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Karar Verilebilirlik (Decidability) nedir? 

Bir problemin karar verilebilir(hesaplanabilir) olması için;  bu problem için bir Turing Makinesini (TM) 
bulabiliyor olmamız gerekir. Öyle ki bu TM problemin her bir örneği için kabul ya da değil kararını 
verebiliyor olması gerekir. Yani bu TM hiç bir zaman sonsuz döngüye girmez(her zaman bir durumda 
durur(“halt” olur)).Böyle bir TM’nin bulunabilmesi demek o problemi çözen-hesaplayan bir 
algoritmanın bulunabilmesi demektir. Bir problemin karar verilebilirliğine bakılırken öncelikle bu 
problem bir dile dönüştürürüz. 

Bir problem bir dile dönüştürüldüğünde, problemin her bir örneği dilin bir kelimesi olur. Böylece bu 
dile karar veren TM’nin bu kelimeyi kabul etmesi demek verilen problemin cevabının evet olması 
anlamına gelir. 

 

Dilin Kararlılığı 
Bir dil Turing makinesi tarafından kabul ediliyorsa özyineli veya karar verilebilir (decidable) olarak 
adlandırılır. Bütün karar verilebilir diller “Turing Acceptable”dır.  

Diller: 
-Karar Verilebilir (Decidable) 
-Turing Kabul Eder (Turing Acceptable) 
-Turing Kabul Etmez (Non-Turing Acceptable) 
olarak sınıflandırılabilir.  

 

Karar verilebilir bir dilde Turing makinesi ya kabul ya da ret sonucunu döndürür. 



 

Bir dil karar verilebilir ise tümleyeni de karar verilebilirdir. 
Karar verilebilir bir dil aynı zamanda sayılabilirdir.  

Örnek1: m sayısının asal olup olmadığı problemi karar verilebilir (decidable) mi karar verilemez 
(undecidable) mıdır? 

Asal Sayılar={2,3,5,7,11,13,…} 

m sayısını 2 ile √m arasındaki bütün sayılara böleriz, herhangi birisi 0 kalanını verirse ret, aksi halde 
kabul olur. Böylece bu problem karar verilebilir bir problemdir.  

Örnek2: Düzenli bir L dili ve w karakteri verildiğinde, w ∈ L olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? 

L dilini kabul eden bir DFA’yı ele alıp w karakterini kabul edilip edilmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. 

 

Başka diğer karar verilebilir problem örnekleri: 
- DFA boş dili kabul ediyor mu? 
- Normal kümeler için L1 ∩ L2 = ∅ mi?  

Not: 
- Eğer bir L dili karar verilebilirse, o zaman tamamlayıcısı L ' de karar verilebilir. 
- Eğer bir dil karar verilebilirse, o zaman bunun için bir numaralandırıcı vardır. 



Kararsız Diller 
Kararsız bir dilde, dili kabul eden ve girilen her w karakteri için karar veren Turing Makinesi yoktur 
(TM bazı giriş karakterleri için karar verebilir). Eğer P’nin bütün evet örneklerinin L dili karar verilemez 
ise, P karar problemi “kararsız” olarak adlandırılır. Kararsız diller özyinelemeli diller değildir, fakat 
bazen özyinelemeli sayılabilir diller olabilir.  

 

Örnek: 

 Turing makinesinin durma sorunu  
 Mortalite sorunu  
 Mortal matris problemi  
 Yazışma sonrası problem vb.  

 

Karmaşıklık Sınıfları 

Karmaşıklık teorisi aslında problem veya algoritmaların çözüme ulaşmadaki karmaşıklığını ölçmek için 

kullanılır. Her problem veya algoritmanın bir fonksiyon gibi düşünülebilmesi ve matematikteki 

fonksiyonların karmaşıklığını sınıflandırmak için kullanılan karmaşıklık sınıflarının, algoritmalar için 

uygulanması yatmaktadır. 

Bilgisayar bilimlerinde kullanılan karmaşıklık sınıfları 5 tanedir. 

1. Küçük-o (small-o) 
2. Büyük-O (big-o, veya big-oh diye de geçer) 
3. Teta (Theta Θ, sadece büyük tetadan bahsedebiliz) 
4. Büyük omega (big-Ω ) 
5. Küçük omega(small-ω ) 

Bu beş sınıf, aynı fonksiyon için uygulanan ve bir fonksiyonun farklı özelliklerini anlatan sınıftır. 

Bu sınıflar, bir algoritma hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Bu bilgileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 Bir algoritmanın ölçeği (Scalability) 
 Bir algoritmanın zaman ve hafıza ihtiyacı (hızı ve ne kadar yer kaplayacağı) (time and memory 

efficiency) 

Bu sonuçlara, algoritmanın kullanıldığı giriş bilgisine göre ulaşılır. Bir algoritmanın işlediği veri 

miktarına göre ne kadar zaman ve ne kadar yer gerektiğini gösterir. 



Büyük O Gösterimi: Bir algoritmanın etkinliğini ölçmek için bilgisayar programcıları “Büyük O 

Gösterimini” ‘ni tasarlamışlardır. Büyük O, bir algoritmanın yönetmesi gereken bilgi miktarının işlenme 

hızını ölçer. 

Programcılar genellikle aynı miktardaki verinin, farklı algoritmalardaki işlem süresini bilmek isterler. 

Ortalama(average) ve en kötü (worstcase) senaryosu üretirler. ”Büyük O” sayesinde program için en 

uygun algoritma seçilir. 

Mesela isimlerin sıralanacağı bir algoritmada, isimlerin sayısı programın hızını etkiler. Bu O(n) ile 

gösterilir. “O” sıralama büyüklüğü “n” de nesne sayısıdır. ”n” boyutundaki bir problemin çözümünde 

geçen adım sayısı T(n)=4n 222  n  olarak bulunabilir. 

En iyi algoritma en hızlı ve en az hafızayla çalışan algoritmadır. Big-O gösterimindeki amaçta 

algortimanın en kötü hafıza durumunda ve en yavaş şekilde çalışması üzerine analiz edilmesidir. 

Matematiksel olarak; f(n) ve g(n) iki zaman karmaşıklığı olsun. Eğer n sayısının yeteri kadar büyük 

değerleri için f(n) ≤ c*g(n) olacak şekilde bir pozitif c sayısı varsa f(n) zaman karmaşıklığı O(g(n)) dir. 

Başka bir deyişle, n sayısı yeteri kadar büyük olduğunda, f(n), g(n) ile aynı büyüklüktedir. 

f(n) ≤ c*g(n) tanımının tam tersi büyük omega (Big-Ω) olarak ifade edilmektedir. Yani n sayısının yeteri 

kadar büyük değerleri için  f(n) ≥ c*g(n) olacak şekilde bir pozitif c sayısı bulunur. 

Yukaridaki iki tanımda f(n) ile c*g(n) arasındaki bağlantının eşitliği de kapsanmaktadır. Şayet bu 

tanımlamalardaki eşitlik durumunu ortadan kaldırırsak küçük-o (small-o) ve küçük omega (small-ɯ) 

tanımlarını elde ederiz. Yani; 

 small-o  = f(n) < c*g(n) 

 small-ɯ = f(n) > c*g(n)  olarak ifade edilir. 

Theta (ʘ) gösterimi ise ortalama durum, yani eşitlik durumu içindir. Yani g(n) fonksiyonunun f(n) 

fonksiyonu ile aynı şekilde hareket ettiğini gösteren sabit sayılar bulunabilir demektir. 

Örnek: 

Örneğin klasik bir arama algoritması olan doğrusal arama (linear search) algoritmasını ele alalım. Bu 

algoritma verilen bir dizide karışık olarak duran sayılardan bir tanesini bulmayı hedefler. 

int a[10] = { 3, 7, 2, 5, 6, 1, 8, -12, 11, 45}; 

Yukarıdaki dizide bulunan bir sayının kaçıncı sırada olduğunu aramak isteyelim. Örneğin 8 kaçıncı 

sıradaki sayıdır? 

Algoritma, ilk elemandan başlayarak son elemana kadar bütün sayılara bakar ve aranan sayıya rastlarsa 

sonlanır. Bu durumda aranan 8 sayısını bulmak için sırasıyla 3,7,2,5,6 ve 1 sayılarına bakılacak, nihayet 

8 sayısı bulununca 7. Sırada bulunduğu sonucu ile algoritma bitecektir. 

Algoritmanın yer ihtiyacı ne kadardır? 

Bu algoritmanın üzerinde çalıştığı veri büyüklüğü dizinin büyüklüğüdür ve bu değer 10’dur. Dolayısıyla 

arama işleminin n sayı içerisinden yapılacağını düşünürsek, n sayıyı hafızada tutmamız gerektiğini 

görürüz. Demek ki algoritmamızın hafıza karmaşıklığı (memory complexity) n’dir. 

 



Algoritmanın çalışma hızı nedir? 

Arama işleminin n adet sayı üzerinde yapıldığını söylersek, aşağıdaki 3 durumu incelememiz gerekir: 

1. En kötü ihtimalle kaç adımda bulunur? (worst case) 
2. En iyi ihtimalle kaç adımda bulunur? (best case) 
3. Ortalama kaç adımda bulunur? (average case) 

Bu ihtimal analizini doğrusal arama algoritmamıza uyguladığımızda, karşılaşabileceğimiz en kötü 

durum aranan sayının dizinin en sonunda bulunması veya dizide hiç bulunmamasıdır. Bu durumda 

dizideki bütün elemanlara bakılması gerekecektir. Dolayısıyla en kötü durumda karmaşıklığımız n sayı 

için n olacaktır. 

En iyi ihtimal ise, ilk bakılan sayının, aranan sayı olmasıdır. Bu durumda tek bir bakma işlemi yeterlidir. 

Bu durumdaki karmaşıklığımız ise 1 olacaktır. 

Ortalama durum ise bu algoritmanın çok sefer çalışması sonucunda istatistiksel olarak ortalama kaç 

elemana bakılacağıdır. Bu dizide bulunan sayıların hepsinin aranma oranlarının eşit olduğunu kabul 

edersek, ortalama durum n/2 olur. 

İşte yukarıdaki bu durum analizleri, bizim karmaşıklık sınıflarımızı veren analizlerdir. 

O – En kötü durum analizi 

Θ – Ortalama durum analizi 

Ω- En iyi durum analizi 

Aynı zamanda, bir fonksiyon için de o gösterimi üst sınırı (upper bound), gösterimi ise alt sınırı (lower 

bound) ifade eder. 

Örnek: Karmaşılık analizini aşağıdaki problem (maximum subsequence sum problem) üzerinden 

yapacağız: 

“İçinde negatif sayılar bulunabilen n elemanlı (A1, A2, … ,An) bir dizinin içinde maksimum toplam 

değerini bulunuz. Eğer tüm sayılar negatifse toplamı 0 olarak alabilirsiniz.” 

{-2,11,-4,13,-5,-2} dizisi için cevap 11+(-4)+13 değerlerinin toplamı olan 20’dir. 

Bu problemin çözümü için kullanılan farklı algoritmaların çalışma zamanı analizi. (Tablodaki veri 

saniye cinsinden geçen süreyi gösterir) 

 



Az sayıda girdi için tüm algoritmalar kabul edilebilir süreler isterken, girdi sayısı arttıkça ilk iki 

algoritmanın çalışma süreleri çok uzamaktadır. Burada hesaplanan sürelere girdinin okunması için 

gerekli olan süre dâhil değildir. 4 numaralı algoritma için verinin diskten okunması için geçen süre 

problemin çözümü için harcanan süreden çok daha fazla olacaktır.  

4 numaralı algoritma lineerdir. Yani girdi sayısı 10 katına çıkınca çalışma süresi de 10 katına çıkar. 2 

numaralı algoritma quadratic’dir. Girdi sayısı on kat arttıkça geçen süre 100 kat artar. 1 numaralı 

algoritma ise cubic’dir, girdi 10 kat büyürse geçen süre 1000 kat artar. Aşağıdaki grafik algoritmaların 

girdi-zaman grafiklerini göstermektedir. 

 

Yukarıdaki grafikte O(N) algoritmanın sabit gibi görünmesinin sebebi girdi değerlerinin çok küçük 

olmasıdır. 

 

Yukarıdaki grafikte daha büyük input (girdi) için algoritmaların performansları daha net görülebilir. 

O(NlogN) algoritmanın grafiği lineer gibi görünse de bir kağıt ile ölçüm yapılarak öyle olmadığı 

kolaylıkla anlaşılabilir. 



P, NP, NP-Complete, NP-Hard nedir? 

Karmaşıklık teorisi genelde karar verme problemleri ile uğraşır. Karar verme problemi sorulan bir 

soruya evet ya da hayır olarak cevap verebilme ile ilgilidir. Mesela, verilen herhangi bir sayı için “asal 

mı” sorusuna Evet ya da Hayır olarak cevap verebilme problemi bir karar verme problemidir. Bu tip 

problemler özellikle incelenmektedir çünkü herhangi bir problem bir karar verme problemine 

indirgenebilir ve bu sayede çözüme ulaştırılabilir.  

Karmaşıklık teorisinde problemler çözülebildikleri en hızlı karmaşıklığa göre karmaşıklık sınıflarına 

ayrılırlar 

P (Polynomial Time): Polinomsal zamanda çözülebilen karar problemlerinin karmaşıklık sınıfıdır. Yani 

polinomsal zamanda Evet veya Hayır şeklinde bir çözüm üretilir. P kategorisine giren problemler 

karmaşıklığı O(nk), k ∈ R ile ifade edilebilen ve deterministik Turing makinesinde polinomsal zamanda 

çözülebilen problemlerdir. Örneğin; en büyük ortak bölen bulma ya da sıralı bir liste içinde arama yapma 

polinomsal zamanda çözülebilir ve bu yüzden P sınıfı problemlerdir. 

NP (Non-deterministic-polynomial Time): Polinomsal zamanda doğrulanabilen karar problemlerinin 

karmaşıklık sınıfıdır. Burada problemin bir çözümü olup olmadığı ile ilgilenilmiyor. NP problemler 

deterministik olmayan Turing makinesiyle polinomsal zamanda çözülebilirler. Günümüzde 

deterministik olmayan bir Turing makinesi bulunmadığından NP problemler için verimli kabul 

edilebilecek bir algoritma bulunamamıştır. 

NP-Complete: Her adımdaki çözümleme zamanı kendinden önceki adımdaki çözümleme zamanlarından 

daha fazla olduğu için bu problem tiplerinin çokterimli zamanda (polynomial time) çözülmesi mümkün 

değildir. NP-Complete bir problem Belirsiz(Non-Deterministic) Turing Makinesi tarafından belirli 

zamanda çözülebilmektedir. 

NP-Hard: Polinomsal zamanda bir çözümü olduğunu ispatlayamadığımız karar problemlerinin 

karmaşıklık sınıfıdır.3SAT ve Halting problemi NP-Hard problemlerdir.  

P=NP? Sorusunun cevabı aranmaktadır. P=NP ispatlanabilirse çözümü olmayan problemlere de 

çözümler üretilecektir.  

Aşağıdaki her iki durum için karmaşıklık sınıfları görselleştirilmiştir: 
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