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TEK DERS PROJESİ 

 

Proje: AKILLI SÖZLÜK  
 

- Proje dosyalama konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır. 

- Proje kaynak kodları (source code) CD içerisinde raporla beraber teslim edilecektir. Proje 

teslimi sırasında raporunuzun çıktısı ve 2 adet cd teslim etmeniz gerekmektedir. 

- Projenin C dili kullanılarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

İNTİHAL: İnternetten alınan kod parçacıkları mutlaka kod içerisinde belirtilecek ve 

açıklama satırı ile kaynak gösterilecektir. Aksi durumda kopya olarak 

değerlendirilecektir. 

 

Proje Tanımı ve Yapmanız Gerekenler: 
 

Projede ilk olarak sozluk.txt isimli bir metin belgesi hazırlamanız gerekmektedir. 

1) sozluk.txt içindeki kelimeler alfabetik olarak sıralanmamış (karışık) olmalıdır. 

2) Türkçe kelimenin İngilizce karşılığı ile İngilizce kelimenin Türkçe karşılığı aralarında 

bir boşluk karakteri olacak şekilde aynı satırda ve satır sonunda herhangi bir karakter 

kullanılmadan yazılmalıdır. 

3) Sözlük içinde İngilizce Türkçe toplam 200 kelime (Dosya içinde 100 satır) 

bulunmalıdır. 

4) Sözlük sonunda metin belgesinin sonuna gelindiğini gösteren herhangi bir karakter 

kullanılmamalıdır.  

Projede sozluk.txt dosyası kullanılarak 2 farklı metin belgesi oluşturulacaktır. Bunlar 

turkce.txt ile ingilizce.txt olarak adlandırılmalıdır. sozluk.txt içinde yer alan sıralanmamış 

kelimelerden turkce.txt metin belgesinin içine alfabetik olarak sıralanmış ve İngilizce 

karşılıkları ingilizce.txt metin belgesi içinde olacak şekilde yeni bir sözlük oluşturmanız 

beklenmektedir. Yapılacak işleme ait örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 



sozluk.txt 

 

 

turkce.txt 

 

 

ingilizce.txt 

Şekil 1: Oluşturulacak metin dosyalarının son halleri 

Şekil 1 de gösterilen metin belgeleri oluşturulurken kelimelerin sadece  turkce.txt metin 

belgesi içine alfabetik sırayla eklenmesi gerekmektedir. ingilizce.txt metin belgesi için böyle 

bir sıralama yapılmayacaktır. Çünkü her iki metin belgesindeki kelimelerin Türkçe-

İngilizce karşılıkları aynı satırda olmalıdır. (Örneğin kapı ve door kelimeleri aynı satırda yer 

almaktadır.) 

Metin belgelerini oluşturduktan sonra sizin tarafınızdan hazırlanan bir arayüz aracılığıyla 

sadece turkce.txt ve ingilizce.txt metin belgeleri kullanılarak kullanıcıdan alınan bir Türkçe 

kelimenin İngilizce karşılığı veya İngilizce kelimenin Türkçe karşılığı bulunacaktır. Bu 

arama işleminde sozluk.txt kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Örneğin; 

Kullanıcı “pembe” kelimesinin İngilizce karşılığını bulmak istesin; 

1) İlk olarak turkce.txt metin belgesi içinde kelimenin kaçıncı satırda olduğu bulunacak 

ve ekrana “turkce.txt dosyasında aradığınız pembe kelimesi 3. kelimedir ” şeklinde 

yazdırılacaktır. 

2) Daha sonra İngilizce.txt metin belgesinde 3. Satırda yer alan pembe kelimesinin 

İngilizce karşılığı bulunacak ve ekrana “pembe kelimesinin İngilizce karşılığı pink 

kelimesidir”  şeklinde bilgi yazdırılacaktır. 

3) Arama işlemi için hem İngilizceden Türkçeye hem Türkçeden İngilizceye olacak 

şekilde arayüz hazırlanmalıdır. 

 

UYARI: DEMO GÜNÜ PROJEYİ BİR KAÇ KEZ ÇALIŞTIRMANIZ 

GEREKEBİLİR. PROJE HER ÇALIŞTIRILDIĞINDA turkce.txt ve ingilizce.txt 

METİN BELGELERİNİN İÇİNDEKİ KELİMELER KOD İÇİNDE SİLİNİP 

YENİDEN OLUŞTURULMALIDIR. DEMO SIRASINDA ELLE DOSYALARIN 

SİLİNMESİNE YA DA DOSYA İÇİNİN TEMİZLENMESİNE İZİN 

VERİLMEYECEKTİR. PROJENİZİ KODLARKEN BU UYARIYI MUTLAKA 

DİKKATE ALMALISINIZ! 

pembe pink 

sarı yellow 

kapı door 

masa table 

sandalye chair 

…… 

kapı  

masa 

pembe  

sandalye 

sarı 

….. 

 

door 

table 

pink 

chair 

yellow 

…… 

 



Demo Günü Teslim Etmeniz Gerekenler : 
 

Kodlama ve uygulamayı yaptığınız ortam (IDE) hakkında sorulacak olan sorulara 

hazırlıklı olmanız beklenmektedir.  

 

Demo günü teslim edilecekler:  

 

2 adet Cd, raporunuzun çıktısı (hard-copy).  

 

CD içinde olması gereken dökümanlar:  

 

-Projenizin kaynak kodları  

- Proje'nin rapor çıktısı (soft-copy).  

- CD içinde kodunuz, programınızın çalıştırabilmesi için gerekli olan instructionlar 

(readme.txt) ve raporunuz. 

- Proje raporunuzu proje dokümanlarının içinde yer alan rapor formatına uygun olarak 

hazırlamanız gerekmektedir. 

 

 


