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PROGRAMLAMA

PROGRAMLAMA ve ALGORİTMA

Program ve programlama sözcüklerini günlük dilde sıklıkla kullanmaktayız. Örneğin
haftalık ders programı, çamaşır makinesinin kısa programı, televizyon kanallarının
yayın programı, hafta sonu programı, spor programı ve elbette bilgisayar programı
gibi örnekleri verebiliriz. Peki program ve programlama ne demektir? İlk olarak
program sözcüğünün Türkçe karşılığına baktığımızda izlence sözcüğü ile
karşılaşıyoruz ve bu karşılık aslında kavramı çok iyi bir şekilde açıklıyor. İzlence
sözcüğünden yola çıkarak birbirini takip eden, izleyen işlemler veya modüller
anlamına ulaşabiliyoruz.

Aslında tam olarak programlamada yapılan işlem budur. Birbirini takip eden modülleri
oluşturmak, sıralamak. Haftalık ders programınızı hazırlarken birbirini takip edecek
derslerinizi yazmış olursunuz. Çamaşır makinenizi kısa programda çalıştırırsanız
uzun programda yer alan bir çok sıralı işlemi atlayarak daha az sayıda sıralı işlemle
çalıştırmış olursunuz. Televizyon kanallarında hangi televizyon programlarının hangi
sırayla yayınlanacağını bu yayın programı sayesinde öğrenebilirsiniz.Hafta sonu
programınızı hazırlarken hangi faaliyetleri hangi zamanlarda hangi sırayla
gerçekleştireceğinizi planlamış olursunuz. Aynı şekilde kendiniz için bir spor
programı da hazırlayabilirsiniz.

Bilgisayar dünyasına ait programlama kavramına gelecek olursak; bilgisayarlara bir
iş yaptırabilmek için, o işi bilgisayarın anlayabileceği şekilde tarif etme uğraşına
programlama diyoruz.

Bir bilgisayara iş yaptırmak istediğimizde, öncelikle o işi doğru bir şekilde
anlatabilmemiz, tarif edebilmemiz gerekmektedir. Bir işin nasıl yapılabileceğini doğru
bir şekilde tarif edebilmek için de o işin sürecini doğru bir sırada uygulanabilecek
şekilde anlatabilmeliyiz.

Doğru bir sırada dediğimiz anda algoritma kavramından da söz etmemiz gerekiyor.
Yazdığı matematik kitabı uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak
okutulmuş bir bilgin El-Harezmi’den de. Çünkü algoritma sözcüğü, yıllar içinde
El-Harezmi’nin isminin, Avrupalılar tarafından değişik şekillerde söylenmesiyle
oluşmuştur. Peki algoritma nedir?

Algoritma, bir problemin hangi sıralı adımlar izlendiğinde çözüme kavuşacağını
anlatan yönergedir. Burada anahtar sözcük sıralı adımlardır. Çünkü uygulanacak
işlemler belirtildiği sırada uygulanmazsa çözüme ulaşılamaz.



Bunu bir örnek üzerinden görelim. Omlet yapmayı bilen var mı? :)

Omlet Pişirme Algoritmasının Akış Şeması

Algoritmaları bir akış içinde belirlenmiş özel sembollerle gösteren şemalara akış
şemaları denir.

Bu akış şemasında sol üst köşedeki başla komutu ile sıralı adımlar takip edilerek
gerekli işlemler yapılır. “Yumurta sıvıdan katıya dönüşene kadar pişir” işleminde farklı
bir yapı ile karşılaşırız. Bu yapıda pişirme sırasında yumurtanın sıvıdan katıya
dönüşüp dönüşmediği kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken her seferinde bizden
bir karar vermemiz istenir. Eğer sıvıdan katıya dönüşüm tamamlanmadıysa HAYIR
yanıtı bizi tekrar bir önceki kontrole geri döndürür ve bir kere daha kontrol etmemiz
istenir. Hayır yanıtı verildiği süre boyunca bu kontrol işlemi döngüsel olarak
tekrarlanır. Eğer pişen taraf sıvıdan katıya dönüştüyse artık EVET yanıtı ile bir
sonraki işleme geçilebilir. Bir sonraki işlemde omlet ters çevrilir ve kontrol işlemi bu
kez diğer taraf için de yapılır. Bu döngüden tekrar EVET yanıtı verildiğinde çıkılarak



bir sonraki işleme geçilerek ozak söndürülür ve omlet pişirme işlemi tamamlanmış
olur.

Afiyet olsun. :)

PROGRAMLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI

Bilgisayarlara yaptırmak istediğimiz işleri, algoritmasını oluşturup bilgisayarlara tarif
etmek istediğimizde bu sefer de bu tarifi yaparken onların anladığı dilde anlatmamız
gerekecektir. Burada da programlama dillerine geliyoruz. Bilgisayarlar sadece “0” ve
“1” ‘lerden oluşan makine dilini anlayabildikleri için bizim anlatmak istediklerimizi bu
makine diline çeviren programlama dillerini bilmemiz gerekmektedir.

Bu aşamada hangi programlama dilini öğrenmek istersek isteyelim karşımıza ilk
aşamada şu beş temel kavram çıkmaktadır.

1. Değişkenler
2. Kontrol-Karar Yapıları
3. Döngüler
4. Operatörler
5. Fonksiyonlar

Akış şemasındaki işlemler sırasında kontrol-karar yapısına ve döngülere ait ilk
örnekleri gördük. Çalışmalarımız sırasında yeri geldikçe her birine ayrı ayrı
değineceğiz.



Scratch Platformu

Programlamaya giriş aşamasında, hazır blokları gerektiği sırada, gerektiği şekilde
kullanarak bir yapboz yapar gibi hatasız bir şekilde program oluşturmayı sağlayan
Scratch platformu işleri oldukça kolaylaştırmaktadır.

www.scratch.mit.edu bağlantısından ulaşılan bu ücretsiz platformda programlamanın
temel kavramlarını kullanarak çok farklı oyun, uygulama ve benzetim (simülasyon)
oluşturulabilir.

Web sitesine giriş yapıldığında sağ üst köşedeki Scratch’e Katıl bölümünden kendi
kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturabilir, daha sonra Giriş bölümünden bu kullanıcı
bilgilerinizle giriş yaparak uygulamalarınızı otomatik olarak platformun bulut alanında
depolayabilir ve isterseniz paylaşabilirsiniz.

Not:
Kayıt olduğunuz e-posta adresinize gelen katılım onay mailini onaylamayı
unutmayın.

Daha sonra sol üst köşedeki Oluştur bölümünden Scratch’in tasarım ve blok
programlama alanına geçiş yapabilirsiniz.

http://www.scratch.mit.edu
http://www.scratch.mit.edu


1-) Türkçe diline çevirebilirsiniz. Diğer diller için de seçim yapabilirsiniz.

2-) Çalışma alanında kullanacağınız blokları burada seçebilirsiniz.

3-) Programınıza uygun olarak seçtiğiniz blokları bu alanda birleştirebilirsiniz.

4-) Programınızı yeşil bayrakla başlatıp kırmızı bayrakla durdurabilirsiniz.

5-) Bu sahne alanında kuklalarınızı programladığınız şekilde çalıştırabilirsiniz.

6-) Sahneye ekleyeceğiniz kuklalarınızı bu alanda oluşturabilir veya silebilirsiniz.

7-) Bu tuş ile sahneye yeni bir kukla ekleyebilir veya kukla çizim alanını açabilirsiniz.

8-) Sahne dekorlarını bu alanda kontrol edebilirsiniz.

9-) Sahnenize yeni dekor ekleyebilir veya dekor çizim alanını açabilirsiniz.

Scratch ile İlk Uygulama

https://scratch.mit.edu/projects/540818352/fullscreen/

https://scratch.mit.edu/projects/540818352/fullscreen/


Bu ilk uygulamada kukla ekleme ve çizme alıştırması yapılarak ilk bloklarla
programlama çalışması yapılır. Kedinin blokları;



Ayşe’nin blokları

Klavyeden “A” tuşuna basıldığına kedi, “L” tuşuna basıldığında Ayşe hareket eder.
Kuklaların her hareketinde bitiş çizgisine değip değmediği kontrolü yapılır. Bitiş
çizgisine ilk değen kukla oyunu kazanır.

AKVARYUMDA BALIK OYUNU

https://scratch.mit.edu/projects/546483836/

Bu uygulamada yukarıdan aşağı düşen yemler yendikçe puan kazanılacak fakat
siyah yem yenirse can azalacaktır. Balığı yemlere doğru yöneltmek veya siyah
yemden kaçınmak için fare imlecinizi hareket ettirmelisiniz. Balık imleci takip
edecektir.

Bu oyunda, programlamanın temel kavramlarından döngüler, kontrol-karar yapıları,
operatörler ve değişkenler kullanılmıştır. Öncelikle uygulamanın algoritması
düşünülmeli ve buna göre bloklar oluşturulmalıdır.

Oyun bittiğinde bunun ekranda yazması için dekorlar bölümünde oyun bitti dekoru
oluşturulmuştur.

https://scratch.mit.edu/projects/546483836/





