
Bilgisayar Bilimi Kur-1 Ünite-2 ve 3 Ders Notları 
Problem Nedir?  
Problem; çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması 
gereken engel olarak tanımlanır.  
Problem Çözme Nedir?  
Problemleri formüle edebilme, farklı ve yaratıcı çözüm yolları 
önerebilme, çözümü kesin ve doğru biçimde ifade edebilme 
becerisidir.  
Program Nedir?  
Program, yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı 

gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da 

yönergelerden oluşan yapıdır. 

Problem Çözme Teknikleri  
 

 Her Zaman Bir Planınız Olsun  
 

 Problemi Tekrar İfade Edin  
 

 Problemi Küçük Parçalara Ayırın  
 

 Önce Bildiklerinizden Yola Çıkın  
 

 Benzerlikleri Arayın  
 

 Deneme Yapın  
 

 Asla Vazgeçmeyin  
 
Problem Çözme Adımları  
Bir problemi çözerken, aşağıda gösterilen işlem adımları sırayla 

uygulanmalıdır. 

 

1. Problemi Tanımlama: 

Problemi çözmeye başlamadan önce problemin açık, 

anlaşılır ve çok doğru bir şekilde tanımlanmış olması 

gerekir. 

2.Problemi Anlama 

Çözüme doğru yol almadan önce problemi çok iyi 

anladığınızdan emin olmanız gerekir. Problemin neler 

içerdiğini ve kapsamını doğru anlamalısınız. 

3.Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler 

Belirleme 

Problemin çözümü için olabildiğince farklı yol ve 

yöntem belirlemeli ve bu listenin, tüm olasılıkları 

içerdiğinden emin olmalısınız. 

4.Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi 

Çözümü Seçme: 

Bu adımda her bir çözümün olumlu ve olumsuz 

yönlerini ortaya koyup içlerinden en iyisini 

seçmelisiniz. 

5. Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri 

Oluşturma: 

Bu adımda numaralandırılmış ve adım adım 

yönergeler oluşturmanız gerekir. 

6. Çözümü Değerlendirme: 

Çözümü test etmek ya da değerlendirmek, sonucun 

doğruluğunu kontrol etmek anlamına gelir. 

Programlamada Hata Ayıklama Nedir? 

 Programlama, karmaşık bir süreçtir ve 

programcılar programlamada hata (bug) 

yapabilirler.  

 Programlama hatalarını bulma ve düzeltme 

işlemine hata ayıklama (debugging) denilir. Bir 

programda üç tür hata oluşabilir:  

 söz dizimsel hatalar,  

 çalışma zamanı hataları , 

 anlam bilimsel hatalar. 

1)Söz Dizimsel Hatalar 

Söz dizimi, programın yapısı ve bu yapı hakkındaki 

kurallar demektir.  

Örneğin Türkçede bir cümle büyük harfle başlamalı ve 

uygun bir noktalama işaretiyle sona ermelidir. Bu 

kurallara uymayan cümlelere “Söz dizimi hatası 

içermektedir.” diyebiliriz. 

Örnek: 

a=int(input("bir sayı giriniz. ")) 

if a<0  

print(" sayı 0 dan küçüktür.") 

else : 

print (" sayı 0 dan büyüktür. ") 



Bilgisayar Bilimi Kur-1 Ünite-2 ve 3 Ders Notları 
 Yukarıda verilen kodları çalıştırdığımız zaman söz 

dizimsel hatası verecektir. Çünkü if a<0 kodundan 

sonra : işareti konmamıştır. 

 Söz dizimsel hatanın diğer ismi SyntaxError’dur 

2)Çalışma Zamanı Hataları 

Bu hatalar ancak program çalıştırıldıktan sonra ortaya 

çıkar. Hesaplanması mümkün olmayan işlemler (sıfıra 

bölünme) ya da hiç gerçekleşmeyecek koşulların (5<3) 

yürütülmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. 

Runtime hatası olarak da bilinir 

Örnek: 

a=5 

b=0 

c=a/b 

 print(c) 

 Yukarıda verilen python kodu çalıştırıldığında hata 

verecektir. Çünkü 5/0 ibaresi tanımsızdır 

3)Anlam Bilimsel Hatalar 

Problemi kendimiz çözerken yaptığımız mantık 

hatalarıdır. 

program çalışır ama bir yerlerde mantık hatası vardır 

önemli olan bu hatayı bulmak ve ortaya çıkarmaktır. 

Örnek: 

a= int((input(“bir sayı giriniz”)) 

İf a >50 : 

 print(«sorumlu geçtiniz») 

İf a>70: 

 print(«iyi») 

İf a >80: 

 print(«çok iyi») 

Bu durumda klavyeden 90 girdiğimizi varsayalım sizce 

ne olur ? 

ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI 

Algoritma: Herhangi bir problemi adım adım sırayla 

çözme işlemine algoritma denir. 

 Program ya da kod yazmaya başlamadan 

önce o problemin algoritması oluşturulur.  

 Örnek 1: Ayran yapma algoritması: 

1.Başla 

2.Yoğurdu kaba koy 

3.Su koy 

4.Çırp 

5.Bardağa doldur 

6.Bitir 

 Örnek 2: Hava çok sıcak ve bunalıyorsunuz. 

1: Başla. 

2: Sıcaktan bunalıyor musun? 

3: Evet ise ADIM 5’ e  git. 

4: Hayır ise ADIM 6’ ya  git. 

5: Bol su iç. 

6: İşine devam et. 

7: Bitir. 

 Bir Algoritmanın 4 temel özelliği vardır: 

 Başı olmalı 

 Sonu olmalı 

 Sade ve anlaşılır olmalı 

 Problemi en az adımla en kısa sürede çözmeli. 

AKIŞ ŞEMASI 

Algoritmanın şekillerle gösterilmesidir. 

Örnek: 

 

 

 

 

 

 

 

 Akış şeması kullanılırken bazı şekiller 

kullanılır: 

 Akış şemasının başlangıç ve 
bitir yerlerini gösterir. 

 Giriş değeri ya da 
değişken atama 

 Matematiksel işlemler 
yapılır. 

E
V
E
T 

Başla
a 

H
A
Y
I
R 

Hava sıcak 
mı ? Bol su iç Bir şey yapma 

Dur 

EVET HAYIR 
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  Karşılaştırma yapmak için 

kullanılır. 

 Sonucu ekrana yazdırır. 

 Diyagramın akış yönünü 
belirtir. 

 

Örnek 1: İki Sayıyı Toplayıp Sonucu Ekrana Yazdıran 

Programın algoritması ve akış şemasını yapalım. 

 Algoritması: 

1: Başla. 

2: İlk Sayıyı Gir,a 

3: İkinci sayıyı Gir,b 

4: Bu iki sayıyı topla. a+b 

5: Sonucu Göster. 

6: Bitir. 

 Akış Şeması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 2: Bir 

öğrencinin iki yazılı notu klavyeden girilecektir. Bu 

notların ortalamasını hesaplayıp, ortalama 50’den 

büyükse ekrana “Geçti”, küçükse ekrana “Kaldı” yazdıran 

bir programın algoritmasını ve akış şemasını yapalım. 

 Algoritması 

1. Başla 

2. Birinci notu gir,a 

3. İkinci notu gir,b 

4. Ortalamayı hesapla 

5. Ortalama 50’de büyük mü ? 

6. Evet ise 8. adıma geç 

7. Hayır ise 9. adıma geç 

8. “Geçti” 

9. “Kaldı” 

10. Bitir. 

 

 Akış Şeması 

 

 

Başla 

“birinci sayıyı gir”,a 

Bitir 

“ikinci sayıyı gir,b” 

Sonuc=a+b 

Sonuc 

Ortalama 50 
den büyük 

mü ? 

DUR 

EVET HAYIR 

BAŞLA 

“Birinci yazılı notu ”  =a 

“İkinci yazılı notu”  =b 

Ortalama=(a+b)/2 

Kaldı Geçti 


