erişmek kadar, verimli kod yazmak da önemlidir. Verimli kod
yazmaktan kasıt, kaynakları mümkün olduğunca az kullanarak aynı işlemleri
gerçekleştirmektir.
Bir bilgisayar organizasyonu ya da bir bilgisayar programı için kaynak olarak ifade
edilen şeyler neler olabilir? Zaman, dosyalar, giriş-çıkışlar ve elbette ki bellek. Belleği iyi bir
biçimde kullanan, gerektiği zaman gerektiği kadarını kullanan, fazlasını israf etmeyen ama bir
taraftan da bu konuda çok dar bir kullanım sergilemeyen optimum bir yaklaşım, kodun
düzgün çalışması için gereklidir. Ayrıca belleğin israf edilmesinin yanında belleğin düzgün
bir şekilde kullanılması, değişikliklerin gerektiği yerlerde yapılması, kullanımı biten bellek
gözlerinin boşaltılması gibi noktalara da dikkat edilmesi gerekir. Programlama dillerinde,
özellikle üst seviye programlama dillerinde bellek yönetimi programlama dilinin kendisine
bırakılmıştır. Boş bellek gözlerini bulma, gerektiği kadar bellek gözü ayırma gibi işlemleri
programlama dili derleyicilerinin kendileri yapmaktadır. Ancak biz programcılar olarak
yukarıda bahsedilen hususlara dikkat ederken programa yardımcı olabiliriz.
Programlama dillerinde bellek yönetiminin en önemli ayağı hiç şüphesiz
değişkenlerdir. Her değişenin bellekten alınan bir parça olduğunu düşünecek olursak konunun
önemi kolayca anlaşılabilir.Bu bölümde genel olarak programlama dillerinde ve elbette özel
olarak C programlama dilinde değişken ve sabit tanımları, değişken/sabit türleri, kullanımları,
ilk değer atama ve buna benzer işlemler anlatılmıştır.
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8.1. Programlama Dillerinde Değişken Kavramı
Değişken, adına uygun bir biçimde içeriği değişebilen hafıza gözlerine verilen isimdir.
Bilgisayar hafızasını bölünmüş gözlere benzetecek olursak birbiri ardına numaralandırılmış
(biz bu numaralara adres diyoruz) bellek gözleri ile karşı karşıya kalırız. Örneğin bilgisayar
hafızasındaki bir parça Şekil 8.1’de gösterildiği gibi olabilir.
AC01
AC02
AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
Şekil 8.1 : Bilgisayar Hafızası Parçası Örneği
Not : Şu an için adresleri ifade eden sayısal değerleri önemsemeyin. Adresleri ifade
eden sayısal değerler, 16’lık tabanda yazılır. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterlidir.
Bu bellek gözleri, bilgisayar organizasyonunda herhangi bir işlem için kullanılan,
bilgisayar programlama dillerinde işlenen verileri tutmaktadır. Veri kavramı ilk bölüm olan
temel kavramlar bölümünden beri yeri geldikçe işlenmiş ve ayrıntıları ile anlatılmış bir
kavramdır ve burada üzerinde durulmayacaktır. Ancak verinin türü, boyutu, içeriği, ismi gibi
özelliklerin bulunduğunu hatırlatmakta fayda vardır.
Bir bilgisayar programcısının kullanacağı her veri, bilgisayar belleğinde türüne göre
belli miktarlarda bellek gözü işgal eder. Kullanıcı o veri üzerinde her işlem yaptığında bellek
gözlerindeki verinin içeriği yapılan işleme uygun bir biçimde değişir. Bu durumda
kullanıcının veri üzerinde değişiklik yapabilmesi için öncelikle veriye ulaşması
gerekmektedir. Bunun için iki adet senaryo üretelim. İlk senaryoda değişken isminde bir
programlama elemanı olmasın ve kullanıcı kullanmak istediği her veriye adres gözleri ile
ulaşsın. Buna göre programdaki her veri için en az 1 adet adres gözünün (ki o da 16’lık
tabanda yazılan sayılardır ve oldukça karmaşık olabilir) numarasını bilmelidir. Programında
yüzlerce verisi bulunan bir kullanıcı için bunun ne kadar zor bir işlem olabileceğini düşünün.
Ayrıca bir veri 1’den çok bellek gözüne de yerleşebiliyorsa bu durumda başlangıç ve bitiş
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gözlerinin de ayrı ayrı tutulması gerekir ki bu da bir diğer yorucu işlem ifade eder. İkinci
senaryoda ise kullanıcı bellek gözleri ile ilgilenmesin, bunun yerine ilgilenmek istediği veriye
bir isim versin ve tüm program boyunca o veri ile ilgilenmek istediği zaman o isimden
faydalansın. Derleyici de programcının o ismi kullanması halinde o bellek gözlerinden ve o
bellek gözlerindeki verilerden faydalanmak istediğini anlasın. Nasıl, böyle daha pratik oldu
değil mi? İşte bellek gözlerindeki verileri tutmak için kullanılan bu isimlere programcılıkta
değişken denir. Değişken tanımlanması şu şekilde yapılır :
degisken_turu degisken_adi = degisken_ilk_degeri;
Değişkenlerin, burada görüldüğü gibi değişken türü, değişken adı ve değişken ilk
değeri olmak üzere 3 adet farklı özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıda birer birer
açıklanmıştır.

8.2. C Dilindeki Değişken Türleri
C programlama dilindeki değişken türleri, C dilinin kendi bünyesinde bulunan
değişken türleri ve sonradan kullanıcının üreteceği değişken türleri olarak ikiye ayrılabilir. Bu
bölümde kullanıcının kendi üreteceği değişken türleri üzerinde durulmayacaktır. O konu daha
ileriki bölümlerde açıklanacaktır. Bu bölümde ilgileneceğimiz konu, C dilinin kendi
bünyesinde sahip olduğu değişken türleridir. Bundan sonra C dili değişken türleri denildiği
anda bu tarz değişken türlerinden bahsediyoruz demektir.
C programlama dilinin sahip olduğu değişken türleri, metinsel veri içeren değişkenler
ve sayısal değer içeren değişkenler olarak ikiye ayrılır. Aslında ilk grupta yani metinsel veri
içeren değişkenler yalnızca bir tanedir ve char ismiyle anılır. Pek çok programlama dilinde
var olan ve birden çok karakteri ifade eden string değişken C programlama dilinde
bulunmamaktadır. Çoklu karakterlerin bellekte nasıl tutulduğu daha sonra incelenecektir.
Sayısal değer içeren değişkenlerin kümesi biraz daha zengindir. Birden çok sayısal değer
içeren değişken türünün bulunmasının sebepleri farklı türlerin farklı sınır değerleri arasındaki
sayısal değerleri ifade etmesi ve hafızada farklı boyutları işgal etmesidir.
C dilinde başlıca değişken türleri, uzunlukları ve sınır değerleri aşağıdaki tabloda
(Tablo 8.1) gösterilmiştir (Aslan, 2009).
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Tablo 8.1: C Dilinde Başlıca Değişken Türleri, Uzunlukları ve Sınır Değerleri
Değişken türü

Sınır değerleri

Uzunluk
(bit)

[signed] char

8

-128, +127

[signed] short [int]

16

-32768, 32767

[signed] int

32

-32768, 32767

[signed] long [int]

32

-2147483648, 2147483647

float

32

3.4E-38, 3.4E+38,

double

64

1.7E-308, 1.7E+308,

long double

80

Taşınabilir değil

unsigned char

8

0, 255

unsigned short [int]

16

0, 65535

unsigned int

16

0, 65535

unsigned long [int]

32

0, 4294967295

İşletim sisteminin yapısına göre bu uzunluklar ve sınır değerler değişmekle beraber
genel durum bu şekildedir.
Bu tablo hakkında biraz konuşalım. İlk sütunda değişken türlerinin isimleri verilmiştir.
Ancak her değişken türü için, örneğin int türü için pek çok ilave kelime daha kullanılmıştır.
Özellikle signed ve unsigned ifadeleri burada önem arzetmektedir. signed (yani işaretli, işareti
var) ifadesi, önüne getirildiği değişken türünün, hem pozitif, hem negatif değerleri
tutabileceğini anlatır. Tabi bu durumda sınır değerler değişecektir. Burada, değişken türü
kısmında köşeli parantez ile gösterilen kelimeler, o türün default yani varsayılan değerleridir
ve yazılmayabilir. Diğer bir deyişle değişken türü olarak yalnızca short yazıldığında da
[signed] short [int] anlamına gelmektedir. Default olan türlerin signed türleri olduğuna dikkat
edin. Değişken türlerinin açıklaması şu şekildedir :
char: Tek bir karakteri ifade eder. Klavyede bulunan a-z arası küçük harfler, A-Z arası
büyük harfler, 0-9 arası rakamlar, noktalama işaretleri, ok işaretleri, tab, enter, space gibi özel
tuşlar ve bazı özel işaretler birer karakterdir. Diğer bir deyişle tek başına bir anlamı olan, ve
ekrana yazılması halinde tek bir yer tutan tüm elemanlar birer karakterdir. Toplamda 256 adet
klavye karakteri bulunmaktadır. Bu karakterleri tanımlayabilmek için birkaç standart
bulunmakla beraber C programlama dilinin kabul ettiği standart ASCII (American Standard
Code for Information Interchange – Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodu ya da Kod
Standartı)’dir (WEB : ASCII Kodu). ASCII standardında her karakterin sayısal bir değeri
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(0-255 arası) mevcuttur ve bir bilgisayar programında bir karakter kullanıldığında
öncelikle bu sayısal değere, ardından da bu sayısal değerin ikilik karşılığına çevrilerek
kullanılır. Tabloda (Tablo 8.2) ASCII tablosundaki karakterler ve sayısal karşılıkları
görülmektedir (WEB : ASCII Tablosu). Yoğun bir tablo olduğu için birden çok sütunla ifade
edilmiştir. ASCII tablosunda küçük büyük harflerin ayrı ayrı ASCII değerleri olduğuna, 32
adet ekranda görünmemesine rağmen karakter olarak kabul edilen sembolün bulunmasına,
yalnızca İngilizce karakterlerin bulunuyor olmasına ve dolayısıyla farklı alfabe ya da farklı
harfler kullanan hiçbir dili (Türkçe, Japonca, Çince, Arapça, Rusça, Yunanca)
desteklemediğine dikkat edin, bu dilleri destekleyen programlama dilleri de mevcuttur ancak
onlar ASCII standartını değil, farklı bazı standartları kullanırlar. ASCII dışında farklı
programlama dillerinde kullanılan standartlara örnek olarak Unicode standart gösterilebilir.
ASCII 8 bitlik bir standarttır ve buna göre 28=256 adet karakteri tanımlayabilir. Unicode ise
16 bitlik bir standarttır ve buna göre 216 gibi muazzam sayıda karakteri tanımlayabilir.
short-int-long: Tamsayıları ifade eder. Negatif veya pozitif olabilir. Örneğin 27, -4,
153 gibi. Bu türlerin arasındaki fark bellekte kapladıkları yer miktarı ve sınır değerleridir.
Tabloda bu sınır değerleri ifade edilmiştir. Peki bu sayılar arasından hangisini seçip
çalışacağımıza nasıl karar vereceğiz? Gene tamamen boyutları ile ilgili olarak karar veririz.
Örneğin çalışma alanımız öğrencilerin notları ise, short tipi bize yeterli olacaktır. Çünkü bir
öğrencinin notu
0-100 aralığındadır. Tabi burada notların 14,25 10,5 20,75 gibi kesirli sayılardan
değil, tamsayılardan oluştuğunu varsaydığımızı söylemekte fayda vardır. Ya da dünyadaki
şehirler arasındaki mesafeler ile ilgileniyorsak bu durumda int tipi çok büyük bir ihtimalle
bize yeterli olacaktır. Çünkü dünyanın çevresi 40 000 km civarındadır ki bu da aşağı yukarı
iki şehir arasındaki mesafenin en fazla 20 000 km civarında olması gereğini ortaya çıkarır.
Bu sayı integer değerleri içerisinde kolaylıkla sağlayabileceğimiz bir sayıdır. Yok
diyorsanız ki, ben 40 000’i garanti etmek istiyorum, işimi şansa bırakmayayım o zaman long
bir tamsayı kullanabilirsiniz. Ancak long tamsayıyı dünya üzerindeki şehirlerin uzunluğu
yerine dünya ile diğer gezegenler arasındaki uzunlukları ifade etmek için kullanmak çok daha
mantıklıdır.
Ya da dünyadaki insanlarla ilgili bir kod yazıyorsak bu durumda gene long değere
ihtiyacımız olacaktır. Çünkü dünyada 6-7 milyar kadar insan olduğu bilinmektedir.
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Tablo 8.2: ASCII Karakter Tablosu
Sayısal
Değeri

Sembol Açıklama

Sayısal
Değeri

Sembol Açıklama

Sayısal
Değeri

Sembol Açıklama

0

NUL

86

V

171

«

1

SOH

87

W

172

¬

2

STX

88

X

173

3

ETX

89

Y

174

®

4

EOT

90

Z

175

¯

5

ENQ

91

[

176

°

6

ACK

92

\

177

±

7

BEL

93

]

178

²

8

BS

94

^

179

³

9

HT

95

_

180

´

10

LF

96

`

181

µ

11

VT

97

a

182

¶

12

FF

98

b

183

·

13

CR

99

c

184

¸

14

SO

100

d

185

¹

15

SI

101

e

186

º

16

DLE

102

f

187

»

17

DC1

103

g

188

¼

18

DC2

104

h

189

½

19

DC3

105

ı

190

¾

20

DC4

106

j

191

¿

21

NAK

107

k

192

À

22

SYN

108

l

193

Á

188

23

ETB

109

m

194

Â

24

CAN

110

n

195

Ã

25

EM

111

o

196

Ä

26

SUB

112

p

197

Å

27

ESC

113

q

198

Æ

28

FS

114

r

199

Ç

29

GS

115

s

200

È

30

RS

116

t

201

É

31

US

117

u

202

Ê

118

v

203

Ë

32
33

!

119

w

204

Ì

34

“

120

x

205

Í

35

#

121

y

206

Î

36

$

122

z

207

Ï

37

%

123

{

208

Ð

38

&

124

|

209

Ñ

39

‘

125

}

210

Ò

40

(

126

~

211

Ó

41

)

127

212

Ô

42

*

128

213

Õ

43

+

129

214

Ö

44

,

130

‚

215

×

45

-

131

ƒ

216

Ø

46

.

132

„

217

Ù

47

/

133

…

218

Ú

48

0

134

†

219

Û

€
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49

1

135

‡

220

Ü

50

2

136

ˆ

221

Ý

51

3

137

‰

222

Þ

52

4

138

Š

223

ß

53

5

139

‹

224

à

54

6

140

Œ

225

á

55

7

141

226

â

56

8

142

227

ã

57

9

143

228

ä

58

:

144

229

å

59

;

145

‘

230

æ

60

<

146

’

231

ç

61

=

147

“

232

è

62

>

148

”

233

é

63

?

149

•

234

ê

64

@

150

–

235

ë

65

A

151

—

236

ì

66

B

152

˜

237

í

67

C

153

™

238

î

68

D

154

š

239

ï

69

E

155

›

240

ð

70

F

156

œ

241

ñ

71

G

157

242

ò

72

H

158

ž

243

ó

73

I

159

Ÿ

244

ô

74

J

160

245

õ

Ž
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75

K

161

¡

246

ö

76

L

162

¢

247

ö

77

M

163

£

248

÷

78

N

164

¤

249

ø

79

O

165

¥

250

ù

80

P

166

¦

251

ú

81

Q

167

§

252

û

82

R

168

¨

253

ü

83

S

169

©

254

þ

84

T

170

ª

255

ÿ

85

U

float-double : Virgüllü yani ondalık sayıları ifade eder. Negatif ya da pozitif olabilir.
Örneğin -2,3 -10,5 7,14 156,234 gibi. Tamsayılar, float olarak ifade edilirse, virgülden
sonraki ondalık kısmı 000 olur. Bu türlerin arasındaki fark short-int-long üçlüsünde olduğu
gibi, bellekte kapladıkları yer miktarı ve sınır değerleridir.
Float, double ya da long float, long double türlerinden hangisi ile çalışacağımız gene
çalışma alanımıza bağlıdır. Örneğin bir test sınavında 40 adet soru sormuşsak, soruların her
biri 2,5 puan olur ki bu da bir öğrencinin notunun ondalıktan sonra yalnızca 1 hane ile ifade
edilebileceği anlamına gelir. Float bir sayı yeterli olacaktır. Ya da pi sabitinin çoğu kaynak
tarafından kabul edilen 3,14 değerini kullanacaksak float olarak ifade etmek yeterli olur.
Ancak pi’nin 3,14159265358979323846264338327950288 şeklindeki değerini kullanacaksak
double bir değişken türü kullanmalıyız (Hatta ondalık kısmı bu kadar uzun olan bir sayı için
double ve long double değişken türü yeterli olmayabilir, bu durumda kendi değişken
türümüzü üretmemiz gerekebilir.). Float sayılar tamsayı olarak ifade edilirse, virgülden
sonraki ondalık kısmı kaybolacağından veri kaybı olacaktır. Örneğin int türündeki 4 sayısı
float olarak ifade edildiğinde 4.000 olurken; float türündeki 7,14 sayısı int türünde ifade
edilirse 7 olur ve veri kaybı yaşanır.
Değişken türleri ve bellek gözleri arasındaki ilişkiyi basit bir bilgisayar programı ile
açıklamaya çalışalım. 50 adet öğrencisi olan bir sınıf için her öğrencinin vize ve final
notundan yıl sonu notunu hesapladığımız bir program olduğunu varsayalım. Nasıl
yapılacağını ve algoritmasını daha önceki bölümlerde görmüştük. Buna göre öğrencilerin vize
notunu kullanıcıdan almamız, onu bir hafıza bölmesine yerleştirmemiz, ardından o vize
notunu kaybetmeden final notunu almamız ve onu bir hafıza bölmesine yerleştirmemiz ve son
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olarak bu iki nottan faydalanarak (çeşitli matematiksel işlemler uygulayarak) yıl sonu notunu
hesaplamamız gereklidir. Buna göre bu değerleri kullanıcıdan alarak bir hafıza gözünde tutma
olayını iki şekilde yapabiliriz.
1) bilgisayar belleğinde o sırada boş olan ve bizim gireceğimiz değer için yeterli
miktarda olan boşluklu bir alan bulmak, bu alan(lar)ın adreslerini belirlemek, bu alana
sözkonusu değeri yazmak, tabi bütün bu işlemler için makine dili kullanmak ayrıca da
adresleri daha sonra kullanabilmek amacıyla bir kenara not etmek
2) tüm bunları bizim için hazır bir şekilde C (veya çalıştığımız diğer programlama
dilinin) derleyicisinin yapmasını sağlamak ve bu amaçla değişkenleri kullanmak
Sanırım hepinize 2. yol daha olası gelmiştir. Bir int tipindeki değişkenin toplamda 4
adet bellek gözünü işgal ettiğini düşünecek olursak, herhangi bir vize değerini tutabilmek için,
makine diliyle AC01, AC02, AC03, AC04 adreslerini tutmak ve üzerlerinde işlem yapmak ve
her defasında bu adresleri hatırlamak ve işleme sokmak yerine int vize_notu; şeklinde bir
tanımlama yapmak oldukça kolay olacaktır.
Evet, yukarıda bahsettiğimiz kod örneğine geri dönelim. Biz C mantığına uygun
olacak şekilde toplam 3 adet int tipinde değişken oluşturduğumuz düşünelim. Bunlara
vize_notu, final_notu ve yil_sonu_notu şeklinde isim verelim. İlk başta printf() ve scanf()
fonksiyonlarını
(bir sonraki bölümde anlatılacaktır, şimdilik yalnızca kullanıcıdan bir değer almak için
kullanıldığını bilelim) kullanarak vize_notu için bir değer alalım. Ardından gene scanf()
fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan final_notu değerini alalım. Son olarak bu değerler
üzerinde sayısal işlem yaparak yil_sonu_notu değerini hesaplayalım ve ekrana yazdıralım.
Bunu toplam 50 öğrenci için yaptığımızı varsayalım. Vize ve final notlarının 0-100 aralığında
verildiğine varsayalım. Böylece o kısımla ilgili kontrol etmemiz gereken herhangi bir nokta
bulunmaz. Buna göre programın kodu şu şekilde olacaktır.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sayac = 1;
int vize_notu;
int final_notu;
int yil_sonu;
while(sayac<51)
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{
printf(“%d. ogrencinin vize notunu giriniz!\n”, sayac);
scanf(“%d”, &vize_notu);
printf(“%d. ogrencinin final notunu giriniz!\n”, sayac);
scanf(“%d”, &final_notu);
yil_sonu = (vize_notu*4/10) + (final_notu*6/10);
printf(“%d. ogrencinin yil sonu notu = %d’dir”, sayac, yil_sonu);
sayac++;
}
getch();
return 0;
}
Bu kod parçasının şu anda bizi ilgilendirmeyen kısımlarını es geçerek yalnızca
değişkenler ile ilgili olan kısımlarına bakalım.
Bu kod parçasında toplamda 4 adet değişken (sayac, vize_notu, final_notu,
yil_sonu_notu) bulunmaktadır. Bu durumda bellekte 4 adet int kadar alan ayrılmıştır.
(Birazdan da görülebileceği üzere bir int için bellekte 4 adet alan ayrılmaktadır, buna göre 4
adet int için toplamda 16 adet alan ayrılmış olacaktır).
Bellekte bu alanlar ayrıldıktan sonra, ilk printf() satırı ile kullanıcıdan öğrencinin vize
notunu almak istediğimiz belirtiyoruz. Bir sonraki satırda var olan scanf() komutu ile bu
bilgiyi kullanıcdan alarak bellek gözünde vize_notu değişken için ayrılan kısma yazıyoruz.
int tipindeki bir değişken 4 göz işgal ettiği için 4 belleğe birden bu bilginin yazılacağını az
önce söylemiştik. Örneğin Şekil 8.1’de verilen bellek parçasının ilk 4 gözünün vize_notu
değişkenine, son 4 gözünün final_notu değişkenine ayrıldığını, yil_sonu_notu değişkeni için
de örneğin 1234, 1235, 1236, 1237 şeklinde numaralara sahip bellek gözlerinin ayrıldığını
varsayalım. Buna göre ilk printf() ve scanf() ikilisinden sonra kullanıcının vize_notu olarak
60 girdiğini varsayarsak Şekil 8.2’deki gibi bir durum sözkonusu olacaktır. İkinci printf() ve
scanf() ikilisinden sonra kullanıcının final_notu olarak 50 girdiğini varsayarsak Şekil 8.3’teki
gibi bir durum sözkonusu olacaktır.
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AC01
AC02

60

AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
Şekil 8.2 : Vize Notu Girildikten Sonra Durum
AC01
AC02

60

AC03
AC04
AC05

50

AC06
AC07
AC08
Şekil 8.3: Final Notu Girildikten Sonra Durum
60 ve 50 değerlerinin 4 göze birden yazılmasının sebebi, int değişkenlerin 4 gözlük yer
kaplamasıdır. Yapılan matematiksel işlemden sonra yıl sonu notu 54 olarak hesaplanır ve
yil_sonu_notu değişkenine atanır. Buna göre durum şu şekilde olur (Şekil 8.4).
194

AC01
AC02
AC03

60

AC04
AC05
AC06

50

AC07

…

…

AC08

C234
C235

54

C236
C237
Şekil 8.4 : Yıl Sonu Notu Hesaplandıktan Sonra Durum
Böylece ekranda yil_sonu değişkeninin içeriği daha doğrusu yil_sonu değişkeninin
ifade ettiği bellek gözünün içeriği yani 54 yazdırılmıştır. Bu durumda ilk döngü için işlemler
tamamlanmış olur. İkinci öğrenci için vize notunun 50, final notunun 80 olarak girildiğini ve
buna göre yıl sonu notunun 68 olarak hesaplandığını düşünelim. Buna göre sırayla ilk printf()
scanf() ikilisi, ikinci printf() scanf() ikilisi ve matematiksel işlem sonucunda bellek gözlerinin
durumu şu şekilde oluşur (Şekil 8.5):
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AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06

50

……

AC08

…

AC07

C234
C235

54

C236
C237
Şekil 8.5: İkinci Öğrencinin Vize Notu Girildikten Sonra Durum
Görüldüğü gibi ilk öğrencinin vize notu olarak girilen 60 değeri silinmiş, yerine ikinci
öğrencinin vize notu olarak girilen 50 değeri yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi aynı bellek gözü
kullanılmış, türü, boyutu, ismi, adresi aynı kalmış, yalnızca içeriği değiştirilmiştir. Eğer tam
bu anda bir printf() fonksiyonu çalıştırılarak vize_notu, final_notu ve yil_sonu değişkenlerinin
içeriğini yazdırmak isterse ekranda görünen değerler 50 50 ve 54 olacaktır (Şekil 8.6) ve
durumu bilmeyen bir kullanıcı hiçbir şey anlamayacak belki de hata olduğunu düşünecektir.
Bu yüzden printf() gibi çıkış fonksiyonlarının kullanım yerlerine çok dikkat etmek gerekir.
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AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06

80

C234

54

...

AC08

…

AC07

C235
C236
C237

Şekil 8.6: İkinci Öğrencinin Final Notu Girildikten Sonra Durum
Görüldüğü gibi ikinci öğrencinin final notu olarak girilen 50 değeri silinmiş, yerine
ikinci öğrencinin final notu olarak girilen 80 değeri yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi aynı
bellek gözü kullanılmış, türü, boyutu, ismi, adresi aynı kalmış, yalnızca içeriği
değiştirilmiştir. Eğer tam bu anda bir printf() fonksiyonu çalıştırılarak vize_notu, final_notu
ve yil_sonu değişkenlerinin içeriğini yazdırmak isterse ekranda görünen değerler 50 80 ve 54
olacaktır. İşleme devam edersek ise Şekil 8.7’deki gibi bir durumla karşılaşırız.
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AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06

80

…

AC08

…

AC07

C234
C235

68

C236
C237
Şekil 8.7: İkinci Öğrencinin Yıl Sonu Hesaplandıktan Sonra Durum
Ancak tüm işlemler tamamlandıktan sonra doğru sayısal değerler bellek gözlerine
yerleşmiş olur. 50 öğrencinin vize, final notlarının kullanıcıdan alındığı ve buna göre yıl sonu
notlarının hesaplandığı varsayılırsa bahsi geçen bütün bu işlemler 50 kez yapılacak, vize_notu
olarak ifade edilen bellek gözlerinin değeri 50 kez değişecek, ardından final_notu olarak
isimlendirilen bellek gözlerinin değerleri 50 kez değişecek ve hesaplanan yil_sonu
değişkenini ifade eden bellek gözlerinin değerleri 50 kez değişecektir. Değişkenlerin içeriği
sonsuz kez değişebilir, bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Değişkenlerin içeriğinin
değişmesi ile ilgili önemli bir hususu burada belirtmekte fayda vardır. Bir değişkenin arda
arda gelen iki içeriği de aynı olsa bile, örneğin bu kod parçası için 3. öğrencinin vize notu da
50 olsa bile, esasında bu değişkenin içeriği silinir ve yerine yeni değer yazılır. Yani her iki
durumda da ekranda 50 görünür ama aslında bunlar aynı 50 değildir. Kafanız karışmasın,
kastedilen sayısal değerlerinin aynı olmaması değil elbette. Burada kastedilen, birinin ikinci
öğrencinin, diğerini üçüncü öğrencinin notu olan 50 olması durumudur.

8.3. C Dilinde Değişken İsimlendirme Kuralları
C dilinde ve tüm programlama dillerinde değişken, sabit ve fonksiyonlar gibi kullanıcı
tarafından tanımlanan elemanları isimlendirmekle ilgili çeşitli kurallar bulunmaktadır.
198

Gelişigüzel bir biçimde isimlendirme yapılamaz.
olarak şu şekildedir :


Değişken isimlendirme kuralları genel

Tüm değişkenler İngiliz alfabesindeki harfler kullanılarak yazılır.


Her değişken adı harfle başlamalıdır. Devamında harf, rakam veya alt tire _
işareti kullanılabilir.


Değişkenlere verilecek isimler içinde *, /, +, }, ], gibi özel simgeler bulunamaz.


C dili için ayrılmış sözcük olarak kullanılan ifadeler değişken adı olarak
kullanılamaz (Şeker, 2012).

Boşluk kullanılmaz. Dolayısıyla 1’den fazla kelimeden oluşan değişken
isimleri için ilk kelime ile ikinci kelimeyi birleştirecek bir yol bulunmalıdır.
C dili için ayrılmış sözcüklerin (anahtar sözcükler) değişken isimlendirmede
kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Peki ayrılmış sözcük nedir ve C dilindeki ayrılmış
sözcükler hangileridir? Ayrılmış sözcük, bir programlama dilinin kendi bünyesinde bulunan,
herhangi bir işlem yapmak,
bir değişken tanımlamak,
bir fonksiyon kullanmak,
kütüphane dosyası eklemek,
ekrana ya da dosyaya yazı yazdırmak,
kullanıcıdan ya da dosyadan ya da başka bir ortamdan veri almak,
grafiksel işlemler yapmak,
stringler üzerinde işlem yapmak,
karşılaştırma yapmak ya da döngü oluşturmak,
hafıza kontrolü yapmak,
değişken türlerini tanımlamak,
değişken türlerinin işaretli olup olmadığını ifade etmek,
akış kontrolü ile ilgili düzenlemeler yapmak,
bazı operatörleri ifade etmek,
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gibi işlemler için kullanılan, çoğunluğu İngilizce ya da İngilizce’ye yakın bir biçimde
oluşturulan özel kelimelerdir.
Aşağıda C programlama dilindeki bazı anahtar sözcükler ve kullanım yerleri
verilmiştir (WEB: Oracle Dokümanlar). Gruplar kendi içlerinde alfabetik olarak sıralanmıştır
(Tablo 8.3).
Tablo 8.3: C Dili Anahtar Sözcükler
Değişken-sabit
Bellek sınıfı ile ilgili
tanımlama ile ilgili anahtar sözcükler :
anahtar sözcükler :

Akış kontrolü ve Operatörler ile ilgili
döngüler ile ilgili anahtar sözcükler :
anahtar sözcükler :

char

auto

break

const

extern

case

double

register

continue

enum

static

default

float

typedef

do

int

else

long

for

short

goto

signed

if

struct

return

union

switch

unsigned

while

sizeof

void
volatile

Tabloda (Tablo 8.4) C dilinde değişken olarak isimlendirilmesi mümkün olmayan bazı
ifadeler ve değişken olamama sebepleri verilmiştir. C dilinde ve tüm programlama dillerinden
bir ifadenin hatalı olduğunu bilmek kadar bu hatanın nereden kaynaklandığını da bilmek
önemlidir.
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Tablo 8.4: C Dilinde Değişken Olması Uygun Olmayan İfadeler
İfade

Sebep
Değişken adları 1’den fazla kelimeden oluştuğu zaman aralarında

ilk sayi

boşluk kullanılamaz, bu durumda derleyici iki kelimeyi ayrı olarak
algılar ve hata verir.
ilk_sayı

ı karakteri Türkçe bir karakterdir, daha doğrusu İngilizce bir karakter
değildir, dolayısıyla değişken isimlendirmede kullanılamaz.
Tire – işareti, değişken isimlendirmede kullanılabilen bir karakter

ilk-sayi

değildir.
Artı + işareti, değişken isimlendirmede kullanılabilen bir karakter

ilk+sayi

değildir.
ilksayi

Bu şekilde boşluklu bir yazım C dilinde değişken isimlendirme için
uygun değildir. Zaten boşluk karakteri değişken isimlendirme için
başlı başına uygun bir karakter değildir.

Bu 5 hatalı ifadenin doğrusu ilk_sayi veya ilkSayi şeklinde yapılabilir.
continue

Bir ayrılmış sözcüktür, ayrılmış sözcükler C’de değişken ismi olarak
kullanılamaz.

1

Tek başına bir sayı değişken adı olamaz

1sayi

Değişken adları sayı ile başlayamaz.

X!

Ünlem ! işareti, değişken isimlendirmede kullanılabilen bir karakter
değildir.

Bu isimlendirme kurallarının dışında, bir kural olmasa bile dikkat edilmesi gereken bir
nokta daha bulunmaktadır. Bir değişkenin ismi, içerdiği değer ile ne kadar ilgiliyse,
programcının bu değişkeni hatırlaması, kullanması ve programcı dışındaki programlama
ekibinin, ya da kodu okuyan herhangi birisinin o kodu anlaması kolaylaşacaktır. Örneğin
öğrencinin vize notu için x, final notu için y, yıl sonu notu için z şeklinde isimlendirme yerine
vize notu için vize, vize_notu, ilk_not, vizeNotu, vize_degeri, vizeDegeri gibi; aynı şekilde
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final notu için final, final _notu, ikinci_not, finalNotu, final_degeri, finalDegeri gibi ve yıl
sonu notu için de yil_sonu, yilSonu, yil_sonu_notu_son_not gibi isimler vermek daha
mantıklı bir yaklaşımdır. Benzer şekilde, bir faiz miktarı hesaplanacakken anapara için x, faiz
oranı için y, geçen süre için z şeklinde bir isimlendirme yapmak yerine;


anapara için anapara, anaPara, ana_para kapital, esas_para_ilk_para gibi;



faiz oranı için, faiz_orani, faizOrani, faiz


geçen
gecen_zaman gibi

süre

için,

sure,

gecenSure,

gecen_sure,

zaman,

gecenZaman,

isimler vermek daha mantıklı olacaktır. Peki vize notunu tutmak için final_notu;
final_notunu tutmak için vize_notu şeklinde değişkenler tanımlarsak ne olur? Bilgisayar bize
nasıl bir tepki verir? Hiçbir şey olmaz ve bilgisayar bize hiçbir tepki vermez. Çünkü
bilgisayar bizim hangi değişkeni hangi amaç için oluşturduğumuzu bilemez, öğrencinin o
anda hangi notunu girdiğimizi bilemez. Yalnızca bizim söylediklerimizi yapar ve bizim
verdiğimiz komutları yerine getirir. Dolayısıyla bu şekilde bir yaklaşım aklımızı
karıştıracaktır ve bu tarz bir tanımlama yapmanın hiçbir gereği yoktur.
Kural olmamakla beraber dikkat edilmesinde programcıya fayda getirecek diğer bir
nokta, değişken isimlendirmelerinde programcının kendine bir standart yaratmasıdır. Örneğin,
çoğunlukla değişken isimleri iki veya daha fazla kelimeden oluşur. Bu kelimeler arasındaki
bağlantıyı nasıl kuracağına programcı karar vermelidir. Yukarıda verdiğimiz örnekler
arasında vize_degeri ve vizeDegeri, yani iki kelime arasına alt tire işareti koymak ve ikinci
kelimenin (ve sonra gelen tüm kelimelerin) baş harfini büyük yapmak en çok kullanılan
yöntemlerdendir. Bu yöntemlerden hangisini seçeceğine programcı karar vermeli ve her
zaman bu standartı kullanmalıdır. Elbette ki bunun programcıya direkt olarak görünen bir
avantajı bulunmayabilir ancak programcıya ve kodu okuyacak diğer kişilere kolaylık
sağlayacaktır. Örneğin programcı büyük bir program parçasında kendi tanımladığı
değişkenleri kolayca aratabilecek ve bulabilecektir. Buna göre programcı kendine şu şekilde
bir standart getirebilir: değişken isimlerinde kelimeler arasına alt tire işareti koymak; sabit
tanımlamalarında ikinci ve sonraki kelimelerin baş harfini büyük yazmak; fonksiyon
isimlendirirken tüm baş harfleri büyük yazmak gibi. Ya da hepsini alt tire ile yazıp kullanış
şekillerinden hangisinin değişken, hangisinin sabit hangisinin fonksiyon olduğunu anlamak
gibi. Tabi bu değişken tanımlama durumu her zaman geçerli olmayabilir. Eğer değişkenin
ifade ettiği şey ancak çok uzun kelimelerle ifade edilebiliyorsa örneğin
elliden_buyuk_ilk_degisken
ya
da
en_kalabalik_sinifin_ogrenci_sayisi
ya
da
brezilya_ve_uruguaydaki_sehirler_arasi_mesafe gibi, bu durumda bu tarz değişken isimleri
kullanmak çok da mantıklı olmayabilir. Bunlar yerine x, y, z gibi değişkenler kullanılabilir.
Ancak böyle bir seçenek tercih edildiyse bu durumda, değişkenlerin ilk tanımlandığı
noktalarda, yorum satırları ile değişkenin ne işe yaradığını ve hangi değeri tuttuğunu ifade
etmek faydalı olabilir.
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Bir değişkenin doğru bir biçimde ve doğru noktada tanımlanması oldukça önemlidir.
Bir değişken, program içerisinde tanımlanmadan önce kullanılamaz. İleride göreceğimiz
şekilde fonksiyonlar ve kullanıcı tarafından tanımlanan tüm elemanlar için de durum aynıdır.
Eğer bir değişkeni tanımlamadan kullanmaya çalışırsak, Şekil 8.8’de olduğu gibi bir hata ile
karşı karşıya kalırız.

Şekil 8.8: Değişken Tanımlamama Hatası
Buradaki C derleyicisi, x değişkeninin ilk kullanıldığı noktada, x değişkenini aramış
ancak tanımlama yapılmadığı için bulamamıştır. Dolayısıyla kullanıcıya ‘x’ undeclared, first
use this function (Each undeclared identifier is reported only once for each function it
appears in): x tanımlanmamıştır, öncelikle bu fonksiyonu kullanın (tanımlanmamış her
değişken, göründüğü ilk noktadan önce tanımlanmalıdır) şeklinde bir hata vermektedir.
Buna göre, bir bilgisayar programında kullanılan her değişken, kullanıldığı noktadan
önce mutlaka tanımlanmalıdır, bir kural olmamakla beraber main fonksiyonundan hemen
sonrası bu iş için en uygun kısımdır, böylece toplu bir biçimde değişkenlerin görülmesi
sağlanabilir.

203

8.4. C Dilinde Değişkene İlk Değer Atama
C dilinde ve diğer programlama dillerinde, değişkenlerin tanımlanması için mutlak
gerekli olan iki özellik değişkenin türü ve ismidir. Bunun yanısıra bir değişkenin kullanım
amacına, kullanıldığı programa, yapacağı işleme göre sahip olabileceği bir özelliği daha
bulunmaktadır ki o da ilk değeridir. Bir değişkenin ilk değeri, o değişkenin programın
çalışabilmesi için programın başlangıç noktasında sahip olması gereken değer olarak
nitelendirilebilir. Bu değer, değişkenin türüne uygun bir değer olmalıdır. Aşağıda (Tablo 8.5)
doğru ve yanlış bazı ilk değer atama örnekleri verilmiştir.
Tablo 8.5: Doğru ve Yanlış Bazı İlk Değer Atama Örnekleri
Doğru ilk değer atama örneği

Yanlış ilk değer atama örneği

int x = 0;

int x = 4.5;

char karakterim = ‘a’;

char karakterim = 0;

float sayi1 = 3.7;

float sayi1 = ‘a’;

char secenek =’+’;

char secenek =’+-*/’;

Tek bir satırda bazılarının ilk değeri olan, bazılarının ilk değeri olmayan birden fazla
değişkeni tanımlamak mümkündür ancak bu durumun bazı kuralları mevcuttur. Yalnız aynı
türdeki değişkenler tek satırda tanımlanabilir. Eğer hiçbir değişkenin ilk değeri yoksa
aralarına virgül işareti konularak tanımlama yapmak mümkündür. Örneğin
int a, b, c;
şeklindeki bir yazımda tamsayı (int) tipindeki üç değişken olan a, b ve c tek bir satırda
tanımlanmıştır. Eğer herhangi bir değişkenin ilk değeri varsa, en sonda yazılmalıdır.
int a,b,c = 0;
şeklindeki bir yazımda a ve b değişkenlerinin ilk değeri bulunmazken, c değişkeninin
ilk değeri 0’dır. Burada 0 değerinin yalnızca son değişkene etki ettiğine, tüm değişkenlerin ilk
değerlerinin 0 olmadığına dikkat edin. Eğer 1’den fazla değişkenin ilk değeri 0 ise, gene
aralarına virgül konularak tek satırda yazmak mümkündür. Ancak bu yöntem pek tercih
edilmez.
int a, b = 1, c = 0;
şeklindeki bir yazımda b değişkeninin ilk değeri1, c değişkeninin ilk değeri ise 0’dır.
Burada değişken türü denilen kısım yukarıda ayrıntılı bir biçimde açıkladığımız char, float,
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int, unsigned double, long int gibi türlerdir. Görüldüğü üzere eğer bir türün başında
eklenmesi gereken default dışında bir durum varsa, bu da değişken tipiyle birlikte
yazılmalıdır.
Bir değişkene ilk değer verilmesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa bu ilk değerin kaç
olması gerektiği konusu ile ilgili birkaç ipucu verelim :

Bir değişken, toplam, çarpım gibi diğer değişkenlerin üzerindeki bir işlemi
etkiliyorsa, ya da daha genel olarak herhangi bir durumu etkiliyorsa, kullanıcı ya da dosya
gibi bir ortamdan alınmıyorsa, örneğin n adet değişken girilip her adımda bu değişkenler
toplanarak ilerleyecekse ve her adımda toplam isimli bir değişkene yüklenecekse, bu durumda
bu toplam isimli değişkenin başlangıç değerinin 0 olması gerekir ki, tüm toplamı etkilemesin.
Buna göre bu tarz değeri adım adım hesaplanan değişkenlerin ilk değerlerinin olması
gerektiği muhakkaktır. Benzer şekilde çarpım için ise başlangıç değeri 1 olmalıdır ki sonuçta
ortaya çıkacak olan çarpımı etkilemesin.

Bir değişkenin değeri, program içerisinde tek bir formülasyonla hesaplanacaksa
ilk değeri olması gerekmez. Çünkü zaten farklı değişkenlerin değerleri kullanılarak bir işlem
yapılacak ve bu değişkenin değeri, o işlemin sonucunda ortaya çıkan değer olarak atanacaktır.

Herhangi bir işlemin kaç kez yapılacağını diğer bir deyişle bir sayacı tutan
değişkenlerin ilk değerlerinin olması gerekir ki doğru bir biçimde işlem miktarını sayabilsin.
Sayacın kaçtan başlayacağı, kaçarlı şekilde arttırılacağı programcıya ve programın türüne
bağlıdır. Genel olarak bu konuda da programcıların kendilerine bir standart belirlemesi
faydalı olacaktır. Sayaç değişkenlerinin ilk değerleri çoğunlukla 0 ya da 1 olur.

Kullanıcıdan scanf() veya benzerî giriş fonksiyonları ile değeri alınacak olan
değişkenlerin ilk değerleri olmasına gerek yoktur, zaten kullanıcıdan alınacaktır. Aslında
gerek yokturdan öte, bu tip değişkenlerin ilk değerlerininin olmaması gerekir, çünkü
kullanıcıdan değer alınması bir şekilde unutulduğu takdirde eğer ilk değer verilmişse,
program hata vermeyecek ve o değeri kullanacak, bu da yanlış sonuçlar doğuracaktır. Bunu
kod parçası ile daha kolay bir biçimde açıklamaya çalışalım.
Basit bir biçimde kullanıcıdan 10 adet int değeri alarak toplayan ve sonuçta toplamı
ekrana yazdıran bir kod parçası üzerinde bunları anlatmaya çalışalım. Öncelikle herhangi bir
hatanın olmadığı, doğru kod parçasını yazalım.
#include <stdio.h>
int main()
{
int toplam = 0;
int sayi;
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int sayac =1;
while(sayac<11)
{
printf(“Toplanacak olan %d.sayiyi giriniz\n”,sayac);
scanf(“%d”,&sayi);
toplam = toplam + sayi ;
sayac = sayac +1;
}
printf(“Sayilarin toplami %d olmustur\n”,toplam);
getch();
return 0;
}
Bu koda bakıldığında sayac ilk etapta toplam ve sayac değişkenlerinin ilk değerinin
atandığı sayı değerinin ise atanmadığı görülmüştür. Çünkü dikkat edildiği üzere, sayac
değişkeni, kullanıcı tarafından girilen sayı miktarını tutan bir değişkendir ve kullanıcı
tarafından ilk girilen sayı 1. sayı olacağına göre sayac değişkeninin 1’den başlaması oldukça
mantıklı bir durumdur. Aynı şey toplam değişkeni için de görülmektedir. while döngüsünün
içerisine bakıldığında, her adımda kullanıcı tarafından girilen sayının toplam isimli bir
değişkenle toplandığını görmekteyiz. Buna göre toplam değişkenine ilk değer verilmezse sayi
değişkeni ne ile toplanacaktır? Derleyiciye göre ya bu durumda hata oluşur ya da hafızada
zaten var olan bir değer ile sayi değişkeni toplanır ki o da yanlış bir sonuç üretmiş olur. Bu
durumları kodun tamamına gerek olmadan yalnızca değişken tanımlama kısımlarına bakarak
inceleyelim. Tablo 8.6, bu koddaki değişken tanımlamaları ve açıklamalarını içermektedir.
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Tablo 8.6: Kod Parçasındaki Değişken Tanımlamaları ve Açıklamalar
int toplam;

toplam değişkenine ilk değer atanmadığından, girilen sayi değişkeninin kiminle
toplanacağı belirsizdir, bu durumda ya program hata verir, ya da hafızada var

int sayi;

olan bir değeri toplar ki bu durumda da sonuç yanlış olacaktır.

int sayac =1;

int toplam =0;

Buradaki problem sayac değişkenindedir. sayac değişkeninin bir ilk değeri
olmamasına rağmen, while döngüsünün içerisine girmesi beklenmektedir. Böyle

int sayi;
int sayac;

bir durumda sayac ile 11 değerinin karşılaştırılması mümkün olmayacağından
programda çeşitli hatalar ortaya çıkabilir.
Problem gene sayac değişkenindedir. Bu değişkenin ilk değeri 5 olarak
verilmiştir ve döngüye göre 10 oluncaya kadar devam edecektir. Yani toplamda 5
adet değişken toplanacaktır. Halbuki biz kodun başında 10 adet değişkeni

int toplam =0;

toplamak istediğimizi söylemiştik. Ancak burada uygulama ya da sentaks yani
yazım şekli açısından bir hata yoktur, yalnızca mantık hatası vardır ki bu da

int sayi;
int sayac = 5;

int toplam = 0;

programcının bulabileceği, programlama dili derleyicisinin bulamayacağı bir
hata türüdür.

Kullanıcıdan değerinin alınacağı sayi değişkenine ilk değer atanmıştır.
Bu bize bir mantık hatasına yol açmaz, kullanıcıdan değer alındığı takdirde sayi

int sayi = 10;

değişkeninin içerdiği 10 değeri silinir ve yerine kullanıcının girdiği değer yazılır.

int sayac =1;

Ancak programa gereksiz bir işlem daha yaptırılmış olur.

int toplam = 10;

Sentaks ve programın çalışması açısından bir sorun yoktur ancak toplam
değişkenine 0 ilk değeri atanması gerekirken 10 değeri atanmıştır. Bu da

int sayi;
int sayac =1;

kullanıcı

tarafından

girilen

sayıların

toplamının

doğru

bir

biçimde

hesaplanmasını engelleyerek olması gerekenden 10 fazla değer hesaplar ve
ekrana onu yazdırır.
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8.5. Programlama Dillerinde Sabit Kavramı
Buraya kadarki kısımda değişken kavramı, anlamı, içerdiği bilgiler, özellikleri, hafıza
üzerinde gerçekleştirdiği değişikler vb açısından ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Sabit
kavramı temelde değişken kavramı ile birebir aynı olan bir mantığa sahiptir. Aynı şekilde
türleri vardır, türler aynı şeyleri, aynı boyutu, aynı işlemleri ifade eder. Değişken
isimlendirme kurallarına göre isimlendirilirler, ilk değer atanması gibi işlemler değişkenlere
benzer şekilde yapılır. Sabitler de değişkenlerle aynı miktarda bellek gözünü işgal eder. Peki
herşey aynıysa, sabitler ile değişkenler arasında bu durumda ne fark vardır? Değişkenler ile
sabitler arasındaki fark aslında isimlerinde açık bir biçimde görülmektedir. Değişkenler
üzerlerine yeni bilgilerin yazılabildiği, içeriklerinin değiştirebildiği ve bu işlemin sonsuz kez
yapılabildiği bellek gözleridir. Sabitler ile ifade edilen bellek gözleri ise bu durumun aksine
kullanıcı tarafından değerlerinin değiştirilmesinin istenmediği durumlar için kullanılır.
Tanımlanırken int x = 3; şeklindeki bir ifadenin yerine const int x= 3; şeklinde bir ifade
kullanılır. Değişken tanımlama ile sabit tanımlama arasındaki fark oluşmasını sağlayan,
baştaki const kelimesidir.
Bir programlama dilinde neden ve ne zaman sabitlere ihtiyaç duyarız? Tabi ki gerçek
hayatta sabit olan değerlerle ilgili bilgisayar programları kullanıyorsak ihtiyaç duyarız.
Örneğin matematik bilimindeki sabitler olan pi, e sabitleri gibi değerleri programımızda
kullanıyorsak bu değerlerin gerçekten sabit olarak ifade edilmesi ve değerlerinin değişmemesi
gerekir ki bu da ancak bu değerleri sabit olarak tanımlama ile mümkün olur. Bunun dışında
örneğin öğrencilerin vize, final ağırlıklarının kullanıcılar tarafından değiştirilmesini
istemiyorsak ve sabit bir oranda kalmasını istiyorsak buna göre bu değerleri sabit olarak
tanımlamamız gerekmektedir. Aynı şekilde herhangi bir faiz oranı, sayısal bir değerin de sabit
kalmasını istiyorsak const terimi ile birlikte tanımlamalıyız.
Daha önce de bahsedildiği gibi sabitler değişkenler ile aynı özelliklere ve kullanım
şekillerine sahiptir. Tek fark sabitler tanımlanırken oluşur ve sabit tanımlaması
const sabit_turu

sabit_adi = sabit_ilk_degeri;

şeklinde yapılır.
yapılır.

Değişken tanımlama int x = 3; şeklindeyken sabit tanımlama const int x = 3; şeklinde
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Uygulamalar
 5 adet sayıyı toplayan bir C programını 2 değişken, 5 değişken ve 6 değişken
kullanarak gerçekleştirin.
 C programlama dilinde hangi değişken türlerinin birbirleri ile direkt olarak işleme
girebileceğini araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hafızayı kontrol etmek, bir bilgisayar programı oluştururken dikkat edilmesi gereken
en önemli kavramlardan biridir. Bu bölümde C programlama dili kullanılarak gerçekleştirilen
bilgisayar programlarında hafıza kontrolünün nasıl yapıldığı öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda C dilinde değişkenler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Bir değişkenin değeri sonsuz kez değiştirilebilir.
b) Bir değişkenin değeri değiştirildiğinde, ilgilendiği hafıza gözlerinin tamamındaki
değer değiştirilir.
c) Bir değişkenin türü, boyutunu etkiler.
d) Bir değişkenin türü, girebileceği işlemleri etkiler.
e) Bir değişkenin türü, ismini etkiler.
2) int x, y = 0; şeklindeki bir program parçası için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) x ve y birer değişkendir
b) x ve y’nin her ikisinin de türü int (tamsayıdır)
c) x ve y’nin her ikisinin de ilk değeri 0’dır
d) x değişkeninin ilk değeri yokken, y değişkeninin ilk değeri mevcuttur
e) Bu şekildeki iki değişken, tek bir satırda tanımlanabilir.
3) C programlama dilinde sabit tanımlamak için kullanılan anahtar sözcük
nedir?
a) int
b) volatile
c) const
d) float
e) break
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AC01
AC02
AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
Bu bellek gözlerinin ilk 4 gözünün C programımızdaki vize_notu, son 4 gözünün
ise C programımızdaki final_notu değişkenlerini tuttuğunu varsayalım. Aşağıdaki 2
soru bu durum ile ilgilidir.
4) vize_notu için kullanıcıdan 50 değeri alındığı takdirde, bellek gözlerinin
durumu nasıl olur?
a)
AC01

50

AC02

50

AC03

50

AC04

50

AC05
AC06
AC07
AC08
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b)

AC01
AC02
AC03
AC04
AC05

50

AC06

50

AC07

50

AC08

50

c)

AC01
AC02
AC03
AC04
AC05
AC06
AC07

50

AC08
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d)

AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06
AC07
AC08

e)

AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06

50

AC07
AC08
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5) final_notu için kullanıcıdan 60 değeri alındığı takdirde, bellek gözlerinin
durumu nasıl olur?
a)
AC01

60

AC02

60

AC03

60

AC04

60

AC05
AC06
AC07
AC08

b)

AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05

60

AC06

60

AC07

60

AC08

60

215

c)

AC01
AC02
AC03

50

AC04
AC05
AC06
AC07

60

AC08

d)

AC01
AC02
AC03

60

AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
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e)

AC01
AC02
AC03

60

AC04
AC05
AC06

60

AC07
AC08
6) Aşağıda, C dilinde değişken adı olamayacak bazı ifadeler ve neden değişken
ismi olamadıklarına dair açıklamalar verilmiştir. Hangi seçenekte verilen açıklama
yanlıştır?
İfade

Neden

a)

Sayi 1

Değişken isimleri büyük harfle başlayamaz

b)

1sayi

Değişken isimleri sayı ile başlayamaz

c)

break

Anahtar sözcükler değişken ismi olamaz

d)

sayı1

Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılamaz

e)

sayı-1

Değişken isimlerinde _ dışında noktalama işareti kullanılamaz

7) Bir bilgisayar programındaki bir değişkene ilk değer verilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Değişkenin değeri kullanıcıdan alınacaksa ilk değer vermeye gerek yoktur.
b) Değişkenin değeri dosyadan alınacaksa ilk değer vermeye gerek yoktur.
c) Değişkenin değeri veritabanından alınacaksa ilk değer vermeye gerek yoktur.
d) Değişkenin değeri adım adım hesaplanacaksa ilk değer vermeye gerek yoktur.
e) Değişkenin değeri tek bir formülasyonla hesaplanacaksa ilk değer vermeye gerek
yoktur.
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int toplam = 0;
int sayi;
int sayac =1;
Aşağıdaki 3 soru, bu kod parçası ile ilgilidir.
8) Bu kod parçası tek satırda yazılmak istenirse nasıl bir satır ortaya çıkar?
a) int toplam, sayi, sayac =1 ;
b) int toplam = 0, sayi, sayac ;
c) int toplam, sayi, sayac;
d) int toplam = 0; sayi ; sayac = 1;
e) int toplam = 0, sayi, sayac = 1;
9) int değişken türünün bellekte 4 göz kapladığını varsaydığımızda, yukarıdaki
ifade bellekte toplam kaç göz yer kaplamış olur?
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16
e) 20
10) Yukarıdaki değişken tanımlaması aşağıdaki programların hangisinde
bulunabilir?
a) Bir sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu bulan program
b) Bir sayının negatif sayı mı pozitif sayı mı olduğunu bulan program
c) 1’den n’e kadar sayıların toplamını bulan program
d) Bir sayının faktöriyelini bulan program
e) ab işlemini hesaplayan program
CEVAPLAR
1 – e, 2 – c, 3 – c, 4 – d, 5 – c, 6 – a, 7 – d, 8 – e, 9 – c, 10 - c
218

9. GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. printf() Fonksiyonu
9.2. scanf() Fonksiyonu
9.3. puts() Fonksiyonu
9.4. gets() Fonksiyonu
9.5. getch() Fonksiyonu
9.6. getchar() Fonksiyonu
9.7. putchar() Fonksiyonu
9.8. fprintf() Fonksiyonu
9.9. fscanf() Fonksiyonu
9.10. fgets() Fonksiyonu
9.11. fputs() Fonksiyonu
9.12. fwrite() Fonksiyonu
9.13. fread() Fonksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

yazın.

Kullanıcıdan alınan bir değişkenin değerini ekranda yazdıran bir C programı


Kullanıcıdan 3 adet sayı alan, bu sayıları toplayan ve bu toplamı ekrana yazdıran
bir C programı yazın.

Bir programlama dilinde neden 1’den fazla ekrana yazdırma komutu
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


C programı oluştururken dışarıdan veri alıp işleyebilmek



C programı sonucunda ortaya çıkan verileri dış ortamlara aktarabilmek


C programlama dilinde veri giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştiren fonksiyonlar
hakkında bilgi edinmek
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Anahtar Kavramlar


Giriş-çıkış fonksiyonu



Ekrana yazdırma



Dosyaya yazdırma



Kullanıcıdan alma
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Giriş
C programlama dilinin, oldukça yaygın bir biçimde kullanıldığı daha önceki
bölümlerde ifade edilmişti. Gerçekten de C programlama dili, işletim sistemi, derleyici,
donanım sürücüleri, hizmet programları gibi sistem programlarından çok daha basit çaplı
programlara kadar her yerde kullanılabilmektedir. İlk kez programcılığa başlayan kişilerden
profesyonel ekiplere kadar program yazan herkesin, programcılık hayatının tamamında ya da
en azından bir bölümünde haşır neşir olduğu C programlama dilini, bu kadar popüler hale
getiren elbette oldukça çok kriter vardır. Bu bölümde bunlardan önemli bir tanesi olan girişçıkış fonksiyonları incelenmiştir.
Giriş-çıkış fonksiyonları, bir programlama dili için oldukça önemli bir konudur ve bir
programlama dilinin giriş-çıkış için ne kadar çok ve geniş seçenekleri varsa o programlama
dili o derecede güçlüdür denilebilir. Bir bilgisayar programı, üzerinde işlem yapacağı giriş
verilerini programı kullanan kişilerden alabileceği gibi, dosyalardan alabilir, Word, Excel gibi
farklı programların kendi formatlarında oluşturduğu dosyalardan alabilir, veritabanı bağlantısı
yaparak veritabanlarından alabilir, internet veya bilgisayar sistemini oluşturan başka yerlerden
alabilir, başka sistemlerden, ağ üzerinden vs alabilir. Aynı durumlar çıkış fonksiyonları için
de geçerlidir ve bir bilgisayar programının çıkışları ekrana yazılabileceği gibi veritabanına da
kaydedilebilir veya Word, Excel gibi farklı programların kendi formatlarında oluşturduğu
dosyalara yazılabilir. Tabi her programlama dili bu ortamların hepsini desteklemez, ancak ne
kadar fazlasını desteklerse o kadar esnek bir yapı kazanmış olur.
C dili giriş-çıkış fonksiyonları açısından zengin bir dildir. Kullanıcıdan tek bir karakter
alan fonksiyondan; dosyalardan satırlarca veri alan fonksiyonlara kadar farklı boyutlarda olan
giriş fonksiyonları ve ekrana tek bir karakter yazdıran fonksiyondan; bir dosyaya satırlarca
yazı yazdıran fonksiyona kadar farklı boyutlarda çıkış fonksiyonlarına sahiptir.
Bu bölümde bu giriş-çıkış
özelliklerinden bahsedilmiştir.

fonksiyonlarından,

kullanım

şekillerinden

ve

Bu bölümde incelenen giriş-çıkış fonksiyonları şunlardır :
printf() fonksiyonu
puts() fonksiyonu } standart çıkış fonksiyonları
putchar()
scanf() fonksiyonu
gets() fonksiyonu
} standart giriş fonksiyonları
getch() fonksiyonu
getchar() fonksiyonu
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fprintf() fonksiyonu
fputs() fonksiyonu } dosya çıkış fonksiyonları
fwrite() fonksiyonu
fscanf() fonksiyonu
fgets() fonksiyonu } dosya giriş fonksiyonları
fread() fonksiyonu
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9.1. printf() Fonksiyonu
C programlama dilinde en çok kullanılan çıkış fonksiyonudur. Ekrana yazı yazdırmak
amacıyla kullanılır. Pek çok farklı şekilde kullanımları mevcut olduğundan bir programcının
ekrana birşeyler yazdırma ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayabilecek güçte bir
fonksiyondur.
printf() fonksiyonunun iki ana tip kullanım şekli vardır. Bunlardan birincisi çift tırnak
“ “ içerisine alınan yazıyı direkt olarak ekrana yansıtmak, ikincisi ise değişkenlerin içeriğinde
bulunan bilgiyi ekrana yazdırmak (formatlı yazım şeklinde de adlandırılır) şeklinde ifade
edilebilir.
printf() fonksiyonu, 1 veya 1’den fazla parametre alan bir fonksiyondur. Eğer yukarıda
ifade edilen ilk şekliyle kullanılacaksa yalnızca tek bir string değişkenini parametre olarak
alır. Eğer bahsi geçen ikinci amaç için kullanılacaksa bu durumda string değişkeni ile beraber
farklı parametreler de alacaktır. Öncelikle ilk amaç için kullanımını inceleyelim.
printf() fonksiyonu genel yazım şekli printf(“Ekrana yazdırılmak istenen yazı”);
şeklindedir. Bu yazım şekli ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde ifade
edilebilir :
•
Parantez ve tırnak işaretleri unutulmamalı, formatta görüldüğü şekilde
kullanılmalıdır.
•
Ekrana yazdırılmak istenen yazı İngilizce karakterlerle yazılmalıdır. C dili
Türkçe desteğine sahip değildir.
•

Kod parçasının sonundaki noktalı virgül işareti unutulmamalıdır.

Örneğin şu şekildeki yazımlar doğruyken;
printf(“Merhaba Dunya!!!”);
printf(“Bu bizim ilk programimiz”);
printf(“Lutfen bir degisken girin”);
şu yazımlar ise yanlıştır :
printf(Merhaba Dunya!!!);
printf(“Bu bizim ilk programımız”;
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printf(“Lutfen bir degisken girin”)
İkinci yazımlardaki yanlışları bulabildiniz mi? Bulamadıysanız biz gösterelim.
printf(Merhaba Dunya!!!);
unutulmuş.

: metnin içerisinde yer alması gereken çift tırnak işaretleri

printf(“Bu bizim ilk programımız”;
: Hem Türkçe karakterler, örneğin ı harfi
kullanılmış hem de kapatma parantezi unutulmuş.
printf(“Lutfen bir degisken girin”)
işareti unutulmuş.

:Satırın sonunda yer alması gereken noktalı virgül

printf() fonksiyonu ile yazılan metnin içerisindeki boşluklar derleyici tarafından
algılanır. Şekil 9.1 ve Şekil 9.2’de bu durum gösterilmektedir.

a) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 1
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b) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod Sonucu Oluşan Ekran – 1
Şekil 9.1: printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 1

a) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 2
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b) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod Sonucu Oluşan Ekran –2
Şekil 9.2: printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 2
Peki diyelim ki cümleler arasında onlarca hatta 100lerce boşluk bırakmak istiyoruz.
Ya da bırakmak istediğimiz boşluk sayısı, bir yazıya yerleşebilmesi açısından örneğin 112
oldu. Bu durumda 112 adet boşluğu sayıp mı printf() fonksiyonunu uygulayacağız, yoksa
başka bir yolu olmalı mı? Cevabı birazdan aşağıda açıklanacaktır.
Ancak satır atlama olayı aynı şekilde gerçekleşmemektedir. Şekil 9.3’te bu durumun
bir örneği gösterilmektedir.

a) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 3
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b) printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod Sonucu Oluşan Ekran –3
Şekil 9.3 : printf() fonksiyonu ile Merhaba Dunya Yazan Kod – 3
Görüldüğü gibi program kodu esnasında 4 ayrı satır halinde kod yazılmışken,
programın derlenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloda tüm cümle aynı satırda yazılmıştır.
Ayrıca her program çalıştırıldığında imlecin satırın sonunda olması da dikkatinizi çekmiştir
sanırım. Şimdi printf() fonksiyonu ile ilgili sorunlarımızı toparlayalım.


İmleç hep satır sonunda, bir alt satıra nasıl geçirebilirim?


Yazıdaki olmasını istediğim boşlukları saymadan ya da klavyede yüzlerce
boşluk yapmadan nasıl sağlayabilirim?

Yazdığım yazıdan sonra bir sekme boyutu kadar atlamayı ya da bir alt satıra
geçmeyi ya da buna benzer birşeyi sağlamak istiyorum, nasıl yapmalıyım?
C dilindeki printf() fonksiyonu bütün bu problemlere çözüm sunmaktadır. printf()
fonksiyonunun içerisinde kullanılan bazı özel karakter birleşimleri, satır atlatmak, bir sekme
kadar ileri gitmek gibi seçnekleri kullanıcıya sunar. Bunlara özel çıkış karekterleri denir.
Tablo 9.1’de bu özel çıkış karakterleri ve anlamları ifade edilmiştir (WEB : C Sharp Nedir?).
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Tablo 9.1 : printf() fonksiyonu Özel Çıkış Karakterleri
Özel Çıkış Karakteri

Anlamı

\0

null karakteri temsil eder (sonlandırıcı
karakter)

\n

Yeni satır

\r

Satırbaşı

\t

Yatay sekme

\v

Düşey sekme

\f

İleri besleme

\b

Geri boşluk (space)

\a

Alarm karakteri

\"

Çift tırnak

\\

Ters bölü

Bunlardan bazılarının ekranda nasıl bir görüntü oluşturduğunu biz deneyelim,
diğerlerini size bırakalım.
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a) printf() fonksiyonu \n Özel Çıkış Karakteri Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu \n Özel Çıkış Karakteri Ekran Kısmı
Şekil 9.4: printf() fonksiyonu \n Özel Çıkış Karakteri
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a) printf() fonksiyonu \t Özel Çıkış Karakteri Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu \t Özel Çıkış Karakteri Ekran Kısmı
Şekil 9.5 : printf() fonksiyonu \t Özel Çıkış Karakteri
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a) printf() fonksiyonu \” Özel Çıkış Karakteri Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu \” Özel Çıkış Karakteri Ekran Kısmı
Şekil 9.6: printf() fonksiyonu \” Özel Çıkış Karakteri
Buraya kadar printf() fonksiyonunun çift tırnak içerisinde yazılan bir yazıyı ya da
karakter topluluğunu ekrana direkt olarak aktarması kısmıyla ilgili konuştuk. printf()
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fonksiyonunun diğer önemli işlevinin, değişkenlerin içerisindeki bilgileri ekrana taşımak
olduğunu ifade etmiştik. Şimdi bu kısmı açıklayalım. Değişkenin içeriğini aktarma kısmı
printf() fonksiyonunda % işareti ile gerçekleştirilir. Ancak konu ile ilgili bilinmesi gereken
önemli bir nokta, printf() fonksiyonunda bir değişkenin içeriğini yazdırabilmek için bu
değişkenin türünü (ya da içeriğini yazdırmak istediğimiz formatın türünü) bilmemiz
gerektiğidir. Çünkü printf() fonksiyonu, yazım formatı içerisinde bizden bu bilgiyi
istemektedir. Bu şekildeki bir fonksiyonun genel yazım formatı şu şekildedir :
printf(“%degisken_turunu_ifade_eden_harf_ya_da_harf_toplulugu”, degisken_ismi);
Değişkenlerin % işareti ile birlikte kullanılmasını sağlayan simgeleri Tablo 9.2’de
gösterilmiştir (WEB : C Sharp Nedir?).
Tablo 9.2: printf() fonksiyonunda Değişken İçeriği Yazdırmak İçin Kullanılan
Harfler
Harf ya da Harf

İfade Ettiği Değişken Türü

Topluluğu
d

int türden bir ifadeyi onluk sistemde yazar

ld

long türden bir ifadeyi onluk sistemde yazar

o

unsigned int türden bir ifadeyi sekizlik sistemde
yazar

x, X

unsigned int türden bir ifadeyi onaltılık sistemde
yazar; x için küçük harfleri, X için büyük harfleri
kullanır

lx

unsigned long türden bir ifadeyi onaltılık
sistemde yazar

c

int veya char türden bir ifadeyi karakter olarak
yazar

s

char * türden bir ifadeyi null karakter ile
karşılaşıncaya kadar, ya da duyarlılıkla belirtilen sayı
kadar yazar
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u

unsigned int türden bir ifadeyi onluk sistemde
yazar

f

double türden bir ifadeyi yazar

lf

double veya long double türden bir ifadeyi onluk
sistemde yazar

e

gerçek sayıları üstel olarak yazar

%

dönüştürülmez, % olarak yazdırılır

Bu tabloda ilginiz çeken bazı ifadeler olduğunu tahmin edebiliyorum ancak acele
etmeyelim, ileriki konularda bu ifadelerin hepsinin açıklamalarını bulacaksınız. Elbette ki bu
harf ya da harf topluluklarının hepsi aynı sıklıkla kullanılmaz. En çok kullanılanlar, d, f, c ve
s’dir.
Tablo 9.3’te printf() fonksiyonunun formatlı yazımı ile ilgili örnekler verilmiştir.
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Tablo 9.3: printf() fonksiyonunun Formatlı Yazımı ile İlgili Örnekler
x ismindeki int türündeki değişkenin içeriğini yazar.

int x;
……
printf(“%d”, x) ;

x değişkeni float türündedir, ancak ekrana int türünde
yazdırılması istenmektedir. Veri kaybı oluşabilir.

float x;
……
printf(“%d”, x) ;

x değişkeni char türündedir, ancak ekrana int türünde
yazdırılması istenmektedir. Dolayısıyla ekranda
görülecek olan, bu karakterin ASCII değeridir.

char x;
……
printf(“%d”, x) ;

x ismindeki char türündeki değişkenin içeriğini yazar.

char x;
……
printf(“%c”, x) ;
int x;
……
printf(“%c”, x) ;

x değişkeni int türündedir, ancak ekrana char
türünde yazdırılması istenmektedir. Dolayısıyla ekranda
görülecek olan, bu sayısal değere (eğer varsa) ASCII
tablosunda karşılık gelen karakterdir.
x ismindeki float türündeki değişkenin içeriğini

float x;
……

yazar.

printf(“%f”, x) ;
int x;
……
printf(“%f”, x) ;

x değişkeni int türündedir, ancak ekrana float
türünde yazdırılması istenmektedir. Diğer bir deyişle
ekranda ondalık bir ifade görülmek istenmektedir.
Dolayısıyla yanlış bir ifadenin ekranda görünmesi
oldukça olası bir durumdur.

Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. Şekil 9.7’deki kod parçası, bu kısmı
açıklayabilmek için üretilmiştir.
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a) printf() fonksiyonu – Formatlı Yazım Örneği – Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu – Formatlı Yazım Örneği – Ekran Kısmı
Şekil 9.7: printf() fonksiyonu – Formatlı Yazım Örneği
Şimdi printf() fonksiyonunun kullanıldığı satırları tek tek açıklayalım:
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printf("degisken1'in int karsiligi = %d'dir\n", degisken1); → degisken1 değişkeni
zaten int türünde tanımlanmıştır, dolayısıyla ekranda direkt olarak kendi karşılığı olan 65
görünmüştür.
printf("degisken1'in float karsiligi = %f'dir\n", degisken1); → degisken1 int
türünde olduğundan float türüne çevrilmeye kalktığında anlamsız bir değer karşımıza
çıkmıştır.
printf("degisken1'in char karsiligi = %c'dir\n\n", degisken1); → degisken1 int
türündedir, bu kod satırında ise degisken1’in karakter karşılığı istenmektedir. Eğer ASCII
tablosunda degisken1’in bir karakter karşılığı bulunuyorsa ekranda görünür, yoksa hiçbir şey
görünmez. Biz ASCII tablosunun 0-255 arasında değerleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla
değeri 65 olan degisken1’in bir karakter karşılığı bulunmaktadır ve ekranda görünecektir.
Gene ASCII tablosundan 65 sayısının büyük a harfine (A) karşılık geldiğini biliyoruz, buna
göre ekranda da A karakterini görmek bizim için şaşırtıcı değildir.
printf("degisken2'nin int karsiligi = %d'dir\n", degisken2); → degisken2, char
türündedir. Bir önceki satırın tersine, burada char türündeki bir değişken içeriğinin int
türündeki karşılığı yani ASCII tablosundaki karşılığı ekrana yazdırılmak istenmektedir. Sonuç
olarak küçük b harfinin ASCII’deki karşılığı olan 98 ekrana yazdırılmıştır.
printf("degisken2'nin float karsiligi = %f'dir\n", degisken2); → degisken2, char
türündedir ancak burada float karşılığı istenmektedir. Char türündeki değişkenlerin int olarak
ekrana yazdırılmak istendiğinde ASCII karşılıklarının yazıldığını bir önceki örnekte
görmüştük. Ancak char değişkenlerin aynı mantıkla bir float karşılığının da bulunduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. ASCII tablosu int değerler içerir, dolayısıyla bir char
değişkenin float karşılığı olarak anlamsız bir ifadenin ekrana yazılmış olması oldukça
doğaldır.
printf("degisken2'nin char karsiligi = %c'dir\n\n", degisken2);
→ degisken2
zaten char türünde bir değişkendir ve bu kod satırıyla da bu değişkenin char karşılığı
gösterilmek istenmiştir. Dolayısıyla ekranda direkt olarak degisken2’nin içeriğinde bulunan
bilgi yani b karakteri gösterilmiştir.
printf("degisken3'un int karsiligi = %d'dir\n", degisken3); → degisken3’ün türü
floattır fakat bu kod satırı ile bu tür int olarak yazdırılmak istenmiştir. Ortaya bu şekilde bir
sonuç çıkmasının nedeni, muhtemelen derleyicinin istenilen bu değişikliği yapamaması ve
hafızasında zaten var olan bir değeri ekrana yazdırmasıdır.
printf("degisken3'un float karsiligi = %f'dir\n", degisken3); → degisken3, float
türündedir ve burada da float şeklinde yazdırılmak istenmektedir. Dolayısıyla kendi değeri
direkt olarak ekranda yazdırılmıştır.
printf("degisken3'un char karsiligi = %c'dir\n", degisken3);
→ degisken3’ün
türü floattır ve daha önce de bahsedildiği gibi ancak int değişkenlerin, o da 0-255 arasındaysa
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bir ASCII ve dolayısıyla bir karakter karşılığı bulunmaktadır. Float değişkenlerin herhangi bir
karakter karşılığı yoktur. Dolayısıyla ekrana herhangi bir şey yazılamamıştır.
Aynı printf() fonksiyonu içerisinde yalnızca bir adet değişkenin içeriği mi
gösterilebilir, elbette ki hayır. Pek çok değişkenin içeriği aynı printf() fonksiyonu içerisinde
gösterilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kaç adet değişken varsa, o kadar %
işareti olması ve % işaretleri ile kullanılan harflerin, değişkenlerin türlerine uygun olmasıdır.
Örneğin aşağıda aynı printf() fonksiyonu içerisinde birden fazla değişkenin değerinin
gösterilmesi ile ilgili doğru ve yanlış bazı ifadeler gösterilmiştir.
printf(“Ogrencinin vize notu = %d, final notu = %d ve yil sonu notu = %d’dir”, x, y,
z);
Bu ifadede bir öğrencinin hem vize, hem final hem yıl sonu notu tek bir printf()
fonksiyonu içerisinde gösterilmiştir. Buna göre metin içerisinde 3 adet % karakteri ve metnin
sonunda virgül ile ayrılan kısımdan sonra 3 adet değişken kullanılmıştır. Buna göre vize
notunu ifade eden değişkenin x, final notunu ifade eden değişkenin y ve yıl sonu notunu ifade
eden değişkenin de z olduğu anlaşılmaktadır. Daha doğrusu bu şekilde olmalıdır, çünkü
printf() fonksiyonunun yazımında, virgülden sonraki her değişken, metin içerisinde yazılan %
ile kendi sırasına göre eşleşir. Aşağıda bu eşleşmeler Şekil 9.8’de ifade edilmiştir.

Şekil 9.8: printf() fonksiyonu eşleşmeler
Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli husus, eşleşen simge ile değişken
türünün doğru bir şekilde birbirlerine karşılık gelmeleridir. Örneğin burada, her 3 değişkenin
de int olduğu hepsinin %d ile ekrana yazdırılmasından anlaşılmaktadır. Buna göre karşılık
gelen x, y ve z değişkenlerinin de int olması gerekir, yoksa bir önceki örnekte olduğu gibi
hatalarla ve veri kayıpları ile karşılaşılabilir.
printf(“Ogrencinin vize notu = %d, final notu = %d ve yil sonu notu = %d’dir”, x, y,
z); şeklindeki bir yazımda problem olmaz ve yukarıdaki örneğe benzer şekilde, sırasıyla
x, y ve z’nin ifade ettiği değerler yazılır, çünkü eksik bir veri yoktur ve veri türleri uyumludur
(x, y ve z’nin int türünde tanımlandığını varsayıyoruz.).
printf(“Ogrencinin vize notu = %d, final notu = %d ve yil sonu notu = %d’dir”, x, y);
şeklindeki bir yazımda, metin içerisinde 3 adet değişken eşleştirecek nokta bulunmasına
rağmen, yalnızca 2 adet değişken bulunmaktadır, peki böyle bir durumda ne olur?
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printf(“Ogrencinin vize notu = %d, final notu = %d ve yil sonu notu = %d’dir”, x,
y,z,t); şeklindeki bir yazımda ise metin içerisinde 3 adet değişken eşleştirecek nokta
bulunmasına rağmen, 4 adet değişken bulunmaktadır, peki böyle bir durumda ne olur?
Bu iki sorunun cevabı sırasıyla Şekil 9.9 ve Şekil 9.10’da yer almaktadır.

a) printf() fonksiyonu Eksik Eşleşme – Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu Eksik Eşleşme – Ekran Kısmı
Şekil 9.9: printf() fonksiyonu Eksik Eşleşme
Görüldüğü üzere, x ve y ile ifade edilen kısımlar gerçek değerleri ile yazılmış ancak
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z’nin ifade etmesi gereken yerde, kodla hiçbir ilgisi bulunmayan bir sayı ekranda
gösterilmiştir. Bunun sebebi, derleyicinin bir %d görmesine rağmen karşılık gelecek bir değer
görememesi ve dolayısıyla kendi hafızasında var olan, sıradaki değeri bu değere karşılık
getirerek ekranda göstermesidir.

a) printf() fonksiyonu Fazladan Eşleşme – Kod Kısmı

b) printf() fonksiyonu Fazladan Eşleşme – Ekran Kısmı
Şekil 9.10: printf() fonksiyonu Fazladan Eşleşme
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Fazladan eşleştirme kısmında herhangi bir problem olmamıştır, ancak boşu boşuna
eşleştirme yapılmaya çalışılmış, ayrıca gereksiz yere bir değişkenin yeri kadar yer daha
kaplanmıştır.
printf() fonksiyonunun bu tarz formatlı yazımında dikkat edilmesi gereken bir nokta
daha vardır. Değişken isimleri sonuçta programcının kendisi tarafından verilmektedir ve
hangi değişkenin hangi değeri tuttuğunu ancak programcı bilebilmektedir, bu bilgiye
bilgisayar sistemi sahip değildir. Dolaysıyla eşleştirme işleminde % işaretlerine karşılık
gelecek değişkenleri doğru sıra ile yazmak önemlidir. Örneğin yukarıdaki örnek üzerinden
çalışmaya devam edersek, aynı örnekte değişkenlerin sırasını karıştırdığımızı ve şu şekilde bir
satır yazdığımızı varsayalım.
printf(“Ogrencinin vize notu = %d, final notu = %d ve yil sonu notu = %d’dir”,z, x,
y); Değişkenlerimizi virgülden sonra x, y, z sırasında yazmamız gerekirken, biz yanlışlıkla z,
x, y şeklinde yazdık, peki bu durumda ne olur? Cevabı, Şekil 9.11’de görülmektedir.

a) printf() fonksiyonu Yanlış Sırada Eşleşme – Kod Kısmı
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b) printf() fonksiyonu Yanlış Sırada Eşleşme – Ekran Kısmı
Şekil 9.11: printf() fonksiyonu Yanlış Sırada Eşleşme
Öğrencinin vize notu 52, final notu 42 iken birden yıl sonu notu her iki değerin de
üstünde olan 60’a çıkmış oldu. Çünkü biz her ne kadar ekrana yazdırma kısmında
değişkenlerin sıralarını doğru olarak yazdıysak da hangi değerlerin alınacağını yanlış sırada
ifade ettik. Böyle bir şey programatik olarak, mantıksal ve matematiksel olarak her açıdan
yanlış bir durum doğurmuştur. Bu açıdan değişkenlerin sırasına oldukça dikkat etmek
gerekmektedir.
Satır atlama, sekme kadar boşluk bırakma, metnin içerisinde çift tırnak yazabilme gibi
durumları daha önce ifade ettik. Formatlı yazım sırasında da boşluğu ayarlamak mümkün ve
oldukça basittir. Biz şu ana kadar bir değişkeni metin içerisinde yazdırmak istediğimizde
direkt olarak metne yakın bir biçimde ve %d kullanarak yazdırdık.
Değişkenlerin içeriklerini, metinden belli bir boşluk sonra yazdırmak için veya
tamamen başka bir örneğin float sayıların ondalıklarının hassaslığını belirlemek için %3d,
%5f gibi ifadeler kullanırız. İlk yazdığımız %3d, int tipindeki değişkenimizi sağa dayalı
olarak 3 hane içerisinde yazmamızı anlatır derleyiciye, %5f ise, float ya da double tipindeki
değişkenimizin ondalık hassaslığının 5 hane olmasını istediğimizi. Şekil 9.12, bu konuyu
kısaca ifade etmektedir. Bu kodda int x = 1; int y = 10; int z = 100; ve double a = 1.0;
double b = 10.0; double c = 100.0; şeklinde tanımlanan x, y, z, a, b ve c değişkenleri için
printf(“%d\n”,x);
printf(“%d\n”,y);
printf(“%d\n\n”,z);
printf(“%3d\n”,x);
printf(“%3d\n”,y);
printf(“%3d\n\n”,z);
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printf(“%.3d\n”,x);
printf(“%.3d\n”,y);
printf(“%.3d\n\n”,z);
printf(“%f\n”,a);
printf(“%f\n”,b);
printf(“%f\n\n”,c);
printf(“%.3f\n”,a);
printf(“%.3f\n”,b);
printf(“%.3f\n\n”,c);
printf(“%7.3f\n”,a);
printf(“%7.3f\n”,b);
printf(“%7.3f\n\n”,c);
yazılması sonucunda karşımıza ne çıkacağını görmek amacıyla bir kod parçası
yazalım.

a) printf() fonksiyonu Değişken Format Yazımı – Kod Kısmı
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b) printf() fonksiyonu Değişken Format Yazımı – Ekran Kısmı
Şekil 9.12 : printf() fonksiyonu Değişken Format Yazımı
printf(“%d\n”,x); Kod klasik %d ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan x
değeri, ekranda, aynen olduğu gibi 1 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%d\n”,y); Kod klasik %d ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan y
değeri, ekranda, aynen olduğu gibi 10 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%d\n\n”,z); Kod klasik %d ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan
z değeri, ekranda, aynen olduğu gibi 100 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%3d\n”,x); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını
ifade eder. x tek hanelik bir sayısal değere sahip olduğundan ekranda sağa dayalı olarak 2
boşluktan sonra _ _ 1 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%3d\n”,y); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını
ifade eder. y iki hanelik bir sayısal değere sahip olduğundan ekranda sağa dayalı olarak 1
boşluktan sonra _ 10 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%3d\n\n”,z); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını
ifade eder. z zaten üç hanelik bir sayısal değere sahip olduğundan ekranda sağa dayalı olarak
boşluksuz bir biçimde 100 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%.3d\n”,x); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını ve
başının gerektiği kadar 0’lar ile dolmasını ifade eder. x tek hanelik bir sayısal değere sahip
olduğundan ekranda sağa dayalı olarak 2 adet 0’dan sonra 001 şeklinde gösterilmiştir.
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printf(“%.3d\n”,y); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını ve
başının gerektiği kadar 0’lar ile dolmasını ifade eder. y iki hanelik bir sayısal değere sahip
olduğundan ekranda sağa dayalı olarak 1 adet 0’dan sonra 010 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%.3d\n\n”,z); Kod, verilen değişken değerinin sağa dayalı olarak yazılmasını
ifade eder. z zaten üç hanelik bir sayısal değere sahip olduğundan ekranda sağa dayalı olarak
boşluksuz bir biçimde 100 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%f\n”,a); Kod klasik %f ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan a
değeri, ekranda, aynen olduğu gibi gösterilmiştir. double 6 haneli ondalık değerleri ifade
ettiğinden, a değeri, ondalık kısmı 6 haneye tamamlanacak şekilde 0’lar ile doldurularak
1.000000 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%f\n”,b); Kod klasik %f ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan b
değeri, ekranda, aynen olduğu gibi gösterilmiştir. double 6 haneli ondalık değerleri ifade
ettiğinden, b değeri, ondalık kısmı 6 haneye tamamlanacak şekilde 0’lar ile doldurularak
10.000000 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%f\n\n”,c); Kod klasik %f ile yazılmış ve bu sayede herhangi bir etki olmadan
c değeri, ekranda, aynen olduğu gibi gösterilmiştir. double 6 haneli ondalık değerleri ifade
ettiğinden, c değeri, ondalık kısmı 6 haneye tamamlanacak şekilde 0’lar ile doldurularak
100.000000 şeklinde gösterilmiştir.
printf(“%.3f\n”,a); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını öngörür.
Buna göre a değeri, ondalık kısmına 3 adet 0 konacak şekilde, 1.000 şeklinde ekranda
görünür.
printf(“%.3f\n”,b); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını öngörür.
Buna göre b değeri, ondalık kısmına 3 adet 0 konacak şekilde, 10.000 şeklinde ekranda
görünür.
printf(“%.3f\n\n”,c); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını öngörür.
Buna göre c değeri, ondalık kısmına 3 adet 0 konacak şekilde, 100.000 şeklinde ekranda
görünür.
printf(“%7.3f\n”,a); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını ve toplam
hane sayısının 7 olmasını öngörür. Buna göre a değeri, ondalık kısmına 3 adet 0 konacak
şekilde, ve 7 haneye sığacak şekilde sağa dayalı olarak _ _1.000 şeklinde ekranda görünür.
printf(“%7.3f\n”,b); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını ve toplam
hane sayısının 7 olmasını öngörür. Buna göre b değeri, ondalık kısmına 3 adet 0 konacak
şekilde, ve 7 haneye sığacak şekilde sağa dayalı olarak _10.000 şeklinde ekranda görünür.
printf(“%7.3f\n\n”,c); Kod, verilen ifadenin ondalık kısmının 3 hane olmasını ve
toplam hane sayısının 7 olmasını öngörür. Buna göre c değeri, ondalık kısmına 3 adet 0
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konacak şekilde ve 7 haneye sığacak şekilde sağa dayalı olarak 100.000 şeklinde ekranda
görünür.

9.2. scanf() Fonksiyonu
Uzunca bir printf() anlatımından sonra, en az printf() kadar önemli ve popüler olan
giriş fonksiyonu, scanf() fonksiyonunu anlatalım.
scanf() fonksiyonu, C programlama dili kullanıcılarının belki de en çok kullandığı
giriş fonksiyonudur ve kullanıcıdan çeşitli değerler alarak bu değerlerin uygun değişkenlere
aktarılmasını sağlar. Genel yazım şekli scanf(“%degisken_tipi_harfi”,&degisken_adi)
şeklindedir. %degisken_tipi_harfi kısmını printf() fonksiyonundan görmüştük. Değişken adı
kısmını da zaten biliyoruz. Burada bizim için farklı olan & (ampersand) işaretidir ki, scanf()
fonksiyonunun bir nevi belkemiğini oluşturur. scanf() fonksiyonu, çift tırnaklar kullanıcının
klavyeyi kullanarak girdiği bilgiyi %degisken_tipi_harfi türünde olan degisken_adinin
bulunduğu adrese yönlendirir ve o adresteki göze o bilgiyi yazarak degisken_adi ile ifade
eder. & işareti, C dilinde adresleri tanımladığından burada kullanılması zorunludur.
Bu durumun istisnası, karakter ve string tipleridir ve bunlar zaten adrese direkt olarak
ulaşabildikleri için & işareti kullanılmaz. scanf() fonksiyonunun kullanım özellikleri
aşağıdaki şekillerle açıklanmıştır.

Şekil 9.13 : scanf() fonksiyonu Eksik Tanımlama
Şekil 9.13’teki gibi bir kod, derlenmek istediği zaman, x,y ve z değişkenlerinin
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tanımlanmadığına dair hatalar verecektir. Çünkü scanf() fonksiyonu, yapısı gereği zaten var
olan değişkenlere ancak atama yapabilir, sıfırdan bir değişken oluşturmaz. Bu sorunu
halledip, değişkenleri baştan tanımlayalım.

a) scanf() fonksiyonu Kullanımı – Kod Kısmı

b) scanf() fonksiyonu Kullanımı – Ekran Kısmı – 1
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c) scanf() fonksiyonu Kullanımı – Ekran Kısmı – 2

d) scanf() fonksiyonu Kullanımı – Ekran Kısmı – 3
Şekil 9.13: scanf() fonksiyonu Kullanımı
a) şıkkında scanf() fonksiyonunun kullanıldığı bir kod parçası bulunmaktadır.
Kullanıcıdan öğrencinin vize ve final notları istenmektedir. Program derlenip çalıştırıldığında
ilk olarak printf() fonksiyonu kullanılarak ifade edilen ve kullanıcıdan öğrencinin vize notunu
isteyen satır görüntülenir, ki bu da b) şıkkında görülen görüntüye karşılık gelmektedir. Bu
satır görüntülendiğinde imleç bir alt satıra inmiştir ve bir nevî scanf() fonksiyonunun
çalışması için hazır haldedir. Kullanıcı, bu kısma scanf() fonksiyonunun karşılığı olan not
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girme işlemini gerçekleştirir. Bu örnekte vize için girilen not c) şıkkında görüldüğü gibi
50’dir. Kullanıcının enter tuşuna basmasıyla birlikte, notu girme işlemini tamamladığı
anlaşılır. Ardından ikinci printf() fonksiyonu devreye girer ve kullanıcıdan bu sefer final
notunu girmesini ister. Aynı şekilde imleç alt satıra geçmiştir ve kullanıcının final notu olarak
bir not girmesini bekler durumdadır. Bu örnekte kullanıcının final için girdiği not d) şıkkında
görüldüğü gibi 70’tir. scanf() fonksiyonu 70’i final notu olarak eşleştirmiştir. Ardından da
programın geri kalan kısmı çalışır ve hesaplamaları gerçekleştirir.
scanf() fonksiyonunda da printf() fonksiyonunda olduğu gibi aynı anda birden fazla
değişkeni kullanıcıdan almak mümkündür. Gene printf() fonksiyonunda olduğu gibi %
işlemcilerine dikkat etmek ve değişken sayılarına dikkat etmek gereklidir. Ayrıca scanf()
fonksiyonunun metin kısmı nasıl yazılmışsa, kullanıcı da değişkenleri o şekilde, aynı formatta
girmelidir.
scanf(“%d %d”,&x,&y); şeklinde yazılan bir scanf() fonksiyonuna, kullanıcı iki adet
int değişkeni, örneğin 100 200 şeklinde girmelidir.
scanf(“%d,%d”,&x,&y); şeklinde yazılan bir scanf() fonksiyonuna, kullanıcı iki adet
int değişkeni, örneğin 100, 200 şeklinde girmelidir.
scanf(“%d,%c”,&x,y); şeklinde yazılan bir scanf() fonksiyonuna, kullanıcı biri int,
biri karakter tipindeki iki değişkeni, örneğin 100, a şeklinde girmelidir.
Aşağıda scanf() fonksiyonu ile ilgili sıklıkla yapılan bazı hatalar verilmiştir.
scanf(“%d,%d”,&x, y); : İkinci değişken %d ile ifade edilmiştir, demek ki int tipinde
bir değişkendir, ancak ikinci değişkenin yani y’nin başında & kullanılmamıştır. Bu şekilde
yazılırsa ve & kullanılmazsa kod hata verecektir.
scanf(“%d,%c”,&x, &y); : Bir önceki örneğin tam tersidir. İkinci değişken %c ile
ifade edilmiştir, demek ki char tipinde bir değişkendir, ancak ikinci değişkenin yani y’nin
başında & kullanılmıştır. Bu şekilde yazılırsa ve & kullanılırsa kod hata verecektir.
scanf(“%d,%d,%d”,&x, &y); : Kullanıcıdan istenen 3 değer %d,%d,%d varken, bu
değerlerin atanacağı yalnızca 2 değişken &x, &y vardır. Eksik eşleşme mevcuttur.
scanf(“%d,%d”,&x, &y, &z); : Kullanıcıdan istenen 2 değer %d, %d varken, bu
değerlerin atanacağı 3 değişken &x, &y, &z vardır. Fazladan eşleşme mevcuttur.
scanf() fonksiyonunun oldukça önemli bir özelliği, string tipini kullanmaya imkan
vermesidir. Aslında C programlama dilinde string isimli bir değişken türü yoktur ve stringler,
karakter dizileridir bu sebeple de ilk adımda, uzunlukları kadar karakter için %c ile
kullanıcıdan tek tek alınacağı düşünülebilir. Ancak scanf() fonksiyonu bu konuya bir kolaylık
getirerek %s ile tüm stringi kullanıcıdan alabilir.
Örneğin scanf(“%s”, cumlemiz); şeklindeki bir yazım, kullanıcı ekranda yazmayı
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bırakıp enter tuşuna kadar olan tüm satırı cumlemiz katarına yerleştirir.

9.3. puts() Fonksiyonu
Karakter topluluğunu (string ya da katar olarak ifade edilir) ekrana yazdıktan sonra
imleci bir alt satıra geçiren bir çıkış fonksiyonudur. printf() fonksiyonu gibi değişken içeriğini
ekrana göstermeyi sağlayamaz, yalnızca karakter toplulukları için kullanılır. Örneğin
printf(“Merhaba Dunya…\n”) ile
puts(“Merhaba Dunya…”) satırları aynı anlama gelmektedir.
puts() fonksiyonu, printf fonksiyonunun kullandığı ve \ karakteri ile birlikte kullanılan
özel karakterleri kullanabilir.
puts(“Merhaba \t Dunya\n”); gibi.

9.4. gets() Fonksiyonu
Kullanıcının bir karakter topluluğunu programa girebilmesi için kullanılan giriş
fonksiyonudur. puts() ile gets() fonksiyonları arasındaki ilişki, printf()
ile scanf()
fonksiyonları arasındaki ilişki gibidir.
scanf(“%s”, baslangic_cumlesi); kodu ile gets(baslangic_cumlesi); kodu aynı anlama
gelmektedir.

9.5.

getch() Fonksiyonu

Genelde programın derlenip çalıştırıldığında sonuçların ekrandan hemen kaybolmasını
engellemek amacıyla kullanılan bir giriş fonksiyonudur. Kullanıcı program çalıştıktan sonra
bir tuşa basana kadar program görüntüsü ekranda kalır. conio.h isimli kütüphanede yer alan
bir fonksiyondur.

9.6.

getchar() Fonksiyonu

Kullanıcıdan tek bir karakter almak için kullanılan bir giriş fonksiyonudur. getch() ile
kullanımı benzer olsa da amacı farklıdır. getch() fonksiyonu daha çok ekranın kapanmasını
önlemek için geçici olarak kullanılan bir fonksiyondur ve daha çok ön tarafla yani
kullanıcının görmekte olduğu tarafla ilgilidir. getchar() ise karakter alır ve bunu arka tarafa
aktarır. Yani derleyici ile esas olarak ilgili olan getchar() fonksiyonudur.

9.7.

putchar() Fonksiyonu

Ekrana tek bir karakter yazan standart bir çıkış fonksiyonudur. printf(“%c”,x) ile
putchar(x); tamamen aynı anlama gelmektedir. printf() ve scanf() fonksiyonları yerine, puts(),
gets(), putchar() ve getchar() fonksiyonlarını kullanmanın sebebinin, tamamen printf() ve
scanf() fonksiyonlarındaki yazım formatı ile uğraşmamak, bunun yerine direkt olarak yazmak
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olduğu düşünülebilir. Elbette programcı açısından bunun da etkisi vardır ancak esas
sebebimizin derleyiciyi mümkün olduğunca az yormak olması gerekmektedir. printf() ya da
scanf() fonksiyonunda kullanılan değişken türlerini çözene kadar, bir derleyicinin diğer
fonksiyonları gördüğü anda işleme başlaması mümkün olabilir, bu da derleyicinin bir anlamda
daha az yorulması demektir.

9.8.

fprintf() Fonksiyonu

printf() fonksiyonunun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon programdaki veriyi belirtilen
dosyaya yazmayı sağlayan bir çıkış fonksiyonudur. Prototip olarak printf() fonksiyonu ile
oldukça benzerdir.

9.9.

fscanf() Fonksiyonu

scanf() fonksiyonunun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon dosyadan veri okuyup bu veriyi
programa çekmeyi sağlayan bir giriş fonksiyonudur. Prototip olarak scanf() fonksiyonu ile
oldukça benzerdir.

9.10. fgets() Fonksiyonu
gets() fonksiyonunun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon, dosyaya bir karakter topluluğunun
gönderilmesini sağlayan bir giriş fonksiyonudur. Prototip olarak gets() fonksiyonu ile oldukça
benzerdir.

9.11. fputs() Fonksiyonu
puts() fonksiyonunun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon, dosyadan bir karakter topluluğunun
alınıp ekrana yazılmasını sağlayan bir çıkış fonksiyonudur. Prototip olarak puts() fonksiyonu
ile oldukça benzerdir.

9.12. fwrite() Fonksiyonu
Dosyaya dizi yazmayı sağlayan bir giriş fonksiyonudur.

9.13. fread() Fonksiyonu
Dosyadan dizi okuyup ekrana yazmayı sağlayan bir çıkış fonksiyonudur.
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Uygulamalar

Scanf fonksiyonu ile kullanıcıdan alabileceğimiz, ancak gets fonksiyonu ile
alamayacağımız bir değişken değeri olup olmadığını araştırın.

Kullanıcıdan herhangi bir tipte bir değer alan ve olduğundan farklı bir tüde bu
değişkenin değerini yazdıran bir C programı oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir bilgisayar programı, diğer ortamlardan (kullanıcı, başka bir sistem, bir bilgisayar
dosyası) aldığı veriler üzerind eişlem yapan ve ardından bu oluşturduğu verileri benzer bir
biçimde farklı ortamlara gönderen işlemler dizisidir. Buna göre bilgisayar programlama
yapabilmek için verilerin gelebileceği ortamları ve bu ortamlardan verilerin geliş şeklini de
incelemek gerekir. Bu bölümde C programlama dilinde yazılan bir programın veri alış-verişi
hakkında bilgi verilmiştir. Bu veri alış-verişini gerçekleştiren komutlara giriş-çıkış
fonksiyonları denmektedir.
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Bölüm Soruları
I. C dilinde 1’den çok giriş fonksiyonu vardır.
II. C dilinde 1’den çok çıkış fonksiyonu vardır.
III. C dilinde 1’den çok dosya giriş-çıkış fonksiyonu vardır.
1) C programlama dilinde, giriş-çıkış fonksiyonları ile ilgili verilen ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
2) C dilindeki printf fonksiyonunda formatlı yazım gerçekleştirebilmek için
kullanılan noktalana işareti hangisidir?
a) %
b) &
c) ”
d) (
e) {
3) Aşağıdaki printf ifadelerinden hangisi doğrudur?
a) printf(“Merhaba Dunya”)
b) printf(“Merhaba Dunya”);
c) printf(Merhaba Dunya)
d) printf(Merhaba Dunya);
e) printf(“”Merhaba Dunya);
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4) Aşağıdakilerden hangisi C dilinde bir standart giriş fonksiyonu değildir?
a) scanf
b) fgets
c) gets
d) getch
e) getchar
5) Aşağıdaki veri türlerinden hangisinin değeri scanf fonksiyonunda & işareti
olmadan alınabilir?
a) short
b) int
c) long
d) float
e) karakter
6) Aşağıdakilerden hangisi,
alınabileceği bir ortam değildir?

programlama

dillerinde

giriş

değerlerinin

a) Kullanıcı
b) Dosya
c) Veritabanı
d) Programın kendi içerisinde var olan dizi
e) Programın kendi içerisinde var olan kütüphane dosyası
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7) Yukarıda çıktısı verilen C programında hangi giriş-çıkış fonksiyonu
kullanılmış olamaz?
a) putchar()
b) printf()
c) scanf()
d) puts()
e) gets()
8) printf(“Merhaba \n Dunya \n”); şeklindeki bir C program parçasının
ekrandaki çıktısı nasıl olur?
a) Merhaba Dunya
b) Merhaba

Dunya

c) Merhaba
Dunya
d) Merhaba
Dunya
e) MerhabaDunya
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9 C dilindeki giriş-çıkış fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
a) puts : Karakter topluluğunu ekrana yazdıktan sonra imleci bir alt satıra geçirir.
b)gets : Kullanıcının bir karakter topluluğunu programa girebilmesi için kullanılan bir
giriş fonksiyonudur.
c) getchar : Kullanıcıdan tek bir karakter almak için kullanılan bir giriş fonksiyonudur.
d) putchar : Ekrandan tek bir karakter alan standart bir giriş fonksiyonudur.
e) fprintf : Dosya çıkış fonksiyonudur.
10) Aşağıdakilerden hangisi, C programlama dilinde kullanılan bir dosya girişçıkış fonksiyonu değildir?
a) fprintf
b) fputs
c) fabs
d) fgets
e) fscanf

CEVAPLAR
1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – b, 5 – e, 6 – e, 7 – a, 8 – c, 9 - d, 10 - c
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10. OPERATÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Operatör Kavramı
10.2. Aritmetiksel / Matematiksel Operatörler
10.3. Mantıksal Operatörler
10.4. Karşılaştırma Operatörleri
10.5. Atama Operatörü
10.6. sizeof Operatörü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


a, b, c sırasıyla 1, 2 ve 5 değerlerini taşıyan birer değişken olmak üzere aşağıdaki

ifadelerin sonucu kaç olur?
o (a+b)*c-(a*b)
o (b-a-c)/(a-c)
o a*b+b/c
o (a+b)+(b+c)*(c-a)-(a+c)


Bu hesaplamaları neye göre yapmaktasınız?

262

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


C programlarında matematiksel, mantıksal işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek



C programlarında karşılaştırma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Matematiksel işlemler



Mantıksal işlemler



Karşılaştırma işlemleri



Boyut işlemleri



Operatörler
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Giriş
Klasik matematikte
•
simgesi,

birden fazla ifadeyi birbirine eklemek için toplama işlemi ve bu işlem için +

•
simgesi,

bir ifadeden diğer bir ifadeyi eksiltmek için çıkarma işlemi ve bu işlem için –

•
bir ifadeyi belli bir miktarda kendisiyle toplamak için çarpma işlemi ve bu işlem
için * simgesi,
•
bir ifadenin içerisinde başka bir ifadenin kaç adet bulunduğunu hesaplamak için
bölme işlemi ve bu işlem için / simgesi,
•
iki ifadenin tüm özelliklerinin aynı olduğunu anlatabilmek için eşitlik özelliği ve
bu özellik için = simgesi,
•
iki ifadenin özelliklerinin farklı olduğunu belirtmek için eşit değildir özelliği ve
bu özellik için ≠ simgesi,
•
bir ifadenin diğerinden sayısal değer olarak büyük olduğunu ifade etmek için
büyüktür özelliği ve bu özellik için > simgesi,
•
bir ifadenin diğerinden sayısal değer olarak küçük olduğunu ifade etmek için
küçüktür özelliği ve bu özellik için < simgesi,
•
bir ifadenin diğerinden sayısal değer olarak büyük ya da eşit olduğunu ifade
etmek için büyük eşittir özelliği ve bu özellik için ≥ simgesi,
•
bir ifadenin diğerinden sayısal değer olarak küçük ya da eşit olduğunu ifade
etmek için küçük eşittir özelliği ve bu özellik için ≤ simgesi,
ve buna benzer daha pek çok işlem ve simge geliştirilmiştir. Bilgisayar programlama
dünyasında da benzer işlemler ve simgeler bulunmaktadır. Bilgisayar programlamadaki bu
işlemlere operatör adı verilmektedir.
Bu bölümde bir bilgisayar programında işlem yaptırabilmek amacıyla kullanılan
operatörler incelenmiştir.
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10.1. Operatör Kavramı
Operatör, bir işlemi yapmak için kullanılan işlem, bu işlemleri ifade eden simge ve
kelimelere verilen isimdir. C dilinde operatörler yukarıda da ifade edildiği gibi aritmetik
operatörler, mantıksal operatörler, karşılaştırma operatörleri ve atama operatörü şeklinde ifade
edilir. Ayrıca bir değişkenin hafızada kapladığı bellek miktarını sonuç olarak döndüren sizeof
da bir operatör olarak kabul edilir. Bu operatörler yalın halde kullanıldığı gibi, özellikle atama
operatörü sıklıkla diğer operatörlerle birleşmiş şekilde de kullanılabilir.
Operatör kavramının iyi bir şekilde anlaşılması, hangi işlemi gerçekleştirmek için
hangi operatörün nasıl kullanılması gerektiğinin öğrenilmesi, doğru ve düzgün bir kod
yazabilmek için oldukça önemlidir. Yanlış bir operatör kullanmak ya da operatörü yanlış
yerde, yanlış parametre ile kullanmak hatalı sonuçlara yol açabilmektedir. Örneğin her
değişken türü biribiriyle karşılaştırılmaya müsait olmadığı halde karşılaştırma yapmaya
çalışmak, ya da birbirleri ile toplanmasına izin verilmeyen değişkenleri toplamaya çalışmak,
ya da sizeof operatörünü uygun olmayan bir şekilde kullanmak programda yazım ve mantık
hatalarına neden olacaktır. Atama operatörü ise başlı başına bir uzmanlık alanıdır. İleriki
kısımlarda da ifade edileceği gibi, atama operatörü hafıza kontolüne direkt olarak müdahale
eden bir operatör olduğundan büyük önem taşımaktadır.

10.2. Aritmetiksel / Matematiksel Operatörler
Nasıl ki günlük yaşantımızda, hemen her anımızda matematikle içiçeysek, herhangi bir
anda 4 işlemden birini kullanmamız oldukça olası bir durumsa bir program yazarken en çok
kullandığımız operatör grubundan biri de aritmetiksel/matermatiksel operatörlerdir. Birçok
kez ifade edildiği gibi bilgisayar programları sonuçta gerçek hayattaki problemleri çözmek
için kullanılır. Bilgisayar programlarının çoğu bu problemleri çözebilmek için matematiksel
algoritmaları kullanır. Daha önce algoritma örneklerinde gerçekleştirdiğimiz, öğrencilerin
vize-final notlarından yık içi notu hesaplanması, iki veya daha fazla sayıdan büyük olanın
bulunması, bir sayının tek-çift durumunun bulunması, bir sayının asal olup olmadığının
bulunması bunlardan bazılarıdır. C programlama dilinde matematikteki 4 işlem (toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme) ve bunların dışında mod alma ve 1 arttırma, 1 azaltma gibi
işlemleri yapan operatörlere aritmetiksel/matematiksel operatörler denilmektedir.
Sırasıyla Tablo 10.1’de C programlama dilinde kullanılan başlıca aritmetiksel /
matematiksel operatörler gösterilmektedir.
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Tablo 10.1: Aritmetiksel/Matematiksel Operatörler
Operatör

Simges

adı

i

Toplama

+

Örnek

Açıklama

a+b

a değişkeninin tuttuğu değere b değişkeninin tuttuğu
değeri ekler

Çıkarma

-

a-b

a değişkeninin tuttuğu değerden b değişkeninin tuttuğu
değeri çıkarır

Çarpma

*

a*b

a değişkeninin tuttuğu değeri, b değişkeninin tuttuğu
değer kadar katına çıkarır

Bölme

/

a/b

a değişkeninin tuttuğu değeri, b değişkeninin tuttuğu
değere böler, bölümü verir

Mod Alma

%

a%b

a değişkeninin tuttuğu değeri, b değişkeninin tuttuğu
değere böler, kalanı verir, yani mod alır

1 Arttırma

++

a++

a değişkeninin tuttuğu değeri 1 arttırır

1 Azaltma

--

b--

b değişkeninin tuttuğu değeri 1 azaltır

a = 7, b =2 alındığı takdirde Tablo 10.1’de verilen işlemler aşağıdaki sonuçları verir.
a+b → 9
a-b → 5
a*b → 14
a/b → 3
a%b → 1
a++ → 8
b-- → 1
Görüldüğü gibi bazı aritmetiksel / matematiksel operatörler 2 (ya da daha fazla)
267

parametre, bazıları ise tek parametre almaktadır. Bu özelliği ile, operatörler, gerçek
matematikteki işlemlerden farklıdır. Bu örneklerde tamsayı alındığı için tüm sonuçlar tamsayı
olarak ifade edilmiştir, ancak aritmetiksel/matematiksel operatörlerin sonucu tamsayı olmak
zorunda değildir. Kullanılan parametrelerin türlerine göre değişebilir. Dikkat edilmesi gereken
tek durum, herhangi bir matematiksel / aritmetiksel operatöre parametre olarak verilecek
değerlerin türlerinin bu operatörlere uygun olup olmamasıdır. Ayrıca girilecek parametreler
dışında sonuçların tutulacağı değişken türlerinin uygun olması da önemlidir. Örneğin iki adet
int türündeki değişkenin toplanması halinde sonucun da int türündeki bir değişkende tutulması
gerekir. Böyle bir işlemin sonucu float tipinde bir değişkende tutulursa boşuna fazladan bellek
gözü işgal edilmiş olur. Tam tersi bir durumda iki adet float tipinde değişken toplanırsa, bu
durumda sonucun tutulacağı değişken de float olmalıdır, eğer sonucun tutulduğu değişken int
türünde olursa veri kaybı yaşanır. Peki toplanan değişkenlerden biri int diğeri float
türündeyse, ya da genelleyecek olursak farklı türdeyseler bu durumda sonucu hangi tür
değişkende tutmak mantıklı olur? Bu durumda iki adet seçeneğimiz bulunmaktadır. Ya geniş
olan türde tanımlayarak az bir belleğin boşa gitmesine göz yumacağız, ya da daha dar olan
türde tanımlayarak, veri kaybına göz yumacağız. İki ucu kesin bıçak olan bu durumdan birini
seçmek istediğimizde hangisi daha avantajlıdır, ya da daha doğrusu daha az dezavantajlıdır?
Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında elbette ki daha geniş olan değişkende tutmak
gereklidir, yoksa veri kaybı olacaktır. Örneğin biri int diğeri double olan iki değer
toplandığında toplanan değişken türü int olarak tanımlanırsa bu durumda ondalık kısmı silip
atacaktır. Bu tarz bir veri kaybı yaşanmaması için double değişkende tutulması
gerekmektedir.
Aritmetik / matematiksel operatörlere bakıldığında toplama ve çıkarma işleminin
sonucu kullanıcı tarafından aşağı yukarı tahmin edilebilir, bu açıdan genelde bu işlemlerde
değişken türü ile ilgili hata pek yapılmaz. Ancak çarpma ve bölme işlemleri daha hassastır. İki
int türündeki değişkenin çarpımı int türünde olmayabilir, büyüklüğüne göre long değere kadar
çıkabilir. Benzer şekilde iki int türündeki elemanın birbirine bölümü her zaman int
olmayabilir, daha küçük tamsayıları içeren short türünde, hatta tamsayı olmayan float ya da
double türünde olabilir. Öyle ya her int değerlerinin biribirine bölümü bir tamsayı vermez.

10.3. Mantıksal Operatörler
Bilgisayar biliminde mantık kavramı oldukça önemli bir kavramdır. Konu ile ilgili
bölümlerde 1 ya da 2 dönemde verilen bir ders olan mantık kavramının tamamını burada
açıklamak elbette ki olası değildir ancak genel bir fikir edinebilmeniz açısından birkaç cümle
ile bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Mantık, önermelerin aralarındaki ilişkiyi inceleyen bir
bilim dalıdır. Önerme denilen olgu, doğru ya da yanlış değeri taşıyan (mutlaka bir değer
taşıyan ve asla iki değeri birden taşımayan) cümleler ya da ifadeler olarak tanımlanabilir.
Metinsel ya da matematiksel olabilirler. Matematiksel önermelerde eşitlik ya da eşitsizlik
kullanılır. Örneğin
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“Ankara, Türkiye’nin başkentidir.” : Doğru değeri taşıyan metinsel bir önerme
2+2=4

: Doğru değeri taşıyan matematiksel bir önerme

“Şubat ayında 30 gün vardır.”

: Yanlış değeri taşıyan metinsel bir önerme

2*3<0

: Yanlış değeri taşıyan matematiksel bir önerme

ifadeleri birer önermedir. Aşağıdaki ifadeler ise yanlarında açıklanan sebeplerden
ötürü önerme olarak kabul edilmez.
“Bugün hava sıcak.”
: Genelde önerme olarak kabul edilmez çünkü hem doğru
hem yanlış değeri taşıyabilen (kimine göre doğru kimine göre yanlış) bir ifadedir.
“Ankara mı daha güzel İstanbul mu?”
da yanlış değeri yoktur, önerme değildir.

: Bir soru ifadesidir. Herhangi bir doğru ya

x+3=5
: x’in değerine göre ifadenin doğru ya da
yanlış olması değişmektedir. Buna göre ifade için doğru ya da yanlış denemediğinden önerme
olarak kabul edilmez.
2 + 2 = 10 mudur?
yoktur, önerme değildir.

: Bir soru ifadesidir. Herhangi bir doğru ya da yanlış değeri

Bilgisayar programlarında önermeler hem ham halleri ile hem de birleşik önermeler
(birçok önermenin farklı işlemlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan önermeler) sıklıkla
kullanılır. Önermelerin sahip olduğu doğruluk değerleri bir bilgisayar programında yapılacak
işlemleri değiştirebilir. Bu önermelerin özellikle if, while gibi koşul ve döngü yapılarında
koşulu belirlemek için birleştirilmesi, mantıksal operatörler kullanılarak gerçekleştirilir.
Tablo 10.2’de mantıksal operatörler gösterilmiştir.
Tablo 10.2: Mantıksal Operatörler
Operatör

Simges

Örnek

adı

i

NOT

‘ veya !

a’ veya !a

AND

&&

a && b

Açıklama

a doğruysa yanlış; yanlışsa doğru değeri verir
a ve b’nin her ikisi de doğruysa doğru, herhangi bir
tanesi yanlışsa yanlış değeri verir

OR

||

a || b

a ve b’nin her ikisi de yanlışsa yanlış, herhangi bir
tanesi doğruysa doğru değeri verir
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Bu tabloda operatörlerin ya da diğer deyişle işlemlerin İngilizce adları kullanılmıştır.
Türkçe karşılıkları şu şekildedir : NOT işleminin Türkçesi DEĞİL işlemidir ve bir p önermesi
bu işlemden geçirildiği zaman, “p’nin değili” şeklinde ifade edilir. AND işleminin Türkçesi
VE işlemidir ve p ve q şeklinde iki önerme bu operatör ile birbirlerine bağlandıklarında “p ve
q” şeklinde ifade edilirler. OR işleminin Türkçesi VEYA işlemidir ve p ve q şeklinde iki
önerme bu operatör ile birbirlerine bağlandıklarında “p veya q” şeklinde ifade edilir.
Bunların doğruluk tabloları ise şu şekilde ifade edilmiştir. Tablo 10.4’te en basit işlem
olan ve tek bir önermeyi parametre olarak alan DEĞİL işleminin doğruluk tablosu, Tablo
10.5’te VE işleminin doğruluk tablosu ve Tablo 10.6’da VEYA işleminin doğruluk tablosu
gösterilmiştir.
Tablo 10.4: DEĞİL İşlemi Doğruluk Tablosu
P

p’ (p’nin değili)

Doğru

Yanlış

Yanlış

Doğru

Değil işlemi tek bir parametre aldığı ve bu tek parametrenin yalnızca iki seçeneği
(Doğru ya da Yanlış) olabildiği için bu tablo 2 satırdan oluşmaktadır.
Tablo 10.5: VE İşlemi Doğruluk Tablosu
P

q

p ve q

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

Yanlış

VE işlemi 2 önermeyi parametre olarak aldığından ve her önermenin sahip olabileceği
2 adet doğruluk durumu olduğundan, toplamda VE işleminin doğruluk tablosunda 4 adet satır
sözkonusudur. Ancak VE işlemi 2 adet parametre almak zorunda değildir, daha fazla
parametre de alabilir. n adet önermeyi parametre olarak alan bir VE işleminde, her önermenin
2 seçeneği olduğundan toplamda 2n adet işlem ve 2n adet satır olacaktır.
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Tablo 10.6: VEYA İşlemi Doğruluk Tablosu
P

q

p ve q

Doğru

Doğru

Doğru

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Doğru

Yanlış

Yanlış

Yanlış

VEYA işlemi de VE işlemine benzer biçimde, 2 önermeyi parametre olarak aldığından
ve her önermenin sahip olabileceği 2 adet doğruluk durumu olduğundan, toplamda VEYA
işleminin doğruluk tablosunda 4 adet satır sözkonusudur. Ancak VEYA işlemi de VE işlemi
gibi 2 adet parametre almak zorunda değildir, daha fazla parametre de alabilir. n adet
önermeyi parametre olarak alan bir VEYA işleminde, her önermenin 2 seçeneği olduğundan
toplamda 2n adet işlem ve 2n adet satır olacaktır.
Aşağıda bu mantıksal operatörlerin, bilgisayar programında nasıl kullanılacağının
anlaşılabilmesi açısından aynı if döngüsü üzerinden bazı örnekler verilmiştir.
Örnek 1 :
if (x<3 && y<5)
printf(“ x ve y istenen aralıkta” );
(buradaki printf sözcüğü C programlama dilince ekrana yazı yazdırmak için kullanılır,
ayrıntısı daha sonra açıklanacaktır) şeklindeki bir ifadede çeşitli x ve y değerlerine göre
sonuçlar şu şekilde oluşur:


x=3

y = 5 için her iki ifade de (x<3 ve y<5) yanlış olacağından sonuç da

yanlış olur ve if yapısı çalışmaz. Ekranda herhangi bir şey yazmaz.


x = 2

y = 5 için

ilk ifade (x<3) doğruyken ikinci ifade (y<5) yanlış

olacağından sonuç yanlış olur ve if yapısı çalışmaz. Ekranda herhangi bir şey yazmaz.


x=4

y = 2 için ilk ifade (x<3) yanlış ikinci ifade (y<5) doğru olacağından

sonuç yanlış olur ve if yapısı çalışmaz. Ekranda herhangi bir şey yazmaz.
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x = 2 y = 3 için her iki ifade de (x<3 ve y<5) doğru olacağından sonuç da doğru

olur ve if yapısı çalışır. Ekranda x ve y istenen aralıkta yazar.
Örnek 2 :
if (x<3 || y<5)
printf(“ x ve y istenen aralıkta” );
şeklindeki bir ifadede çeşitli x ve y değerlerine göre sonuçlar şu şekilde oluşur:


x=3

y = 5 için her iki ifade de (x<3 ve y<5) yanlış olacağından sonuç da

yanlış olur ve if döngüsü çalışmaz. Ekranda herhangi bir şey yazmaz.


x = 2

y = 5 için

ilk ifade (x<3) doğruyken ikinci ifade (y<5) yanlış

olacağından sonuç doğru olur ve if döngüsü çalışır. Ekranda x ve y istenen aralıkta yazar.


x=4

y = 2 için ilk ifade (x<3) yanlış ikinci ifade (y<5) doğru olacağından

sonuç doğru olur ve if döngüsü çalışır. Ekranda x ve y istenen aralıkta yazar.


x = 2 y = 3 için her iki ifade de (x<3 ve y<5) doğru olacağından sonuç da doğru

olur ve if döngüsü çalışır. Ekranda x ve y istenen aralıkta yazar.
Örnek 3 :
while (!feof(file))
şeklindeki bir fade, feof’a yani dosyanın sonuna gelinmediği takdirde, while döngüsü
içerisinde verilen işlemlerin yapılması anlamına gelmektedir. Bu ifadede baştaki ! işareti
olmasaydı o zaman ifade, dosyanın sonuna gelindiği takdirde while döngüsünün içerisindeki
işlemleri yap şeklinde algılanırdı ve işlemler yapılamadığı için hiçbir zaman dosya sonuna
gelinemezdi, dosya sonuna gelinemediği için belirtilen işlemler hiçbir zaman yapılamazdı ve
bu kısır döngü teorikte sonsuza, pratikte ise bilgisayarın hafızasında yer kalmayıncaya kadar
devam ederdi. Mantıksal operatörler sayesinde bu kısır döngüden kurtularak işlemlerimizi
yaptırmamız mümkün olmaktadır.

10.4. Karşılaştırma Operatörleri
Bilgisayar programlarında, karşılaştırma, iki veya daha fazla değişkenin, iki veya daha
fazla sabitin, bir değişken ve bir sabitin, çeşitli açılardan (küçüklük-büyüklük, alfabetik
öncelik, boyut vs) değerlerinin kıyaslanması amacıyla kullanılır. Bilgisayar programlarında
karşılaştırma işlemleri sıklıkla başvurduğumuz işlemlerdendir. Bu açıdan karşılaştırma
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operatörleri de sıklıkla kullanılır. Bu kullanım alanlarından birkaç örnek verelim :
•
for, while, do-while gibi döngülerde, x y’den küçük olduğu sürece, x y’ye eşit
olduğu sürece, x y’den büyük olduğu sürece, x y’ye eşit olmadığı sürece gibi kriterleri
belirleyebilmek ve bu döngülerin içerdiği işlemlerin yapılıp yapılmayacağına karar vermek
amacıyla x ve y değerlerinin karşılaştırılması
•
if ve switch gibi başlı başına koşul ifade eden deyimler için koşulun sağlanıp
sağlanmadığına ve buna göre if ifadesinin içerdiği işlemlerin yapılıp yapılmayacağına karar
vermek amacıyla değişkenler ya da sabitler arasında karşılaştırmaların yapılması,
karşılaştırma sayısına ve çeşidide göre if, if-else, if-else if, if-else if-else yapılarından uygun
olan bir tanesinin kullanılması
•
arama algoritmalarında aranan değer ile dizideki
karşılaştırılarak aranan değerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi

sıradaki

değerin

•
sıralama algoritmalarında, sıralama algoritmasının yapısına göre, bir değerin,
kendinden önceki, kendinden sonraki, ortadaki, sondaki, baştaki değer ile karşılaştırılarak
gerektiği takdirde yer değiştirmesi
Tablo 10.7’de karşılaştırma operatörleri ve simgeleri verilmiştir.
Tablo 10.7 : Karşılaştırma Operatörleri
Operatör Adı

Simgesi

Eşittir

==

Büyüktür

>

Küçüktür

<

Büyük eşittir

>=

Küçük eşittir

<=

Eşit değil

!=

Karşılaştırma operatörlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır :

Her değişken her değişkenle karşılaştırılamaz, ancak türleri karşılaştırılabilir
olan değişkenler karşılaştırılabilir.

Matematikte kullanılanların aksine küçük eşittir ≤ yerine < =; büyük eşittir ≥
yerine
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> = simgeleri ile ifade edilir.

10.5. Atama Operatörü
Hiç kuşku yok ki, bir bilgisayar programındaki en önemli işlem atama işlemidir. En
basit tanımıyla bir bellek gözünü ifade eden bir değişkene bir değer verilmesi anlamına gelen
atama operatörü, bilgisayar programının belkemiğini oluşturmaktadır.
Atama işlemi sol_taraf_degeri = sag_taraf_degeri şeklinde yapılır. Sol ve sağ taraf
değerlerinin belirlenmesi ise neredeyse kendisi bir bölüm oluşturabilecek kadar önemli ve
geniş bir konudur. Biz de burada kısaca değinelim. Burada sol taraf değeri, içeriği değişen
bellek gözünü temsil etmektedir. Sağ taraf değeri ise bu bellek gözüne yazılacak olan bilgiyi
ifade eder. Bu açıklamaya göre, sol taraf değeri yalnızca değişken olabilir, çünkü
programlama dillerinde değerleri değişebilenler yalnızca değişkenlerdir. Ya da diğer bir
deyişle, hafızadaki bölümler yalnızca değişkenlerle ifade edilebilir. Hafızadaki bir gözün
3,5,100 gibi sabit bir sayıyla, herhangi bir işlemle veya buna benzer bir ifadeyle temsil
edilmesi olasılığı yoktur. Sağ taraf değeri ise değişken, sabit, fonksiyon sonucu döndürülen
değer ya da herhangi bir işlem sonucunda döndürülen değer olabilir. Aşağıda (Tablo 10.8)
bazı atama ifadesi örnekleri verilerek, sol taraf değeri, sağ taraf değeri ile ilgili bilgi
verilmiştir.
Tablo 10.8 :Atama İşlemi Örnekleri
Atama ifadesi

Sol taraf değeri

Sağ taraf değeri

x = y;

x : değişken

y: değişken

x = 3;

x : değişken

3 : sabit

x = y+3;

x : değişken

y+3
:
işlem
döndürülen değer

x = top(a,b)

x : değişken

top(a,b) : fonksiyon sonucu
döndürülen değer

sonucu

3 = x;

Böyle bir atama mümkün değildir, sol taraf değeri sabit olamaz.

y+3=x;

Böyle bir atama mümkün değildir, sol taraf değeri işlem sonucu
döndürülen değer olamaz.

top(a,b) = 3;

Böyle bir atama mümkün değildir, sol taraf değeri fonksiyon
sonucu döndürülen değer olamaz.
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Peki neden bellek gözleri sabitler, işlemler ya da fonksiyon sonucu oluşan ifadeler ile
temsil edilemez? Çünkü bu ifadeler bir isim değildir, bir değişken değildir, programın bir
noktasına bir fonksiyonu çalıştırdığımızda oluşan değeri, hafıza gözüne isim olarak
verebildiğimizi varsayalım, daha sonra bu fonksiyonu yeniden ancak bu sefer farklı
parametrelerle kullanmak istersek, o fonksiyon tanımı artık önceki fonksiyon tanımından
farklı birşeye dönüşmüş olur ve buna göre aynı ifadeyi kullanarak aynı bellek gözüne
erişemeyiz. Ya da sabit bir değer ile, örneğin 3 değeri ile bir bellek gözünü
tanımlayabildiğimizi varsayalım. Buna göre bu durumda y = x +3; şeklinde bir kod parçası
acaba gerçekten x’in o andaki değeri ile 3 sayısını mı toplayacaktır yoksa x değeri ile 3 ismi
ile ifade edilen bellek gözünün içerisinde bulunan değeri mi toplayacaktır? Öyle ya eğer 3
ifadesi bir hafıza gözünü tanımlamakta kullanılıyorsa, bu bellek gözünün içerisinde başka bir
değer de olabilir. Bu tip bir karışıklık oluştuğunda bilgisayar program derleyicisi buna nasıl
karar vereceğini bilemez, bu durumu ayıran herhangi bir kriter olmayacaktır. Bu yüzden de
sabitler ile hafıza gözleri ifade edilemez. Ayrıca da C derleyicisinin bu tip bir olaya izin
verdiğini varsaydığımızda bu sefer de belki de biz 3’ü gerçekten 3 olarak kullanmak isterken,
derleyici bunu bir değişken gibi bellek gözüne atayacaktır ve buna göre işlem yapacaktır.
Halbuki biz belki de yalnızca başka bir değişkeni gerçekten 3 sayısıyla toplamak istedik.
Ancak bu durum anlaşılamayacaktır. Bunlar ve burada ifade edemediğimiz başka pek çok
sebepten ötürü sol taraf değerleri yalnızca değişkenler olabilir.
Tablo 10.9, C dilindeki atama operatörlerini ve simgelerini göstermektedir.
Tablo 10.9: Atama Operatörleri
Operatör Adı

Simgesi

Atama

=

Toplayarak Atama

+=

Çıkararak Atama

-=

Çarparak Atama

*=

Bölerek Atama

/=

Mod Alarak Atama

%=

Doğru değişkene doğru değeri atamak, programın doğru bir biçimde ilerlemesi ve
sonuç vermesi açısından oldukça önem taşır. Bu yüzden atama operatörünü doğru kullanmak
oldukça önemlidir. Esasında atama operatörü yalnızca bir tanedir ve değeri direkt olarak
değişkene atamak için kullanılan = simgesi ile gösterilir. Bu tabloda gösterilen diğer
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durumlar, atama operatörlerinin diğer bazı işlemlerle olan birleşimi şeklindedir. Buna
bakılarak bir atama işlemi ile aynı anda toplama çıkarma, çarpma ve bölme işlemi de
yapılabilir. Bu operatör kombinasyonlarının karşılıkları şu şekilde verilebilir.
NOT : Bunların dışında da atama operatörü kombinasyonları bulunmaktadır, örneğin
integer bölümü ile atamayı birleştiren operatör gibi, örneğin string toplama ile atamayı
birleştiren operatör gibi, ancak şu anda bu kadarının bilinmesi yeterli görülmüştür.
x+=3; ifadesi, x = x+ 3; ifadesi ile eşdeğerdir. Buna göre x değişkeninin bulunduğu
bellek gözüne, kendisi ile 3’ün toplanması sonucunda oluşan değerin atanması amacını güden
bir ifadedir. Diğer bir deyişle x değişkeninin değerini 3 arttırmayı amaçlar.
x - =3; ifadesi, x = x - 3; ifadesi ile eşdeğerdir. Buna göre x değişkeninin bulunduğu
bellek gözüne, kendisinden 3 çıkarılması sonucunda oluşan değerin atanması amacını güden
bir ifadedir. Diğer bir deyişle x değişkeninin değerini 3 azaltmayı amaçlar.
x*=3 ; ifadesi, x = x*3 ; ifadesi ile eşdeğerdir. Buna göre x değişkeninin bulunduğu
bellek gözüne, kendisinin 3 ile çarpılması sonucunda oluşan değerin atanması amacını güden
bir ifadedir. Diğer bir deyişle x değişkeninin değerinin 3 katına çıkmasını amaçlar.
x/=3 ; ifadesi, x = x/3 ; ifadesi ile eşdeğerdir. Buna göre x değişkeninin bulunduğu
bellek gözüne, kendisinin 3’e bölünmesi sonucunda oluşan değerin atanması amacını güden
bir ifadedir. Diğer bir deyişle x değişkeninin değerinin 1/3’üne inmesini amaçlar.
x%=3; ifadesi, x = x%3; ifadesi ile eşdeğerdir. Buna göre x değişkeninin bulunduğu
bellek gözüne, kendisinin 3’e göre modunun alınması sonucunda oluşan değerin atanması
amacını güden bir ifadedir. Diğer bir deyişle, x değişkeninin değerinin, 3’e göre modu ile
değişmesini amaçlar.
x = 11 kabul edersek verilen değerler şu şekilde oluşur :
x + =3;

ifadesi sonucunda x değişkeninin yeni değeri 14 olur.

x - =3;

ifadesi sonucunda x değişkeninin yeni değeri 8 olur.

x * =3;

ifadesi sonucunda x değişkeninin yeni değeri 33 olur.

x / =3;

ifadesi sonucunda x değişkeninin yeni değeri 3 olur.

x % =3; ifadesi sonucunda x değişkeninin yeni değeri 2 olur.
Atama operatörü matematiksel işlemlerle özellikle de arttırma ve azaltma işlemleri ile
birlikte kullanıldığında oldukça dikkatli olunması gerekir. Kullanılan matematiksel işlem ve
atama işleminin sırası oldukça önemlidir.
Aşağıda 1 arttırma ve 1 azaltma ile ilgili olarak atama işlemi ile ilgili örnekler ve
sonuçları verilmiştir.
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x = y++;

x = ++y;

x = y--;

x = --y;

y’nin değeri önce x’e atanır, sonra da bir artırılır.
x = y;
𝑦 = 𝑦 + 1;} ifadelerine eşdeğer bir ifadedir.

y’nin değeri önce bir artırılır, sonra da x’e atanır.
y = y + 1;
} ifadelerine eşdeğer bir ifadedir.
𝑥 = 𝑦;

y’nin değeri önce x’e atanır, sonra da bir azaltılır.

x = y;
𝑦 = 𝑦 − 1;} ifadelerine eşdeğer bir ifadedir.

y’nin değeri önce bir azaltılır, sonra da x’e atanır.

y = y − 1;
} ifadelerine eşdeğer bir ifadedir.
𝑥 = 𝑦;

Buna göre aşağıda konu ile ilgili bazı kod parçaları ve ekrana verecekleri çıktılar
verilmiştir.
…………….
int x = 10;
int y = 5;
x = y++;
printf(“x= %d, y = %d”,x,y );
…………….
Bu kod sonucunda ekranda x = 5, y = 6 yazacaktır. Bunun sebebi, öncelikle y
değişkeninin sahip olduğu değerin x değişkenine atanması, yani x değişkeninin yeni değerinin
5 olması, ardından y değişkeninin değerinin 1 arttırılarak 6 olmasıdır. Burada x değişkenine
ilk başta atanan 10 sayısının hiçbir önemi yoktur, çünkü hemen ardından y değişkeninin
değeri atanmıştır, bu ancak x değişkenindeki 10 değerinin silinmesi ile gerçekleştirilebilir.
…………….
int x;
int y = 5;
x = ++y;
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printf(“x= %d, y = %d”,x,y );
…………….
Bu kod sonucunda ekranda x = 6, y = 6 yazacaktır. Bunun sebebi, öncelikle y
değişkeninin sahip olduğu değerin 1 arttırılarak 5’ten 6’ya geçmesi, ardından bu yeni değerin
x değişkenine atanmasıdır. Buna göre her ikisi de 6 değerine sahip olacaktır.
…………….
int x;
int y = 5;
x = y--;
printf(“x= %d, y = %d”,x,y );
…………….
Bu kod sonucunda ekranda x = 5, y = 4 yazacaktır. Bunun sebebi, öncelikle y
değişkeninin sahip olduğu değerin x değişkenine atanması, yani x değişkeninin yeni değerinin
5 olması, ardından y değişkeninin değerinin 1 azaltılarak 4 olmasıdır.
…………….
int x;
int y = 5;
x = --y;
printf(“x= %d, y = %d”,x,y );
…………….
Bu kod sonucunda ekranda x = 4, y = 4 yazacaktır. Bunun sebebi, öncelikle y
değişkeninin sahip olduğu değerin 1 azaltılarak 5’ten 4’e geçmesi, ardından bu yeni değerin x
değişkenine atanmasıdır. Buna göre her ikisi de 4 değerine sahip olacaktır.

10.6. sizeof Operatörü
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ve 10.5 bölümlerinde birer işlem ifade eden, birer simgesi olan
ve bilgisayar programcılığında sıklıkla kullanılan başlıca operatörler ifade edilmiştir.
Bu operatörler dışında, C programlama dilinde bir operatör daha bulunmaktadır ki o da bir
değişkenin, sabitin ya da ifadenin hafızada kapladığı alanı sonuç olarak döndüren sizeof
operatörüdür. Genel kullanımı: sizeof(nesne) şeklindedir (WEB : Gaziantep Üniversitesi, C
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Programlama Diline Giriş Ders Notları). Burada nesne terimi ile kastedilen bir değişken
olabilir yani sizeof(x) şeklinde bir kullanım mevcuttur. Bunun dışında bir değişken türü de
direkt olarak sizeof operatörü ile kullanılabilir yani diğer bir deyişle sizeof(double) şeklinde
bir kullanım da mevcuttur. Tablo 10.10’da bu ders içerisinde kullanacağımız Dev C++
derleyicisinde değişken türlerinin sizeof() operatörü ile boyutları ölçülmüştür ve sonuçta şu
şekilde değerler elde edilmiştir.
Tablo 10.10 : Dev C Derleyicisinde Değişken Boyutları
sizeof(char)

1

sizeof(short)

2

sizeof(int)

4

sizeof(long)

4

sizeof(float)

4

sizeof(double)

8

sizeof(unsigned char)

1

sizeof(unsigned short)

2

sizeof(unsigned int)

4

sizeof(unsigned long)

4

Bu durumu gösteren bir program Şekil 10.1’de ifade edilmektedir.
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a) sizeof() Operatörü – Kod Kısmı

b) sizeof() Operatörü – Ekran Kısmı
Şekil 10.1: sizeof() Operatörü
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Uygulamalar


Kendi kullandığınız C derleyicisi için aşağıdaki tabloyu doldurun.
sizeof(char)

?

sizeof(short)

?

sizeof(int)

?

sizeof(long)

?

sizeof(float)

?

sizeof(double)

?

sizeof(unsigned char)

?

sizeof(unsigned short)

?

sizeof(unsigned int)

?

sizeof(unsigned long)

?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, C dilinde ve diğer programlama dillerinde çeşitli işlemleri (matematiksel,
mantıksal, karşılaştırma) yapmak için kullanılan çeşitli operatörler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sizeof operatörü ile kullanılabilecek bir parametrenin
türü olabilir?
a) while
b) for
c) float
d) main
e) continue
2) Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde kullanılan bir operatör grubu
değildir?
a) Atama operatörleri
b) Mantıksal operatörler
c) Matematiksel operatörler
d) Karşılaştırma operatörleri
e) Çizelgeleme operatörleri
3) Aşağıda ifadelerden hangisinin matematiksel simgesi ile C dilindeki simgesi
farklıdır?
a) a eşittir b
b) a eşit değildir b
c) a büyüktür b
d) a küçüktür b
e) a artı b
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4) x = y++; ifadesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen kod parçası ile
aynı işi yapmaktadır?
a)

y = y + 1;
𝑥 = 𝑦;

x = y;
b) 𝑦 = 𝑦 − 1;
c)

y = y − 1;
𝑥 = 𝑦;

x = y;
d) 𝑦 = 𝑦 + 1;
e)

y = x + 1;
𝑥 = 𝑦;

5) Aşağıdakilerden hangileri if yapısının içerisinde birleşik koşul oluşturabilmek
için kullanılan mantıksal işlemler arasındadır?
I. Değil (Not)
II. Ve (And)
III. Veya (Or)
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
p = Final notunun 40’tan yüksek olması
q = Yıl içi ortalamasının 50’den yüksek olması
Yukarıda iki adet önerme verilmiştir. Aşağıdaki 3 soru bu önermelere göre
sorulmuştur.
284

6) Öğrencinin sınıfı geçmesi = p ve q şeklinde ifade edilirse aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
a) Vize notu = 40, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçer.
b) Vize notu = 40, final notu = 50 olan öğrenci sınıfı geçer.
c) Vize notu = 50, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçer.
d) Vize notu = 50, final notu = 60 olan öğrenci sınıfı geçer.
e) Vize notu = 60, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçer.
7) Öğrencinin sınıfı geçmesi = p veya q şeklinde ifade edilirse aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
a) Vize notu = 40, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçer.
b) Vize notu = 40, final notu = 50 olan öğrenci sınıfı geçemez.
c) Vize notu = 50, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçer.
d) Vize notu = 50, final notu = 60 olan öğrenci sınıfı geçemez.
e) Vize notu = 60, final notu = 40 olan öğrenci sınıfı geçemez.
8) Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
a) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
b) Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur
c) 2 + 2 = 4
d) 2 + 2 ≠ 4

e) 2 + 2 = 4 mü?
9) Aşağıdakilerden hangisi C dilinde atama operatörü ile ilgili yanlış bir
kullanımdır?
a) x = 3;
b) x + y = 5;
c) z = x + 4;
d) Y =X ;
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e) x = X;
10) Aşağıdakilerden hangisi C dilinde kullanılan birleşik bir atama operatörü
değildir?
a) *=
b) +=
c) %=
d) /=
e) !=

CEVAPLAR

1 – c, 2 – e, 3 – b, 4 – d, 5 – e, 6 – d, 7 – e, 8 – e, 9 – b, 10 - e
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11. PROGRAM AKIŞ KONTROL DEYİMLERİ: KARŞILAŞTIRMA
İFADELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. If Yapısı
11.2. Switch Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir bilgisayar programında gerçekleştirecek olan işlemler, herhangi bir koşula
bağlı olarak belirleniyorsa bu koşul nasıl ifade edilir?

switch yapısı ile gerçekleştirilip, if yapısı ile gerçekleştirilemeyen herhangi bir
uygulama geliştirilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Koşula bağlı işlemlerin nasıl ifade edileceğini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


İf



if-else



if-else if-else



switch



case



default
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Giriş
Bir bilgisayar programı ne iş yaparsa yapsın çoğunlukla karşılaştırma işlemlerine
ihtiyaç duyar. Bilgisayar programlarında örneğin matematiksel algoritmalarda
karşılaştırmanın kullanılabileceği yerlere bazı örnekler şu şekilde verilebilir:
•

bir sayının tamsayı olup olmadığının bulunması

•

bir sayının pozitif-negatif durumunun belirlenmesi

•

bir sayının tek-çift durumunun belirlenmesi

•

bir sayının herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediğinin bulunması

•

bir sayının asal olup olmadığının belirlenmesi

•

iki veya daha fazla sayıdan hangisinin büyük olduğunun bulunması

Bir şirkette kişilere verilecek primin hesaplandığı bir bilgisayar programında şu
şekilde karşılaştırmalar yapılabilir :
•

personelin tecrübe yılının 10’dan büyük olup olmaması

•

personelin ay içerisinde sattığı malın n adetten büyük olup olmaması

•

personelin x departmanından olup olmaması

Karşılaştırma, bilgisayar programlarında, akış kontrolünü sağlayan oldukça önemli bir
işlemdir. Gerçek hayatta olduğu gibi bilgisayar programlarında da çoğu işlem bir komuta
bağlı olarak gerçekleşir veya gerçekleşmez, bu koşulun doğru olarak belirlenmesi ve işlemin
koşula göre vereceği sonuçların belirlenmesi oldukça önemli bir konudur. Bilgisayar
programlarında karşılaştırma için if ve switch olmak üzere 2 adet deyim kullanılır.
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11.1. If Yapısı
İngilizce’de eğer anlamına gelen if kelimesi pek çok programlama dilinde de aynı
anlamı verecek şekilde akış kontrolü yapmak ve bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini
belirlemek için kullanılır. Bu oldukça sıklıkla ihtiyaç duyulan bir durumdur çünkü bilgisayar
programlarında bir işlemin yapılması çoğunlukla belli koşullara göre gerçekleşir. if deyimi bir
koşul veya birden fazla koşulun birleşmesi ile oluşmuş birleşik bir koşula göre yapılacak
işlemleri düzenler. Bu bölümde if yapısı, genel kullanım şekline göre 6 yapıda incelenmiştir.
Bunlar :
yalnızca if : Tek bir koşul incelenir, yalnızca koşulun sağlanması durumuna
bakılır. Koşulun sağlanması durumunda gerçekleştirilecek bir işlem bulunurken, koşulun
sağlanmaması durumunda programın geri kalanına devam edilir.
•

•
if – else : Tek bir koşul incelenir, koşulun hem sağlanması hem de
sağlanmaması durumuna bakılır.
bakılır.

•

if – else if : İki koşul incelenir, her ikisinden birinin sağlanması durumuna

•
if – else if – else if ........ – else if : İkiden daha fazla koşul incelenir. Herhangi
bir tanesinin sağlanması durumuna bakılır.
•
if – else if – else : İki koşul incelenir, her ikisinden birinin sağlanması durumuna
veya hiçbirinin sağlanmaması durumuna bakılır.
•
if-else if-else if-….. - else if-else : İkiden daha fazla koşul incelenir. Herhangi
bir tanesinin sağlanması durumuna veya hiçbirinin sağlanmaması durumuna bakılır.
if yapısı 1 : yalnızca if
Tek bir koşul incelendiği ve bu koşulun da yalnızca sağlanması durumuna bakıldığı
yapıdır. Ancak koşulun sağlandığı durumda bir işlem yapılır, sağlanmadığı durumda herhangi
bir işlem yapılmaz. Programın geri kalanına devam edilir. Genel yazımı şu şekildedir :
Koşulun sağlanması halinde tek bir işlem yapılacaksa :
if (kosul)
islem;
koşulun sağlanması halinde 1’den cok işlem yapılacaksa :
if (kosul)
{
islem1;
islem2;
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islem3;
………
islemN;
}
Burada işlem tek bir satırdan oluşuyorsa blok işaretleri olan { } kullanılmayabilir,
ancak el alışkanlığı ve düzen olması açısından kullanılması faydalıdır. Yukarıdaki ifadede if
yapısının koşulu sağlanırsa işlem gerçekleşir, koşul sağlanmazsa herhangi bir işlem
gerçekleşmez, program if kontrolünden sonrasına geçiş yaparak normal akışına devam eder.
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.
……….
if(not<50)
{
printf(“Basarisiz bir ogrenci!\n”);
}
……….
Burada, öğrencinin notu 50’den düşükse, öğrencinin başarısız olduğu ifade
edilmektedir. 50’den daha büyük notu olan öğrenciler için ise herhangi bir uyarı
yapılmamaktadır.
……….
if(hava_sicakligi>25)
{
printf(“Bugun hava cok guzel!\n”);
}
……….
Burada, hava sıcaklığı 25 dereceden büyükse havanın çok güzel olduğunu ifade eden
bir ifade ekranda yazmaktadır. Daha düşük sıcaklıklar için herhangi bir uyarı
verilmemektedir.
……….
if(sayi<0)
{
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sayi = sayi *(-1);
}
Burada, eğer sayi ile ifade edilen değişkendeki değer 0’dan küçük yani negatif bir
değerse, bu durumda yeni değeri, eski değerin -1 ile çarpılması yani diğer bir deyişle pozitif
hale geçirilmesi ile oluşan değer olacaktır. Diğer bir deyişle, negatif sayılar, pozitif
değerlerine çevrilmektedir. Pozitif sayılarda ise bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu kod
parçasının yaptığı işlem mutlak değer işlemine karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi
matematiksel ifadeler için de karşılaştırma sıklıkla kullanılmaktadır.
Her if ifade şeklinin algoritmalarda ve dolayısıyla akış şemalarında bir karşılığı
bulunmaktadır. Örneğin 1. if yapımız olan yalnızca if yapısının akış şeması karşılığı şu
şekildedir (Şekil 11.1):

koşul

E

İşlem

Şekil 11.1: Yalnızca if Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması İfadesi
Görüldüğü gibi burada koşulun sağlanması halinde, program akışına devam etmeden
önce verilen işlem yapılır, ardından programa devam edilir, koşulun sağlanmaması halinde ise
direkt olarak programa devam edilir, herhangi bir ekstra işlem yapılmaz.
if yapısı 2 : if - else
Çoğunlukla bilgisayar programlarında, karşılaştırma ifadeleri için yukarıdaki yapı
yeterli olmaz. Çünkü dikkat edilirse, yukarıdaki yapıda, if koşulunun sağlanması halinde
yapılacak bir işlem sözkonusu iken, koşulun sağlanmaması durumunda bir işlem
yapılmamaktadır. Halbuki gerçek hayatta genelde bir koşulun sağlanması durumunda ayrı,
sağlanmaması durumunda ayrı işlemler gerçekleştirilir. Bu tip durumları, bilgisayar
programlarında temsil edebilmek için if-else yapısı kullanılır. Genel yazımı :
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her iki durumda da (koşulun sağlanması ve sağlanmaması) tek bir tane işlem
yapılıyorsa
if (kosul)
islem1;
else
islem2;
koşulun sağlanması halinde tek bir işlem, sağlanmaması halinde 1’den çok işlem
yapılıyorsa :
if (kosul)
islem1;
else
{ islem2;
………
islemN;
}
koşulun sağlanması halinde 1’den çok işlem, sağlanmaması halinde tek işlem
yapılıyorsa :
if (kosul)
{
islem1;
………
islemN;
}
else
islemN+1;
her iki durumda da (koşulun sağlanması ve sağlanmaması) bir işlem grubu yapılıyorsa
if (kosul)
{
islem1;
………
islemN;
}
else
{
islemN+1;
islemN+2;
………
islemM;
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}
şeklindedir.
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.
……….
if(not<50)
{
printf(“Basarisiz bir ogrenci!\n”);
}
else
{
printf(“Basarili bir ogrenci!\n”);
}
……….
Burada, öğrencinin notu 50’den düşükse, öğrencinin başarısız olduğu ifade
edilmektedir. Aynı şekilde 50’ye eşit ya da 50’den büyük not alan öğrencilerin de başarılı
olduğu ifade edilmektedir. Buna göre her durumda öğrenci için bir ekran çıktısı
bulunmaktadır.
……….
if(hava_sicakligi>25)
printf(“Bugun hava cok guzel!\n”);
else
printf(“Bugun hava serin!\n”);
……….
Burada, hava sıcaklığı 25 dereceden büyükse havanın güzel olduğunu ifade eden bir
ifade ekranda yazmaktadır. Daha düşük sıcaklıklar için ise havanın serin olduğu ifade
edilmektedir. Yani havanın her derecesi için ekranda bir uyarı verilmektedir.
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Genelde bu ifade iki seçenekten birinin gerçekleştirilebildiği başka seçeneğin
bulunmadığı durumlarda kullanılır. Aşağıda bunlardan bazıları verilmiştir. Bir sayının pozitif
ya da negatif olması durumu şu şekilde bir kodla ifade edilebilir :
…….
if(sayi≥0)
printf(“Sayi pozitif!\n”);
else
printf(“Sayi negatif!\n”);
……….
Görüldüğü gibi burada 0 ile kıyaslama yapılarak sayının negatif mi pozitif mi
olduğuna karar verilir ve ekrana yazdırılır. Başka da bir seçenek yoktur. Tabi burada sayının 0
olması durumunda da pozitif olarak yazdırılacağına dikkat edin. Esasında 0 için ayrı bir if
yapısı tanımlamak gereklidir ancak biz şu anda if – else yapısını anlattığımızdan burada bu
nokta es geçilmiştir.
Bir sayının tek ya da çift olması durumu şu şekilde bir kodla ifade edilebilir :
……….
if(sayi%2 = = 0)
printf(“Sayi cift!\n”);
else
printf(“Sayi tek!\n”);
……….
Görüldüğü gibi burada sayının 2’ye göre modu alınarak tek mi çift mi olduğuna karar
verilmekte ve buna göre uyarı yazılmaktadır. Başka da seçenek yoktur. Benzer şekilde, bu
kod parçasında da girilen sayının kesirli sayı olması ve 2’ye göre modunun alınamaması
durumu da seçenekler dahilindedir ve ayrıca incelenmesi gerekir ancak biz şu anda if – else
yapısını anlattığımızdan bu nokta esgeçilmiştir.
2. if yapımız olan if-else yapısının akış şeması karşılığı şu şekildedir (Şekil 11.2):
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koşul

E

İşlem 2

İşlem 1

Şekil 11.2: if-else Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması İfadesi
if yapısı 3: if – else if
Bu if yapısında 2 adet koşulun doğruluğu araştırılmaktadır. Buna göre toplamda 3 adet
durum sözkonusu olur :


ilk koşulun sağlanması



ilk koşulun sağlanmayıp – ikinci koşulun sağlanması



ilk koşulun sağlanmayıp – ikinci koşulun da sağlanmaması

İlk koşulun da ikinci koşulun da sağlanması durumu görülmemektedir. Çünkü ilk
koşul sağlandığı takdirde ikinci koşula bakılmaz. Bu tarz yapılar if-else if şeklinde ifade edilir
ve şu şekilde yazılır :
if (kosul1)
islem1;
else if(kosul2)
islem2;
Bu yapıda kosul1 sağlandığında islem1 gerçekleşir, kosul1 sağlanmadığında yeni bir
koşul olan kosul2 kontrol edilir, kosul2 sağlanıyorsa islem2 gerçekleşir. Buna göre durumlar
aşağıdaki tabloda (Tablo 11.1) ifade edilmiştir.
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Tablo 11.1: if Koşul Tablosu
kosul1

kosul2

islem1

islem2

sağlanıyor

bakılmaz

gerçekleşir

gerçekleşmez

sağlanmıyor

sağlanıyor

gerçekleşmez

gerçekleşir

sağlanmıyor

gerçekleşmez

gerçekleşmez

Dikkat edilirse bu yapıda, hiçbir seçeneğin gerçekleşmemesi halinde program normal
akışına devam etmektedir, herhangi bir işlem yapılmaz. Bu tarz bir yapının kullanılabileceği
örnekler şu şekilde olabilir :
Öğrencinin yıl içi notuna ek olarak verilecek not, eğer quiz ya da ödevden
alınabiliyorsa şu şekildeki bir kod parçası ile bu durum halledilir.
……….
if (quiz notu var)
{

quiz notunu al; }

else if(ödev notu var)
{

ödev notunu al; }

……….
Burada, eğer öğrencinin quiz notu varsa direkt olarak o quiz notu vizeye ek olarak
alınmaktadır. Eğer quiz notu yoksa, bu durumda ödev notu olup olmadığına bakılır. Ödev
notunun olması halinde ödev notu ek not olarak alınır. Hiçbirisi yoksa bir işlem yapılmaz.
Şekil 11.3’te, 3. if yapımız olan if-else if yapısının akış şeması karşılığı görülmektedir.
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koşul1

işlem 1

koşul2

işlem 2

Şekil 11.3 : if-else if Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması İfadesi
if yapısı 4 : if – else if – else if ........ – else if
Bir önceki başlıkta incelenen if-else if yapısı eğer yalnızca 2 adet koşulu değil, daha
fazla koşulu karşılaştırarak ne yapması gerektiğine karar veriyorsa, bu durumda 1 adet else if
yeterli olmayacaktır, bunun yerine daha fazla else if yapısına gereksinim duyulacaktır.
Bu yapının genel yazımı şu şekildedir :
if (kosul1)
{

islem1;

}

else if(kosul2)
{

islem2;

}

else if(kosul3)
{ islem3;

}

else if(kosulN)
{ islemN;

}

Dikkat edilirse burada da önceki başlıkta incelenen if-else if yapısında olduğu gibi
hiçbir işlemin gerçekleşmeme ihtimali bulunmaktadır. Eğer verilen n koşul dışında bir koşul
gerçekleşirse yapının gerçekleştireceği bir işlem bulunmamaktadır. Bu tarz yapıların
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kullanılacağı durumlara örnek olarak, öğrencinin sayısal notuna karşılık harf notunun
belirlenmesi örneği gösterilebilir.
……….
if (not≥90)
harf_not=’A’;
else if(not≥70)
harf_not=’B’;
else if(not≥60)
harf_not=’C’;
else if(not≥50)
harf_not=’D’;
else if(not≥40)
harf_not=’E’;
……….
Bu koda bakıldığında öğrencinin sayısal notuna göre harf karşılıkları şu şekilde
oluşturulmuştur :


Öğrencinin notu 1. şartı sağlıyorsa yani 90’dan büyük ya da 90’a eşitse harf notu

A olur.

Öğrencinin notu 1.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 90’dan küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir bilgi
değildir. Dolayısıyla 2. şarta geçilir. Öğrencinin notu 2. şartı sağlıyorsa yani 70’ten büyük ya
da 70’e eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu B olur.

Öğrencinin notu 2.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 70’ten de küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir
bilgi değildir. Dolayısıyla 3. şarta geçilir. Öğrencinin notu 3. şartı sağlıyorsa yani 60’tan
büyükse ya da 70’a eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu C olur.

Öğrencinin notu 3.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 60’tan da küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir
bilgi değildir. Dolayısıyla 4. şarta geçilir. Öğrencinin notu 4. şartı sağlıyorsa yani 50’den
büyükse ya da 50’ye eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu D olur.
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Öğrencinin notu 4.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 50’den de küçük
olduğunu ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için
yeterli bir bilgi değildir. Dolayısıyla 5. şarta geçilir. Öğrencinin notu 5. şartı sağlıyorsa yani
40’tan büyükse ya da 40’a eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu E
olur.
Görüldüğü üzere bu yapıda öğrenci notunun 40’tan daha düşük olması halinde ne
yapılacağı belli değildir, bu konu ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır. Peki bu durumdaki
öğrencilerin bir harf notu olmayacak mı? Elbette olmalıdır, bu kod bu amaç için oldukça
eksik bir kod olarak görünmektedir. Şekil 11.4’te, 4. if yapımız olan if-else if-else if-else if
yapısının akış şeması karşılığı görülmektedir.

koşul1

işlem 1

koşu
l2

işlem 2

...............................................
.............................................

koşul N

işlem N

Şekil 11.4 : if-else if-else if-else if Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması İfadesi
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if yapısı 5 : if – else if – else
if yapısı 3 olarak ifade edilen yapıda hiçbir noktanın boş kalmaması sonucunda oluşan
yapıdır. Şekil 11.5’te, if-else if-else yapısının akış şeması karşılığı görülmektedir.

koşul1

işlem 1

koşul2

işlem 3

işlem 2

Şekil 11.5 : if-else if-else Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması İfadesi
if yapısı 6 : if – else if – else if ........ – else
Az önceki ifadede ifade edildiği gibi yapılar if-else if ile oluşturulduğu takdirde, boş
kalan, karşılığı bulunmayan alanlar bırakmak çoğunlukla doğru bir durum değildir. Çoğu if
yapısında tüm durumlar (olumlu-olumsuz) sonucunda başka başka işlemler çalışmaktadır.
Bu tarz yapılar if-else if-else yapıları ile oluşturulur ve genel yazımı şu şekildedir :
if (kosul1)
islem1;
else if(kosul2)
islem2;
……..
else if(kosulN)
islemN;
else
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islemN+1;
Bu tarz bir yapıda koşul1 sağlandığı takdirde işlem1 gerçekleştirilir ve diğer koşullara
bakılmadan programın if yapısından sonraki kısmına geçilir. koşul1 sağlanmadığı takdirde
koşul 2’ye bakılır. koşul2 sağlandığı takdirde işlem2 gerçekleştirilir programın if yapısından
sonraki kısmına geçilir. Her ikisinin de sağlanmaması durumunda ise işlem3 gerçekleştirilir
ve programın if yapısından sonraki kısmına geçilir. Bu tarz bir yapı pek çok durum için
kullanılabilir. Örneğin az önceki öğrenci notu kodunu else yapısı ile birlikte gerçekleştirelim.
if (not≥90)
harf_not=’A’;
else if(not≥70)
harf_not=’B’;
else if(not≥60)
harf_not=’C’;
else if(not≥50)
harf_not=’D’;
else if(not≥40)
harf_not=’E’;
else
harf_not=’F’;

Bu koda bakıldığında öğrencinin sayısal notuna göre harf karşılıkları şu şekilde
oluşturulmuştur :


Öğrencinin notu 1. şartı sağlıyorsa yani 90’dan büyük ya da 90’a eşitse harf notu

A olur.

Öğrencinin notu 1.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 90’dan küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir bilgi
değildir. Dolayısıyla 2. şarta geçilir. Öğrencinin notu 2. şartı sağlıyorsa yani 70’ten büyük ya
da 70’e eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu B olur.
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Öğrencinin notu 2.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 70’ten de küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir
bilgi değildir. Dolayısıyla 3. şarta geçilir. Öğrencinin notu 3. şartı sağlıyorsa yani 60’tan
büyükse ya da 70’a eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu C olur.

Öğrencinin notu 3.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 60’tan da küçük olduğunu
ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için yeterli bir
bilgi değildir. Dolayısıyla 4. şarta geçilir. Öğrencinin notu 4. şartı sağlıyorsa yani 50’den
büyükse ya da 50’ye eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu D olur.

Öğrencinin notu 4.şartı sağlamıyorsa bu durum, notun 50’den de küçük
olduğunu ifade etmektedir. Ancak bu bilgi, hala else if yapısında bir sonuca erişebilmek için
yeterli bir bilgi değildir. Dolayısıyla 5. şarta geçilir. Öğrencinin notu 5. şartı sağlıyorsa yani
40’tan büyükse ya da 40’a eşitse elimizde yeterli bir bilgi var anlamına gelir ve harf notu E
olur.

Öğrencinin notu, yukarıda ifade edilen hiçbir kriteri sağlamıyorsa, yani 90’dan
büyük eşit değilse, 70’ten büyük eşit değilse, 60’tan büyük eşit değilse, 50’den büyük eşit
değilse, 40’tan büyük eşit değilse yani sonuç itibariyle 0≤not≤39 durumundaysa bu durumda
öğrencinin harf notu F olur.
Başka bir örnek şu şekilde ifade edilebilir. Bir öğretim üyesi dersleri ile günleri
eşleştirmek için bir program yazıyor diyelim. Örneğin pazartesi günleri İşletim Sistemleri,
Salı günleri Bilişim Hukuku ve çarşamba günleri Ayrık Matematik dersleri olsun. Perşembe
ve cuma günleri ise uzaktan eğitim dersi olsun. Haftasonu ise derslerle ilgili herhangi bir
aktivitesi olmasın. Buna göre girilen güne göre hangi dersi olduğunu ekranda görmek isteyen
bir öğretim üyesi ders programını şu şekilde yazmalıdır.
1 if (gun%7= = 1)
{

printf(“Bugun pazartesi! İsletim Sistemleri dersi var…!\n”);

}

2 else if(gun%7= = 2)
{

printf(“Bugun sali! Bilisim Hukuku dersi var…!\n”);

}

3 else if(gun%7= = 3)
{

printf(“Bugun carsamba! Ayrık Matematik dersi var…!\n”);

}

4 else if((gun%7= = 4) || (gun%7= = 5))
{

printf(“Bugun uzaktan egitim gunu!\n”);

}

5 else
{

printf(“Iste Tatil!\n”);

}
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Buna göre günün haftanın kaçıncı günü olduğunu anlatan bu kodun çalışma
mekanizması şu şekildedir. Günün 7’ye göre modu alınır, buna göre haftanın kaçıncı günü
olduğu anlaşılır :“7’ye göre modu 1 olan gün, haftanın 1. günüdür yani pazartesidir; 7’ye göre
modu 2 olan gün, haftanın 2. günüdür yani salıdır; 7’ye göre modu 3 olan gün, haftanın 3.
günüdür yani çarşambadır; 7’ye göre modu 4 olan gün, haftanın 4. günüdür yani perşembedir;
7’ye göre modu 5 olan gün, haftanın 5. günüdür yani cumadır; 7’ye göre modu 6 olan gün,
haftanın
6. günüdür yani cumartesidir; 7’ye göre modu 0 olan gün, haftanın 0. günü olmayacağına göre
haftanın 7. günüdür yani pazardır” şeklinde bir mantık ile kod gerçekleştirilmektedir. Buna
göre kodun çalışması şu şekilde olur :

Gün 1. şartı sağlıyorsa yani 7’ye göre modu 1 ise, yani pazartesiyse bu durumda
İşletim Sistemleri dersinin olduğu ekranda bir uyarı ile görüntülenmektedir.

Gün 1. şartı sağlamıyorsa, o zaman 2. şarta bakılır, gün 2. şartı sağlıyorsa yani
7’ye göre modu 2 ise, yani salıysa bu durumda Bilişim Hukuku dersinin olduğu ekranda bir
uyarı ile görüntülenmektedir.

Gün 1. ve 2. şartı sağlamıyorsa, o zaman 3. şarta bakılır, gün 3. şartı sağlıyorsa,
yani 7’ye göre modu 3 ise, yani çarşambaysa bu durumda Ayrık Matematik dersinin olduğu
ekranda bir uyarı ile görüntülenmektedir.

Gün 1., 2. ve 3.şartı sağlamıyorsa, o zaman 4. şarta bakılır, gün 4. şartı
sağlıyorsa yani 7’ye göre modu 4 ya da 5 ise, yani gün perşembe ya da cumaysa bu durumda
Uzaktan Eğitim dersinin olduğu ekranda bir uyarı ile görüntülenmektedir.

Gün, 1., 2., 3. ve 4. şartların hiçbirini sağlamıyorsa, yani günün 7’ye göre modu,
1,2,3,4 ya da 5 değilse, yani günün 7’ye göre modu 6 ya da 0’sa bu durumda gün cumartesi ya
da pazar demektir. Haftasonudur, tatildir. Bu durum ekranda görüntülenir.
Şekil 11.6’da, 6. if yapımız olan if-else if-else if-else yapısının akış şeması karşılığı
görülmektedir.
if yapısında kullanılan koşullar, sade bir koşul olabileceği gibi, koşulların
birleşmesinden oluşan bir koşul da olabilir. Daha önceki bölümlerde anlatılan mantıksal
operatörler ile birleştirilen bu koşulların tamamının sonucuna göre if yapısının gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğine karar verilir. Eğer tüm koşulların kombinasyonundan oluşan koşulun
sonucu doğru ise bu durumda if koşulu sonucunda gerçekleşmesi planlanan işlemler
gerçekleşir. Eğer tüm koşulların kombinasyonlarından oluşan birleşik koşulun sonucu
yanlışsa bu durumda varsa else yapısı için gerçekleşecek olan işlem gerçekleşir, yoksa
herhangi bir işlem yapılmaz. Birleşik koşullar şu şekillerde oluşturulabilir :
Değil (Not-Olumsuz) mantıksal işlemi kullanılarak: Bir ifadenin doğruluğu değil,
yanlışlığı bizim için önem arz ediyorsa bu durumda ifadenin başına ! işareti konulur. Genelde
if(!(ifade)) şeklinde yazılır. Bu şekildeki bir yazımda, önce içerideki parantezde var olan
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ifadenin durumu tespit edilir, ardından bu durum tersine çevrilir. if yapısı her zaman doğru
olanı çalıştırmak şeklinde yapılandırıldığından burada esas ifadenin yanlış olması bu if
yapısının içerisinde var olanların çalıştırılması için gereklidir. Önemli bir kullanımı dosyalar
ile ilgili yapılan işlemlerdir. Genelde dosya işlemlerinin dosyanın sonuna gelinmediği sürece
yapılması istenir ki bu durum ancak dosyanın sonuna gelinmesinin değili şeklinde oluşturulur
ve (!(feof)) şeklinde yazılır.

koşul1

işlem 1

koşul2

işlem 2

...............................................
.............................................

koşul N

işlem N+1

işlem N

Şekil 11.6 : if-else if-else if-….. - else if-else Yapısına Karşılık Gelen Akış Şeması
İfadesi
Ve (And) mantıksal işlemi kullanılarak : Aynı anda hepsinin birden çalışması
gereken koşul kombinasyonları And mantıksal işlemi kullanılarak birleştirilir. Bu işlem
koşullar arasına && konarak gerçekleştirilir. Örneğin pikniğe gidebilmek için hem havanın
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güzel olması hem de vaktin uygun olması gibi. Ya da bir öğrencinin dersi geçebilmesi için
hem final notunun 50 veya daha üstü olması hem de yıl içi ortalamasının 40 veya daha
yukarıda olması gibi. Öğrencinin final notuna final, yıl içi ortalamasına da yil_ici dediğimiz
takdirde bu koşul şu şekilde yazılabilir :
if ((final>49)&&(yil_ici>39))
{
printf(“Dersi gectin, harika!...\n”);
}
else
{
printf(“Maalesef bir dahaki seneye...\n”);
}
Bu koda göre farklı durumlardaki öğrenciler için ekrana çıkarılan uyarı şu şekilde olur:
final = 50,
yil_ici = 60
: İlk durum doğru, ikinci durum doğru, sonuç doğru :
ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
final = 70
yil_ici = 40 : İlk durum doğru, ikinci durum yanlış, sonuç yanlış :
ekranda Maalesef bir dahaki seneye... yazar.
final = 48
yil_ici = 55 : İlk durum yanlış, ikinci durum doğru, sonuç yanlış :
ekranda Maalesef bir dahaki seneye... yazar.
final = 30
yil_ici = 45 : İlk durum yanlış, ikinci durum yanlış, sonuç yanlış :
ekranda Maalesef bir dahaki seneye... yazar.
Görüldüğü gibi ikinci durumda alınan final notu, birinci durumdakinden yüksek
olmasına rağmen, birinci durumda öğrenci geçerken ikinci durumda kalmıştır, çünkü ikinci
koşul yanlıştır, halbuki ve bağlacı ile bağlanan koşullarda sonucun doğru çıkabilmesi için tüm
koşulların doğru olması gerekmektedir.
Veya (Or) mantıksal işlemi kullanılarak : Yalnızca bir tanesinin doğru olmasının,
tüm sonucun doğru olması için yeterli olduğu birleşik koşullar için kullanılır. Bu işlem
koşullar arasına || konarak gerçekleştirilir. Örneğin az önceki öğrenci örneğinin ve ile değil
veya ile birbirine bağlı olduğunu düşünelim. Yani öğrencinin dersi geçebilmesi için hem final
notunun 50 veya daha üstü olması hem de yıl içi ortalamasının 40 veya daha yukarıda olması
yerine bunlardan yalnızca bir tanesi yeterli olsun. Ne kadar güzel olur değil mi? Öğrencinin
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final notuna final, yıl içi ortalamasına da yil_ici dediğimiz takdirde bu koşul şu şekilde
yazılabilir :
……….
if ((final>49) | | (yil_ici>39))
{
printf(“Dersi gectin, harika!...\n”);
}
else
{
printf(“Maalesef bir dahaki seneye...\n”);
}
……….
Bu koda göre az önceki farklı durumlardaki öğrenciler için ekrana çıkarılan uyarı şu
şekilde olur :
final = 50,
yil_ici = 60
: İlk durum doğru, ikinci durum doğru, sonuç doğru :
ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
final = 70
yil_ici = 40
: İlk durum doğru, ikinci durum yanlış, sonuç doğru :
ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
final = 48
yil_ici = 55
: İlk durum yanlış, ikinci durum doğru, sonuç doğru :
ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
final = 30
yil_ici = 45 : İlk durum yanlış, ikinci durum yanlış, sonuç yanlış :
ekranda Maalesef bir dahaki seneye... yazar.
Görüldüğü gibi aynı durumlardaki öğrencilerden koşulun birbirine ve ile bağlanması
halinde yalnızca baştaki koşula sahip öğrenci dersi geçerken; koşulun veya ile bağlanması
halinde ilk 3 duruma sahip öğrenci dersi geçecektir. Veya mantıksal koşulu, ve mantıksal
koşulundan daha geniş aralığa sahip bir koşuldur.
Değil, ve, veya mantıksal koşulları birbirleriyle kombinasyon oluşturarak da
kullanılabilir. Örneğin bir değişkenin 30 ile 40 arasında olması durumunu if ile nasıl yazarız?
Bir seçenek şu şekilde olabilir : Önce if deyimiyle, değişkenin değerinin 41’den küçük olması
durumuna bakarız bunun sağlanması halinde ardından else if ile 29’dan büyük olması
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durumuna bakarız. Böylece 41’den küçük ve 29’dan büyük değerleri elde etmiş oluruz ki bu
da bizim aradığımız aralığa uymaktadır. Bu kod şu şekilde yazılır :
……….
if (x<41)
{

if (x>29)
{
printf(“x degiskeni, aradigimiz degerler icindedir…”);
}
}
……….
Veya tam tersten giderek önce if ile değişkenin değerinin 29’dan büyük olması
durumuna bakarız bunun sağlanması halinde ardından else if ile 41’den küçük olması
durumuna bakarız. Böylece 29’dan büyük ve 41’den küçük değerleri elde etmiş oluruz ki bu
da bizim aradığımız aralığa uymaktadır Bu kod şu şekilde yazılır :
……….
if (x>29)
{
if (x<41)
{
printf(“x degiskeni, aradigimiz degerler icindedir…”);
}
}
Evet bunlar da tabi işe yarayan yöntemler ancak farkettiyseniz bunlardan hangisini
kullanırsak kullanalım 2 adet if deyimi kullanmaktayız : if ve else if deyimleri. Pek çok
değişken için buna bakılacak olması halinde pek çok if-else if deyimi yazmak zorunda kalırız
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ki bu da kodun oldukça büyük miktarlara çıkması anlamına gelir. Bunun yerine bu tip bir
kontrolü tek bir if deyimi içerisinde ve koşulu ile bağlayarak yazabiliriz.
……….
if ((x>29) && (x<41))
{
printf(“x degiskeni, aradigimiz degerler icindedir…”);
}
……….
Buradaki if koşulunu oluşturan deyim, “x 29’dan büyükse ve x 41’den küçükse”
anlamına gelmektedir ki bu da bize aradığımız aralıkta bir x değeri olması koşulunu tek
seferde vermektedir.
İçiçe if Yapıları
Şu ana kadarki kısımda, if-else if yapılarını hep şu şekilde incelemiştik.
……….
if (kosul1)
{
deyim1;
}
else if(kosul2)
{
deyim2;
}
.…….
Bu da bizim için şu anlamlara geliyordu.


İlk bakılması gereken koşul, koşul1’dir.



koşul1’in sağlanması durumunda deyim1 gerçekleştirilir.
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koşul1’in sağlanmaması durumunda ikinci olarak bakılması gereken koşul,
koşul2’dir.
koşul2’nin sağlanması durumunda deyim2 gerçekleştirilir.



Buna göre koşul2’ye yalnızca, koşul1’in sağlanmaması durumunda bakılır. Peki
koşul1’in sağlanması durumunda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden başka bir koşula da
bakmak istersek nasıl bir yapı kullanmalıyız? Ya da bir işlem gerçekleştirdiğimiz anda hemen
sonrasında başka bir koşula bakmak istersek ne yapmalıyız? Bu durumda içiçe if yapısı
kullanmalıyız. İçiçe karşılaştırma ve döngü yapıları programcılıkta sıklıkla kullanırlar.
Az önceki örnekte x değişkeninin değerinin 29 ile 41 arasında olması için bu yapıyı kullandık.
Benzerî örnekler sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Aşağıda basit bir örnek ifade edilmiştir.
if(x<a)
{
if(y<x)
{
if(z<y)
{
printf(“En kucuk z…\n”)
}
else
{
printf(“En kucuk y…\n”)
}
}
}

11.2. Switch Yapısı
Switch yapısı, if yapısının özelleşmiş bir halidir ve bilgisayar programcılığında
kullanılan diğer karşılaştırma yapısıdır. Programın okunurluğu ve anlaşılırlığını arttırmayı
amaçlayan bir yapıdır. Genel yapısı aşağıdaki gibidir :
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switch (kosul_degiskeni)
{
case 1 :
deyimler 1;
break;

case 2 :
deyimler 2;
break;

case 3 :
deyimler 3;
break;
…..
case n :
deyimler n;
break;

default :
deyimler n+1;
}
Bu yapıda koşul bir değişken yapısından oluşur. Bu değişken teker teker case değerleri
ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma en başta ifade edilen 1. case değerinden başlayarak
diğerlerine doğru ilerler. Eğer koşulu ifade eden değişkenin değeri, case etiketinden biri ile
aynı ise o deyim çalıştırılır, diğer deyimlerdeki koşullara bakılmaz ve break deyimiyle
yapıdan çıkılır. Koşul değişkeni, switch yapısındaki hiçbir case değeri ile uyuşmuyorsa bu
durumda yapının sonundaki default ile belirtilen işlem gerçekleştirilir. default değerinden
314

sonra break ifadesinin bulunmadığına dikkat edin. Bunun sebebi, default değerinin zaten
programın sonunda olması ve default değerinde herhangi bir karşılaştırmanın
bulunmamasıdır. Ancak default deyiminin kullanılmasının isteğe bağlı olduğu da
unutulmamalıdır. default deyimi if-else if-else yapısındaki else deyimi ile benzerlik gösterir.
Aşağıda öğrencinin harf notuna göre notunu yorumlandıran bir switch-case yapısı
görülmektedir (WEB : C switch örnekleri).
switch (ogrenci_notu)
{
case ‘A’ : printf(“Mukemmel\n”);
break;
case ‘B’ : printf(“Iyi\n”);
break;
case ‘C’ : printf(“Fena Degil\n”);
break;
case ‘D’ : printf(“Gecer\n”);
break;
case ‘E’ : printf(“Kaldi\n”);
break;
default : printf(“Yanlis not girisi! Notunuzu kontrol edip yeniden giriniz…\n”)
}
Bu koda göre adım adım işlemler şu şekilde gerçekleştirilir :
•
Burada switch deyimi, ogrenci_notu adındaki değişkeni alarak çeşitli değerlerle
karşılaştırmaktadır.
•

Karşılaştıracağı değerlerin ilki A harfidir.

•
Eğer öğrenci notu A harfine eşitse bu durumda ilk case deyimi çalıştırılır ve
ekranda Mukemmel yazar.
•

Ardından klasik programlama mantığına uygun olarak bir sonraki satıra geçilir.

•

Bir sonraki satırdaki break deyimi, kendinden önceki koşul sağlandığı takdirde,
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sonraki koşullara bakma anlamına gelir. Önceki deyim sağlanırsa diğer değerlere bakılmaz ve
sistemden çıkılır.
•
Öğrenci notu A harfine eşit değilse, bu durumda bir sonraki karşılaştırma olan B
karşılaştırmasına geçilir.
•
Eğer öğrenci notu B harfine eşitse bu durumda ikinci case deyimi çalıştırılır ve
ekranda Iyi yazar.
•

Ardından klasik programlama mantığına uygun olarak bir sonraki satıra geçilir.

•
Bir sonraki satırdaki break deyimi, kendinden önceki koşul sağlandığı takdirde,
sonraki koşullara bakma anlamına gelir. Önceki deyim sağlanırsa diğer değerlere bakılmaz ve
sistemden çıkılır.
•
Öğrenci notu B harfine eşit değilse, bu durumda bir sonraki karşılaştırma olan C
karşılaştırmasına geçilir.
•
Eğer öğrenci notu C harfine eşitse bu durumda üçüncü case deyimi çalıştırılır ve
ekranda Fena Degil yazar.
•

Ardından klasik programlama mantığına uygun olarak bir sonraki satıra geçilir.

•
Bir sonraki satırdaki break deyimi, kendinden önceki koşul sağlandığı takdirde,
sonraki koşullara bakma anlamına gelir. Önceki deyim sağlanırsa diğer değerlere bakılmaz ve
sistemden çıkılır.
•
Öğrenci notu C harfine eşit değilse, bu durumda bir sonraki karşılaştırma olan D
karşılaştırmasına geçilir.
•
Eğer öğrenci notu D harfine eşitse bu durumda dördüncü case deyimi çalıştırılır
ve ekranda Gecer yazar.
•

Ardından klasik programlama mantığına uygun olarak bir sonraki satıra geçilir.

•
Bir sonraki satırdaki break deyimi, kendinden önceki koşul sağlandığı takdirde,
sonraki koşullara bakma anlamına gelir. Önceki deyim sağlanırsa diğer değerlere bakılmaz ve
sistemden çıkılır.
•
Öğrenci notu D harfine eşit değilse, bu durumda bir sonraki karşılaştırma olan E
karşılaştırmasına geçilir.
•
Eğer öğrenci notu E harfine eşitse bu durumda beşinci case deyimi çalıştırılır ve
ekranda Kaldi yazar.
•

Ardından klasik programlama mantığına uygun olarak bir sonraki satıra geçilir.
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•
Bir sonraki satırdaki break deyimi, kendinden önceki koşul sağlandığı takdirde,
sonraki koşullara bakma anlamına gelir. Önceki deyim sağlanırsa diğer değerlere bakılmaz ve
sistemden çıkılır.
•
Bunların hiçbiri sağlanmıyorsa, yani ogrenci_notu değişkeni A, B, C, D, E
harflerinden biri değilse, bu durumda default deyimi çalışır ve default deyimi ile birlikte
verilmiş olan işlem gerçekleştirilir. Bu programa göre, ekranda Yanlis not girisi! Notunuzu
kontrol edip yeniden giriniz… yazar.
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Uygulamalar

Kullanıcı tarafından girilen bir sayının, belirlenen herhangi bir eşik değerinden
büyük olup olmadığını belirleyen bir C programı oluşturun.

Kullanıcı tarafından girilen bir sayının çift olup olmadığını belirleyen bir C
programı oluşturun.

Kullanıcı tarafından 3 kenarının değeri girilen bir üçgenin, eşkenar-ikizkenarçeşitkenar üçgen tiplerinden hangisine ait olduğunu belirleyen bir C programı oluşturun.

Kullanıcı tarafından girilen 3 sayıdan hangisinin en büyük, hangisinin en küçük
olduğunu belirleyen bir C programı oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir bilgisayar programında bir veya daha fazla koşula bağlı olarak
gerçekleştirilecek işlemlerin nasıl ifade edileceği hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları

E
koşul

İşlem

1) Yukarıdaki akış şeması, program içerisinde ifade edilecek olduğunda
aşağıdaki yapılardan hangisi ile ifade edilir?
a) if
b) if – else
c) if – else if
d) if – else if– else
e) if – else if– else if
if (not≥90)
{

harf_not=’A’;

}

else if(not≥70)
{

harf_not=’B’;

}

else if(not≥60)
{

harf_not=’C’;

}

else if(not≥50)
{

harf_not=’D’;

}

else if(not≥40)
{

harf_not=’E’;

}

Aşağıdaki 4 soru, verilen if yapısı ile ilgilidir.
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2) Yukarıdaki yapı, switch ile ifade edildiğinde switch (değişken) kısmına
yazılacak olan değişken hangisi olur?
a) not
b) harf_not
c) A
d) else if
e) Bilinemez
3) Yukarıdaki yapıya göre harf notu 47 olan bir kişinin harf notu ne olur?
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
4) Yukarıdaki yapıya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
yapılır.

a) Notu 90 ya da daha büyük olan bir kişi için yalnızca tek bir karşılaştırma işlemi
b) Notu 87 olan bir kişi için toplamda 2 adet karşılaştırma işlemi yapılır.
c) Notu 65 olan bir kişi için toplamda 3 adet karşılaştırma işlemi yapılır.
d) Notu 47 olan bir kişi için toplamda 5 adet karşılaştırma işlemi yapılır.
e) Notu 30 olan bir kişi için toplamda 6 adet karşılaştırma işlemi yapılır.

5) Bu yapıda, tüm öğrencilerin notları harf notlarına çevrilememekte, yalnızca
bazıları çevrilmektedir. Yukarıdaki yapının en sonuna hangi kod parçası eklenirse tüm
öğrencilerin notları harf notuna çevrilebilir?
a) else if(not≥30)
{

harf_not=’F’;

}

b) else if(not≥35)
{

harf_not=’F’;

}
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c) else if(not≥25)
{

harf_not=’F’;

}

d) else if(not≥30)
{

harf_not=’F’;

}

harf_not=’F’;

}

e) else
{

if (koşul1)
{
işlem1;
}
else if(koşul2)
{
işlem2;
}
Sıradaki 2 soru, yukarıdaki kod parçası ile ilgilidir.
6) Yukarıdaki koşul yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) koşul1’in sağlandığı, koşul2’nin sağlanmadığı durumda işlem1 gerçekleştirilir.
b) koşul1’in de koşul2’nin sağlandığı durumda işlem1 gerçekleştirilir.
c) koşul1’in sağlandığı durumda, koşul2’ye bakılmaz.
d) koşul1’in de koşul2’nin de sağlanmadığı durumda işlem2 gerçekleştirilir.
e) koşul1’in sağlanmadığı koşul2’nin sağlandığı durumda işlem2 gerçekleştirilir.
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7) Yukarıdaki koşul yapısında, toplam kaç adet durumda bir işlem yapılmaz ve
programa kaldığı yerden devam edilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

if ((final>49) && (yil_ici>39))
{
printf(“Dersi gectin, harika!...\n”);
}
else
{
printf(“Maalesef bir dahaki seneye...\n”);
}
Sıradaki 3 soru yukarıdaki kod parçası ile ilgilidir.
8) Yukarıdaki yapıya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) final = 50, yil_ici = 60 olan bir öğrenci için ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
b) final = 70, yil_ici = 40 olan bir öğrenci için ekranda Maalesef bir dahaki seneye...
yazar.
c) final = 48, yil_ici = 55 olan bir öğrenci için ekranda Maalesef bir dahaki seneye...
yazar.
d) final = 30, yil_ici = 45 olan bir öğrenci için ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
e) final = 50, yil_ici = 70 olan bir öğrenci için ekranda Dersi gectin, harika!... yazar.
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9) Yukarıdaki yapıda incelenecek toplam kaç durum bulunmaktadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
10) Yıl içi notunun vize ve final olmak üzere 2 adet notun % 50 - % 50 ortalaması
alarak oluşturulduğu varsayılırsa, vize notunun kaç olması öğrencinin, if koşulundaki
şartlardan birini sağlamasına rağmen dersten kalmasına sebep olabilir?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60

CEVAPLAR
1 – a, 2 – a, 3 – e, 4 - e, 5 – e, 6 – d, 7 – a, 8 – d, 9 - d, 10 - a

,
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12. PROGRAM AKIŞ KONTROL DEYİMLERİ: DÖNGÜLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. For Yapısı
12.2. While Yapısı
12.3. Do-While Yapısı
12.4. İçiçe Döngü Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bir öğretim üyesi 50 öğrencilik bir sınıftaki tüm öğrencilerin ders notlarını

bilgisayar programı ile girmek istiyorsa, bu bilgisayar programında ne tip bir yapı kullanması
gereklidir?


Kullanıcı tarafından girilen bir karakter dizisindeki harflerin her birinin sesli-

sessiz harf oluşunu belirleyecek olan bir C programında ne tip yapılar kullanılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


1’den fazla kez (belirli ya da belirsiz bir sayıda) yapılacak olan işlemlerin nasıl

ifade edileceğini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


For



While



Do while



Tekrar



Döngü



Çevrim
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Giriş
Pek çok bilgisayar programında bazı işlemler 1’den fazla kez (bilinen veya bilinmeyen
bir sayıda) gerçekleştirilir. Bu amaçla döngü yapıları kullanılır. Döngülerin kaç kez çalışacağı
çoğunlukla bir sayaçla belirlenir. Elbette ki döngülerin bilgisayar programlarında
kullanılacağı yerlerle ilgili binlerce örnek verilebilir. Burda yalnızca fikir edinilebilmesi
açısından birkaç örnek ifade edilmiştir.
•
1’den n’e kadar herhangi bir özelliğe sahip sayıları (tek, çift, 5’e bölünebilen,
50’den küçük, asal vb) bulma şeklindeki işlemlerde döngü kullanılması gereklidir. Çünkü
sözkonusu işlem 1 kez değil, 1’den başlayıp n sayısına ulaşıncaya kadar gerçekleştirilecektir.
•
Kullanıcıdan n adet değerin girileceği programlarda döngü kullanılması gerekir.
Çünkü kullanıcıdan 1 adet değil, n adet değer alınacaktır. Buna göre gerek kullanıcıdan n adet
değer almak, gerek kaçıncı değerin alındığını takip etmek amacıyla döngü kullanılmalıdır.
•
n sayısının faktöriyeli bulunurken döngü kullanılmalıdır. Çünkü n sayısının
aktöriyeli, 1’den n’e kadar olan sayıların çarpımı şeklinde elde edilir.
•
ab şeklindeki bir ifade ancak bir döngü sayesinde elde edilebilir, çünkü bu ifade
a sayının b kadar kendisiyle çarpılması sonucunda elde edilir. Buna göre a sayısının kaç kez
kendisi ile çarpıldığını takip edebilmek amacıyla döngü kullanılması şarttır.
•
1’den n’e kadar sayıların toplanması ya da kullanıcı tarafından girilen n adet
sayının toplanması gibi işlemler, döngü ile gerçekleştirilebilir.
•

Bir sayının asal olup olmadığını bulmak için döngüye ihtiyaç vardır, çünkü
sayının asal olup olmadığına karar vermek için sayının başka sayılara (örneğin 1’den
kendisinin yarısına kadar olan sayılara) bölünüp bölünmediği kontrol edilmelidir.
•
Bir sınıftaki öğrencilerin üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmek istediğimiz
varsayalım. Örneğin her öğrencinin vize notunu kullanıcıdan alıp ortalamayı hesaplamak
istiyoruz. Bu durumda gene bir döngüye ihtiyacımız olacaktır.
C dilinde (ve pek çok programlama dilinde) 3 tip döngü vardır (WEB : Her Yönüyle C
Döngüleri). Bunlar :


for döngüsü



while döngüsü



do-while döngüsüdür.

Bu döngüler yalın haliyle ya da birbirlerinin içine geçmiş bir şekilde kombinasyonlarla
kullanılabilirler.
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12.1. For Yapısı
Bir veya daha fazla deyimi istenildiği kadar tekrarlamak için kullanılan bir döngü
yapısıdır.
Genel gösterilişi aşağıdaki gibidir :
for (baslangic_ifadesi;

denetim_ifadesi;

degisim_ifadesi)

{
deyim1;
deyim2
……
deyim n;
}
Burada eğer tek bir deyim gerçekleştiriliyorsa {} işaretlerine gerek yoktur ve ifade
for (baslangic_ifadesi; denetim_ifadesi; degisim_ifadesi;)
{
deyim1;
}
şeklinde yazılabilir.
Bu kodun Türkçe karşılığı şu şekildedir. “baslangic_ifadesine sahip olan sayac, her
adımda degisim_ifadesi kadar artı ya da eksi yönde değiştirilerek, denetim_ifadesi ile
adlandırılan kısma ulaşıncaya kadar aşağıda verilen işlemleri gerçekleştir.”
for döngüsünü oluşturan ana satırı
degisim_ifadesi;) satırını inceleyelim.

for (baslangic_ifadesi; denetim_ifadesi;

baslangic_ifadesi : for döngüsünün sayacının başlangıç noktasını ifade etmektedir.
Sayaç değeri, yapılacak işleme göre farklı değerler alabilir, ancak en genel kullanım sayacın 0
ya da 1 değeri ile başlamasıdır.
Buradaki ifadeler
i = 0;
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i = 1;
sayac = x;
ilk_sayac = 5;
gibi ifadeler olabilir.
denetim_ifadesi : Sayacın nereye ya da diğer bir deyişle hangi noktaya kadar
ilerleyeceğini
ifade eden deyimdir.
Buradaki ifadeler
x < 10;
x > 20;
i<x ;
i< = 10;
i!= sayi_miktari;
x >= 0;
gibi ifadeler olabilir. Bu ifadelerin tümü, bir değişkenin bir değere ulaşmasına kadar
olan durumu ifade eder. Yapılacak işlem, değişkenin bu durumu süresince devam edecektir.
degisim_ifadesi : Sayacın, başlangıç noktasından, arzu edilen noktaya gelinceye kadar
her adımda nasıl değişeceğini ifade eder. Genelde arttırım ifadesi olmakla beraber eksiltme ya
da çarpma bölme gibi ifadeler de kullanılabilir.
Buradaki ifadeler
i++;
i = i+1;
i - -;
i = i-1;
sayac = sayac*2;
x = x+ 5;
y = y-3;
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y = y/2;
gibi ifadeler olabilir.

Bu değişim for ifadesinin çalıştığı her adım için gerçekleştirilir ve karşılaştırma
yeniden yapılır.
for (i = 0 ; i <5 ; i++)
{
deyim1;
}
şeklindeki bir kod parçası i’nin 0,1,2,3 ve 4 değerleri olmak üzere 5 kez çalışır.
•
Başlangıçta i’nin 0 olduğu verilmiştir. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile
karşılaştırılır, i’nin yani 0’ın 5’ten küçük olduğu görülür, deyim gerçekleştirilir, i 1 kez ve 1
adım arttırılır.
•
Şu anda i’nin değeri 1’dir. for döngüsü yeniden çalıştırılır. Aynı işlemler
yeniden yapılır. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile karşılaştırılır, i’nin yani 1’in 5’ten küçük
olduğu görülür, deyim gerçekleştirilir, i 1 kez ve 1 adım arttırılır.
•
Şu anda i’nin değeri 2’dir. for döngüsü yeniden çalıştırılır. Aynı işlemler
yeniden yapılır. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile karşılaştırılır, i’nin yani 2’nin 5’ten küçük
olduğu görülür, deyim gerçekleştirilir, i 1 kez ve 1 adım arttırılır.
•
Şu anda i’nin değeri 3’dir. for döngüsü yeniden çalıştırılır. Aynı işlemler
yeniden yapılır. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile karşılaştırılır, i’nin yani 3’ün 5’ten küçük
olduğu görülür, deyim gerçekleştirilir, i 1 kez ve 1 adım arttırılır.
•
Şu anda i’nin değeri 4’tür. for döngüsü yeniden çalıştırılır. Aynı işlemler
yeniden yapılır. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile karşılaştırılır, i’nin yani 4’ün 5’ten küçük
olduğu görülür, deyim gerçekleştirilir, i 1 kez ve 1 adım arttırılır.
•
Şu anda i’nin değeri 5’tir. for döngüsü yeniden çalıştırılır. Aynı işlemler yeniden
yapılır. i, karşılaştırma değeri olan 5 ile karşılaştırılır, i’nin yani 5’in 5’ten küçük olmadığı
görülür, deyim gerçekleştirilmez. Programın sonraki kısmına geçilir.
Örneğin faktöriyel bulmak için şu şekilde bir kod kullanılmış olabilir :
int main ()
{
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int i, sonuc=1;
int x;
printf(“Faktoriyelini aldirmak istediginiz sayi kactir?\n”);
scanf(“%d”, &x);
for(i=1; i<=x; i++)
sonuc = sonuc*i;
printf(“%d sayisinin faktoriyeli=%d”,x,sonuc);
return 0;
}
Buradaki for satırı, for(i=1; i<=x; i++) i’nin 1’den başlaması, i x’ten küçük eşit
olduğu sürece i’nin her adımda 1 arttırılması durumunu ifade etmektedir. Peki her adımda
for’un gerçekleştirmesini istediğimiz işlem(ler) nelerdir? Yalnızca sonuc değerinin i ile
çarpılarak kendisi yerine geçmesini anlatan sonuc = sonuc*i; satırı her adımda çalışır. Bir
sonraki printf satırı her adımda çalışmaz, çünkü bir blok {} işareti ile for’a bağlı değildir.
Diğer bir deyişle ancak for’un çalışması bittikten sonra çalışır.

12.2. While Yapısı
For döngüsü ile aynı amaç için kullanılan bir döngü tipidir, ancak yapısı for
döngüsüne göre daha esnektir. For döngüsünde yalnızca arttırma veya azaltma veya buna
benzer yöntemlerle kontrol yapılabilirken, while’daki yöntemler daha çeşitlidir. Genel yapısı
şu şekildedir :
while(kosul)
{
deyimler;
degisim_ifadesi;
}
Buradaki degisim_ifadesi, for yapısındakine benzer şekilde arttım, azaltım olabileceği
gibi, herhangi bir ortamdan (kullanıcı, dosya, başka bir sistem vs) bir eleman almak ve onu
koşul ile karşılaştırmak şeklinde de olabilir. Aşağıda bazı while döngüsü örnekleri
bulunmaktadır.
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ÖRNEK 1 :
int i = 1;
while (i<11)
{
printf(“%d. sayi %d’dir\n”,i,i);
i++;
}
Bu örnekte, döngünün başında 1 ilk değerine ait olan i sayacı, while döngüsü
içerisinde her adımda 1 arttırılarak 11’e ulaşıncaya kadar, ekranda o andaki sayının yazılması
sağlanmaktadır. Bu programın çıktısı şu şekilde olur :
1. sayi 1’dir
2. sayi 2’dir
3. sayi 3’dir
4. sayi 4’dir
5. sayi 5’dir
6. sayi 6’dir
7. sayi 7’dir
8. sayi 8’dir
9. sayi 9’dir
10. sayi 10’dir

ÖRNEK 2 :
int i = 100;
while (i>0)
{
printf(“%d. sayi %d’dir\n”,100-i,i);
i--;
}

335

Bu örnekte, döngünün başında 10 ilk değerine ait olan i sayacı, while döngüsü
içerisinde her adımda 1 azaltılarak 0’a ulaşıncaya kadar, ekranda o andaki sayının yazılması
sağlanmaktadır. Bu programın çıktısı şu şekilde olur :
10. sayi 10’dir
9. sayi 9’dir
8. sayi 8’dir
7. sayi 7’dir
6. sayi 6’dir
5. sayi 5’dir
4. sayi 4’dir
3. sayi 3’dir
2. sayi 2’dir
1. sayi 1’dir

12.3. Do-While Yapısı
Kimi zaman, bazı döngülerde koşul belirlenmeden deyimlerin bir kez işletilmesi ve
daha sonra koşulun kontrol edilmesi istenebilir. Bu durumda öncelikle deyimi bir kez işleten
ardından kontrol eden do while yapısı kullanılır. Genel yapısı şu şekildedir (Griffiths, 2012):
do
{
deyimler;
}while (kosul);
Bu yapıda koşul kontrol edilmeden deyimler bir kez çalıştırılır, ardından koşul ifadesi
kontrol edilir. Aşağıda bir do while yapısı örneği verilmiştir.
do
{
printf ("Isleminizi giriniz\n");
printf ("Toplama icin +, Cikarma icin -, Carpma icin *, Bolme icin / girin\n");
islem = getchar();
….
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printf("Isleminize devam edecek misiniz? Edecekseniz e, etmeyecekseniz h
giriniz\n");
secenek = getchar();
} while (secenek == ‘e ’);
Burada, öncelikle ekranda, kullanıcının işlemini girmesini isteyen bir yazı yazarak,
kullanıcının seçeneğini harf olarak girmesi istenir. Ardından kullanıcının bu değeri girmesi ile
birlikte, işlemine devam edip etmeyeceğini soran bir yazı önümüze çıkar. Kullanıcı eveti ifade
eden e harfini girdiği sürece aynı işlem devam edecektir. Normal bir while döngüsünden
farklı olarak kullanıcının gireceği seçenek kontrol ettirilmeden döngü bir kez mutlaka çalışır.
Daha sonra döngünün koşulu kontrol edilir. Döngünün koşulu, yani (secenek= = ‘e’) olması
durumu devam ettiği sürece kullanıcıdan işlem isteme işlemi tekrar tekrar gerçekleşir.
Şekil 12.1’de bu programın çalışması sonucunda ortaya çıkacak olan program ekranı
görünmektedir.

Şekil 12.1: Program Çalışma Ekranı

12.4. İçiçe Döngü Yapıları
Konunun başında da ifade edildiği gibi, döngü yapıları gerektiği zaman yalnız,
gerektiği zaman ise, birlikte kullanılır. Bu beraber kullanım genelde döngü yapılarının içiçe
geçmesi şeklinde olur. Peki bu içiçe kullanımlara ne zaman ihtiyaç duyulur?
•
Matris işlemlerinde 1 adet döngü yeterli olmayacaktır. Çünkü 1 adet döngü
yalnızca 1 satırdaki ya da 1 sütundaki verileri alabilir. Her satır ile her sütunun kesişmesinde
bulunan değerleri alabilmek amacıyla satırları ifade eden bir döngü ve içerisinde sütunları
ifade eden bir döngü daha bulunmalıdır.
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•
Sınıftaki 20 öğrencinin her birinin vize, final ve quiz notlarını alıp bir ortalama
hesaplamak istediğimizde tek bir döngü yeterli olmaz. Çünkü tek bir döngü ile yalnızca
öğrenciler ifade edilebilir. Öğrencilerin 1’den çok notu olduğuna göre bu durumda 1 döngü
daha yazılmalıdır.
•
Kare, dikdörtgen gibi yapılan işlemlerde; örneğin kare şeklinde bir odanın her
metrekaresine bir eşya yerleştirmek istendiğinde, ya da bir bahçenin her kısmına ağaç
yerleştirilmek istendiğinde tek bir döngü yeterli olmaz. 1 adet döngü yalnızca şeklin bir
kenarını ifade edecektir, her kenarın her karşılık gelen noktasını bulabilmek için içiçe 2
döngüye ihtiyaç duyulacaktır.
•
Eğer şeklimiz 3 boyutluysa örneğin bir odadan bahsediyorsak genellikle 3 adet
içiçe döngüye ihtiyaç duyarız. Çünkü bir oda 3 boyutlu bir mekandır ve eni, boyu, yüksekliği
vardır. Diyelim ki bunların her kesiştiği nokta ile ilgili bir işlem yapmak istiyoruz, bu
durumda en, boy ve yüksekliğin kesiştiği noktaları göstermek için her birini bir döngü
olacağını düşünecek olursak toplamda 3 adet döngüye ihtiyaç duyulur.
•
1’den n’e kadar olan sayıların birbiriyle çarpımından oluşan bir çarpım tablosu
yazmak istediğimizde bir adet döngü yeterli olmayacaktır. Çünkü örneğin 1’den 10’a kadar
olan sayılar için bu çarpım tablosu oluşturulurken, her sayı için her sayı ile çarpımının
bulunması yani 10*10 = 100 adet sayının elde edilmesi gerekecektir.
1 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
1 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
2 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
2 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
3 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
3 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
4 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
4 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
5 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
5 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
6 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
6 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
7 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
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7 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
8 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
8 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
9 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
9 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
10 sayısı için 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sayıları ile çarpım yapılacaktır.
10 sayısı için bu sayıların hepsi ile çarpılmasını sağlayacak bir döngü yapılmalıdır.
Zaman içerisinde C dili ile ilgili yapılan örneklerde bu yapıların kullanımı daha iyi bir
biçimde anlaşılacaktır.
İçiçe döngüler, dıştaki de içteki aynı tip olanlar, yani içiçe for, içiçe while, içiçe do
while gibi ve dıştaki ile içteki döngülerin farklı olduğu döngüler olarak ifade edilebilir. İçiçe
döngülerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunları ifade etmeden önce içiçe
döngülerde ilk çalışan döngüye dıştaki döngü, dıştaki döngünün her adımında çalışan ve daha
sonra karşılaşılan döngüye içteki döngü denildiğini belirtelim.
Dışardaki döngü ile içerdeki döngünün sayaçları birbirinden farklı olmalıdır, yoksa
yanlış durumlar ortaya çıkabilir. Diğer dikkat edilmesi gereken, içteki döngü bittikten sonra
her seferinde sayacın baştaki değere geri döndürülmesi ve böylece sonraki adıma
geçildiğinde içteki döngünün yeniden komple çalışmasını sağlamaktır. for yapısı, özellikleri
itibariyle bunu otomatik olarak sağlar, ancak while kullanıldığı zaman bu duruma mutlaka
dikkat edilmelidir. Bunları örneklerle gösterelim. Ancak öncesinde içiçe döngü yapılarının
genel yazım şeklini vermekte fayda olduğunu düşünüyorum.
İçiçe for yapısı : 2 ya da daha fazla for yapısından oluşan bir yapının genel yazım şekli
şu şekildedir :
for(ilk_sayac_baslama_degeri; ilk_sayac_denetim_ifadesi;ilk_sayac_degisim_ifadesi)
{

for(ikinci_sayac_baslama_degeri;ikinci_sayac_denetim_ifadesi;ikinci_sayac_degisim
_ifadesi)
{
…………………
for(n.sayac_baslama_degeri; n.sayac_denetim_ifadesi; n.sayac_degisim_ifadesi)
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{
her_dongunun_calismasi_durumunda_yapilacak_islem(ler);
……………………
}
}
yalnizca_ilk_dongunun_calismasi_durumunda_yapilacak_islem(ler);
}
İçiçe while yapısı : 2 ya da daha fazla while yapısından oluşan bir yapının genel yazım
şekli şu şekildedir :
ilk_sayac_baslangic_degeri; ikinci_sayac_baslangic_degeri;n.sayac_baslangic_degeri;
while(ilk_sayac_denetim_ifadesi)
{
while(ikinci_sayac_denetim_ifadesi)
{
…………………….
while(n.sayac_denetim_ifadesi)
{
her_dongunun_calismasi_durumunda_yapilacak_islem(ler);
n.sayacin_arttirim_ifadesi;
}
…………………….
ikinci_sayacin_arttirim_ifadesi;
ucuncu_sayacin_baslangic_degerine_geri_donmesi;
}
ilk_sayacin_arttirim_ifadesi;
ikinci_sayacin_baslangic_degerine_geri_donmesi;
}
Kodunu yazacağımız problem az önce de bahsi geçen algoritmik olarak ifade edilmeye
çalışılan çarpım tablosu olsun. Basit olması açısından 1’den 5’e kadar olan sayıların çarpım
tablosunu ele alalım. Buna göre dıştaki döngüde de içteki döngüde de sayacın 1’den 6’ya
kadar gitmesi gerektiği açıktır. Kod şu şekilde olacaktır.
…………
1 for(i = 1; i<6 ; i++)
2{
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3 for(j = 1; j<6 ; j++)
4

{

5

printf(“%d * %d = %d\n”, i,j,i*j);

6

}

7

printf(“\n”);

8}
…………
Şimdi bu kodun gerekli satırlarını adım adım anlatalım.
1. satır, içiçe yazılan for döngüsünün dıştaki döngüsünü ifade etmektedir ve i 1’den
başlayacak şekilde 6’dan küçük olduğu sürece, diğer bir deyişle 5 oluncaya kadar 1’er
arttırımla arttırılacaktır anlamına gelir. Buradaki başlama ifadesi i’nin 1 olması; denetim
ifadesi i’nin 6’dan küçük olması ve değişim ifadesi de i’nin birer birer arttırılmasıdır.
3. satır, içiçe yazılan for döngüsünün içteki döngüsünü ifade etmektedir ve j 1’den
başlayacak şekilde 6’dan küçük olduğu sürece, diğer bir deyişle 5 oluncaya oluncaya kadar
1’er arttırımla arttırılacaktır anlamına gelir. Buradaki başlama ifadesi j’nin 1 olması; denetim
ifadesi j’nin 6’dan küçük olması ve değişim ifadesi de j’nin birer birer arttırılmasıdır.
5. satır, bu döngülerin yaptırmak istediği deyimi anlatmaktadır ve ekrana ilk sayaç ile
ikinci sayacın çarpımını yazdıracaktır. Yani dıştaki döngü 3. kez çalışıyorsa ve i sayacının
değeri 3 ise; içteki döngü ise 3 değeri için 2. kez çalışıyorsa yani j sayacının değeri 3 ise, buna
göre ekrana 6 yazdıracaktır. Daha doğrusu kodu doğru bir biçimde yazdıysak 6 yazdırmalıdır.
7. satıra gelindiğinde içteki döngünün bir seferlik çalışması bitmiş ve sonraki sefere
geçilmiş demektir. Biz bu çarpım tablosunu ekranda 5 5 gruplandırılmış bir şekilde daha
rahat görebilmek için böyle bir alt satıra geçme satırı ekledik. Ama kodun çalışması için
zorunlu bir satır değildir.
Şekil 12.2, bu kodun derleyiciye yazıldığı kod kısmını ve sonucunda ortaya çıkan
ekran görüntüsünü göstermektedir.
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a) İçiçe for Döngüsü Örneği – Kod Kısmı

b) İçiçe for Döngüsü Örneği – Ekran Kısmı
Şekil 12.2: İçiçe for Döngüsü Örneği
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İçiçe for örneğini verdikten sonra bir içiçe while örneği verelim. Bunun için uzaklara
gitmeyelim ve az önce verdiğimiz örneği, while ile yazmaya çalışalım.
while yapısı, özellikleri itibariyle, başlangıcı, denetimi, arttırımı aynı satırda değil
farklı farklı satırlarda yapmaktadır. Sayacın başlangıç değeri döngünün dışında, döngüden
önce verilmelidir. Arttırım miktarı da döngünün içerisinde gerçekleşmelidir. Buna göre az
önceki örneğin while yapısı ile yazılmış versiyonu şu şekilde olur:
…………
1
i = 1;
2
j = 1;
3
while(i<6)
4
{
5
while(j<6)
6
{
7
printf(“%d * %d = %d\n”, i,j,i*j);
8
j++;
9
}
10
i++ ;
11
j = 1;
12
printf(“\n”);
13
}
Şimdi bu kodun gerekli satırlarını adım adım anlatalım.
1. ve 2. satırda i ve j sayaçlarının ilk değerleri verilmiştir. for döngüsünden farklı
olarak while döngüsünde sayaçların ilk değerlerinin hem de döngü başlamadan önce verilmesi
gerektiğini ifade etmiştik.
3. satır, çarpım tablosunda ilk değer olacak sayıları ifade eden dıştaki döngüdür. Bu
satırın tam olarak anlamı “i değeri 6’dan küçük olduğu sürece aşağıdaki işlemleri
gerçekleştir” cümlesine karşılık gelir. 5. satır, çarpım tablosunda ikinci değer olacak sayıları
ifade eden içteki döngüdür. Bu satırın tam olarak anlamı “j değeri 6’dan küçük olduğu sürece
aşağıdaki işlemleri gerçekleştir” cümlesine karşılık gelir. 7. satır, içiçe oluşturulmuş bu
döngülerin yapmak istediği işlemi ifade eder. Burada o anki sözkonusu i ve j değerlerinin
çarpımı ekranda gösterilmektedir. 8. satırda, içteki döngünün sayacı olan j arttırılmakta ve
içteki döngünün bir kez daha çalıştırılması sağlanmaktadır. Bu işlem j, 6’dan küçük olduğu
sürece sürecek ve j = 6 olduğu takdirde içteki döngüden çıkılacaktır.
10. satıra gelindiğinde içteki döngü 1 turunu daha (kaçıncı turu olduğu önemli değil)
tamamlamış ve içteki döngüden çıkılarak dıştaki döngüye gidilmiş anlamına gelir. Buna göre
dıştaki döngünün çalışabilmesi için dıştaki döngünün sayacı olan i 1 arttırılır. Bu durum i
sayacının değeri 6’dan küçük olduğu sürece devam eder ve i sayacının her değeri için içteki
döngü bir tur (burada 5 kez çalışma anlamına gelmektedir) çalışacaktır. 11. satır, belki de
içiçe döngülerin en önemli püf noktalarından birini ifade eden satırdır. Yukarıda bu konudan
biraz bahsedilmişti ancak ayrıntılı olarak bir kez daha açıklamakta fayda vardır.
Açıklamamızı bu örnek üzerinden gerçekleştirelim ki daha rahat anlaşılsın. Öncelikle
343

dışardaki döngü çalışacak ve i’nin 6’dan küçük bir değer olması halinde içteki döngüye
geçecektir. İçteki döngü j 1’den başlayarak 6’dan küçük olduğu sürece çalışacak ve i’nin bir
sonraki değeri için çalışmak üzere döngüden çıkacaktır. Buna göre i’nin 1 arttırılması oldukça
normaldir, ancak j başlangıç değerine dönülmediği takdirde herhangi bir işlem yapılamaz,
çünkü içteki döngüden çıkıldığında j zaten 6 değerine ulaşmıştır, eğer 1 değerine indirilmezse
hiçbir işlem yapmayacaktır.
12. satır, sözkonusu kodun for yapısı ile gerçekleştirilmiş versiyonunda olduğu gibi,
ekran görüntüsünü düzenli bir şekilde gösterebilmek için yapılmıştır, herhangi bir
zorunluluğu yoktur. Şekil 12.3, bu kodun derleyiciye yazıldığı kod kısmını ve sonucunda
ortaya çıkan ekran görüntüsünü göstermektedir. Sözkonusu kod parçasında sıklıkla yapılması
olası bazı hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar genel olarak aşağıda ifade edilmiş ve her biri için
derleyicinin nasıl tepki vereceği şekillerle ifade edilmiştir.

a) İçiçe while Döngüsü Örneği – Kod Kısmı
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b) İçiçe while Döngüsü Örneği – Ekran Kısmı
Şekil 12.3: İçiçe while Döngüsü Örneği
HATA 1:
İçteki döngüden, dıştaki döngüye dönerken içteki döngünün sayacı olan j’yi 1’e
getirmeyi unutmak. Şekil 12.4 bu hata sonucunda neler olacağını göstermektedir.

a) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 1– Kod Kısmı
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b) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 1– Ekran Kısmı
Şekil 12.4: İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 1
Görüldüğü gibi bu kod parçası yalnızca i’nin 1 olması durumunda çalışmıştır. Bu da şu
anlama gelmektedir, dıştaki döngü yalnızca 1 kez çalışmıştır, içteki döngü ise yalnızca 1 kez
turunu tamamlamıştır (5 kez çalışmıştır). İçteki döngü 1 turunu bitirip yeni turunu çalıştırmak
için dış döngüye çıkmak istediğinde dışardaki döngünün sayacı olan i 1 arttırılarak 2 olmuştur
(bu ekran görüntüsü oluştuğunda i’nin değeri esasında 2 olmuştur ancak o sırada bir printf
bulunmadığı için görünmemektedir) ve içteki döngünün çalışması için hazır duruma gelmiştir.
İçteki döngü çalışmaya başlamıştır (içteki döngünün çalışmadığını düşünmeyin, çalışmaya
başlamıştır ancak karşılaştırma sonucunda bir işlem yapmasını gerektirecek herhangi bir
durum sağlanmamıştır). İlk başta yapılan karşılaştırma şu şekilde olacaktır. 6<6 mı? Çünkü o
sırada j değişkeninin değeri önceki döngüden kalma şekilde 6’dır. Bu karşılaştırmanın sonucu
doğru çıkmayacağı için döngüye girilmez ve program bu kadarla kalır.
HATA 2:
İçteki döngünün sayacı olan j’yi, içteki döngüde değil, dıştaki döngüde arttırmaya
çalışmak. Şekil 12.5 bu hata sonucunda neler olacağını göstermektedir.
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a) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 2– Kod Kısmı

b) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 2– Ekran Kısmı
Şekil 12.5: İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 2
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Bu durumda ekranda sonsuz kere 1 * 1 = 1 yazmaktadır. Buraya kopyalayabilmek
amacıyla tabi ki bir noktada programı durdurup screenshot’ını aldım, yoksa sonsuza kadar
giden bir program sözkonusudur. Peki neden sonsuza kadar giden bir durum sözkonusu oldu
dersiniz? Kodun gidişatını anlamaya çalışalım. Dıştaki döngüye girilir. Bu durumda i = 1 olur
ve içteki döngüye girilir. İçteki döngünün başlangıcında j =1’dir. Buna göre i = 1, j = 1
durumu için printf fonksiyonu çalışır.
Esasında içteki döngünün j = 6 oluncaya kadar 5 kez çalışması gerekmektedir yani
programcı tarafından o şekilde planlanmıştır. Ancak bunun için j sayacının arttırılması
gerekmektedir. Halbuki içteki döngüde bu arttırımı yapacak herhangi bir kod parçası yoktur.
Buna göre içteki döngü sonsuza kadar 1’de kalacak ve sonsuza kadar aynı metni ekrana
yazdıracaktır.
HATA 3:
Hata 2’nin tersine, dıştaki döngünün sayacı olan i’yi, dıştaki döngüde değil; içteki
döngüde arttırmaya çalışmak. Şekil 12.6 bu hata sonucunda neler olacağını göstermektedir.

a) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 3– Kod Kısmı
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b) İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 3– Ekran Kısmı
Şekil 12.6: İçiçe while Döngüsü Örneği – HATA 3
Evet bu durumda olan biteni anlamaya çalışalım. i = 1, j = 1 şeklinde dıştaki döngü
çalışmaya başlayarak, içteki döngüye geçilir. İçteki döngü çalıştırılır ve ardından hem i hem j
1 arttırılır, yani bu durumda i = 1 için j’nin, 2,3,4,5 olma durumları atlanmış olur. Buna göre
yeni durumda i de j de 2 değerine sahipken kod bir kez daha çalışır. Benzerî şekilde daha
içteki döngü çalışmasını tamamlamamışken hem i hem de j değerleri 1 kez daha arttırılır. Bu
durum i ve j değerleri 6 oluncaya kadar devam eder.
İçiçe döngülerde dıştaki döngü ile içteki döngünün çalışma sayısı aynı olmaz. Dıştaki
döngü yalnızca sayacın başlangıç değerinden varması planlanan noktaya kadarki aralık için
çalışırken, içteki döngü her seferinde kendi turunu tamamladığından iki sayacın çarpımı kadar
çalışır. Örneğin 1’den 6’ya kadar olan sayıların çarpım tablosunu hazırlayan yukarıdaki içiçe
döngüde, dış döngü yalnızca 5 kez çalışırken, içteki döngü her sayı için 5 kez yani toplamda
5*5 = 25 kez çalışır. Bu açıdan içiçe döngüler, göründüklerinden daha ağır bir yük
sahibidirler.
Bu örnek sayesinde içiçe for ve içiçe while döngülerini ayrıntılı bir biçimde görmüş
olduk. Bunların dışında bir önceki bölümde gördüğümüz karşılaştırma ifadeleri, özellikle if,
sıklıkla diğer döngü tiplerinin içerisinde kullanılır. Bunlar da bir nevî içiçe döngü olarak ifade
edilebilir. Şimdi bu durumu incelemeye çalışalım.
1’den 10’a (ya da herhangi başka bir n sayısına) kadar olan sayıların toplamını
gerçekleştirecek olsak yalnızca bir adet while döngüsüne ihtiyacımız vardır (Aslında genel
olarak bir adet döngü deyimine ihtiyacımız vardır dersek daha doğru olur, çünkü aynı amaç
için bir for yapısı da kullanılabilir) ve bu işlemi gerçekleştiren kod aşağıdaki gibi olur :
……..
i = 1; toplam = 0;
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while(i<11)
{
toplam = toplam + i ;
i++;
}
printf(“Sayilarin toplami %d’dir\n”,toplam);
……..
Burada sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 sayıalrı için işlem gerçekleştirilir ve tüm
sayılar adım adım toplanır.
Peki yalnızca tek sayıları, yalnızca çift sayıları ya da yalnızca 3’e bölünebilen sayıları
toplamak istediğimizde nasıl bir kod yazmalıyız?
Bu durumda döngüyü öyle bir
ayarlamalıyız ki tüm sayıları toplamasın ve bizim ihtiyacımız sayıları ayırarak toplasın, yani
diğer bir deyişle bazı kriterlere uyan sayıları toplarken bazılarını toplamasın. Bu kriteri nasıl
ifade edeceğiz diye soracak olursanız, onun cevabı da işte if yapısıdır. Dış döngümüz while
olmalı ancak while döngüsünün içerisine bir if eklemeliyiz ki, hangi sayıları toplayacağına,
hangilerini esgeçeceğine karar versin.
1’den 10’a kadar yalnızca tek sayıları toplayan bir döngü şu şekilde yazılır.
……..
i = 1; toplam = 0;
while(i<11)
{
if(i%2= =1)
{
toplam = toplam + i ;
}
i++;
}
printf(“Sayilarin toplami %d’dir\n”,toplam);
……..
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Bu kod parçası tüm i değerlerini toplamayacaktır. Çünkü dikkat edilirse while
ifadesinden hemen sonra, yani henüz toplama işlemi ya da başka bir işlem yapılmadan önce if
ifadesi yani karşılaştırma konulmuştur. Buna göre while döngüsünün içerisine giren değerler
öncelikle karşılaştırma işleminden geçirilecek, buna göre işlem yapılmasına ya da
yapılmamasına
(bu kod için değerin toplanmasına ya da toplanmadan geçilmesine) karar verilecektir.
Sayacın 1 arttırılmasını sağlayan i++; deyiminin if yapısının içerisinde değil, if yapısından
sonra yazıldığına dikkat edin. Bunun sebebi sayacın arttırılmasının if yapısına yani
karşılaştırmaya bağlı olmamasıdır. Sonuçta i değeri toplam’a eklense de 1 arttırılarak bir
sonraki değere geçecektir, toplam’a eklenmese de 1 arttırılarak bir sonraki değer geçecektir.
1’den 10’a kadar yalnızca çift sayıları toplayan bir döngü ise şu şekilde yazılır. Önceki
döngüye göre değişen yalnızca mod alındığı zaman işlemin sonucunun karşılık geleceği
değerdir.
i = 1; toplam = 0;
while(i<11)
{
if(i%2= = 0)
toplam = toplam + i ;
i++;
}
printf(“Sayilarin toplami %d’dir\n”,toplam);
Benzer şekilde 1’den 10’a kadar yalnızca 3’e bölünebilen sayıları toplayan bir kod
parçası ise aşağıdaki şekilde olur :
i = 1; toplam = 0;
while(i<11)
{
if(i%3= = 0)
toplam = toplam + i ;
i++;
}
printf(“Sayilarin toplami %d’dir\n”,toplam);
Bu tarz, bir döngüdeki tüm elemanların aynı işlemden geçmediği, yalnızca bazılarının
geçtiği durumlarda, programcı bir hata yapıp yapmadığını görmek için çoğu zaman işleme
giren elemanların hemen altına, bu elemanın işleme girdiğini ifade edecek bir printf()
fonksiyonu yazar. Böylece programcı ekrana yazan değerlerden, yanlış bir elemanın toplanıp
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toplanmadığını kolayca anlayabilir. Örneğin 1-10 arası tek sayıların toplandığı program
parçasında kontrol şu şekilde yapılabilir :
……..
i = 1; toplam = 0;
while(i<11)
{
if(i%2= = 1)
{
printf(“Su anda %d sayisini topluyorum..\n”,i);
toplam = toplam + i ;
}
i++;
}
printf(“Sayilarin toplami %d’dir\n”,toplam);
……..

Benzer şekilde yalnızca çift sayıların ya da yalnızca 3’e bölünebilen sayıların
toplandığı durumlarda bu veya buna benzer printf kodları ile kontrol yapmak mümkündür.
Şekil 12.7, 12.8 ve 12.9’da sırasıyla 1’den 10’a kadar yalnızca tek sayıları, yalnızca
çift sayıları ve yalnızca 3’e bölünebilen sayıları toplayan kodlar ve sonucunda ortaya çıkan
ekran görüntüleri gösterilmiştir. Bu şekillerde az önce bahsedildiği gibi kontrol printf
komutlarının eklendiği kod versiyonları kullanılmıştır.
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a) 1-10 Arası Yalnızca Tek Sayıları Toplayan Döngü – Kod Kısmı

b) 1-10 Arası Yalnızca Tek Sayıları Toplayan Döngü – Ekran Kısmı
Şekil 12.7: 1-10 Arası Yalnızca Tek Sayıları Toplayan Döngü
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a) 1-10 Arası Yalnızca Çift Sayıları Toplayan Döngü – Kod Kısmı

b) 1-10 Arası Yalnızca Çift Sayıları Toplayan Döngü – Ekran Kısmı
Şekil 12.8: 1-10 Arası Yalnızca Çift Sayıları Toplayan Döngü
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a) 1-10 Arası Yalnızca 3’e Bölünebilen Sayıları Toplayan Döngü – Kod Kısmı

b) 1-10 Arası Yalnızca 3’e Bölünebilen Sayıları Toplayan Döngü – Ekran Kısmı
Şekil 12.8: 1-10 Arası Yalnızca 3’e Bölünebilen Sayıları Toplayan Döngü
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Uygulamalar


*****

şeklini ekrana yazdıracak bir C programı oluşturun.


****
****
****
****
şeklini ekrana yazdıracak bir C programı oluşturun.


*****
****
***
**
*

şeklini ekrana yazdıracak bir C programı oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir bilgisayar programında 1’den fazla kez yapılması gereken işlemleri
yapabilmemizi sağlayan döngü yapıları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiren bir bilgisayar programında döngü
ifadesini kullanmaya gerek yoktur?
a) Girilen a ve b sayıları için ab hesaplamasının yapılması
b) Girilen bir sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunun bulunması
c) Bir sayının faktöriyelinin hesaplanması
d) 1’den n’e kadar olan sayıların toplamının bulunması
e) 1’den 100’e kadar olan sayıların toplamının bulunması
2) C programlama dilindeki karşılaştırma ve döngü yapıları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) if yapısının kullanıldığı her durumda switch yapısı kullanılamaz.
b) while yapısı ise do while yapısı bire bir aynı işi yapmaktadır.
c) for yapısı döngüler için kullanılmakta olan bir yapıdır.
d) if yapısının, if, if – else, if – else if gibi farklı yapıları mevcuttur.
e) break, continue, default gibi kelimeler switch yapısına ait kelimelerdir.
Sıradaki 4 soru, aşağıdaki kod parçası ile ilgilidir.
1 for(i = 1; i<6 ; i++)
2{
3 for(j = 1; j<6 ; j++)
4

{

5

printf(“%d * %d = %d\n”, i,j,i*j);

6

}

7

printf(“\n”);

8}
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3) Yukarıdaki kod parçası ne iş yapmaktadır?
a) 1-10 arası sayılardan oluşan çarpım tablosunu ifade eder.
b) 1-5 arası sayılardan oluşan çarpım tablosunu ifade eder.
c) 1-10 arası sayıların ikişer ikişer toplamlarını yazdırır.
d) 1-5 arası sayıların ikişer ikişer toplamlarını yazdırır.
e) 1-5 arası sayıları ikişer ikişer ekranı yazdırır.
4) Yukarıdaki kod parçasında dıştaki for döngüsü ve içteki for döngüsünün
çalışma sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Dıştaki döngü

İçteki döngü

a)

1

5

b)

5

5

c)

5

1

d)

5

25

e)

25

5

5) 7. satırda yer alan printf(“\n”); ifadesinin bu for döngüsüne sağladığı katkı
nedir?
a) Herhangi bir katkı yoktur.
b) Ekran yazılarını bölüm bölüm yazarak kolayca okunmasını sağlar.
c) İçteki döngünün sayacını 0’lar.
d) Dıştaki döngünün sayacını 0’lar.
e) İçteki döngüyle dıştaki döngünün senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar.
6) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kod parçasının çalışması sonucunda 3 ve 5
sayılarının çarpımını ifade edecek bir satırdır?
a) i * j = ij
b) 3* 5 = 15;
c) 15
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d) 5 *3 = 15
e) 3 * 5 =15’tir.
1

#include <stdio.h>

2

#include <conio.h>

3

int main()

4

{

5

int i = 1;

6

int j = 1;

7

while(i<6)

8

{

9

while(j<6)

10

{

11

printf("*");

12

j++;

13

}

14

i++;

15

j=1;

16

printf("\n");

17

}

18

getch();

19

return 0;

20

}

Sıradaki 4 soru, yukarıda verilen kod parçası ile ilgilidir.
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7) Yukarıdaki kodun ekran çıktısı nasıl olur?
a)

*****
*****
*****
*****
*****

b)

*****
****
***
**
*

c)

*
**
***
****
*****

d)

*************************

e)

*****
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8) Yukarıdaki kodda 15. satır, j = i; şeklindeki bir satırla değiştirilirse programın
sonucunda nasıl bir ekran çıktısı oluşur?
a)

*****
*****
*****
*****
*****

b)

*****
****
***
**
*

c)

*
**
***
****
*****

d)

*************************

e)

*****
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9) Yukarıdaki kodda 16.satır komple kaldırılırsa programın sonucunda nasıl bir
ekran çıktısı oluşur?
a)

*****
*****
*****
*****
*****

b)

*****
****
***
**
*

c)

*
**
***
****
*****

d)

*************************

e)

*****
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10) Yukarıdaki kodda 16.satır, 11. satırdan hemen sonra yazılırsa programın
sonucunda nasıl bir ekran çıktısı oluşur?
a)

b)

c)

d)
e)

*****
*****
*****
*****
*****
*****
****
***
**
*
*
**
***
****
*****
*************************

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CEVAPLAR
1 – b, 2 – b, 3 – b, 4 – b, 5 – d, 6 – b, 7 – a, 8 – b, 9 – d, 10 - e
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13. C PROGRAMLAMA DİLİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROGRAM
ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve Toplamını Bulan
Program
13.2. Faktöriyel Hesaplayan Program
13.3. ab Hesaplayan Program
13.4. Bir Sayının Rakamlarını Toplayan Program
13.5. Hesap Makinesi Programı

366

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Herhangi bir problemin çözümünü bir bilgisayar programı kullanarak
gerçekleştirmek istediğinizde sırasıyla hangi aşamalardan geçmeniz gerekmektedir?


Bir problemin çözümü için 1’den fazla bilgisayar programı oluşturulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Verilen problemin c programı ile çözülmesini sağlamak
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Anahtar Kavramlar


Bilgisayar programı oluşturmak



Giriş-çıkış fonksiyonları



Algoritma



Program akış kontrolü
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Giriş
Bu ders ve ders notu çerçevesinde, 12 bölüm boyunca gerek programcılık kavramına
genel bir bakış sağlayacak, gerek programların nasıl oluşturulacağına dair fikir verecek, gerek
basit çapta bilgisayar programı yazılmasını sağlayacak, gerekse C dili ile ilgili temel noktaları
ifade edecek bilgiler verilmiştir. Bunların arasında genel olarak programcılık kavramı,
algoritma kavramı, C dilinde akış kontrolü, hafıza kontrolü, giriş-çıkış fonksiyonları,
kütüphane dosyaları gibi pek çok bilgi bulunmaktadır. Buna göre Programlama I dersi için
konuların burada bitirilmesi ve son 2 haftalık konunun, ilk 12 haftada incelenen konularla
ilgili pratik şeklinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu bölüm ve bir sonraki 14
numaralı bölüm, bu pratik uygulamalara ayrılmıştır. Bu 2 bölüm boyunca, şu ana kadar C
programlama dili içerisinde görülen bilgilerle gerçekleştirilebilecek çeşitli bilgisayar
programlama örnekleri verilmiş ve bu örnekler açıklanmıştır. Mümkün olduğunda farklı
tarzlarda bilgisayar programı kullanılmaya ve bu programların henüz öğrenilmeyen bilgileri
kullanmamasına çalışılmıştır. Örnekler herhangi bir kaynaktan alınmamış ve tarafımca
yazılarak adım adım okuyucuya yani sizlere açıklanmaya çalışılmıştır. Her programın kod
kısmı ve çalıştırılması sürece karşımıza çıkacak olan ekran kısmı birer şekille ifade edilmiştir.
Bir programlama dilinin özellikleri, yazım şekilleri, verileri, komutları, fonksiyonları
ne kadar iyi öğrenilirse öğrenilsin, bunların hepsi birleştirilerek gerçek anlamdaki bilgisayar
programları üzerinde uygulama yapılmazsa tüm bu öğrenilenler havada kalabilir. Özellikle
programcılığa yeni başlayan kişiler, C dilindeki komutun ya da fonksiyonun nasıl yazıldığını
öğrense bile kullanılış biçiminde hatalara düşebilir.
Bu bölüm ve sonraki 14.bölüm, özellikle programcılığa yeni başlayan kişilere, örnek
C kodlarını anlatarak, bu kişilerin kafalarında var olan soruların cevabını bulma ve kişilerin
kod bilgisini pratikleştirmeyi amaçlamaktadır.
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13.1. n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve
Toplamını Bulan Program
Kullanıcı tarafından girilen n adet sayı içerisindeki tek ve çift sayıların ayrı ayrı
sayılarını, toplamlarını bulan bir program yazmak istiyoruz. Bu örneğimizi adım adım
inceleyelim. Bunun için öncelikle programımıza eklememiz gereken kütüphane dosyalarını
ekleyelim. Herhangi bir matematiksel, grafiksel, metinsel ya da özel bir fonksiyon
kullanmayacağımız, yalnızca döngülerle çalışmayı hedeflediğimiz için sadece giriş-çıkış
fonksiyonlarını eklememiz yeterli olacaktır. Bunun için stdio.h ve conio.h dosyalarını,
sırasıyla
#include <stdio.h> ve #include <conio.h> satırları sayesinde programımıza ekleriz.
Programımız şu anda aşağıdaki şekildedir:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
Her C programında 1 adet main fonksiyonu bulunduğunu ifade etmiştik. Buna göre
main fonksiyonumuzu programımıza ekleyelim.Genelde Dev C++ derleyicisi ile
çalıştığımızdan main fonksiyonunu int tipinde oluştururak mutlaka bir int değer döndürmesini
de sağlayalım. main fonksiyonun bir blok olduğunu ifade eden blok açma kapama {}
parantezlerini de yazdığımız anda programımız şu şekle dönüşür :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
return 0;
}
Şimdi artık gerçek anlamda programımıza başlayabiliriz. Önceki bölümlerde
değişkenleri düzgün bir biçimde tanımlamanın program açısından önemli olduğunu birçok
kez ifade etmiştik. Buna göre biz de bu noktadan başlayarak değişkenlerimizi tanımlayalım.
Öncelikle madem ki n adet sayı alacağız, kullanıcıdan, bu durumda kaç adet sayı
alacağımızı tutan int tipinde bir n değişkeni oluşturmalıyız. Neden int türünde oluşturuyoruz
diye soracak olursak, girilecek sayıların miktarı bir tamsayı olacaktır. Ardından kaçıncı sayı
üzerinde işlem yaptığımızı tutmak için ve döngüyü oluşturabilmek için bir sayaç değişkenine
ihtiyacımız vardır, burda i olarak isimlendirilmiştir. Bu değişken de tahmin edilebileceği
üzere int tipinde tanımlanmıştır. Bunun dışında o anda üzerinde çalışacağımız ve tek mi çift
mi olduğuna karar vereceğimiz sayıyı da isimlendirmeliyiz. Buna da sayi diyelim. Dikkat
edilirse n adet sayı alacak olmamıza rağmen yalnızca bir tek sayi isimli değişken işimizi
görecektir. Çünkü her adımda yalnızca 1 adet sayıyla ilgilenmekteyiz. Ancak o sayı ile işimiz
bittiği anda bir sonraki sayıya geçeriz ki o anda sayi değişkeninin tuttuğu hafıza gözü zaten
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boşalmış olacaktır ve yeniden kullanıma açılmış olacaktır. Bunun dışında tek sayıların
miktarını tutacak bir tek sayı sayacına (bu kod içerisinde tek_sayac olarak isimlendirilmiştir),
çift sayıların miktarını tutacak bir çift sayı sayacına (bu kod içerisinde cift_sayac olarak
isimlendirilmiştir), tek sayıların toplamını tutacak bir tek toplam değişkenine (bu kod
içerisinde tek_toplam olarak isimlendirilmiştir), ve çift sayıların toplamını tutacak bir çift
toplam değişkenine (bu kod içerisinde cift_toplam olarak isimlendirilmiştir), ihtiyaç olacaktır.
Tüm bu değişkenler sayılarla ilgili olduğundan int tipinde tanımlanmıştır. Buna göre kodumuz
şu hale gelmiştir :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
int i; int sayi;
int tek_sayac;
int cift_sayac;
int tek_toplam; int cift_toplam;
return 0;
}
Değişken tanımlamaları ayrı ayrı satırlarda yapılacağı gibi burada olduğu gibi birkaç
tanesi veya hepsi aynı satırda olacak şekilde de yapılabilir. Peki burada sizce de bir eksik yok
mudur? Hiçbir ilk değer tanımlamadık, acaba bu değişkenlerin hiçbirinin ilk değeri
olmayacak mı? Şimdi bu konu ile biraz ilgilenelim. n değeri kullanıcıdan alınacağı için bir ilk
değeri olmayabilir. Burda problem yok. Aynı şekilde sayi değişkeni de her adımda kullanıcı
tarafından girilecektir, bir ilk değer gerekmez. Ancak diğer değişkenlerin değerleri kullanıcı
tarafından girilmeyecek, program içerisinde oluşturulacaktır. Örneğin i değişkeni sayacı
tutmakta olduğundan 1 ile başlamalıdır, çünkü üzerinde işlem yapılacak ilk değer 1. sayıdır.
Diğer değişkenlerin hepsinin, yani tek_sayac, cift_sayac, tek_toplam ve cift_toplam
değişkenlerinin ilk değerleri 0 olmalıdır. Açıklama şu şekildedir :
•
tek_sayac değişkeninin ilk değeri 0 olmalıdır, çünkü ilk anda hiçbir tek sayı
yoktur, belki de hiçbir değer tek sayı olmayacaktır.
•
cift_sayac değişkeninin ilk değeri 0 olmalıdır, çünkü ilk anda hiçbir tek sayı
yoktur, belki de hiçbir değer tek sayı olmayacaktır.
•
tek_toplam değişkeninin ilk değeri 0 olmalıdır, çünkü ilk anda tek sayıların
toplamı 0’ı işaret etmektedir. Tek sayı girildiğinde bu sayı toplanarak adım adım tek_toplamı
elde edecektir. Eğer hiç tek sayı girilmezse, tek_toplam değeri 0 olarak kalacaktır.
•
cift_toplam değişkeninin ilk değeri 0 olmalıdır, çünkü ilk anda tek sayıların
toplamı 0’ı işaret etmektedir. Çift sayı girildiğinde bu sayı toplanarak adım adım cift_toplamı
elde edecektir. Eğer hiç tek sayı girilmezse, cift_toplam değeri 0 olarak kalacaktır.
Buna göre değişkenlerin ilk değerleri ile birlikte kodumuz şu şekle dönüşür :
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
int i = 1;
int sayi;
int tek_sayac = 0;
int cift_sayac = 0;
int tek_toplam = 0;
int cift_toplam = 0;
return 0;
}
Evet şu anda değişkenlerimiz de hazır. Şimdi programımıza geçebiliriz. Yapmak
istediğimiz kullanıcıdan alınan n adet sayının üzerinde işlem yapmaktı. Herhangi bir noktadan
bu n değerinin kaç olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Buna göre bu n değerini de kullanıcının
girmesi gerekmektedir. Bu kısım, şu şekilde bir kod parçası ile halldedilebilir :
printf("Kac adet sayi gireceksiniz?\n");
scanf("%d",&n);
Bundan sonraki işlem yapılması gereken kodları
planladığımızı bir kez daha tekrarlayalım.

yazmaktır. Ne yapmayı

Sayının çift olup olmadığına karar vererek, tekse tek_sayaci 1 arttırmak ve sayıyı
tek_toplam ile toplamak; çiftse cift_sayaci 1 arttırmak ve sayıyı cift_toplam ile toplamak
işlemi yapılacaktır.
Buna göre bir if yapısı yapılmalı, bu if yapısı sayının tek olup olmadığı üzerien
kurulmalı, if yapısının içerisine tek olduğu durumda yapılması gereken komutlar yazılırken,
else yapısının içerisine çift olduğu durumda yapılması gereken komutlar yazılmalıdır. Buna
göre kodun ilgili kısmı şu şekilde olacaktır. Şu an için tek sayı için bu if yapısının nasıl
yapılacağını yazalım.
if(sayi%2==0)
{
cift_sayac = cift_sayac+1;
cift_toplam = cift_toplam + sayi;
}
else
{
tek_sayac = tek_sayac+1;
tek_toplam = tek_toplam + sayi;
}
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Az önce de ifade ettiğimiz gibi, bu kısım yalnız tek bir sayı için çalışmaktadır. Bunu
while döngüsünün içerisine uygun bir biçimde yerleştirdiğimizde tüm sayılar için aynı işlemi
yapacak hale getirmiş oluruz ki o da şu şekilde bir kod parçası ile ifade edilir.
while(i<n+1)
{
printf("%d.sayiyi giriniz...\n",i);
scanf("%d",&sayi);
if(sayi%2==0)
{
cift_sayac = cift_sayac+1;
cift_toplam = cift_toplam +sayi;
}
else
{
tek_sayac = tek_sayac+1;
tek_toplam = tek_toplam +sayi;
}
i++;
}
Şu ana kadar yazdığımız kısımları birleştirirsek kodu oluşturmuş, tek sayıların ve çift
sayıların miktarı ile kendi aralarındaki toplamlarını elde etmiş oluruz.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
int i = 1;
int sayi;
int tek_sayac = 0;
int cift_sayac = 0;
int tek_toplam = 0;
int cift_toplam = 0;
printf("Kac adet sayi gireceksiniz?\n");
scanf("%d",&n);
while(i<n+1)
{
printf("%d.sayiyi giriniz...\n",i);
scanf("%d",&sayi);
if(sayi%2==0)
{
cift_sayac = cift_sayac+1;
cift_toplam = cift_toplam +sayi;
}
else
{
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tek_sayac = tek_sayac+1;

tek_toplam = tek_toplam +sayi;

}
i++;
}
return 0;
}
Evet bu kod bizim amaçladığımız işlemleri gerçekleştirmektedir ancak kullanıcıya
herhangi bir konuda uyarı, diğer bir deyişle bir ekran çıktısı vermemektedir. Halbuki bu kod
çerçevesinde ekranda görülmesi gereken ya da ekranda görülmesi uygun olan pek çok durum
sözkonusudur. Kaç adet sayı girilmiştir, bunların kaç tek sayı, kaçı çift sayıdır, tek sayıların
toplamı kaçtır, çift sayıların toplamı kaçtır gibi. Tüm işlemler bittikten sonra bunları
kullanıcıya bildirecek çeşitli printf satırları olması gereklidir ve mantıklı olacaktır. Örneğin
printf satırları şu şekilde olabilir :
printf("Programa ait bilgiler su sekildedir...\n\n");
printf("%d adet sayi girilmistir\n",n);
printf("Bu sayilarin %d adedi tek, %d adedi cifttir\n",tek_sayac, cift_sayac);
printf("Tek sayilarin toplami = %d ve cift sayilarin toplami = %d'dir\n",tek_toplam,
cift_toplam);
getch();
Tüm kod ise şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
int i; int sayi;
int tek_sayac;
int cift_sayac; int tek_toplam;

int cift_toplam;

printf("Kac adet sayi gireceksiniz?\n");
scanf("%d",&n);
while(i<n+1)
{
printf("%d.sayiyi giriniz...\n",i);
scanf("%d",&sayi);
if(sayi%2==0)
{
cift_sayac = cift_sayac+1;
cift_toplam = cift_toplam +sayi;
}
else
{
tek_sayac = tek_sayac+1;
tek_toplam = tek_toplam +sayi;
}
i++;
}
printf("Programa ait bilgiler su sekildedir...\n\n");
printf("%d adet sayi girilmistir\n",n);
printf("Bu sayilarin %d adedi tek, %d adedi cifttir\n",tek_sayac, cift_sayac);
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printf("Tek sayilarin toplami = %d ve cift sayilarin toplami = %d'dir\n",tek_toplam,
cift_toplam);
getch(); return 0;
}
Şekil 13.1, bu programın kod kısmını ve ekran çıktısı kısımlarını göstermektedir.
Program yazımı sırasında kimi zaman gerek sayfada toplu olarak görülmesi, gerek de size
boşlukların önemsiz olduğunu gösterebilmek amacıyla bir satıra birden fazla ifade yazılmıştır.

a) n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve Toplamını Bulan Program–
Kod Kısmı
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b) n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve Toplamını Bulan Program–
Ekran Kısmı
Şekil 13.1: n Sayı Arasında Tek ve Çiftlerin Ayrı Ayrı Sayısını ve Toplamını
Bulan Program
Genelde gerçekte bize gerekli olacak programlarda n adet sayı kullanıcı tarafından
girilmez, dosyadan alınır ya da dizi halinde hazır bir biçimdedir. Ancak girişin türü önemli
değildir, ne şekilde olursa olsun, benzerî işlemler uygulanacaktır. Bu mantıkla pek çok farklı
program versiyonu oluşturmak mümkündür. Örneğin n sayı içerisinde 5 ile bölünebilen
sayıların miktarını bulan program, n adet sayı içerisinde asal sayıların miktarını bulan
program, 1’den n’e kadar olan sayılar arasında belli bir özelliği sağlayan sayıların miktarını
bulan program, bunların toplamını, çarpımını ya da ortalamasını bulan program gibi.

13.2. Faktöriyel Hesaplayan Program
İkinci örneğimiz bir sayının faktöriyelini hesaplayan program olacaktır. Bir sayının
faktöriyeli, 1’den kendisine kadar olan sayıların çarpımı şeklinde ifade edilir. Buna göre
kodunu yazmaya çalışalım. Yukarıdaki örnekte açıklandığı gibi kütüphane dosyalarını
eklediğimizi ve main fonksiyonunu oluşturduğumuzu varsayalım. Şimdi değişkenleri
tanımlama kısmına gelmiş oluruz. Öncelikle faktoriyelini hesaplayacağımız sayıyı bir
değişkende tutmalıyız. Bu değişkene sayi diyelim. Sayının fatoriyelini elbette ki bir
değişkende tutmalıyız, buna fakt diyelim. Bunun dışında da döngüyü takip etmemizi
sağlayacak her adımda fakt değeri ile çarpılarak sonucu oluşturacak bir sayaç değişkenine
ihtiyacımız olacaktır. Bu sayaç değişkenine de i diyelim. Bu değişkenlerin hepsi int tipinde
olacaktır. Buna göre buraya kadar olan kısım için kodumuz şu şekilde olur :
#include <stdio.>
#include <conio.>
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int main()
{
int i;
int sayi;
int fakt;
return 0;
}
Az önceki örnekte olduğu gibi değişkenlerin ilk değerlerini bulmaya çalışalım. sayi
değişkeninin değeri kullanıcıdan alınacağı için herhangi bir ilk değerinin olmasına gerek
yoktur. i değeri çarpılan sayıları ifade ettiğinden 1 ile başlamalıdır (aslında 1 ile çarpımın bir
anlamı olmadığından 2 ile de başlatılabilir, ancak biz burada gene bir fikir oluşturması
açısından 1 ile başlatalım), fakt değeri de gene 1 olmalıdır ki, adım adım yapılan çarpımlar
sağlıklı bir sonuç verebilsin. Buna göre değerler şu şekilde olmalıdır.
#include <stdio.>
#include <conio.>
int main()
{
int i =1;
int sayi;
int fakt =1;
return 0;
}
Faktoriyel elde edilebilmesi için, 1’den sayi değişkenine kadar olan tüm sayıların adım
adım çarpılması gerekmektedir, bunun için yazılması gereken kod şu şekilde olur :
while(i<sayi+1)
{
fakt = fakt *i;
i++;
}
Bir de sonucu ekrana çıkartan printf(“%d sayisinin faktoriyeli %d’dir”,sayi,fakt); satırı
yazılırsa kod şu hale gelir ve tamamlanmış olur :
#include <stdio.>
#include <conio.>
int main()
{
int i =1;
int sayi;
int fakt=1;
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printf("Faktoriyelini bulmak istediginiz sayi kactir?\n");
scanf("%d", &sayi);
while(i<sayi+1)
{
fakt = fakt *i;
i++;
}
printf("%d sayisinin faktoriyeli %d'dir",sayi,fakt);
getch();
return 0;
}
Şekil 13.2, bu programın kod kısmını ve ekran çıktısı kısımlarını göstermektedir.

a) Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program – Kod Kısmı
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b) Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program – Ekran Kısmı
Şekil 13.2: Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program
Bu şekilde programımız yazılmış oldu ancak önemli bir noktayı kaçırdık aslında. Bir
program yalnızca kendi hedef kitlesi için yazılmalıdır. Yani çalışabildiği alanlar
sınırlandırılmalıdır. Örneğin faktöriyel hesabı yalnızca pozitif tamsayılar için yapılabilir. 0 ve
1’in faktöriyeli 1’dir, negatif sayıların faktöriyeli ise yoktur. Biz bu durumu kodumuzda
sınırlandırmadık. Şekil 13.3 sözkonusu koda faktöriyelini almak istediğimiz değeri -5
girdiğimiz takdirde gerçekleşen ekranı göstermektedir.

Şekil 13.3: -5 Değerinin Faktöriyelini Almaya Çalışan Program
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Görüldüğü gibi aslında değerini hesaplamaması gereken bir değeri hesaplamaya
çalışmış ve tabi ki yanlış değer bulmuştur. Peki, bu durum nasıl çözülür? Nasıl olur da
yalnızca pozitif, diğer bir deyişle 0’dan büyük sayıların faktöriyelini alan bir program ortaya
çıkar? Aslında cevap sorunun içerisinde zaten bulunmaktadır. 0 ile sayıyı karşılaştıran bir if
yapısı bu durumu çözmek için yeterli olur. Diğer bir deyişle sözkonusu kodda while
satırından önce şu tarz bir yapı oluşturmak istediğimiz sonucu bize verecektir.
……..
if(sayi<0)
printf(“Negatif sayilarin faktöriyeli hesaplanamaz\n”);
else if (sayi= =0 || sayi = = 1)
printf(“Girdiginiz sayinin faktöriyeli 1’dir\n”);
else
……. //önceki while döngüsü
Genelde pek alışık olmadığımız bir durumla karşılaştık. if yapısının içerisinde while
döngüsü. Görüldüğü gibi tüm akış kontrolü ve döngü deyimleri içiçe kullanılabilir. Kodun
yeni halinde dikkat edilmesi gereken bir durum daha vardır. Önceki durumda her sayı için
faktöriyel değeri yazılacağından printf ifadesi ona göre yerleştirilmişti. Şu anda yalnızca else
yapısının içerisindekilerin faktöriyel değerinin hesaplanmasını öngörüyoruz. Buna göre printf
satırı o kısma kaydırılmalıdır. Zira diğer durumlar için hazlihazırda birer printf
bulunmaktadır.
Buna göre tüm kod şu şekilde yazılır :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i =1;
int sayi;
int fakt=1;
printf("Faktoriyelini bulmak istediginiz sayi kactir?\n");
scanf("%d", &sayi);
if(sayi<0)
printf("Negatif sayilarin faktöriyeli hesaplanamaz\n");
else if (sayi= =0 || sayi = = 1)
printf("Girdiginiz sayinin faktöriyeli 1'dir\n");
else
{
while(i<sayi+1)
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{
fakt = fakt *i;
i++;
}
printf("%d sayisinin faktoriyeli %d'dir",sayi,fakt);
}
getch();
return 0;
}
Görüldüğü gibi, bu kodda girilebielcek sayılar 3’e ayrılmış oldu. Negatif sayılar, ve 1
için herhangi bir hesap yapılmamakta ve yalnzıca kullanıcıya uyarı verilmektedir. Bu uyarılar
arasındaki fark ise negatif sayılar için bir hesaplama yapılamayacağının kullanıcıya
bildirilmesi, 0 ve 1 için ise faktöriyelin direkt olarak 1 şeklinde ifade edilmesidir.
Şekil 13.4, programın yeni durumunu kod kısmı ve ekran kısmı ile göstermektedir.
Farkın anlaşılabilmesi açısından bu programda da giriş değeri olarak -5 verilmiştir.

a) Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program – Kod Kısmı
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b) Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program – Ekran Kısmı
Şekil 13.4: Bir Sayının Faktöriyelini Bulan Program

13.3. ab Hesaplayan Program
Bir sonraki örneğimiz, verilen 2 adet tamsayı için (bu tamsayılardan biri a biri b olmak
üzere ) ab ifadesini hesaplayan bir program olsun. Az önceki örnekte olduğu gibi kontrolleri
bu sefer sona bırakmayalım ve önceden düşünelim. Örneğin bizim hedefimiz kesirli sayılar
değil, dolayısıyla üs olan b sayısı negatif bir sayı ise direkt olarak kullanıcıya bu üssün
alınmayacağına dair uyarı verelim. Eğer b = 0 ise sonucun direkt olarak 1 olduğunu
kullanıcıya ifade edelim ve b = 1 ise sonuç direkt olarak a olsun. Ancak bunların dışındaki
durumlar için hesaplama yapılabilsin.
Peki bu hesaplama nasıl yapılacaktır? ab = a*a*a*….*a (b tane) anlamına geldiğinden
aslında yapmamız gereken işlem basittir. 1’den b’ye kadar a’yı kendisiyle çarpmak. Buna
göre program açısından sahip olacağımız değişkenler şu şekilde olur : kullanıcıdan alınacak
olduğu için bir ilk değeri olmasına gerek olmayan a,b değişkenleri; sonucu ifade edecek olan
ve çarpım işlemine gireceği için ilk değerinin 1 olmasının uygun olduğu sonuc_us değişkeni
ve a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını tutan, dolayısıyla 1’den başlaması uygun olan i sayaç
değişkeni. Buna göre kodun buraya kadarki kısmı şu şekilde olur.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i =1;
int a;
int b;
printf("a ussu b ifadesindeki a sayisini girin\n");

int sonuc_us =1 ;
383

scanf("%d", &a);
printf("a ussu b ifadesindeki b sayisini girin\n");
scanf("%d", &b);
if(b<0)
printf("Negatif usleri alamiyorum, uzgunum!!!\n");
else if (b==0)
sonuc_us=1;
else if(b==1)
sonuc_us=a;
else
{ }
printf("a = %d, b= %d olmak uzere, a ussu b = %d'dir",a,b,sonuc_us);
getch();
return 0;
}
Evet b’nin negatif, 0 ya da 1 olması gibi ekstrem durumlarında sonucun ne olacağını
gördük. Ancak tabi esas olan b’nin uygun bir değer olması sonucunda programın ne
yapacağıdır. Aslında bunu yukarıda anlatmış olduk. b uygun bir değere sahipse bu durumda i
1’den başlamak üzere, b kadar (bu durum <=b ya da <b+1 şeklinde ifade edilir) kez a’nın
kendisiyle ya da adım adım sonucu oluşturacak değişkenle çarpılması bizim aradığımız kod
parçasıdır. Tüm kod ise buna uygun bir biçimde şu şekilde oluşur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i =1;
int a;
int b;
int sonuc_us =1 ;
printf("a ussu b ifadesindeki a sayisini girin\n");
scanf("%d", &a);
printf("a ussu b ifadesindeki b sayisini girin\n");
scanf("%d", &b);

if(b<0)
printf("Negatif usleri alamiyorum, uzgunum!!!\n");
else if (b==0)
sonuc_us=1;
else if(b==1)
{
sonuc_us=a;
printf("a = %d, b= %d olmak uzere, a ussu b = %d'dir",a,b,sonuc_us);
}
else
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{
while(i<b+1)
{
sonuc_us = sonuc_us*a;
i++;
}
printf("a = %d, b= %d olmak uzere, a ussu b = %d'dir",a,b,sonuc_us);
}
getch();
return 0;
}
Şekil 13.5, bu programı ifade etmektedir. Sırasıyla a şıkkı programın kod ksımını, 5
şıkkı uygun değerler için programın sonucunu, c şıkkı b = 0 girilmesi durumunda, d şıkkı ise
b’nin negatif girilmesi durumunda programın sonucunu göstermektedir.

a) ab Sayısını Hesaplayan Program – Kod Kısmı
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b) ab Sayısını Hesaplayan Program – Uygun Girdiler İçin Ekran Kısmı

c) ab Sayısını Hesaplayan Program – b = 0 İçin Ekran Kısmı
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d) ab Sayısını Hesaplayan Program – Negatif b = 0 İçin Ekran Kısmı
Şekil 13.5 : ab Sayısını Hesaplayan Program

13.4. Bir Sayının Rakamlarını Toplayan Program
Girilen herhangi bir sayının rakamları toplamını bulmak istediğimizi varsayalım. Bunu
bir C programı ile nasıl yaparız? Şu anki cevap vermek istediğimiz soru, bu şekilde olsun.
Bu diğer sorularda verilen problemler kadar kolay bir biçimde görünmemektedir.
Öncelikle algoritmasını oluşturmakta fayda vardır.
Öncelikle bu problemi, herhangi bir kod yazmadan sayısal işlemlerle nasıl
gerçekleştireceğimizi bulmalıyız, ardından bu durumu C komutlarına dökmek inanın o kadar
zor olmayacaktır. Önce basitten başlayalım. Kullanıcının ab gibi 2 basamaklı bir sayı girdiğini
düşünelim. Bu sayının rakamlarını bulabilmek için nasıl bir yol izlemek gerekir? Birler
tabanındaki sayıyı bulmak aslında kolaydır, sayının 10’a göre modunu alırız, olur biter.
Gerçekten de ab sayısının 10’a göre modu b’dir. Şimdi kaldı a’yı ayıklamak. Keşke öyle bir
sistemimiz olsaydı ki b’yi elde ettiğimiz gibi a’yı da elde edebilseydik. Aslında belki de
bunun bir yolu vardır. a’yı birler basamağına getirebilirsem çözümü bulmuş olurum. Peki a’yı
birler basamağına nasıl getireceğim. Bunun için sayıyı 10’a bölmem gerekecek. Ancak o
zaman da a,b gibi bir sayı değeri ile karşılaşabilirim. Gerçi tanımlayacağım değişken int
tipinde olacağından virgülden sonrası önemli olmayacaktır ancak gene de işimizi garanti
altına alalım. O zaman direkt bölmek yerine elde ettiğimiz birler basamağını sayıdan
çıkarırsak, sayının birler basamağını 0 ve kendisini de 10’a kalansız bölünebilir bir hale
getirsek ondan sonra yeniden 10’a bölsek nasıl olur? Buna göre şu şekilde bir algoritma
işimizi görecek gibi görünmektedir.
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1) verilen sayıyı 10’a göre modunu al, birler basamağını elde et (bu soru için b’yi elde
ettin)
2) elde ettiğin birler basmağını sayıdan çıkar (ab-b işlemi sonucunda a0 kalır)
3) elde ettiğin değeri 10’a böl (a oldu)
4) elde ettiğin sayının 10’a göre modunu al (a’yı elde etmiş oldun)
Evet algoritmamız çalışıyor gibi görünüyor, peki iyi hoş da biz kullanıcının 2
basamaklı bir sayı gireceğini de nerden çıkarttık? Çok daha büyük bir sayı da girebilir. Sadece
int türündeki sayılarla bile çalışsak 5 haneli sayılara kadar yol vardır. Bu durumda tek bir kez
yukarıdaki algoritmayı çalıştırmak yeterli olmayacaktır. Örneğin 3 haneli abc sayısı girilmiş
olsun. Algoritmayı çalıştıralım.
1) verilen sayıyı 10’a göre modunu al, birler basamağını elde et (bu soru için c’yi elde
ettin)
2) elde ettiğin birler basmağını sayıdan çıkar (abc-c işlemi sonucunda ab0 kalır)
3) elde ettiğin değeri 10’a böl (ab oldu)
4) elde ettiğin sayının 10’a göre modunu al (b’yi elde etmiş oldun)
Algoritmanın çalışması sonucunda c ve b değerlerini elde ettin ancak a değeri hala
içerde kaldı, 4 haneli bir sayı girilmiş olsaydı bu algoritma ile 2 basamak birden içeride
kalacaktı. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Algoritmayı birçok kez çalıştırmamız gerektiği
açık bir biçimde görülmektedi. Sanırım burada hemfikiriz. Ancak kaç kez çalıştırmamız
gerekiyor sorusuna bir cevabınızın bulunduğunu sanmıyorum. Öyle ya girilen sayının
basamak sayısını bilseydik iş kolaydı, o kadar kez algoritmayı çalıştırırdık, ancak burada
durumu bilmiyoruz ve buna göre algoritmanın çalışma miktarını belirleme şansımız yok. O
zaman başka bir kriter belirlemeliyiz. Bu kriter nasıl bir kriter olabilir? Sayısal bir değer
olamayacağını anladık. Demek ki bir durum gerçekleşinceye kadar devam edeceğiz. Yani
aslında bu durum bellidir de kod olarak nasıl ifade edeceğiz bakalım. Nedir bu durum? Sayı
bitinceye kadar devam edeceğiz. Öyle ya çıkarıyoruz, bölüyoruz bu sayı bir yerlerde bitmeli
değil mi? Ama bunu nasıl ifade edeceğiz? Birkaç şekilde olabilir. Örneğin ben 2. adımda elde
ettiğim değerin negatif olması durumuna kadar ilerlemeyi uygun buldum, sayı negatif
olmadığı sürece devam etsin.
Şimdi bu kodu yazmaya çalışalım. Başlangıçta bulunması gereken kısımları
eklediğimizi varsayalım ve değişken tanımlamalarını düzenlemeye çalışalım. İlk başta alınan
sayıyı tutacağımız int türünde bir sayi değişkeninin bulunması gerektiği aşikar. Bunun dışında
sonuçta elde etmeyi planladığımız ve rakamların toplamını tutan bir toplam değişkeni olmalı
ve bu da int tipinde olmalı ayrıca da her toplam değişkeninde genel olarak yaptığımız gibi
0’dan başlamalı. Bunun dışından mod aldığımız sayıları, yani diğer bir deyişle her adımda
toplayacağımız sayıları tutmak için kullanacağımız bir artan değişkeni daha olmalı. Buna göre
değişken tanımlamalarımız şu şekilde olacaktır.
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int sayi ;
int toplam = 0;
int artan;
Şimdi az önceki algoritmayı koda dökelim.
1) verilen sayıyı 10’a göre modunu al, birler basamağını elde et : artan = sayi % 10;
2) elde ettiğin birler basmağını sayıdan çıkar : sayi = sayi - artan;
3) elde ettiğin değeri 10’a böl : sayi = sayi/10;
4.adım aslında 1. adımın aynısı olduğundan, bir nevi algoritma başa dönmüş demektir.
Evet sayımız negatif oluncaya kadar bu işlemi tekrarlamamız gerektiğini söylemiştik. Buna
göre döngümüz şu şekilde kurulsa yanlış olmaz gibi görünüyor.
while(sayi>0)
{
artan = sayi % 10;
sayi = sayi - artan; sayi = sayi/10;
}
Ancak bu döngüde bir eksik var gibi. Tamam birler basamağını elde ediyoruz da
farkettiyseniz onu hiçbir şeyle toplamadık. Halbuki soruda rakamları toplamını bulmamızı
istiyordu. Buna göre esas döngü şu şekilde olmalıdır.
while(sayi>0)
{
artan = sayi % 10;
toplam = toplam + artan;
sayi = sayi - artan;
sayi = sayi/10;
}
En sonunda da elde ettiğimiz toplam değerini ekrana yazdırmak amaçlı bir printf()
satırı olsa fena olmaz gibi.
while(sayi>0)
{
artan = sayi % 10;
toplam = toplam + artan;
sayi = sayi - artan;
sayi = sayi/10;
}
printf(“Sayinin rakamlari toplami = %d’dir”, toplam);
Burada hangi sayının rakamlarının toplandığı ifade edilmemiştir, bu şekliyle ifade
edilmesi de olası görünmemektedir. Çünü ilk baştaki sayı değerini bölerek, mod alarak,
çıkararak kaybetmiş bulunduk. Halbuki belki de algoritmamız ya da kodumuz yanlış çalışıyor
ve belki de biz yanlış sayı için yanlış sonuç elde ettik. Bunu görebilmek için ilk baştaki sayıyı
da ekranda yazdırmamız faydalı olacaktır. Bu problemin çözümü basittir, yedek isimli bir int
değişkene ilk başta kullanıcıdan aldığımıza sayıyı atayarak en sonda onu kullanırız.
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printf(“Girilen %d sayisinin rakamlari toplami = %d’dir”, yedek, toplam);
Evet bu kesinlikle daha iyi oldu. O zaman tüm kodu yazalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sayi ;
int toplam = 0;
int artan;
int yedek;
printf(“Rakamlarina ayirmak istediginiz sayiyi girin\n”);
scanf(“%d”,&sayi);
yedek = sayi;
while(sayi>0)
{
artan = sayi % 10;
toplam = toplam + artan;
sayi = sayi - artan;
sayi = sayi/10;
}
printf(“Girilen %d sayisinin rakamlari toplami = %d’dir”, yedek, toplam);
getch();
return 0;
}
Şekil 13.6’da bu programa ait çıktılar görünmektedir.

a) Bir Sayının Rakamlarını Toplayan Program – Kod Kısmı
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b) Bir Sayının Rakamlarını Toplayan Program – Ekran Kısmı
Şekil 13.6: Bir Sayının Rakamlarını Toplayan Program

13.5. Hesap Makinesi Programı
Bu bölümde kodunu yazacağımız diğer program örneği bir hesap makinesi örneği
olsun. Diğer bir deyişle kullanıcının istediği işlemi seçebileceği ve girdiği sayılar arasında bu
işlemi yaptırabileceği bir program olsun. Bunu tasarlayıp kodunu yazalım.
Bu tarz bir program birkaç şekilde tasarlanabilir. Bunlardan biri kullanıcıdan önce
sırasıyla gireceği sayıları almak, ardından işlemi seçtirmek ve son olarak da bu işlemi sayılar
arasında uygulamaktır. Diğer bir tanesi bunun tam tersi olarak önce işlemi seçtirmek sonra
sayıları girmesini sağlmaktır. Biz öncelikle ilk tarza uygun bir program tasarlayalım, ardından
bunun versiyonlarını ve daha gerçekçi bir şekilde kodun yazımını gerçekleştirelim.
İşlemlerimizi iki adet tamsayı arasında gerçekleştireceğimizi varsayalım. Buna göre
iki adet değişkenimiz olacaktır. Bu değişkenlerimizin isimleri sırasıyla sayi1 ve sayi2 olsun.
İşlem seçiminizi yapacağımız seçneğin adına secim diyelim ve şu şekilde bir mekanizması
olsun. Kullanıcı 1 girerse toplam işlemini, 2 girerse çıkarma işlemini, 3 girerse çarpma
işlemini, 4 girerse bölme işlemini, 5 girerse mod alma işlemini gerçekleştirsin. Bu seçenekleri
arzu ettiğimiz kadar çoğaltma şansımız bulunmaktadır. Mademki seçimi de tamsayılarla
yaptıracağız, buna göre secim değiskenimizin türü de int olsun. Bir de elbette sonuçta
üretilecek sayıyı tutan bir değişkene ihtiyacımız vardır. İki tamsayının toplanmasının,
çıkarılmasının, çarpılmasının ve mod alınmasının sonucunda bir tamsayı çıkacağını kolaylıkla
görebiliriz ancak bölme işlemi biraz sorun yaratabilecek gibi görünmektedir. Sonuçta her
tamsayının her tamsayıya bölünmesi bir tamsayı çıkartmaz. Bu durumda sonucu tutacak olan
sonuc değişkenini int türünde mi tanımlamalıyız yoksa float türünde mi? Bu seçim bize
kalmıştır, her ikisinin de avantaj ve dezavantajları sözkonusudur. Eğer int türünde tanımlarsak
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bu durumda bölme işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan değerin yalnızca tamsayı kısmını
elde eder ve ondalık kısmını es geçmek zorunda kalırız. Bu durumda veri kaybı yaşamış
oluruz. Yok, bize yalnızca bölüm kısmı yeterli ise örneğin kalabalık bir grup içerisinde kaç
adet n kişilik grup olduğunu hesaplamak istiyorsak bu durumda sonucun int türünde
olmasında bir sakınca yoktur. Diğer taraftan sonucu float türünde tanımlarsak, bu durumda
tamsayı sonucunu verecek toplama, çıkarma, çarpma, mod alma gibi işlemlerin sonucu int
olmasına rağmen biz float olarak tanımladığımız için boşu boşuna fazladan alan işgale
decektir ve görüntü olarak da boşu boşuna n yerine n,000 yazacaktır. Gerçi bu durum float
değişkeni int olarak yazdırmakla ya da benzer yöntemlerle çözülebilir ancak biz şimdilik o
kısımlara girmediğimiz için bu yöntemi es geçelim. Bu yüzden sonucu int olarak
tanımlayalım. Buna göre değişkenlerimiz şu şekilde olacaktır.
int sayi1;
int sayi2;
int secim;
int sonuc;
sayi1, sayi2 ve secim değişkenleri kullanıcıdan alınacağı, sonuc değişkeni ise tek bir
seferde, tek işlemle elde edileceği için hiçbir değişkenin ilk değeri olmasına gerek yoktur.
Şimdi öncelikle kullanıcının sayıları ve seçimini girmesi için gerekli uyarıları yapalım:
printf("Islem yapmak istediginiz ilk sayiyi giriniz.\n");
scanf("%d",&sayi1);
printf("Islem yapmak istediginiz ikinci sayiyi giriniz…\n");
scanf("%d",&sayi2);
Evet değişkenleri girmesi ile ilgili kısmı yazmış olduk. Kullanıcı seçimini ifade eden
uyarı ise biraz uzun olacağı için printflere bölebiliriz, ya da tek bir printf içerisinde bölebiliriz.
printf(“Lutfen islem seciminizi giriniz…\n”);
printf(“Toplama icin 1\n”);
printf(“Cikarma icin 2\n”);
printf(“Carpma icin 3\n”);
printf(“Bolme icin 4\n”);
printf(“Mod alma icin 5\n”);
printf(“giriniz…\n”);
scanf(“%d”,&secim);
Şimdi gelelim esas kısma. Kullanıcının girdiği secim değerine göre, program yapacağı
işlemi değiştirecektir. Eğer 1,2,3,4,5 dışında bir seçenek girilirse bu durumda kullanıcıya
uyarı verilmeli ve yanlış bir işlem yaptığını söylemelidir. Buna göre bir karşılaştırma ifadesi
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oluşturmalı ve programın yapacağı işlemi seçmesini sağlamalıyız. Bunu öncelikle if yapısı ile
gerçekleştirelim.
if(secim = =1)
sonuc = sayi1 + sayi2;
else if(secim = =2)
sonuc = sayi1 - sayi2;
else if(secim = =3)
sonuc = sayi1 * sayi2;
else if(secim = =4)
sonuc = sayi1/sayi2;
else if(secim = =5)
sonuc = sayi1 % sayi2;
else
printf(“Yanlis bir secim girdiniz, yapabilecegim islemler arasinda boyle bir
secenek yoktur!...”);
Buradaki seçim kriterleri eşitlik şeklinde olduğu için switch yapısına da uygun olarak
görülmektedir. Aynı yapıyı bir de switch ile gerçekleştirelim.
switch(secim)
{
case 1 :
sonuc = sayi1 + sayi2;
break;
case 2:
sonuc = sayi1 - sayi2;
break;
case 3:
sonuc = sayi1 * sayi2;
break;
case 4:
sonuc = sayi1/ sayi2;
break;
case 5:
sonuc = sayi1% sayi2;
break;
default :
printf(“Yanlis bir secim girdiniz, yapabilecegim islemler arasinda boyle bir
secenek yoktur!...”);
}
Bu iki yapıdan bir tanesini (if ya da switch) kullanarak kodumuzu yazabiliriz. Kodun
tamamı aşağıdaki gibi olur.
393

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sayi1;
int sayi2;
int secim;
printf("Islem yapmak istediginiz ilk sayiyi giriniz.\n");
scanf("%d",&sayi1);
printf("Islem yapmak istediginiz ikinci sayiyi giriniz…\n");
scanf("%d",&sayi2);

int sonuc;

printf(“Lutfen islem seciminizi giriniz…\n”);
printf(“Toplama icin 1\n”);
printf(“Cikarma icin 2\n”);
printf(“Carpma icin 3\n”);
printf(“Bolme icin 4\n”);
printf(“Mod alma icin 5\n”);
printf(“giriniz…\n”);
scanf(“%d”,&secim);
switch(secim)
{
case 1 :
sonuc = sayi1 + sayi2;
break;
case 2:
sonuc = sayi1 - sayi2;
break;
case 3:
sonuc = sayi1 * sayi2;
break;
case 4:
sonuc = sayi1/ sayi2;
break;
case 5:
sonuc = sayi1% sayi2;
break;
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default :
printf(“Yanlis bir secim girdiniz...”);
}
printf(“Girdiginiz islemin sonucu %d’dir\n”,sonuc);
getch();
return 0;
}

a) Hesap Makinesi Programı – Kod Kısmı
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b) Hesap Makinesi Programı – Ekran Kısmı
Şekil 13.7: Hesap Makinesi Programı
Bu çok gerçeğe uygun bir hesap makinesi gibi görünmemektedir. Peki, bu kod daha
gerçekçi bir hale nasıl getirilebilir? Örneğin burada şu anda kontrol edilmeyen 0’a bölünme
durumu kontrol edilmelidir. Kullanıcı tarafından girilen ikinci sayı olan sayi2’nin 0 olup
olmadığını kontrol eden küçük bir if yapısı ile bu kriter sağlanmış olur. Bunun dışında
örneğin menüde işlemler için 1,2,3,4,5 girmek yerine, işlemlerin kendi simgelerini yani +, -,
*, / ve %’yi girsek nasıl olur? Bu da yapılması oldukça kolay bir işlemdir. Sadece sayısal
olarak girdiğimiz secim değişkeni karakter olarak tanımlanacaktır. Burada dikkat edilmesi
gereken tek husus, karakterlerin yazılırken tırnak ‘ ’ işaretleri arasına alınması gerektiğidir.
Karakterlerin kullanılması halinde if ve switch yapısı sırasıyla şu şekilde olur.
………
char secim;
………
if(secim = =’+’)
sonuc = sayi1 + sayi2;
else if(secim = =’-’)
sonuc = sayi1 - sayi2;
else if(secim = =’*’)
sonuc = sayi1 * sayi2;
else if(secim = =’/’)
sonuc = sayi1/sayi2;
else if(secim = =’%’)
sonuc = sayi1 % sayi2;
else
printf(“Yanlis bir secim girdiniz, yapabilecegim islemler arasinda boyle bir
secenek yoktur!...”);
………
char secim;
………
switch(secim)
{
case ‘+’ :
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sonuc = sayi1 + sayi2;

break;

case ‘-’:
sonuc = sayi1 - sayi2;

break;

case ‘*’:
sonuc = sayi1 * sayi2;

break;

case ‘/’:
sonuc = sayi1/ sayi2;

break;

case ‘%’:
sonuc = sayi1% sayi2;

break;

default :
printf(“Yanlis bir secim girdiniz, yapabilecegim islemler arasinda boyle bir
secenek yoktur!...”);
}
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Uygulamalar


Herhangi bir matematiksel problemi çözecek bir C programı oluşturun.
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

o

İkinci dereceden bir denklemin köklerini bulma

o

Bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulma

o

Bir sayının asal sayı olup olmadığını bulma
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,

belli bir sayı dizisi içerisinde herhangi bir özelliğe sahip sayıların ayırt
edilebilmesi


herhangi bir sayının faktöriyelinin hesaplanması



herhangi iki sayı için üs alma işleminin yapılması



herhangi bir sayının rakamları toplamının alınması



hesap makinesinde yapılan işlemlerin yapılması

işlemlerini gerçekleştiren çeşitli programların nasıl yapılacağı öğrenilmiştir.
Bu programlar sırasında


giriş-çıkış fonksiyonları



değişken tanımlama



değişkene ilk değer verme



kullanıcdan değer alma



matematiksel işlem yaptırma



karşılaştıma işlemi yaptırma



döngü işlemi yaptırma

gibi çeşitli programlama yapıları kullanılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, C programlama dilinde while döngüsü ile yanlış bir
yazımdır?
a) while(x<3)
b) while(x!=3)
c) while(x>3)
d) while(x+=3)
e) while(x<y)
2) C programlama dilinde kullanılan döngü yapıları ile ilgili aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?
I. while yapısı ile gerçekleştirilebilecek her ifade, for yapısı ile de
gerçekleştirilebilir.
II. for yapısı ile gerçekleştirilebilecek her ifade, do while yapısı ile de
gerçekleştirilebilir.
III. while yapısı ile gerçekleştirilebilecek her ifade, do while yapısı ile de
gerçekleştirilebilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III
1

i = 1;

2

j = 1;

3

while(i<6)

4

{

5

while(j<6)

6

{
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printf(“%d * %d = %d\n”, i,j,i*j);

7
8

j++;

9

}

10

i++ ;

11

j = 1;

12

printf(“\n”);

13

}

Sıradaki 3 soru yukarıdaki kod parçası ile ilgilidir.
3) Yukarıdaki kod parçasında 11. satırı silmek, nasıl bir duruma yol açar?
a) Programın sonsuz döngüye girmesine neden olur.
b) Programda dıştaki döngünün de içteki döngünün de yalnızca bir kez çalışmasına
neden olur.
c) Programda içteki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
d) Programda dıştaki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
e) Programın çalışmamasına neden olur.
4) Yukarıdaki kod parçasında 11. satırı silerek, 8. satırı, 11. satır yerine yazmak,
nasıl bir duruma yol açar?
a) Programın sonsuz döngüye girmesine neden olur.
b) Programda dıştaki döngünün de içteki döngünün de yalnızca bir kez çalışmasına
neden olur.
c) Programda içteki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
d) Programda dıştaki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
e) Programın çalışmamasına neden olur.
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5) Yukarıdaki kod parçasında 10.satırda yapılan arttırım ifadesini, dıştaki
döngüde değil de içteki döngüde gerçekleştirmek nasıl bir duruma yol açar?
a) Programın sonsuz döngüye girmesine neden olur.
b) Programda dıştaki döngünün de içteki döngünün de yalnızca bir kez çalışmasına
neden olur.
c) Programda içteki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
d) Programda dıştaki döngünün hiç çalışmamasına neden olur.
e) Programın yalnızca i = j değerleri için çalışmasına neden olur.
Kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyelini bulan ve bu değeri ekrana
yazdıran bir programın C dili ile gerçekleştirildiğini varsayalım. Sıradaki 3 soru bu
programla ilgilidir.
6) Aşağıdakilerden hangisi, bu program için yapılması gereken bir kontrol
değildir?
a) Girilen sayının negatif olup olmaması
b) Girilen sayının tamsayı olup olmaması
c) Girilen sayının 5’ten büyük olup olmaması
d) Girilen sayının 0 olup olmaması
e) Girilen sayının 1 olup olmaması
7) Bu programda, adım adım sayının faktöriyelini hesaplamak ve bu değeri
tutmak için kullanılan değişkenin ilk değeri kaç olmalıdır?
a) 0
b) 1
c) 5
d) bilinemez
e) ilk değer verilmemelidir
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8) Bu program girilen 2 sayısı için 6; 3 sayısı için 24; 4 sayısı için 120 sonucunu
veriyorsa, programda nasıl bir hata yapılmış olabilir?
a) Sonsuz döngüye girilmiştir
b) Sayaç 2’şer 2’şer arttırılmıştır.
c) Çarpım işlemi yanlış yapılmıştır.
d) Çarpım sonucu oluşacak olan faktöriyel değişkeninin ilk değeri yanlış verilmiştir.
e) Kullanıcı faktöriyel formülasyonunu yanlış girmiştir.
9) Kod optimizasyonu nedir?
a) En az işlem, en az kaynak vb kullanılarak doğru çalışan bir kod üretmek
b) Kullanılan işlem ve kaynak miktarına bakmadan doğru çalışan bir kod üretmek
c) En fazla işlem, en fazla kaynak vb kullanılarak doğru çalışan bir kod üretmek
d) En az satır yazılarak doğru çalışan bir kod üretmek
e) En fazla satır yazılarak doğru çalışan bir kod üretmek
10) Aşağıdakilerden hangisi, bir C programında kesin olarak bulunan
satırlardan biri değildir?
a) Blok açma satırı
b) Blok kapama satırı
c) main fonksiyonu satırı
d) kütüphane dosyası satırı
e) if yapısı satırı

CEVAPLAR
1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – a, 5 – e, 6 – c, 7 – b, 8 – d, 9 - a, 10 - e
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14. C PROGRAMLAMA DİLİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PROGRAM
ÖRNEKLERİ – KOD OPTİMİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Program Örneği 1
Program Örneği 2
Program Örneği 3
Program Örneği 4
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Bir bilgisayar programının ne işe yaradığı nasıl anlaşılır?



Bir bilgisayar programı daha verimli hale nasıl getirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Verilen bir C programının ne işe yaradığını anlayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Bilgisayar programı



Kod optimizasyonu
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Giriş
Bir önceki bölüm olan 13. bölümde çeşitli problemler verilerek, bu problemlerin
çözümlerini gerçekleştirecek program örnekleri, C programlama dili kullanılarak
gerçekleştirmiştir. Bu bölümde kodları yazılan programlar, n sayı arasında tek ve çiftlerin ayrı
ayrı sayısını ve toplamını bulan program, faktöriyel hesaplayan program, ab hesaplayan
program, bir sayının rakamlarını toplayan program, hesap makinesi programı şeklinde idi. Bu
bölümde de C programlama dili ile örneklere devam edilecektir. Ancak bu bölümde 13.
Bölümdeki yöntem izlenmeyecektir. Yani problem verilip kodu yazılmaya çalışılmayacak
bunun yerine hazır yazılmış kodlar incelenecek ve yorumlanacaktır.
Bu bölümde ele alınan diğer bir konu kod optimizasyonudur. Aynı işlemi
gerçekleştiren pek çok bilgisayar programı olması halinde en optimum kod seçilecektir.
Optimum kelimesi burada en verimli, en az kaynak kullanan, en az bellek kullanan, en hızlı,
en az adımda işi gerçekleştiren anlamlarına gelmektedir. Kod optimizasyonu oldukça büyük,
karmaşık ve geniş bir konudur ancak burada yalnızca amatör bir kullanıcı oalrak bizim neler
yapabileceğimize değinilmiştir.
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14.1. Program Örneği 1
İlk olarak vereceğimiz ve üzerinde inceleme yapacağımız C program kodu aşağıdaki
gibi olsun ve biz bu programı satır satır inceleyerek ne iş yaptığını ve bunu nasıl yaptığını
bulmaya çalışalım.
1
2

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

3
4
5
6

int main()
{
int i = 1;
int j = 1;

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

while(i<11)
{
while(j<11)
{
printf("*");
j++;
}
i++;
j=i;
printf("\n");
}

18
19
20

getch();
return 0;
}

Bu kodun başlangıcındaki ve sonundaki satırlar artık tanıdık gelmiş olmalı. Bu
satırlardan kastettiğimiz şunlardır :
1. satır #include <stdio.h> : printf() ve scanf() gibi standart giriş-çıkış
fonksiyonlarını içinde bulunduran kütüphane dosyasını programa ekler.
2. satır - #include <conio.h> : getch() gibi bazı özel giriş-çıkış fonksiyonlarını
içinde bulunduran kütüphane dosyasını programa ekler.
3.satır - int main() : Ana fonksiyonu ifade eden satırdır.
18.satır - getch(); : Kullanıcıdan 1 karakter alıncaya kadar bekleyen bir komuttur,
genelde ekranda yazının silinmemesi, kullanıcı herhangi bir tuşa basıncaya kadar ekranda
durması amacıyla kullanılır.
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19.satır - return 0; : main fonksiyonu int tipinde olduğu için sonucunda mutlaka bir
sayısal değer döndürmelidir. Eğer programın gerçek anlamda döndürdüğü bir değer yoksa
(yani herhangi bir fonksiyondan alınan bir değeri yoksa) genelde 0 sayısı döndürülür. Bu
programda da gerçek anlamda dönen bir sayısal değer yoktur. Dolayısıyla 0 döndürülmesi
yeterli olur.
4., 8., 10., 13., 17. ve 20. satırlardaki işaretler, blok açma-kapama işaretleridir. Bu da
bilindik bir kavramdır. Gelelim diğer satırlara.
5. ve 6. satırlarda iki adet tamsayı (int) türünde değişken tanımlanmış ve 1’den
başlatılmıştır. Demek ki bunlar büyük ihtimalle birer sayaç olacak gibi düşünebiliriz. Ama
tabi emin olmamakta fayda var.
7.satırda bir döngü başlatılmış, bu döngünün ne olduğuna ve ne iş yaptığına bakalım.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

while(i<11)
{
while(j<11)
{
printf("*");
j++;
}
i++;
j=i;
printf("\n");
}

Görüldüğü gibi içiçe iki adet while döngüsü var. Her biri 1’den başlayıp 11’den küçük
olduğu sürece çalışıyor, yani demek ki her biri 10 kez çalışıyor. İçerde yapılan işe
baktığımızda bir printf görüyoruz ki bu printf fonksiyonunda yalnızca bir adet “*” yazıldığı
görülmektedir. Demek ki ekrana * karakterinden şekiller çizdirecek bir programdır. Genelde
programlamaya yeni başlayanlar için bu tarz programlar ödev olarak verilir ya da hazır olarak
verilerek üzerinde inceleme yapılır. Ne şekil çizdireceğini bulmaya çalışalım. Öncelikle
herhangi bir koşul ya da esktra bir durum olmaması halinde ekranda ne yazacağını
belirleyelim, ardından adım adım bu döngüye gelelim.
DÖNGÜ 1 :
7
while(i<11)
8
{
9
while(j<11)
10
{
11
printf("*");
12
j++;
13
}
14
i++;
15
j=1;
16
}
Bu döngüde görüldüğü gibi her iki sayaç da 1’den başlayarak 11’den küçük olduğu
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sürece * çizdirmektedir. Herhangi bir ektra durum yoktur. Buna göre her sayacın 10 kez
çalışması sonucunda 10 × 10 = 100 kez yanyana * çizilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

*********************************************************************
*******************************
DÖNGÜ 2 :
7
while(i<11)
8
{
9
while(j<11)
10
{
11
printf("*");
12
j++;
13
}
14
i++;
15
j=1;
16
printf("\n");
17
}
Bu döngüde ilk döngüden farklı olarak, iç döngüden dış döngüye geçilirken bir
printf("\n");
satırı görülmektedir. Buna göre içteki döngü çalışmasını yani turunu her
bitirdiğinde bir satır alta geçilecektir. Bu döngüde, iç döngünün her turu 10 adet *’ın yanyana
yazılmasını ifade ettiğinden, bu 100 adet *’ın birer satır atlanarak, yani toplamda 10 adet
satıra yazılması şeklinde bir sonuç ortaya çıkar :
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
DÖNGÜ 3 :
7
8
9
10
11
12
13
14

while(i<11)
{
while(j<11)
{
printf("*");
j++;
}
i++;
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15
16
17

j=i;
printf("\n");
}

Bu döngü esas olarak kodumuzda var olan döngüdür, buna göre önceki örnekler
sayesinde bu döngüde ekrana *’lardan oluşan bir kombinasyon yazılacağını ve iç döngüden
dış döngüye her çıkışımızda bir satır alta inileceğini ifade etmektedir. Buna göre farklılık
yaratan durumu incelememiz yeterli olacaktır. Burada farklılık yaratan, içteki döngünün 1
turu bitiminde başlangıç değerine değil de dıştaki döngünün o anki durumuna gelmesini
sağlayacak j=i; satırıdır. Buna göre içteki döngü her çalıştığında ve yeniden çalışmak
istediğinde, 1’den başlamayacaktır. Bu da demektir ki her satırda eşit sayıda * olmayacaktır.
Pek hangi satırda kaç adet olacaktır? j = i satırı bunu belirlemektedir ve bu satıra göre, her
adımda j 1tane daha eksilterek satırı oluşturacaktır. Yani
•

ilk satır için 10 adet * yazdıracaktır

•

ikinci satır için i o sırada 2 olduğundan j de 2 olacaktır ve 9 adet * yazdıracaktır

•
üçüncü satır için i o sırada 3 olduğundan j de 3 olacaktır ve 8 adet *
yazdıracaktır
•
dördüncü satır için i o sırada 4 olduğundan j de 4 olacaktır ve 7 adet *
yazdıracaktır
•
beşinci satır için i o sırada 5 olduğundan j de 5 olacaktır ve 6 adet *
yazdıracaktır
•

altıncı satır için i o sırada 6 olduğundan j de 6 olacaktır ve 5 adet * yazdıracaktır

•
yedinci satır için i o sırada 7 olduğundan j de 7 olacaktır ve 4 adet *
yazdıracaktır
•
sekizinci satır için i o sırada 8 olduğundan j de 8 olacaktır ve 3 adet *
yazdıracaktır
•
dokuzuncu satır için i o sırada 9 olduğundan j de 9 olacaktır ve 2 adet *
yazdıracaktır
•
onuncu satır için i o sırada 10 olduğundan j de 10 olacaktır ve 1 adet *
yazdıracaktır
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Buna göre ekran görüntüsü şu şekilde olmalıdır :
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
Sırasıyla Şekil 14.1 ve 14.2’de bu kodun yazılı olduğu bilgisayar programı ve bu
programın ekran çıktısı görülmektedir.

Şekil 14.1: Kod Kısmı
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Şekil 14.2: Ekran Kısmı

14.2. Program Örneği 2
İkinci olarak vereceğimiz ve üzerinde inceleme yapacağımız C program kodu
aşağıdaki gibi olsun ve biz bu programı satır satır inceleyerek ne iş yaptığını ve bunu nasıl
yaptığını bulmaya çalışalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int sayi, i;
int sayac = 0;
printf(“Sayiyi giriniz!\n”);
scanf(“%d”,&sayi);
for(i=2; i<sayi; i++)
{
if(sayi%i==0)
sayac++;
}
if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi);
else if(sayac==0) printf(“%d asaldir.”,sayi);
else printf(“%d asal degildir!”,sayi);
getch ();
return 0;
}
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Aslında direkt olarak kodda bulunan printf satırlarına bakıldığında, programın ne
amaçlı olarak gerçekleştirildiği hakkında bir bilgi edinmiş oluruz. printf satırlarında çeşitli
kriterlere bakılarak sayının asal olup olmadığına dair bildirimler yapılmaktadır.
if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi); : sayi 1 ise veya 1’den küçükse ekrana
direkt olarak sayının asal olmadığına dair bir bildirim yazdırmaktadır. Burada kontrol edilen
değişken sayi değişkenidir.
else if(sayac==0) printf(“%d asaldir.”,sayi); : Burada başka bir değişken olan sayac
değişkeni kontrol edilmektedir. sayac değişkeninin 0 olması halinde sayının asal olduğu ifade
edilmektedir, demek ki bu algoritmaya göre, sayacın 0 olması asal sayıyı bulabilmek için
gerekli bir durumdur.
Demek ki bir sayının asal olup olmadığını bulan bir programla karşı karşıyayız. Ancak
bizim amacımız kodun nasıl yazıldığını anlayabilmek olduğundan bu printf satırları ile tabi ki
yetinmeyeceğiz.Bizim burada esas olarak çözmemiz gereken bunu nasıl yaptığı yani bir
sayının asal olup olmadığına nasıl karar verdiğidir. Buna göre hiçbir fikrimiz yokmuşcasına
kodu inceleyelim.
1. ve 2. satırda sırasıyla stdio.h ve conio.h olmak üzere iki adet kütüphane dosyasının
eklenmesini ifade eden #include<stdio.h> ve #include<conio.h> komutları bulunmaktadır.
Buna göre demek ki çeşitli ekrana yazdırma veya kullanıcıdan değer alma işlemleri
gerçekleştirilecektir.
3.satırda ana fonksiyon olan main fonksiyonu tanımlanmıştır. Genel olarak Dev C++
derleyicisinde kullanılan main fonksiyonlarına uygun şekilde int tipinde tanımlanmıştır.
4.satırda blok başlangıç işareti olan { bulunmaktadır. Daha önce de pek çok kez
söylendiği gibi döngüler, fonksiyonlar, karşılaştırma ifadeleri birer bloktur, { işareti ile
başlayıp } ile sonlandırılırlar. Bloklarla ilgili yazılacak tüm deyimler, yapılacak tüm işlemler
vs bu {} blok işaretleri arasına yazılır. Bu işareti gördüğümüze göre bir blok başlıyor yani ard
arda yapılacak işlemler var demektir. Bu blok açma işaretinin aynısını 10.satırda da
görmekteyiz. Yeri gelince onun da hangi bloğu açmakta olduğunu inceleyeceğiz.
5.ve 6. satırlar değişken tanımlama satırıdır. Görüldüğü üzere sayi, i ve sayac isimli 3
adet değişken tanımlanmıştır. Tüm değişkenler int yani tamsayı tipinde tanımlanmıştır.
Değişkenlerin ilk değerleri ile ilgili konuşmak gerekirse, sayi ve i değişkenlerinin herhangi bir
ilk değerlerinin olmadığı, sayac değişkeninin ise 0 ilk değerini aldığını görmekteyiz.
Bu durumun yani sayi ve i değerleri ilkj değer almazken sayac değerinin ilk değeri olmasının
sebebi pek çok olabilir. Ssayi ve i değişkenlerinin ilk değeri yoktur, çünkü kullanıcıdan
alınacak olabilir, herhangi bir döngüden ilk değeri alacak olabilir, ya da farklı durumlar
sözkonusu olabilir. Aynı şekilde sayac değişkeninin ilk değeri vardır ve 0’dır çünkü herhangi
bir toplama işleminde, sayma işleminde vs işlemde kullanılacak olabilir, ya da farklı durumlar
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olabilir. Bunlar şu anda yalnızca tahmin durumunda kalacağından buraya çok takılmadan
kodu incelemeye devam edelim.
7. satırda bir printf satırı ile kullanıcıdan bir sayı girmesi istenmektedir. Bu sayı ile
ilgili ne işlem yapılacağı henüz burada belli değildir.
8. satırda kullanıcının bu sayıyı girmesini sağlayacak bir scanf işlemi bulunmaktadır.
Bu satıra bakıldığında, kullanıcı tarafından girilecek olan tamsayı değerinin programın sayi
değişkenine atanacağı görülmektedir.
9. satır ile 13. satır arasında bir for döngüsü görülmektedir. Bu for döngüsü sayaç
olarak i değişkenini almaktadır. Bu i değişkenine ilk değer olarak 2 verilmiştir. Bu i
değişkeninin değeri sayi değişkeninin değerine eşit oluncaya kadar 1 arttırılarak devam
edilmektedir. Demek ki 2’den başlayan sayi’ya ulaşıncaya kadar yapılan bir işlem ya da
işlemler sözkonusudur. Bu işlemin ya da işlemlerin ne olduğu döngünün bloğu içerisinde
belirtilmektedir. Yapılacak işlemin/işlemlerin ne olduğunu anlamak için döngü bloğunun
içerisine bakıldığında bir karşılaştırma ifadesi ile karşı karşıya kalırız. 11. satırda verilen bu
karşılaştırma ifadesinde sayi%i = =0 karşılaştırması yapılmaktadır ki bu da sayının i’ye tam
bölünüp bölünemediğinin karşılaştırılmasının yapıldığı anlamına gelir. Herhangi bir else
ifadesine sahip olmayan bu if ifadesinde verilen koşul sağlandığı takdirde, diğer bir deyişle
sayi değişkeninin sahip olduğu değer i değişkeninin sahip olduğu değere tam bölünebiliyorsa,
bu durumda if yapısının hemen altındaki işlem yani sayacı 1 arttırma işlemi gerçekleşecektir.
Eğer sayi değişkeninin sahip olduğu değer, i değişkeninin sahip olduğu değere tam
bölünmüyorsa, bu durumda herhangi bir işlem yapılmadan dıştaki for döngüsüne geçilerek i 1
arttırılır ve programa aynen devam edilir. Buna göre bu kısmı toparlayacak olursak sayi
değişkeninin 2’den kendisine kadar tüm sayılara tam olarak bölünüp bölünmediği kontrol
edilmektedir. Eğer bölünüyorsa sayac değeri 1 arttırılmaktadır. Diğer bir deyişle bu döngü ve
sahip olduğu koşul yapısı, sayi değişkeninin kaç adet sayıya tam olarak bölündüğünü
göstermektedir. Döngü bittiğinde sayac değişkeni sayi değişkeninin kaç adet sayıya
bölündüğünü tutacaktır.
Döngü bitiminde 14.satırdan itibaren bir if – else if – else yapısı görünmektedir.
if – else if – else yapısı kullanıldığına göre 1’den fazla koşul ele alınacak ve bu 1’den
fazla koşulun sonucuna göre yapılacak işleme karar verilecektir. Bu koşulların ne olduğuna
sırasıyla bakalım. İlk if yapısında sayi değerinin 1’den küçük eşit olup olmadığına bakarak
sayının asallığı ile ilgili yorum yapılmaktadır. Gerçekten de 0,1 ve negatif sayıların asallığı
sözkonusu olmadığından bu kontrolün yapılması uygundur. Bir sonraki satırda bulunan else if
yapısında değeri kontrol edilen değişken bu sefer sayi değil sayac’tir. Bu da bir sayının asal
olup olmadığını bulma prosedürüne uygun bir davranıştır, çünkü ilk if yapısı ile zaten asal
olabilme ihtimali olan sayılar ayrılmış oldu ve bir sayının asal olma durumu çarpanlarının
sayısına göre karar veilebilecek bir durumdur. Bu else if yapısında olduğu gibi sayac 0 ise
yani diğer bir deyişle kullanıcı tarafından girilen sayının tam bölündüğü herhangi bir sayı
yoksa buna göre girilen sayı asaldır. Karşılaştırma yapısının son satırında yer alan else yapısı
ise bu iki durumun da sağlanmadığı durumları içermektedir. Diğer bir deyişle girilen sayı
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1’den büyükse ve tam bölündüğü sayılar mevcutsa bu durumda asal değildir. Özetleyecek
olursak

İlk olarak sayı değişkeninin içeriğine durumuna bakılmış ve sayı 1 ya da daha
küçükse direkt olarak asal olmadığı ifade edilmiş

Sayı değişkeninin 1’den daha büyük olduğu garantilendikten sonra herhangi bir
sayıya tam olarak bölünüp bölünmediğine bakılmış, eğer herhangi bir sayıya tam olarak
bölünmüyorsa asal olduğu ifade edilmiş

Her iki durum da sağlanmıyorsa, sayı 1’den büyükse ve asal çarpanları varsa,
sayının kendisinin asal olmadığı belirtilmiştir.
Program, amacını bu noktadan itibaren gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki kısımlar
kodun tamamlanması için prosedürel olarak gerekli olan satırlardır.
17. satır: Daha önce de pek çok kez belirtildiği gibi Dev C++ derleyicisinde çalıştırılan
bir program kodu ekranda belirdikten hemen sonra kaybolur. Bu durumu engellemek için
printf() ya da başka bir çıkış fonksiyonu kullanılarak ekrana bir görüntü yazan programlardan
sonra getch() fonksiyonu kullanılır. Böylece kullanıcı programı istediği kadar inceleme fırsatı
bulur, kendisi klavye ile bir tuşa basmadan görüntü ekrandan kaybolmaz.
18. satır: Bu programda tek bir fonksiyon, main () fonksiyonu bulunmaktadır. Bu
main () fonksiyonu int olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla int tipinde bir geri dönüş değeri
olması gerekir. return 0; satırı bu görevi gerçekleştiren bir satırdır.
19. satır: C programlama diliye yazılmış her program blok kapatma işareti olan } ile
sonlandılırı. Tek bir fonksiyon şeklinde de yazılsa, 1’den çok fonksiyonla da yazılsa sonuçta
son satırda bu fonksiyonların bitişi sözkonusu olacağından her programın bu şekilde
sonlandırılacağı açık bir biçimde görülmektedir.
Böylece programın ne iş yaptığı ve bunu nasıl yaptığı anlaşılmış olur. Asal sayı
bulma, asal sayı üretme, bir sayının asal olup olmadığını bulma, bir sayı dizisindeki asal
sayıları ortaya çıkarma işlemleri çoğu problemde kullanılan işlemler olduğundan bu
fonksiyon oldukça sıklıkla kullanılabilir. Sırasıyla Şekil 14.3, 14.4, 14.5 ve 14.6’da bu kodun
yazılı olduğu bilgisayar programı ve çeşitli sayılar için bu programın ekran çıktısı
görülmektedir.
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Şekil 14.3: Kod Kısmı

Şekil 14.4: -7 Sayısı İçin Ekran Kısmı
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Şekil 14.5: 13 Sayısı İçin Ekran Kısmı

Şekil 14.6: 24 Sayısı İçin Ekran Kısmı

14.3. Program Örneği 3
Üçüncü olarak, yeni bir program üzerinde çalışmak yerine ikinci olarak verilen
program üzerinde biraz daha çalışalım ve bu kodu daha efektif bir hale nasıl getireceğimizi
düşünelim. Daha önce de ifade edildiği gibi bir problem için pek çok farklı bilgisayar
programı yazılabilir, her biri doğru bir biçimde sonuca ulaşıyor olabilir, böyle bir durumda
hangi programın kullanılacağına nasıl karar verilecektir? Bu karar verme işlemi sırasında en
verimli, en hızlı ya da en kolay programın seçilmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştik.
Burada hangisinin seçileceği programcı – müşteri – problem gibi farklı kriterlere bağlıdır.
Peki bu kelimeler ne anlama gelmektedir?
en verimli: kaynakları (dosyalar, bellek, işlemci, giriş-çıkış cihazları vs) en az kullanan
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en hızlı: süre ya da adım sayısı açısından en düşük olan
en kolay: anlaşılması en basit, en çok kişinin kullanabileceği
Buna göre biz de ikinci olarak verilen ve bir sayının asal olup olmadığını bulma
işlemini gerçekleştiren bilgisayar programını daha verimli, daha hızlı ya da daha kolay hale
getirip getiremeyeceğimize bakalım. Programın kullanımı oldukça kolaydır. Kullanıcı
ekranda verilen sayiyi giriniz uyarısından sonra sadece asal olup olmadığını bulmak istediği
sayıyı girecektir. Oldukça basit. Bu açıdan kodun daha kolay olması için yapılacak bir şey
olmadığından biz en iyisi dah averimli ve daha hızlı olma durumlarına bakalım.
Bir programın optimize edilmesi, diğer bir deyişle daha az kaynak harcaması, daha az
adımda ve daha az işlemle sonuca ulaşması gibi durumların sözkonusu olup olmadığını
bulabilmek için bakılacak bazı noktalar vardır. Bunların bir kısmı aşağıda
maddelendirilmiştir.
Gereksiz değişken kullanımı olup olmadığına bakılmalıdır, gereksiz değişkenler
silinmelidir.
Değişkenlerin türlerine bakılmalıdır. int ya da short türünde ifade edilmesi yeterli olan
değişkenler için long vb türü kullanılmışsa; ya da float olarak ifade edilmesi yeterli olan
değişkenler için double vb türü kullanılmışsa; ya da buna benzer herhangi bir geniş tür
kullanımı sözkonusu ise kaldırılmalı ve yeterli olan türlere geçiş yapılmalıdır.
Programda kullanıcıdan veya herhangi başka bir kaynaktan alınan bir değer varsa ve
bu değer üzerinde işlem yapılacaksa, öncelikle değerin uygun olup olmadığına bakılmalıdır, o
program için uygun olmayan değerleri elimine etmek ve gereksiz yere işleme sokmamak
gerekir. Örneğin sürekli üzerinde durduğumuz, artık klasikleşen bir örnek olan faktöriyel
algoritmasında kullanıcı tarafından faktöriyeli alınması istenen sayının pozitif olup
olmadığına bakılmalıdır. Pozitif olmayan bir sayı için algoritmayı çalıştırıp gereksiz yere
işlem yapmaya gerek yoktur. Gerekli uyarılar yapılarak program sonlandırılabilir. Böylece bir
hayli işlemden, dolayısıyla zamandan ve bellekten tasarruf edilmiş olur.
Gereksiz koşul ifadesi olup olmadığına bakılmalıdır. Örneğin if – else yapısı
(tek koşul) ile ifade edilebilecek bir yapı, if – else if – else yapısı (iki veya daha fazla
koşul) ile ifade ediliyorsa, gereksiz karşılaştırma işlemi yapılıyor demektir. Bu karşılaştırma
işleminin büyük bir ihtimalle program içerisinde pek çok kez yapıldığını düşünecek olursak,
gereksiz pek çok işlem gerçekleştirilmiş olur. Bu gereksiz işlemler azaltılırsa direkt olarak
toplam işlem sayısı azaltılmış olur.
Gereksiz döngü olup olmadığına bakılmalıdır. Tek bir while ya da for döngüsü ile
gerçekleştirilebilecek bir işlem 1’den fazla while ya da for döngüsü ile gerçekleştiriliyorsa
gereksiz pek çok işlem gerçekleştirilmiş olur. Bu gereksiz işlemler azaltılırsa direkt olarak
toplam işlem sayısı azaltılmış olur.
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Döngünün içerisinde gereksiz arttırma, azaltma, atama gibi işlemler olup olmadığına
bakılmalıdır. Örneğin döngünün her anında gerçekleşmesi gerekmeyen bir işlem eğer her
adımda gerçekleştiriliyorsa gereksiz işlem yapılmaktadır demektir. Bu gereksiz işlemler
azaltılırsa direkt olarak toplam işlem sayısı azaltılmış olur.
Gereksiz fonksiyon, hazır fonksiyon, komut kullanımı olup olmadığına bakılmalıdır.
C programlama dili yapısı itibariyle fonksiyonel olarak yazılmaya oldukça uygun bir
dildir ve fonksiyonlar gereksiz kod tekrarını azaltmak, programı kolaylaştırmak gibi bazı
kolaylıklara sahiptir. Ancak gereksiz yere kullanılan fonksiyon bu avantajları sağlayacağı yere
daha çok dezavantaj sağlıyor olabilir. Bu durum analiz edilmelidir. Bunun dışında hazır
fonksiyon kullanımı da doğru kullanıldığı takdirde pek çok avantaj sağlamasına rağmen
gereksiz kullanım halinde boşu boşuna adım sayısını arttıracaktır.
Şimdi bu durumlara bakarak ikinci bölümde yazdığımız kodu optimize etmek ile ilgili
bir adım atıp atamayacağımıza bakalım.
1. Gereksiz değişken kullanımı olup olmadığına bakılmalıdır.
Programda girilen sayı değerini tutan sayi, sayi’nin asal çarpanlarının kaç tane
olduğunu tutan sayac ve sayi’nin tam bölünüp bölünmediğinin kontrol edildiği i değişkenleri
bulunmaktadır. Gereksiz bir değişken yoktur, bunlardan herhangi birisi kaldırılırsa program
çalışmayacaktır. Buna göre, programda, bu maddeye aykırı bir durum yoktur ve bu maddeye
göre bir optimizasyon yapılamaz.
2. Değişkenlerin türlerine bakılmalıdır.
Tüm değişkenlerin türleri, tamsayıyı ifade eden int olarak tanımlanmıştır. Girilecek
sayının ne kadar büyük olduğu bilinmediğinden int en uygun seçimdir. short tanımlanırsa,
girilen sayı short türünün sınırını aşabilir. long türü ise gereksiz yere yer kaplayacaktır. Buna
göre, programda, bu maddeye aykırı bir durum yoktur ve bu maddeye göre bir optimizasyon
yapılamaz.
3. Programda alınan giriş değerleri hakkında gerekli kontrol yapılmalıdır.
Programda girilen sayının asal sayı olup olmadığının bulunması istenmektedir. Buna
göre girilen sayının negatif olup olmaması, 1 olup olmaması, tamsayı olup olmaması gibi
kontrollerin yapılması gerekmektedir. Girilecek sayının türünü int olarak belirlediğimiz için
tamsayı olma durumunu garantilediğimizi varsayarsak, diğer kontrollerin yapılması
gerekmektedir.
Dikkat edilirse bu programda for döngüsü çalıştırılıp sayaç değişkeninin değeri elde
edildikten sonra, bir if yapısı ile if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi); şeklinde bir
karşılaştırma yapılmıştır.
Yani esasında yapılmasının gerekli olduğunu ifade ettiğimiz kontrol bu programda
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zaten mevcuttur, ancak yeri doğru değildir. Çünkü bu kontrolün for döngüsünden sonra
olması demek, öncelikle for döngüsünün çalışması ardından bu kontolün yapılması demektir,
halbuki sayı 1 ya da daha küçük bir sayı ise for döngüsünün çalışmasına gerek yoktur ve
gereksiz işlem yapılıyor anlamına gelir. Bunun yerine kod parçası şu şekilde olsaydı daha
optimum bir durum sözkonusu olabilirdi.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int sayi, i;
int sayac = 0;
printf(“Sayiyi giriniz!\n”);
scanf(“%d”,&sayi);
if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi);
else
{
for(i=2; i<sayi; i++)
{
if(sayi%i==0)
sayac++;
}
if(sayac==0) printf(“%d asaldir.”,sayi);
else printf(“%d asal degildir!”,sayi);
}
getch ();
return 0;
}
Böylece kullanıcı tarafından girilen sayı 1 ise veya daha küçük bir sayı ise, for
döngüsü hiç çalıştırılmadan direkt olarak sayının asal olmadığı uyarısı ekranda görünebilir ve
program gereksiz kodlardan arındırılmış olur.
4. Gereksiz koşul ifadesi olup olmadığına bakılmalıdır.
Koşul ifadesi olarak bu programda bulunanlar şunlardır :
Kullanıcı tarafından girilen sayi değişkeninin 1’den daha büyük olması
Kullanıcı tarafından girilen sayi değişkeninin tam böleninin bulunması
Kullanıcı tarafından girilen sayi değişkeninin tam böleninin bulunmaması
Buna göre gereksiz bir koşul ifadesi bulunmamaktadır. Bu maddeye göre herhangi bir
optimizasyon yapılamaz.
5. Gereksiz döngü olup olmadığına bakılmalıdır.
Programda yalnızca, kullanıcı tarafından girilen sayının tam bölenlerini bulmak
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amacıyla bir döngü gerçekleştirilmiştir. Gereksiz döngü bulunmamaktadır. Bu maddeye göre
herhangi bir optimizasyon yapılamaz.
6. Döngünün içerisinde gereksiz arttırma, azaltma, atama gibi işlemler olup
olmadığına bakılmalıdır.
Programdaki döngü 2’den başlayan ve adım adım arttırılan basit bir yazıma sahip bir
for döngüsüdür. Döngü içerisinde herhangi bir gereksiz arttırma, azaltma ya da başka bir
işlem bulunmamaktadır. Bu maddeye göre döngünün yapısında değiştirilebilecek herhangi bir
şey yoktur, döngünün biçimsel özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir optimizasyon
yapılamaz. Ancak burada problemin yapısından kaynaklanan bir optimizasyon yapmak
olasıdır.
Bu programda bir sayının asal olup olmadığını bulabilmek için 2’den başlayarak
kendisine kadar olan tüm tamsayılara bölünüp bölünmediği kontrol edilmiş ve kaç adet sayıya
bölündüğü hesaplanmaya çalışılmıştır. Eğer kullanıcı tarafından girilen sayının asal
çarpanlarının kaç adet olduğu ya da asal çarpanlarının toplamı gibi hesaplamalar yapılacak
olsaydı şüphesiz bu şekilde bir kod uygun olurdu. Ancak burada yalnızca bir asal çarpanı olup
olmadığını bilmek bizim için yeterlidir. Sayının 5 asal çarpanı olması ile 100 asal çarpanı
olması arasında bir fark yoktur. Bu açıdan 2’den başlayarak sayının kendisine kadar değil,
örneğin yarısından 1 fazlasına kadar kontrol etmek yeterli olacaktır. Çünkü her sayı, eğer bir
asal çarpanı varsa en kötü ihtimalle yarısına kadar olan bir sayıya mutlaka bölünecektir. Böyle
n adet işlem yapan döngünün işlem sayısı bir anda n/2’ye düşecektir. Hatta bu durum 1 adım
daha ileri götürülerek sayının yarısı değil, √sayi+1’e kadar kontrol edilse yeterli olacaktır.
Matematiksel kurallardan bilinmektedir ki, eğer bir sayının bir asal çarpanı varsa, bu asal
çarpan kendi kare kökünden 1 fazlasına kadar mutlaka bir sayıya bölünür. Bu da yapılan işlem
sayısının oldukça büyük miktarda azalmasını sağlayan bir hamle olacaktır. Böylece görüldüğü
gibi yazımsal olarak bir optimizasyon yapılmamış olmasına rağmen, problemin amacı iyi bir
şekilde analiz edilirse optimizasyon yapmak mümkün olabilmektedir. Buna göre kodun yeni
şekli şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h.>
int main()
{
int sayi, i;
int sayac = 0;
printf(“Sayiyi giriniz!\n”);
scanf(“%d”,&sayi);
if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi);
else
{
for(i=2; i<sqrt(sayi)+1; i++)
{
424

if(sayi%i==0)
sayac++;
}
if(sayac==0) printf(“%d asaldir.”,sayi);
else printf(“%d asal degildir!”,sayi);
}
getch ();
return 0;
}
Burada dikkat edilirse, for döngüsünün içerisinde, i değişkeninin geleceği nokta
sqrt(sayi)+1 olarak ifade edilmiştir, bu da sayi’nin kare kökünün 1 fazlası anlamına
gelmektedir. Bu kod değişikliğinde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta math.h kütüphane
dosyasının koda eklenmiş olmasıdır. Çünkü sqrt hazır fonksiyonu math.h kütüphane
dosyasının içerisinde bulunmaktadır.
7. Gereksiz fonksiyon, hazır fonksiyon, komut kullanımı olup olmadığına
bakılmalıdır.
Program tek bir fonksiyon halinde yazılmıştır, herhangi bir hazır fonksiyon
kullanılmamıştır, herhangi bir gereksiz komut yoktur. Bu maddeye göre herhangi bir
optimizasyon yapılamaz.

14.4. Program Örneği 4
İnceleyeceğimiz bir sonraki program örneği aşağıdaki gibi olsun.
1 #include <stdio.h>
2 #include <time.h>
3 #include <stdlib.h>
4 int main()
5 {
6
srand(time(null));
7
int rastgele=rand()%20;
8
printf("%d",rastgele);
9
return 0;
10 }
1.2. ve 3. satırlarda programa 3 adet kütüphane dosyası eklenmiş. İlk olarak eklenen
stdio.h tanıdık ancak diğer ikisi pek sıklıkla kullanmadığımız kütüphane dosyalarından :
time.h ve stdlib.h. Önceki bölümlerde kütüphane dosyalarının ne iş yaptıkları incelenmişti.
Hatırlayacak olursak;
stdlib.h dosyası için, “programı sonlandıran, dinamik bellek
yönetiminde kullanılan veya rastgele sayı üretme vb. işlevleri yerine getiren bir çok fonksiyon
içerir” şeklinde bir tanımlama yapılmıştı. İçerdiği bazı fonksiyonlar ise, bir karakter
topluluğunu tamsayıya çeviren atoi() ; bir karakter topluluğunu uzun tamsayıya (long) çeviren
atol(); bir karakter topluluğunu gerçel sayıya (float) çeviren atof(); programı sonlandıran
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exit(); rastgele sayı üreten rand(); iki sayı arasından büyük olanı veren max(), iki sayı
arasından küçük olanı veren min() şeklinde ifade edilmişti. Diğer kütüphane dosyası olan
time.h için ise zaman ve tarihle ilgili işlemleri gerçekleştirdiği belirtilmişti. Buna göre demek
ki bu kütüphane dosyalarının kullanılmasını zorunlu kılacak bazı hazır fonksiyonlar bu
programda kendine yer bulmuştur diyebiliriz.
4. satırda, C programlama dili kullanılarak yazılmış her bilgisayar programında
bulunan main fonksiyonu tanımlanmıştır. Fonksiyonun geri dönüş değeri oalrak int
belirtildiğine göre programın sonlarında return tam_sayi; şeklinde bir ifade görmemiz oldukça
yüksek ihtimalli bir durumdur.
5.satırda, 4. satırda belirtilen main fonksiyonunun başladığını anlatan blok başlama
işareti yani { yer almaktadır.
5. satıra kadar olan kısımlar görüldüğü gibi kütüphane dosyalasrı, ana fonksiyonun
tanımlanması, blok açtığını ifade eden parantez gibi kısımlardır. Esas program 6. satırdan
itibaren başlamaktadır. srand(time(null)) özel bir hazır fonksiyonun kullanıldığı bir satırdır.
Kullanılış biçimi açısından daha başta yazılmış olmasına rağmen, sonraki satırdaki rans hazır
fonksiyonu incelendikten sonra bu satırın incelenmesi daha doğru olacaktır, o yüzden
öncelikle bir sonraki satırda yani 7. satırda gerçekleşen duruma bakarak ardındna yeniden
buraya geri dönelim.
7. satırda, aynı anda birçok işlem yapılmaktadır. Öncelikle rastgele isminde int türünde
bir değişken tanımlanmaktadır, bu değişkene ilk değer verilmektedir, bu ilk değer verilirken
hazır bir fonksiyon kullanılmaktadır. Burada kullanılan hazır gonksiyon rand() fonksiyonudur
ve rastgele sayı üretmeye yarar. Rastgele sayı üretmek, özellikle bilgisayar ya da iskambil
oyunlarında, tahmin problemlerinde, ya da kullanıcının herhangi bir programın doğru çalışım
çalışmadığını test etmek için kendisi değer girmeyi tercih etmediği, bunun yerine bilgisayarın
kendi sayısını kendisinin üretmesini istediği durumlarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
rand() fonksiyonu, varsayılan kullanımında 0’dan başlayarak programcının belirlediği bir
sayıya kadar, diğer bir deyişle 0-n arası bir rastgele sayı üretir. Örneğin bu programda % 20
ifadesi kullanıldığı için bu rand() fonksiyonunun üreteceği sayı 0-19 arasında olacaktır. Eğer
0-10 arasında bir sayı üretmek istersek % 11 yazmalıyız. 5-15 arasında bir sayı üretmek
istersek ise int rastgele = 5+rand()%11 yazmalıyız. rand() fonksiyonunun bitiş değerini elle
belirleyebilmemize rağmen, başlangıç değerini belirleyemeyiz, 0’dan farklı bir sayıdan
başlamasını istiyorsak üstte de yapıldığı gibi aralığı belirleyerek o aralığı belli bir miktar
kaydırarak bunu yapabiliriz. Yani 5 ile 15 arasında sayı üretebilmek için fonksiyonun
başlangıç noktası olan 0, +5 birim ötelenmelidir ki bu, bitişin de +5 birim öteleneceği
anlamına gelir. Buna göre bu öteleme hesaba katılarak bitiş değeri olması gerekenden o kadar
birim daha az yazılır. Normalde 0-15 arasında sayı üretilmesini sağlamak için % 16 şeklinde
kullanmamız gerekirdi. Şimdi +5 birimlik ötelemeyi de hesaba katarak % 11 yazmalıyız. Evet
rand() fonksiyonu hakkında bir hayli bilgi vermiş olduk, konunun özüne geri dönecek olursak,
bu satırda 0-19 arasında rastgele sayı ürettiği görülebilir. Şimdi bir önceki satırda yazılmış
olan srand() komutuna yeniden dönelim.
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rand() fonksiyonu C programlama dili yazılarak geliştirilen pek çok fonksiyonda
kendine yer bulabilmesine karşın önemli bir dezavantaja sahiptir. rand() fonksiyonu zaman
kriteri işin içerisine katılmadan yazılırsa statik bir fonksiyona dönüşür ve her çalışmasında
aynı sayıyı üretir. Bu durumun önüne geçilebilmek için bu fonksiyon zaman kriterine bağlı
olarak çalıştırılır ki bunun yolu da 6.satırda verilen srand(time(null)); komutudur.
8.satır oldukça bilindik bir biçimde, ekrana yazı yazdırmaktadır. Burada bu satırın
yazdırdığı değer, programın rastegle oalrak ürettiği değerdir.
9. satırda, 4. satırda başlayan ve gerid önüş değeri olarak int verilen main fonksiyonu
için geri dönüş satırı bulunmaktadır.
10.satır blok kapanış iaşretini içermektedir.
Buna göre, bu kod parçası, 0-19 arasında rastgele sayı üreten ve bu sayıyı ekrana
yazdıran küçük bir kod parçasıdır. Rastgele değer üretmek için stdlib.h kütüphane dosyası,
zaman kriterinden faydalanabilmek için ise time.h küyüphane dosyasından faydalanılmıştır.
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Uygulamalar


İki sayının OBEB ve OKEK’ini bulan bir C programı oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde başkası tarafından halihazırda yazılmış bir biçimde elde ettiğimiz,
karşılaştığımız C programlarının ne işe yaradığını anlayabilmek hususu ele alınmıştır. Bu
oldukça önemli bir husustur, çünkü günümüzde bilgisayar programları tekil olarak eğil bir
grup eşliğinde yazılmaktadır. Kimi zaman oldukça geniş olabilen bu gruplarda herkesin
birbirinin yaptığı işi anlayabilmesi gereklidir.
Bu bölümde ayrıa bir kodun verimli bir biçimde yazılması için gerekli olan kod
optimizasyonu konusuna da değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
Kullanıcıdan alınan iki tamsayı değeri arasında gene kullanıcıdan alınan tercihe
göre toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod alma işlemlerini gerçekleştiren ve bu
işlemleri uygun bir biçimde ekrana yazdıran bir programın C dili ile gerçekleştirildiğini
varsayalım. Sıradaki 3 soru bu program ile ilgili olarak sorulmuştur.
1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, verilen yapılardan en az birinin, bu
program içerisinde mutlaka olması beklenir?
a) for – while
b) for – if
c) if – switch
d) do while – if
e) while – do while
2) Bu programda yaptırılan ve girilen iki tamsayı arasında gerçekleşen aşağıdaki
işlemlerden hangisi için sonucun int dışında bir değer alması mümkündür?
a) toplama
b) çıkarma
c) çarpma
d) bölme
e) mod alma
3) Aşağıdaki değişkenlerden hangisinin bu program içerisinde kullanılması
gereksizdir?
a) Hangi işlemin yapılacağını ifade eden seçim değişkeni
b) Yapılan işlemin sonucunu tutan bir değişken
c) Kullanıcının girdiği birinci sayıyı tutan bir değişken
d) Kullanıcının girdiği ikinci sayıyı tutan bir değişken
e) Bir sayaç değişkeni
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Sıradaki 2 soru aşağıda verilen C program parçası ile ilgilidir.
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4

printf (“Selam”) ;

5

return 0;

6 }
4) Yukarıdaki C programında hangisine örnek bulunmamaktadır?
a) Kütüphane dosyası
b) Ana fonksiyon
c) Yorum satırı
d) Giriş-çıkış fonksiyonu
e) Geri dönüş değeri
5) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleştirilmesi, programda hataya neden
olur?
a) 3.satır ile 4. satırın tek bir satır halinde yazılması
b) Herhangi bir satırdan önce yorum satırı eklenmesi
c) Satırlar arasında boşluklar bırakılması
d) 4. satırdaki ; işaretinin kaldırılması
e) 5.satır ile 6. satırın tek bir satır halinde yazılması
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1

#include<stdio.h>

2

#include<conio.h>

3

int main()

4

{

5

int sayi, i;

6

int sayac = 0;

7

printf(“Sayiyi giriniz!\n”);

8

scanf(“%d”,&sayi);

9

for(i=2; i<sayi; i++)

10

{

11

if(sayi%i==0)

12

sayac++;

13

}

14

if(sayi<=1) printf(“%d asal degildir!”,sayi);

15

else if(sayac==0) printf(“%d asaldir.”,sayi);

16

else printf(“%d asal degildir!”,sayi);

17

getch ();

18

return 0;

19

}

Sıradaki 3 soru, yukarıdaki kod parçasına göre sorulmuştur.
6) Aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak, bu kodun toplam yapacağı işlem
sayısını azaltır?
a) math.h kütüphane dosyasını eklemek
b) return 0 yerine return 1 yazmak
c) for yapısında, i’yi sayi değişkeninin değerine kadar değil, sayi/2 değerine kadar
arttırmak
d) 12. satırı, sayac = sayac +1; şeklinde yazmak
e) 15. ve 16. satırları bölerek ikişer satır halinde yazmak
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7) Aşağıdakilerden hangisi bu programın sadece biçimini değil, işleyişini de
değiştiren bir değişiklik olur?
a) 14. satırdaki if yapısını, while yapısından önce yazmak
b) 12. satırı, sayac = sayac +1; şeklinde yazmak
c) 15. satırı bölerek iki satır halinde yazmak
d) 16. satırı bölerek iki satır halinde yazmak
e) 5. ve 6. satırı birleştirerek tek satır haline getirmek
8) Aşağıdakilerden hangisi, bu programın çalışması sonucunda ekranda
oluşabilecek bir yazı değildir?
a) 3 asaldir.
b) 5 asaldir.
c) 1 asaldir.
d) 10 asal değildir!
e) 20 asal değildir!
Verilen n adet sayı arasından kaç tanesinin negatif, kaç tanesinin pozitif
olduğunu bulmaya çalışan ve bu değerleri sırasıyla negatif_sayac, pozitif_sayac isimli
birer değişkende tutan bir algoritma oluşturulmuştur. Aşağıdaki 2 soru bu algoritma ve
takip tablosu ile ilgilidir. (NOT: 0 da pozitif bir sayı olarak alınmıştır.)
9)Aşağıdakilerden hangisi, algoritmada, sayaçların arttırılmasına karar veren
koşul ifadesidir?
a) sayi % 2 = 0 ise negatif_sayac 1 arttır, sayi % 2 = 1 ise pozitif_sayac 1 arttır
b) sayi % 2 = 1 ise negatif_sayac 1 arttır, sayi % 2 = 0 ise pozitif_sayac 1 arttır
c) sayi > 0 ise negatif_sayac 1 arttır, sayi < 0 ise pozitif_sayac 1 arttır
d) sayi < 0 ise negatif_sayac 1 arttır, sayi > 0 ise pozitif_sayac 1 arttır
e) sayi > 0 ise negatif_sayaci da pozitif_sayaci da 1 arttır
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10) Girilen sayılar -5, 10 ve -16 iken bu algoritmanın takip tablosu oluşturulmak
istenirse, negatif_sayac ve pozitif_sayacin artma sırası nasıl olur?
a) negatif_sayac, negatif_sayac, pozitif_sayac
b) negatif_sayac, pozitif_sayac, negatif_sayac
c) pozitif_sayac, negatif_sayac, negatif_sayac
d) pozitif_sayac, pozitif_sayac, negatif_sayac
e) pozitif_sayac, negatif_sayac, pozitif_sayac

CEVAPLAR

1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – c, 5 – d, 6 – c, 7 – a, 8 – c, 9 – d, 10 - b
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