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Problem Nedir?

Problem kelimesi karmaşık, sıkıntılı ve 
istenmeyen durumları ifade eden bir 
kavram olarak yaşamsal süreçlerde 
sıklıkla karşılaşılan durumları ifade 
etmektedir.
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Problem Çözme Nedir?

Problemleri formüle edebilme, farklı ve 
yaratıcı çözüm yolları önerebilme, 
çözümü kesin ve doğru biçimde ifade 
edebilme becerisidir.

Problem çözme bilinçli, akılcı, çaba 
gerektiren ve amaç yönelimli bir etkinlik 
olarak tanımlanmaktadır.
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Problem Çözme

Genellikle bir problemin birden fazla çözümü vardır, her bir 
çözüm bir alternatif olarak düşünülebilir. 

Problem çözme, amaca ulaşabilmek için alternatifler arasından 
en uygun yolu belirlemektir. 

En uygun çözüm ise farklı koşul ve durumlar için değişiklik 
gösterebilir. Bu nedenle farklı kişiler ve problemler için çözüm 
önerileri de farklılık gösterebilir. 
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Algoritma Nedir?

Bir problemi çözmek veya 
belirli bir amaca ulaşmak için 
tasarlanan yoldur.

Bir problemin çözümünün basit, net 
ve sıralı biçimde belirtilmiş halidir.
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Algoritma Nedir?

Matematikte ve bilgisayar 
biliminde bir işi yapmak için 
tanımlanan, bir başlangıç 
durumundan bir son durumuna 
kadar uzanan sonlu işlemler 
kümesidir.
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Algoritma Kullanarak Problem Çözme

a) Problemin tanımlanması

b) Algoritma geliştirilmesi

c) Girdi ve çıktı biçimlerinin belirlenmesi

d) Akış şeması çizme

e) Kodlama / çözüm yolu tasarlama

f) Programı sınama / çözüm yolunu test etme
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a) Problemin Tanımlanması

• Problemin tam olarak anlaşılmalıdır.

• Problemin tanımı yapılırken var olan bilgiler, anlamları ve 
birbirleri ile ilişkileri tanımlanmalıdır.

• Problemde istenenler belirlenmeli ve bunların var olan bilgiler 
ile ilişkileri saptanmalıdır.
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b) Algoritma Geliştirilmesi

• Problemin tanımı tam olarak yapıldıktan sonra, çözüm için yol 
haritası oluşturulur. 

• Problem ne kadar karışık olursa olsun, alt birimlere 
bölünebilir. 
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c) Girdi ve Çıktı Birimlerinin Belirlenmesi

• Sonuçların aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır.

• Program (yazılım) çıktısının nasıl olacağı anlaşılır bir biçimde 
tasarlanmalıdır.
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d) Akış Şeması Çizme

• İşlem adımları şema halinde gösterilmelidir.

• Böylece çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı 
daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir.
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e) Kodlama

• Akış şemaları çizildikten sonra, problem yapısına uygun bir 
programlama dili seçilir.

• Akış şemaları, seçilen programlama dilinin kurallarına uygun 
olarak, bilgisayarın anlayabileceği duruma getirilir.

12



f) Programı Sınama

• Program yazıldıktan sonra, sonuçları daha önceden bilinen 
veriler girilerek, eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırılır.

• Programın doğru çalışıp çalışmadığı sınanır.

13



Örnek Algoritma

Ayran yapıp bardağa koyma algoritması yazalım.
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1. Adım: Başla
2. Adım: Yoğurdu kaba koy
3. Adım: Kaba su ekle
4. Adım: Su ve yoğurdu çırp
5. Adım: Karışımı bardağa doldur
6. Adım: Bitir



Akış Şeması

Akış: Gereksinimleri karşılamak için bir dizi mantık işleminin 
dizilimine denir.

Şema: Akışın ortak ve düzenli bölümlerinin yazılı açıklamasıdır.

Akış Şeması (Akış Diyagramı): Algoritmaları ve yapılan 
işlemleri birbirine oklarla bağlı değişik sembollerdeki kutular 
içerisinde gösteren bir şemadır.
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Akış Şeması Şekilleri

Elips, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, bozuk 
dikdörtgen, altıgen ve oklar akış şemasında en çok kullanılan 
şekillerdir.
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Akış Şeması Şekilleri

Elips: Şemanın başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Yaptığınız 
işlemin nerede başladığını ve bittiğini gösterir.

17



Akış Şeması Şekilleri

Paralelkenar: Veri girişi yapmak istendiğinde paralelkenar 
şekli kullanılır. Klavyeden yapılan girişler için kullanılmaktadır. 
Girilecek olan bir bilgi bir değişkene aktarılmaktadır. Sembol 
içine değişken yazılmalıdır.
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Akış Şeması Şekilleri

Dikdörtgen: Hesaplama işlemi veya bir değişkene değer 
atama işleminde kullanılır. Her türlü hesaplama ve atama 
işlemi yapılır.
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Akış Şeması Şekilleri

Eşkenar Dörtgen: Mantıksal kıyaslamada kullanılmaktadır. 
Yanıtı evet ya da hayır olan sorular için kullanılmaktadır. Karar 
verme işlemini temsil etmektedir.
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Akış Şeması Şekilleri

Bozuk Dikdörtgen: Dalgalı dikdörtgen olarak da anılmaktadır. 
Bu şeklin görevi, ekranda çıktı görüntüsü oluşturmaktır. 
Programcı olan kişiye yansıtılacak bilgileri belirtme amacı taşır.

21



Akış Şeması Şekilleri

Altıgen: Algoritma içerisinde döngü varsa altıgen sembolü 
kullanılır. 
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Akış Şeması Şekilleri

Oklar: Diyagramın akış yönünü belirtmek için kullanılır. 
Herhangi bir adımdaki işlem tamamlandığında hangi adıma 
geçileceğini gösterir.
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Örnek Akış Şeması
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Başla

Bitir

Yoğurdu kaba koy

Kaba su ekle

Su ve yoğurdu çırp

Karışımı bardağa doldur



Kahvaltı Algoritması

• Başla

• Yüzünü yıka

• Hava sıcaksa ince,
değilse kalın giyin

• Arkadaşını davet et

• Kahvaltı yap

• Bitir
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Akış Şeması

?



Kahvaltı Algoritması

• Başla

• Yüzünü yıka

• Hava sıcaksa ince,
değilse kalın giyin

• Arkadaşını davet et

• Kahvaltı yap

• Bitir
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Başla

Bitir

Hava 
sıcak mı?

Evet Hayır

İnce giyin Kalın giyin

Kahvaltı yap

Arkadaşını 
davet et

Yüzünü yıka



Kaynaklar

• Özgür, A. S. (2019). Bilişim Teknolojileri. Ankara: Nobel 
Yayıncılık.

• Satıcı, A. F. (2018). Bilişim Teknolojileri. Ankara: Nobel 
Yayıncılık.

• Şahin, S. (2016). Eğitimde Bilişim Teknolojileri. Ankara: Pegem
Akademi Yayıncılık.

• Tecim, V. (2019). Bilişim Teknolojileri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

27



Dr. Emrah Akman

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

emrahakman@odu.edu.tr


