
Flow chart Visual Programming (Görsel Akış Şeması Oluşturma Programı) 

“Flow chart Visual Programming” programı ile akış seması görsel bir ortamda kolayca oluşturulabilir 

ve ilgili algoritmanın çalışıp çalışmadığı görülebilir. Aşağıdaki şekilde bu programın arayüzü 

görülmektedir. 

 

Sekil-1: Flow Chart Visual Programming arayüzü. 

 

Yeni Proje Oluşturma:  

Yeni proje oluşturmak için Dosya’dan yeni tıklanır. Şekil-1 de görülen ekran gelir. Program başla ve 

dur kutucuklarını otomatik olarak oluşturur. 

Sol tarafta bulunan görsel bileşenler kullanılarak programın niteliğine göre akış şeması oluşturulur. 

Bileşenler: 

1.  (Başla) Bu bileşen akış şemasının başlangıcında yer alır. 



2.  (action, işlem) Bu bileşen işlem yapmak için kullanılır. Değişken tanımlamaları, 

aritmetik ve String işlemleri işlem kutusu içinde yapılır. 

3.  (input, giriş) Bu bileşen kullanıcıdan alınacak veriler için kullanılır. 

4.  (output, çıkış) Bu bileşen sonuçların yazdırılması veya ekranda görüntülenmesi için 

kullanılır. 

5.  (Junction, şart) Bu bileşen “if” li sorgu yapıları için kullanılır. 

6.  (bağlantı) bu bileşen diğer bileşenleri bağlamak için kullanılır. 

7.  (function, fonksiyon) Bu bileşen fonksiyon kullanımında kullanılır. 

8. (Window, pencere) Bu bileşen görsel program arayüzü için kullanılır. 

9.  (end, dur) Bu bileşen algoritmayı sonlandırmak için kullanılır.  

10.  Bu kısım 

tasarımdan sonra algoritmanın çalışıp çalışmadığını denetlemek için kullanılır.  Algoritmayı 

akış şeması üzerinden adım adım ve istenilen hızda çalıştırmak için kullanılır. 

11.  Bu kısımdaki bileşenler akış şeması üzerindeki nesneleri 

bağlamak, düzenlemek, silmek için kullanılır. Bileşenler çizgiler ile bir birine bağlanır. Ayrıca 

bileşenler arası çizgileri ve bileşenleri silmek için de kullanılır. Silinecek bileşen mause ile 

seçildikten sonra “nesne” butonuna tıklanarak silinebilir. Çizgi silmek için hangi iki bileşen 

arasındaki çizgi silinecekse o bileşenler seçilir ve “çizgi” butonuna tıklanır. 

 

Örnek Programlar: 

İlk örnek programımız ekrana “Merhaba” yazan bir akış diyagramı. Öncelikle yeni çalışma sayfası 

oluşturulduktan sonra 4. Nolu bileşen(Çıkış) butonuna basılır. Aşağıdaki ekran açılacaktır. 



 

 

Şekil-2: Çıkış Mesajı 

Tamam, butonuna basıldığında çıkış bileşeni eklenecektir. Daha sonra bileşenler birbirine bağlanır. 

Çalıştır butonuna tıklandığında ise şekil-3’teki gibi ekran çıktısı gözükecektir. 

 

Şekil-3: Merhaba programı ve çıktısı. 

Örnek 2: Kullanıcıdan aldığı nota göre ekrana “Geçtiniz” veya “kaldınız” mesajı yazan program. 

 

 



 

Şekil-4: Not girişi uygulaması. 

Uygulamalar 

1. Girilen sayının çift mi tek mi olduğunu bulan algoritma akış şemasını çiziniz. 

2. Girilen sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulan programın akış şemasını çiziniz. 

3. Kullanıcıdan aldığı değere(n) kadarki sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını 

çiziniz. 

4. Girilen sayının(n) faktöriyelini hesaplayan programın akış şemasını çiziniz. 

5. Kullanıcıdan 2 sayı ve işlem operatörünü(+, -, *, /) alan, operatöre göre toplama, 

çıkartma, çarpma veya bölme yapan programın akış şemasını çiziniz.  


