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Rekürsif Algoritmalar

Bir problemin çözümü için döngü kurulması gerekiyorsa bu ihtiyacı

karşılamak için birisi “çevirimli” diğeri “rekürsif” olarak adlandırılan iki

yaklaşım kullanılabilir.



Rekürsif Algoritmalar

Çevrimli yaklaşım dediğimiz genellikle programlama dillerinde kullanılan FOR-WHILE 

döngü deyimleridir.



Rekürsif Algoritmalar

Rekürsif yaklaşım ise, fonksiyonun «kendi kendisini çağırması ile» sonuca ulaşan bir 

programlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.



Rekürsif Algoritmaların Özellikleri

Yapılan iş aslında programlama dillerinin hakim olduğu FOR-WHILE gibi yapıları

kullanmadan bellek-yığın mantığı ile dögü oluşturulmasıdır.

Örnek olarak; N!=N*(N-1)! dir. Böyle bir problem için rekürsif fonksiyon yazılabilir.



Rekürsif Algoritmaların Özellikleri
unsigned int faktoryel(int N)
{

if(N<=1)
return 1;

else
return (N*faktoryel(N-1));

}

ÇIKTI



Rekürsif Algoritmaların Özellikleri

Ne Zaman Rekürsif Yaklaşım?

Özellikle “böl-ve-yönet” yaklaşımına uygun çözümlerde;

Problem parçalara ayrıldığında her alt parça ana bütünün özelliklerini taşıyorsa

böyle problemlerin çözümü rekürsif yaklaşıma daha uygundur .



Rekürsif Algoritmaların Özellikleri

Rekürsif Yaklaşımın Olumsuz Yanı?

Rekürsif yaklaşımın kendi kendisini iç içe çağırdığı için yığın(stack) kullanımını

arttırmasıdır. Çünkü her fonksiyon çağrılmasında sistem yığınına geri dönüş adresi

ve parametreleri yazılır, fonksiyon çalışıp işini bitirdikten sonra yığından işgal ettiği

alanı serbest bırakır.

Bu durum bellekte alan sıkıntısı problemi oluşturabilir.



Rekürsif Algoritmaların Özellikleri
Rekürsif Algoritmada Kendi Kendisini Çağırma Yeri

yazSayi(int N)
{

if(N<1)
return 1;

cout<<N;
yazSayi(N-1);

}
main()
{
yazSayi(5);
}

yazSayi(int N)
{

if(N<1)
return 1;

yazSayi(N-1);
cout<<N;

}
main()
{
yazSayi(5);
}

Ekran Çıktısı: 5 4 3 2 1

Ekran Çıktısı: 1 2 3 4 5



Çeşitli Rekürsif Algoritmalar
 Dizi elemanlarını sıralama

 Ağaç veri modelinde dolaşma algoritmaları

 Graf veri modelinde dolaşma algoritmaları

 Fibonacci serisi

 Catalan sayıları

 Ackermann fonksiyonu

 Dinamik programlama algoritmaları

 Hanoi kuleleri çözümü



Rekürsif fibonacci Serisi Hesabı

f(n)=f(n-1)+f(n-2) f(0)=0, f(1)=1

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, .................

unsigned int fibonacci(unsigned int n)
{
unsigned int fib;

if(n>1)
{

fib= fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
return fib;

} else
if(n==1) return 1;
else return 0;

}



Rekürsif Catalan Sayıları Hesabı
• n=(0, 1, 2, .................)

• 1, 1, 2, 5, 14, 42, ...........

Float Catalan(int N)
{

if(N==0)
return 1;
return (4*N+2)*Catalan(N+1)/(N+2)

}

𝐶𝑛+1 =
(4𝑛 + 2)𝐶𝑛

𝑛 + 2
𝐶0= 1



C++ Metin İşlemleri

Metin dosyalarını basitçe bir metin editörüyle açıp okuduğumuz (örneğin notepad, vi

gibi) dosyalar olarak düşünebiliriz. Bu dosyalarda veri ardışık bir şekilde (sequential)

dosyaya yazılmıştır. Dosyadaki herhangi bir veriye erişmek için dosyanın başından o

veriye kadar ilerlemek gerekir.



C++ Metin İşlemleri

C++ ta dosya işlemleri için fstream kütüphanesinden faydalanırız.

#include<fstream> gibi. fstream ile neler yapılabilir.

Dosyaların açılması

Dosyaların kapatılması

Dosyalardan okuma ve yazma işlemleri

İlave fonksiyonlar



C++ Metin İşlemleri
Dosyaların açılması

Dosyalar 3 farklı şekilde açılabilir:

ofstream = dosyaya kayıt için kullanılır. << opretörü ile çalışır (Writing Mode)

İfstream = dosyadan veri okumak için kullanılır. >> operatörü ile çalışır. (Reading Mode)

append = dosyaya veri ekleme (Append Mode)



Örnek
#include<fstream>

using namespace std;

int main()

{
int x;

ofstream yaz(«veri.txt»);

x=5;

yaz<<x;

yaz.close();

return 0;

}

#include<fstream>

using namespace std;

int main()

{
int x;

ifstream oku(«veri.txt»);

oku>>x;

cout<<x;

yaz.close();

return 0;

}

Dosyaya veri yazma Dosyadan veri okuma



append;

Eğer dosyaya tekrar tekrar birşeyler eklemek istersek, dosyamızı ios::append

modunda açmamız gerekir.

ofstream(«veri.txt», ios::app); // append -> app şeklinde kısaltılabilir.



Sıralama ve Arama 
Algoritmaları



Sıralama Algoritmaları
Aşağıda bazı sıralama algoritmaları verilmiştir:

Seçerek Sıralama (Selection Sort)

Hızlı Sıralama Algoritması (Quick Sort Algorithm)

Birleştirme Sıralaması (Merge Sort)

Yığınlama Sıralaması (Heap Sort)

Sayarak Sıralama (Counting Sort)

Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort)

Taban Sıralaması (Radix Sort)

Ekleme Sıralaması (Insertion Sort)

Sallama Sıralaması (Shaker Sort)

Kabuk Sıralması (Shell Sort)

Rastgele Sıralama (Bogo Sort)

Şanslı Sıralama (Lucky Sort)

Serseri Sıralaması (Stooge Sort)

Şimşek Sıralaması (Flahs Sort, Bora Sıralaması)

Tarak Sıralaması (Comb Sort)

Gnome Sıralaması (Gnome Sort)

Permütasyon Sıralaması (Permutation Sort)

Strand Sort (İplik Sıralaması)

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/secerek-siralama-selection-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/hizli-siralama-algoritmasi-quick-sort-algorithm/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/birlestirme-siralamasi-merge-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/yiginlama-siralamasi-heap-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/sayarak-siralama-counting-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/kabarcik-siralamasi-baloncuk-siralamasi-bubble-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/11/09/taban-siralamasi-radix-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/12/sokma-siralamasi-ekleme-siralamasi-insertion-sorting/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/18/sallayici-siralamasi-shaker-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/20/kabuk-siralama-shell-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/10/31/bogo-siralama-bogosort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/08/09/siralama-algoritmalari-sorting-algorithms/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/12/26/serseri-siralamasi-stooge-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/05/25/flash-sort-simsek-siralamasi-bora-siralamasi/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/05/27/tarak-siralamasi-comb-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/05/28/gnome-siralamasi-gnome-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/06/01/permutasyon-siralamasi-permutation-sort/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2013/04/02/strand-sort-iplik-siralamasi/


Kabarcık Sıralama (Bubble Sort)

Dizinin elemanları üzerinden ilk elemandan başlayarak ve her geçişte sadece yan yana

bulunan iki eleman arasında sıralama yapılır. Bu şekilde gerçekleştirilen sıralama da ilk

tur için dizinin en büyük elemanı dizinin en sonuna yerleştirilmiş olur.



Kabarcık Sıralama (Bubble Sort)

Ardından işlemler dizinin son elemanı hesaba katılmadan tekrar edilir ve yine geriye

kalan kısımda ki en büyük eleman dizinin sondan bir önceki sıraya aktarılır.



Kabarcık Sıralama (Bubble Sort)

N elemanlı bir dizi için N-1 iterasyon gerçekleştirilir.



Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) C Code
//---- BUBBLE SORT ALGORITMASI ----//
void bubble(int array[], int size)
{
int i, j, temp;
for (i = 1; i<size; i++)
{
for (j = 0; j<size - i; j++)
{

if (array[j] > array[j + 1])
{

temp = array[j + 1];
array[j + 1] = array[j];
array[j] = temp;

}
}

}
for (i = 0; i< size; i++)
printf("%d ", array[i]);
}



Seçerek Sıralama (Selection Sort) 

Bu algoritma dizinin birinci elemanından başlayarak ilk elemanın en küçük olduğunu kabul

eder ve sırasıyla dizideki diğer elemanlar ile bir karşılaştırma yapar. İşlem en son eleman ile

karşılaştırılıp dizi içerisindeki en küçük elemanın ilk sıradaki eleman ile yer değiştirmesine

kadar devam eder. Bu işlem ilk tur olarak belirlenir. Ardından dizinin ikinci elemanı küçük

eleman olarak kabul edilip diğer elemanlar ile karşılaştırılır. Aynı şekilde en küçük eleman

dizinin ikinci elemanı ile yer değiştirir.

!!!Yer değiştirmeden sonraki işlemlere işlem görmüş elemanlar dahil edilmez



Seçerek Sıralama (Selection Sort) 

Örnek olarak; 9,5,8,3,1 sayılarından oluşan karma bir dizinin elamnlarını sıralamayı

gerçekleştirelim.



Seçerek Sıralama (Selection Sort) 



Seçerek Sıralama (Selection Sort) C Code
//---- SELECTION SORT ALGORITMASI ----//
void selection(int array[], int size)
{
int i, j, temp, min;

for (i = 0; i<size - 1; i++)
{
min = i;
for (j = i + 1; j<size; j++)
{
if (array[j] > array[min])
min = j;

}
temp = array[i];
array[i] = array[min];
array[min] = temp;

}
for (i = 0; i < size; i++)
printf("%d ", array[i]);
}



Ekleme Sıralama (Insertion Sort) 

Algoritma karışık olarak sayılar içeren bir dizi içerisindeki ilk sayıyı sıralanmış olarak

kabul ediyor ve ilk eleman ile ikinci elemanı karşılaştırıyor. Bu elemanları sıralıyor.

Ardından 3. elemana bakıyor ve ilk 2 elemana göre 3. elemanın nerede yer alacağına

«araya mı gireceğine yerinde mi kalacağına veya başa mı geçeceğine» karar veriyor. Bu

şekilde son elemana kadar işlemine devam ediyor.



Ekleme Sıralama (Insertion Sort) 



Ekleme Sıralama (Insertion Sort) C Code 
//---- INSERTION SORT ALGORITMASI ----//
void insertion(int array[], int size)
{
int i, j, temp;

for (i = 0; i< size; i++)
{

for (j = 0; j< i + 1; j++)
{

if (array[j] > array[i])
{
temp = array[i];
array[i] = array[j];
array[j] = temp;

}
}

}
for (i = 0; i< size; i++)
printf("%d ", array[i]);
}



Arama Algoritmaları
Listeler (diziler (array)) üzerinde çalışan arama algoritmaları:

Doğrusal Arama (Linear Search)

İkili arama (binary search)

Interpolasyon Araması (Ara değer araması, Interpolation Search)

Şekiller (graflar (Graphs) ) üzerinde çalışan algoritmalar

Sabit Maliyetli Arama (Uniform Cost Search)

Bellman Ford Algoritması

İkili arama ağacı (Binary Search Tree)

Ağaçlarda Sığ öncelikli arama (breadth first search)

Şekillerde (Graph) sığ öncelikli arama (Breadth First Search, BFS)

Derin öncelikli arama (depth first search)

Derin Limitli Arama (Depth Limited Search) Algoritması

B-ağaçları (B-Tree)

Metin arama algoritmaları (bir yazı içerisinde belirli bir dizgiyi 
(string) arayan algoritmalar)

Horspool Arama Algoritması

Knuth-Morris Prat arama algoritması

Boyer-Moore Arama algoritması

Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritması (Brute Force Text Search, Linear Text 
Search)

DFA Metin Arama Algoritması

Ters Parça Algoritması (Reverse Factor Algorithm)

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/11/09/dogrusal-arama-linear-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/12/21/ikili-arama-algoritmasi-binary-search-algorithm/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/10/25/ara-deger-aramasi-interpolation-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/11/02/sabit-maliyet-aramasi-uniform-cost-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2010/05/26/bellman-ford-algoritmasi/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/05/07/ikili-arama-agaci-binary-search-tree/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/11/13/sig-oncelikli-arama-breadth-first-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2010/05/22/sekillerde-sig-oncelikli-arama/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/11/13/derin-oncelikli-arama-depth-first-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/12/02/sinirli-derin-oncelikli-arama-depth-limited-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/10/25/b-agaci-b-tree/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/01/16/horspool-algoritmasi/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/04/11/knuth-morris-prat-algoritmasi-kmp-algorithm/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/05/19/boyer-moore-dizgi-arama-algoritmasi-boyer-moore-string-search/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/11/24/kaba-kuvvet-metin-arama-algoritmasi-bruteforce-text-search-algorithm/
http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/11/24/dfa-metin-arama-algoritmasi-dfa-text-search/
http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2015/04/01/ters-parca-algoritmasi-reverse-factor-algorithm/


Doğrusal Arama (Linear Search)

Bu algoritma arama işlemini var olan dizi içerisindeki elemanlara teker teker bakarak

sonuca ulaşmaktadır.



Doğrusal Arama (Linear Search)

Bu algoritma arama işlemini var olan dizi içerisindeki elemanlara teker teker bakarak

sonuca ulaşmaktadır.

15 25 30 12 54 65 85 66 47 82

54

1 2 3 4 5



Doğrusal Arama (Linear Search)
Avantajları;

Anlaşılması kolay bir algoritmadır.

Uygulamak için dizinin sıralı olması gerekmez!...

Dezavantajları;

Yavaştır (Dizinizi elemanı çok ise)



Doğrusal Arama (Linear Search) C Code
#include<iostream>
using namespace std;
int ardisilArama(int A[], int N, int aranan)
{
int k;
for (k = 0; k<N; k++)  /*N çevrimlik döngü*/
if (A[k] == aranan)
return k;  /* Aranan bulundu indisi gönder*/
return -1;   /*Bulunamadı -1  gönder*/
}
main()
{
int indis, ara, B[] = { 13, 12, 15, 11, 26, 5, 47, 10, 27, 34 };
puts("Aranan Sayi : ");
scanf("%d", &ara);
indis = ardisilArama(B, 10, ara);  /*10 elemanlı dizide arama yapılıyor*/
if (indis == 1)
puts("Aranan sayi bulunamadi!");
else
printf("Aranan sayi %d indisli eleman\n", indis);
}



İkili Arama (Binary Search)

Bilgisayar bilimlerinde bir bilgi kaynağında veya veri yapısı içerisinde problemi her

aşamda iki eşit parçaya bölerek yapılan arama işlemine denir. Fakat burada dikkat

edilecek husus; doğrusal aram yönteminden farklı olarak aranacak veri yapısının

önceden sıralanmış olması gerekmektedir. Eğer veri yapısı sıralı değilse, ön aşama

olarak bir sıralama algoritması yardımıyla veri yapısı sıralı hale getirilir.



İkili Arama (Binary Search)

Algoritmanın çözüm basamakları;

Problemde aranacak veri yapısının tam orta elemanına bakılır.

Şayet aradığımız değer bulunduysa algoritma sonlandırılır.

12 15 25 30 41 54 63 68 77 86 89 91 97

54



İkili Arama (Binary Search)

Algoritmanın çözüm basamakları;

Eğer baktığımız eleman aradığımız değerden küçük ise sol tarafta arama yapılır,

büyükse sağ tarafta

12 15 25 30 41 54 63 68 77 86 89 91 97

54 SağSol



İkili Arama (Binary Search)

Algoritmanın çözüm basamakları;

Karşılaştırma işlemi aynı şekilde tekrarlanır. Bu şekilde yapılan işleme böl-parçala da

denilebilir.

12 15 25 30 41 54

54 SağSol



İkili Arama (Binary Search) C Code
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{

int a[10] = { 2, 5, 7, 9, 12, 15, 34, 76, 87, 123 };
int aranan ;
int eb = 10;
int ek = -1;
int bayrak = 0;
cout << "aranan değeri girin:";
cin >> aranan;
while (eb-ek>1)
{

int bakilan = (eb + ek) / 2;
if (a[bakilan] == aranan)
{

bayrak = 1;
cout << "aradiginiz sonuc :" << bakilan+1<<". indiste bulundu"<<"\n";
break;

}
else if (a[bakilan]<aranan)
{

ek = bakilan;
}
else
{

eb = bakilan;
}

}
if (bayrak == 0)
{
cout << "sayi bulunamadi\n";
}
system("pause");

}


