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► Bağlı listeler konusuna çalışmanın bazı faydaları var.

► Bağlı listeler gerçek programlarda kullanılabilecek bir veri 
yapısıdır.  

► Bağlı listelerin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek 
algoritmaların çalışma zamanı karmaşıklığı, kapladığı alan 
karmaşıklığı yönlerini düşünmenize yardımcı olur.

► Bağlı listeler işaretçilerin anlaşılması ve algoritmaların 
işaretçiler ile birleşimi için iyi bir yöntemdir.

Bağlı Listeler
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► Bağlı liste çalışma zamanı sırasında değişebilen bir veri 
yapısıdır.

► Ardışık elemanlar pointer ile bir birine bağlanır.

► Son eleman NULL değeri gösterir.

► Programın çalışması sırasında boyutu istenildiği şekilde 
büyüyebilir veya küçülebilir.

► Bellek israfı yoktur.

Bağlı Listeler
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► Diziler aşağıdaki hususlarda uygundur:

o En sona eleman ekleme ve en sondan eleman silme

o Rasgele her hangi bir elemana erişme

o Belirli bir değer için arama yapma

► Bağlı listeler aşağıdaki hususlarda uygundur:

o Eleman ekleme

o Eleman silme

o Sıralı erişim gerektiren uygulamalar

o Eleman sayısının önceden tahmin edilemediği 
durumlar

Diziler ve Bağlı Listeler
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► Liste soyut bir veri tipidir.

► Bu veri tipi programcı tarafından tasarlanır.

► int, float gibi veri tiplerinden daha karmaşık yapıdadır.

► Listelerde genel amaç;

Bağlı Listeler
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► Liste oluşturma

► Listede dolaşma

► Listeye eleman ekleme

► Listeden eleman silme

► İki listeyi birleştirme

Bağlı Listelerde Temel İşlemler
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► Listedeki bir düğümün yapısının şu şekilde olduğunu 
düşünelim:

Bağlı Listeler
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► İlk önce bir düğüm oluşturulmalı ve head’in bu düğümü 
göstermesi sağlanmalıdır.

Doğrusal Liste Oluşturma
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► Eğer başlangıç bağlı listesinde N adet düğüm olacaksa:

o N adet kayıt için teker teker hafızadan yer ayır.

o Kayıtların alan bilgileri girilir.

o Kayıtların bağlantıları düzenlenir böylece zincir 
kurulur.

Doğrusal Liste Oluşturma
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► Liste oluşturulduktan sonra ve head düğümü listenin ilk 
düğümünü gösterir hale gelince:

o Pointer’ları takip et.

o Düğümlere sıra geldikçe onların içeriklerini yazdır.

o Sıradaki pointer NULL değeri gösteriyorsa dur.

Doğrusal Listede Dolaşma
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► Ekleme için:

o Yeni kayıt oluşturulur.

o Yeni kaydın sonraki göstericisi kendinden bir sonra 
gelecek kaydı gösterecek şekilde ayarlanır.

o Yeni kayıttan önceki kaydın sonraki göstericisi yeni 
kaydı gösterecek şekilde ayarlanır.

► Belli bir düğümden önce düğüm ekleme biraz daha 
karışıktır.

o Burada anahtar olarak isimlendirilen bir değer 
kullanılır.

o Bizim örneğimizde anahtar alan «numara» olabilir.

Listeye Düğüm Ekleme
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► Düğüm başa ekleniyorsa

o Sadece bir tane «next» göstericisi değiştirilir.

• Head, yeni düğümü gösterecek şekilde ayarlanır.

• Yeni düğüm daha önce ilk düğüm olan düğümü gösterir.

► Düğüm sona ekleniyorsa

o İki tane «next» göstericisi değiştirilir.

• Son düğüm artık yeni düğümü gösterir.

• Yeni düğüm NULL gösterir.

► Düğüm araya ekleniyorsa

o İki tane «next» göstericisi değiştirilir.

• Yeni düğüm önceki düğümün sonrakini gösterir.

• Önceki düğüm artık yeni düğümü gösterir.

Listeye Düğüm Ekleme
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16Listeye Düğüm Ekleme
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► Silinecek düğümden bir önceki düğümün sonraki 
göstericisi değiştirilerek silinecek düğümden sonraki düğümü 
göstermesi sağlanır.

Listeden Düğüm Silme
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► Belli bir düğümü silmek için (numara bilgisi verilen 
düğüm):

► 3 durum söz konusudur.

o Silinecek düğüm ilk düğüm olabilir

o Silinecek düğüm son düğüm olabilir.

o Silinecek düğüm arada bir düğüm olabilir.

Listeden Düğüm Silme
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20Listeden Düğüm Silme
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21Main Fonksiyonu
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►Dışarıdan aldığı isimleri alfabetik sıra ile 
listeleyen, listeye yeni düğüm ekleyen, belirtilen 
düğümü silen ve düğümdeki en uzun ismi bulan tek 
bağlı liste uygulaması.

Tek Bağlı Liste Uygulaması-1
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23Düğüm Yapısı
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24Kayıt Arama
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25Yeni Kayıt Ekleme
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26Kayıt Silme
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27Listeleme
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28En Uzun Kaydı Bulma
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29Main Fonksiyonu
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►Öğrencilere ait numara, ad, vize ve final bilgilerini 
tutan bir tek bağlı doğrusal liste uygulaması için:

o Kayıt ekleme silme

o Öğrencileri başarı notlarını hesaplayarak 
(Vize %40, Final %60) listeleme

o Sınıfın en yüksek başarı notuna sahip öğrenci 
bilgilerini listeleme

o Sınıfın başarı notu ortalamasını hesaplama

Tek Bağlı Liste Uygulaması-2
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31Düğüm Yapısı
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32Liste Oluşturma

32



33Öğrenci Kaydı Listeleme
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34Öğrenci Kaydı Ekleme
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35Öğrenci Kaydı Ekleme
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36Öğrenci Kaydı Silme
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37Öğrenci Kaydı Silme
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38En Başarılı Öğrenci Bulma

38



39Sınıf Ortalaması Hesaplama

39



40Main Fonksiyonu
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►Dosya İşlemleri

►Sıralı Erişimli Dosyalar
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