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PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ 

 
Python  Programlama dilini nereden bulabilirim,  bilgisayarıma nasıl kurarım ve nasıl çalıştırabilirim: 

 

Tabii ki internetten bulabiliriz. Google’da Python yazıp arattırdığımızda gelen seçeneklerden birisiyle 
indirebilirsiniz. 

Veya Python’un resmi web adresini yazarak, yani; http://www.python.org adresinden  indirebilirsiniz 
 
       Bu adresten indirdiğimiz kurulum dosyasının adı Python2.7.12.exe  gibi bir adı vardır. Buradaki 2.7 
programın sürüm numarası olup sizin indirdiğiniz anda daha değişik te olabilir. Python programını 
bilgisayarınıza kurmak için, kurulum dosyasının üzerine çift tıklayıp çalıştırdığımızda, C sürücüsünün 
Python27 gibi bir klasörüne ilgili klasör ve dosyaları kopyalayacaktır. 
 

Python’u Nasıl Çalıştırabilirim: 
 
Python iki farklı ortamda çalıştırılabilir. 
 
a) Command Line (Komut Satırlı Ortam) 
Bu ortam etkileşimli kabuk denen bir ortam olup, bir çok komutu hemen uygulama ve sonucunu görmeye 
yarar. İlgili klasörde Python.exe çift tıklanarak, ya da Cmd (DOS ortamında) Python27 klasörüne giderek  
Python.exe yazıp (Enter) tuşuna basarak çalıştırabiliriz. Komut satırlı görünüm aşağıdaki gibidir. 
 

  
 
Bu ortama girdiğimizde >>> görüntüsünden sonra bir çok işlem yaptırabiliriz. 
 
       Örneğin; 17+13 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda 30 görünür. 
Aynı şekilde print 17+13 yazarak ta aynı sonuca ulaşabiliriz. 
 
print 15/3    sonucu ekranda 5, 
print 17/3   sonucu da ekranda 5 görünür. 
print 17./3  sonucu ekranda 5.6666667  görünür. 

Çünkü ilk iki komutta sayıların bölümünün tam değeri alınır, sonuncu da ise sonuç reel sayı olarak alınır. 
 
 
b) IDLE (Python GUI) 
 
Aslında IDLE Python programlarını yazmaya, çalıştırıp sonucunu görmeye yarayan bir editör programdır. 
IDLE’a ulaşmak için Başlat/Programlar/Python/IDLE (Python GUI) yolunu takip edebiliriz.  
 
Veya Python’un  kurulumu esnasında masa üstünde ilgili  IDLE (Python GUI) ikonunu tıklayabiliriz. 
 
Başka bir seçenek, Windows arama ikonu tıklanarak idle  yazıldığında gelen IDLE (Python GUI) tıklanabilir. 
 
Başka bir seçenek te Python’un kurulu olduğu klasörün Lib/idlelib klasörü içindeki idle programı 
çalıştırılabilir 
 
IDLE programı çalıştırıldığında aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız:  
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Burada Run/Python Shell seçeneğini tıklarsak;  

 
 
aşağıdaki etkileşimli kabuk ortamıyla karşılaşırız. Bu ortam  Command Line  (komut satırlı) ortamla aynıdır. 
 

 
 
IDDLE ortamında yeni program dosyalarımızı yazabilir, kaydedebilir, var olan program dosyalarımızı açabilir 
ve çalıştırıp sonuçlarını görebiliriz. 
 
Örnek: 
Haydi ekrana o ünlü, Merhaba Dünya! yazısını yazdıran ilk Python programımızı yazalım, merhaba.py  
dosyası adıyla kaydedelim ve çalıştırarak sonucunu görelim. 
 
Çözüm: 
 
File/New File seçeneğini tıklayarak gelen ortamda aşağıdaki komutu yazalım. 

 

 

 
 
File/Save seçeneği ile dosyamızı merhaba.py adıyla kaydedelim. 
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Sonra programımızı Run/Run Module seçeneği ile 

çalıştıralım  
 
Veee, işte ilk programımız başarıyla çalıştı! Kendimizi alkışlayıp, hak ettiğimiz bir bardak su ya da çayı 
içebiliriz!!! 
 

 
 
 
 
Command Line (Komut Satırlı Ortamda= Etkileşimli Kabuk (interactive shell) veya Yorumlayıcı 
(interpreter) ) Yapabileceğimiz İşlemlerden Bazıları: 

 
Aslında Python programı yazarken IDLE ortamında yapmak istediğimiz hemen hemen her şeyi, uzun uzun 
program yazmadan, deneme yapmak ve sonucunu anında görmek amacıyla kullanabiliriz. 
 
Örneğin; demin ekrana “Merhaba Dünya!” yazdıran merhaba.py adlı program dosyasını, yazıp, diske 
kaydedip, çalıştıracağımız yere; Command Line (Komut satırlı ortamda) (Siyah ortamda) 
 
>>>print “Merhaba Dünya!” yazıp (Enter) tuşuna basarak veya; 
 
Programı yazdığımız (IDLE ortamında) iken  



                                                                                                                                                                                                 5 
 

 
 
 
Window/Python2.7.12 Shell (Etkileşimli Kabuk) ortamına geçerek; 
 
>>>print “Merhaba Dünya!” yazıp (Enter) tuşuna 
 
basarak ekranda  
 
>>>Merhaba Dünya!       yazısını görebiliriz. 
 
Etkileşimli Kabukta (dolayısıyla Python program dosyalarında) kullanılan komutlardan bazı örnekler: 
 
 
print Komutu: 
 
Amaç:  
Ekrana bazı değerleri yazdırmak. 
 
Kullanımı:  
print [“Yazdırılacak ifade(ler)in biçimi”] yazdırılacak1,yazdırılacak2,… 
 
Örnek: 
print “İzmir”,”Fen” yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmir Fen 
 
print “İzmir”+”Fen” yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmirFen 
 
print "Güzelbaçe", "Fen"+ "***"+ "Koleji"  yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 

Güzelbaçe  Fen***Koleji 
 
görüntülenir. Buradan, yazdırılacak ifade “  “ (çift tırnaklar) arasına alınması gerektiğini, yazdırılacak ifadeler 
arasına (,) konulduğunda araya bir boşluk konarak yazdırıldığını, araya (+) konulduğunda , ifadeleri birbirine 
ekleyerek yazdırıldığını görebiliriz. 
 
print “İzmir Güzelbahçe!" ya da  
print ‘İzmir Güzelbahçe!’   
 
yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmir Güzelbahçe! 
 
görünür. Buradan da çift tırnak (“ ) karakterleri yerine, üstten kesme (‘) karakteri de kullanılabildiğini görürüz. 
 
         Pekiiii, ekrana; 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! Yazdırmak istersek ne yapacağız? Tabii ki; 
 
print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!" komutunu yazmalıyız dediğinizi duyar gibiyim… 
Peki yazalım madem! 
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print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!"  
yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; tokat gibi; 
 
  File "<stdin>", line 1 
    print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!" 
                               ^ 
SyntaxError: invalid syntax   
hata mesajını görürüz… Bilgisayar neden kızdı acaba?  
Çünkü “ ile açtığımız ifadeyi ikinci “ ile kapattık ve üçüncü “ ile tekrar kapattık. Bu da yazım hatası oldu! 
 
“Peki ben İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! yazısını ekrana yazdıramayacak mıyım? Ne biçim 
programlama dili bu? Böyle bir eksikliği neden düşünemez yazılım mühendisleri?... “ dediğinizi duyar gibiyim. 
Hemen kızmayın, telaşlanmayın… Çaresi var elbet! 
 
print ‘İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!’  
yazıp (Enter) tuşuna basarsanıııız ekranda; 
 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! 
 
görebilirsiniz… 
 
Benzer biçimde; 
 
print “İzmir’in güzelbahçesi; Güzelbahçe!” 
yazıp (Enter) tuşuna basarsanız ekranda; 
 
İzmir’in güzelbahçesi; Güzelbahçe!   
 
görünür. 
Peki son olarak “ kullanarak aynı yazıyı yazdırmak mümkün mü? Cevap “eveeeet!”. Nasıl mı? Yazım 
biçiminden “kaçarak” ya da “kaçış karakteri “ kullanarak!  Artık bir çok programlama dilinde kullanılan 
(escape=kaçış) karakteri \ ile tanışma zamanı geldi! 
 
Ekrana; 
print “İzmir\"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!’  
yazıp (Enter) tuşuna basarsanız ve ekrandaaaa; 
 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! 
 
yazısını görürüz. Burada \ işaretini gören bilgisayar sonraki “ karakterinin görevini es geçiyor ve devam 
ediyor…Ve istediğimiz oluyor. 
 
Not 1: Yazdırılacak ifadeler karakterlerden oluşuyorsa bunlara karakter dizisi (string) denir. Karakter dizilerini 
ekrana yazdırabilmek için, “  “  arasına yazılmalıdır. 
 
Not 2: Yazdırılacak karakter dizilerini birbirine uc uca eklemek için + işareti kullanılabilir. 
 
 Not 3: Yazdırılacak karakter dizileri iki çift tırnak (“  “) arasına konabileceği gibi, iki üstten kesme tırnak (‘  ‘) 
arasına da konabilir. 

Not 4: Kaçış karakteri \ kullanılarak, hemen izleyen karakterin görevi es geçilebilir. 
 
Escape kaçış düzeni karakterleri ve anlamları aşağıda belirtilmiştir: 
 
 
 

Karakter Anlamı 



                                                                                                                                                                                                 7 
 

\n (new line) Kürsörü alt satıra geçirir 

\t (tab) Kürsörü belirli bir miktar sağa kaydırır 

\b (back space)  Bir önceki karakteri siler 

\a (alarm) Bip sesi vermeye yarar 

\\ \ koymaya yarar 

\' ' koymaya yarar 

\" " koymaya yarar 

\? ? koymaya yarar 

\0 NULL karakteri 

 
Örneğin; 
 
print ”Bahçe\nŞehir”  ekrana 
 
Bahçe 
Şehir   yazdırır. 
 
print ”Bahçe\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe       Şehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe                   Şehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\t\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe                                      Şehir yazdırır. 
 
print ”Bahçe\n\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe 
  Şehir     yazdırır. 
 
 
print ”Bahçe\aŞehir”  ekrana  
 
Fen yazdırır ve (alarm) sesi verir.  
 
print ”Bahçe\bŞehir”  ekrana  
 
BahçŞehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\b\b\bŞehir”  ekrana 
 
BaŞehir  yazdırır. 
 
print “C:\\Program Files\\Python2.7” ekrana  
 
C:\Program Files\Python2.7 yazdırır. 
 
 
print “Türkiye\’nin incisi Ege, Ege\”nin incisi İzmir” 
ekrana  
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Türkiye’nin incisi Ege, Ege”nin incisi İzmir  yazdırır. 
 
Örnek: 
Aşağıdaki komut sonucu ekranda ne görünür? 
print”Merhaba\        (kesmeden hemen sonra Enter) 
larrrr! İyi günler\      (kesmeden sonra Enter) 
rr! Nasılsını\         (kesmeden sonra Enter) 
zz!!!” 
 
Cevap: 
Merhabalarrrr! İyi günlerrr! Nasılsınızz!!!” 
 
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi; yazdığımız komutları kolay anlaşılır olması için \ kaçış karakterini kullanıp 
hemen ardından (Enter) tuşuna basabiliriz. Bize ifade ya da komut bölünmüş gibi oluyor ama Python bunu 
bir bütün olarak görüyor! Helal sana Python! 
 
Örnek:  
Aşağıdaki komut sonucu ekranda ne görünür? 
(Heyyy gidi günler!!!) 
 
print”\n\nKalem ile yazılmıyor ki derdim,\nKah kahkaha, kah üzüntü, kah derdim,\nHer kışın sonu bahardır, 
göreceksin derdim,\nKış bitmiyor ki ne yapayım sevgilim!\n\t\t\tHasan KORKMAZ\n\t\t\t1974” 
 
 
 
Cevap: 
 
Kalem ile yazılmıyor ki derdim, 
Kah kahkaha, kah üzüntü, kah derdim, 
Her kışın sonu bahardır, göreceksin derdim, 
Kış bitmiyor ki ne yapayım sevgilim! 
                        Hasan KORKMAZ 
                        1974 
 
 
 
 
Python’da Sayısal İşlemler: 
 
Python’da uzun uzadıya, program kodları yazmadan bir çok sayısal hesaplamalar yaptırabiliriz. Sonuçları 
direkt olarak ekrana yazdırabileceğimiz gibi dolaylı olarak yazdırmak için print komutundan faydalanabiliriz. 
 
Sayılar genel olarak üç gruba ayrılır; 
a) Tam sayılar  (gösterimi %d) 
b) Uzun Tam sayılar (gösterimi %ld) 
c) Kayan noktalı sayılar (gösterimi %f) 
d) Uzun kayan noktalı sayılar (gösterimi %lf) 
e) Karmaşık sayılar  
 
Etkileşimli kabukta (Command Line) aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
 
12+17 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda veya; 

print(12+17) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda 29 sonucunu görürürüz. Burada + bildiğimiz sayısal 
iki değeri toplamaya yarayan bir  işlemdir. 
 
Benzer biçimde iki sayısal değerle ilgili işlemler; -,*, /, ** de sırasıyla çıkarma, çarpma, bölme ve üs almadır. 
Bunlardan biri veya bir kaçı kullanılarak matematiksel işlemler yaptırabiliriz.  
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Bununla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim; 
 
print(-3*24) sonucu ekranda -72 
print(25/5) sonucu ekranda 5 
print(27/5) sonucu ekranda yine 5 (biraz garip değil mi?) görünür.   
Ancak; 
print(27./5) veya print(27/5.)  veya print(27./5.) sonucu ekranda 5.4 gerçek değeri görürüz. 
 
Burada sayının sonuna konan . işareti onun kayan noktalı bir sayı (floating point) yani matematiksel olarak 
reel bir sayı olduğu belirtilmiş olup sonucu da kayan noktalı (yani reel sayı) olarak verir, aksi halde hiçbir 
işaret konmazsa, Python sonucu tam sayı olarak yorumlar ve ondalık kısmını göz ardı eder. 
 
2**8 veya print(2**8) yazıp (Enter) a basarak, 
 
256 görünür. 
 
625**0.5 veya print(625**0.5) yazıp (Enter) a basarak, 
 
25.0 görünür. 
 
 

Aşağıdaki listede, sayıların hangi biçimde ekrana (çıkış biçimlerini ifade eden ) yazılacaklarını belirleyen liste 
verilmiştir. Bunların anlamlarını örneklerle görelim: 
 

Karakter Anlamı 

%d İşaretli tamsayı 

%ld Uzun tamsayı 

%f Ondalıklı (reel) sayı 

%lf Double (uzun) ondalıklı sayı 

%e Exponantiel (üstel) sayı 

%x Hexadecimal sayı 

%o Oktal (8 tabanlı) sayı 

%c Tek karakter 

%s String (karakter grubu) 

 
 
Örnek: 
 
print("%s"%(29.13**17.897)) yazıp (Enter) a basarak 

1.61176475019e+26 
 

Anlamı; 1.61176475019 x 10
26
  demektir.  

Komuttaki %s ifadesi, sonucu karakter dizisi olarak vermesini sağlar. 
 
Peki, sonucu kayan noktalı belirtmek istersek; 
print("%f"%(29.13**17.897)) komutunu kullanmalıyız; buna göre sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 

161176475019158324837875712.000000 
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Örnek:  

Haydi; 
1

29
7
 

  sayısının ondalık sayı olarak sonucunu, Python’a bulduralım! 

 
Çözüm: 
 
print("%s"%(29**(-7))) 

5.79714301765e-11 
 

Anlamı; 5.79714301765x 10
-11
  demektir. 

Peki, sonucu kayan noktalı belirtmek istersek; 
print("%f"%(29**(-7))) komutunu kullanmalıyız; buna göre sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 

0.000000  bu sonuç ise hatalı gibi görünmektedir. Daha doğrusu sayı o kadar küçük ve 0 a yakın ki, 
ondalık kısmının tamamı görünmüyor. Ondalık kısmını (.) dan sonra 10 basamak ilerleterek görüntülersek; 
 
print("%.10f"%(29**(-7))) 

0.0000000001  görüntüsünü alırız.  
 
 

Hele (.) dan sonra 50 basamak ilerleterek görüntülemek istersek; 
 
print("%.50f"%(29**(-7)))  komutu sonucu; 

0.00000000005797143017647361943024008851985627837483    görüntüsünü alırız. 
 
(İnanmazsanız (.) sonra kaç basamak var sayabilirsiniz , 49 mu 50 mi?) 
 
Örnek: 
1.7987*12.98 çarpımının sonucunu değişik biçimlerde ekrana yazdıralım; 
 
a) >>>1.7987*12.98 

23.347126        sonucu görünür 
 
 
b) print("%s"%(1.7987*12.98)) 

23.347126 
 
c) print("%f"%(1.7987*12.98)) 

23.347126 
 
d) print("%.10f"%(1.7987*12.98)) 

23.3471260000 
 
e) print("%e"%(1.7987*12.98)) 

2.334713e+01 
 
f) print("%x"%65) 

41  
Demek ki, 65 sayısının Hexadecimal (16 lık sayı tabanındaki ) değeri 41 imiş. 
(Gerçekten 4x16+1 = 65 değil mi?) 
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g) print("%o"%65) 

101 

Demek ki, 65 sayısının Octadecimal (8 lik sayı tabanındaki ) değeri 101 imiş. 
(Gerçekten 1x82+0x8+1x1 = 65 değil mi?) 
 
h) print("%c"%65) 

A 
 
Demek ki, kod numarası 65 olan karakter A imiş! 
 
i) print("%c"%7) 

 
Ne oldu? Hiçbir karakter yazılmadı, ama bilgisayarın hoparlöründen ses geldi! 
 
j) print("%c"%13) 

 
Ne oldu? Hiçbir karakter yazılmadı, ama bir satır atlanarak kürsör satır başına konumlandı… 
 
İşte kod numarası 0-31 arası bazı karakterler ekranda görünmek yerine, belirli bir işlem yapar; (bir satır boş 
bırakmak gibi, hoparlörden ses çıkarmak gibi…) bunlara kontrol karakterleri denir.   
 
Kod numarası 32-255 arasında olanlar ise ya harf, ya da sembollerden oluşan karakterlerdir. 
 
Örneğin 32 boşluk karakterinin kodu, 33 ! işaretinin kodu, …, 49 1 rakamının kodu, 50 2 rakamının kodu, …, 
65 A harfinin kodu, 66 B harfinin kodu, …, 97 a harfinin kodu, 98 b harfinin kodu, 158 Ş harfinin kodu, 159 ş 
harfinin kodu, 248   (derece) sembolünün kodudur. 
 
k) print(2+3j)*(4-5j) yazıp (Enter) a basarak ekranda iki karmaşık sayının çarpımı olan; 
(23+2j) sayısı görünür. 
 
l) print(63-48j)/(12+3j) yazıp (Enter) a basarak ekranda iki karmaşık sayının bölümü olan; 
(4-5j)   sayısı görünür. 
 
m)  
print(12-5j)**3 ) yazıp (Enter) a basarak ekranda 12-5j sayısının küpü olan; 
 (828-2035j)  sayısı görünür. 
 

n) print((12-3j)**(0.5))  veya print((12-3j)**(1./2)) komutu sonucu,12-3j karmaşık sayısının karekökü olan; 
(3.49065301032-0.429719022649j) sayısı görülür. 
 
o) print((5+12j)**(1-2j))  
komutu sonucu,5+12j karmaşık sayısının karekökü 
 (1-2j) inci kuvveti olan; 
(-93.9484658444+99.1444381409j)  sayısı görülür. 
 
 
DEĞİŞKEN NEDİR, NASIL KULLANILIR? 
 
Değişken kabaca, bazı değerlerin (sayısal ya da karakter dizi değerlerinin) saklandığı ya da kaydedildiği 
yerlerdir.  
 
Değişkenlere Değerler Nasıl Aktarılır ( veya atanır)? 
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Çok basit; 
 
değişken-adı=değer 
 
 
Örneğin; 

A=17   deyimi ile A nın değeri 17 olur. 
b=-3    deyimi ile b nin değeri -3 olur. 
 
Eeee! N’olmuş yani? 
 
Komut satırlı ortamda; 
A*b veya print(A*b) yazıp (Enter) a bastığımızda  
-51 görünür. 
 
Daha sonra  
B=”İzmir” 
C=”Bahçe” 
D=”Şehir” 
print A,B,C+D yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda; 

17 İzmir Fen      görünür. 
 
Örnek: 
a=12 
b=-7 
c=-3 
print“%s x %s + %s =%s”%(a,b,c,a*b+c)  yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda; 

 
12 x -7 + -3 =-87 sonucu görünür. 
 
Örnek: Yukarıda tanımlı a, b, c değişkenlerinin değerlerinden sonra; 
x1=(-b+(b**2-4*a*c)**0.5)/(2*a)   atamasını yapıp, 
 
print“x1=%s”%x1 komutunu yazdığımızda ekranda; 

x1=0.87051849956 sonucu, 
 
 
print“x1=%f”%x1 komutunu yazdığımızda ekranda; 

x1=0.870518   sonucu,  
 
print"x1=%.20f"%x1  komutunu yazdığımızda ekranda; 

x1=0.87051849956040838752  görülür. 
 
 
Not: Örneğin son komutu; 
print"x1=%.20f"%x1 yerine; 
 
print("x1=%.20f"%x1) biçiminde de yazabiliriz. 
 
 
 
 
 
Haydi, haydi artık sadece ekrana  
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“Merhaba Dünya!“ gibisinden değil, daha gerçekçi Python programları yazalım!!! 
 
Python ile programlama: 
 
        Bunun için Etkileşimli Kabuk programını değil IDLE (Python GUI) kullanacağız. 
 
IDLE (Python GUI) ortamına geçelim. 
File-New File seçeneği ile yeni bir program dosyası yazma isteğimizi belirtelim. 
 
       Boş bir sayfa gelecektir. Bu boş sayfaya aşağıdaki komutları yazalım. 
 
y1="Ezo Gelin" 

y2="Izgara köfte" 

y3="Kadayıf" 

print"Hey garson! Bana önce çorba olarak %s, sonra ana yemek olarak %s sonra da\ntatlı olarak %s 
getirir misin?"%(y1,y2,y3) 
 
Sonra da File-Save seçeneği ile (ya da Ctrl-S tuş kombinasyonu ile) gelen kayıt penceresinde yemek.py 
adıyla kaydedelim. 
 
Sonra da Run-Run Module seçeneği ile programımızı çalıştıralım. Bir hata yapmadıksa, ekranda; 
 
Hey garson! Bana önce çorba olarak Ezo Gelin, sonra ana yemek olarak Izgara köfte sonra da 
tatlı olarak Kadayıf getirir misin? 
 
görüyorsanız kendinizi alkışlayabilirsiniz! 
 
Peki bu programımızı, Windows (DOS , CMD ) ortamında da çalıştırabilir miyiz? Elbette! 
 
Bunun için Windows’un Ara seçeneğine CMD yazıp Python programının yüklü olduğu klasöre (bu klasörü  
C:\Python27 olarak kabul edelim, zaten aksi belirtilmedikçe bizim kaydettiğimiz py uzantılı yemek.py adlı 
programımız orada olacaktır) DOS ortamında cd\Python27 komutuyla programımızın olduğu klasöre 
geçelim. Burada iken  
python yemek.py komutunu yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ta ta ta taaaam! İşte programın sonucu; 
 
python yemek.py 

  File "yemek.py", line 2 

SyntaxError: Non-ASCII character '\xf6' in file yemek.py on line 2, but no encoding declared; see 
http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details 
 
Ne oluyooo yaaa!? Hani çorba, ızgara köfte ve de kadayıf? Tüh, program fiyasko ile sonlandı!!! 
 
Hiç üzülmenize gerek yok, telaşlanmayın, düzeltiriz meraklanmayın ve de sakin olun! Hata mesajına bakınca 
standart olmayan karakterlerden bahsediyor! Çünkü programda Türkçe karakterler kullandık, bu karakterleri 
program dosyasında tanımlamamız gerek. Bunun için tekrar yemek.py dosyamıza gidip, ilk satıra; 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
 
satırını ekleyip tekrar kaydedelim ve  
python yemek.py  yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Çok şükür, programımız hata mesajı vermeden kör topal çalıştı! Ama yine de Türkçe karakterler 
görünmüyor… Bunun bir yolu yok mu? 
 
Tabii var, ancak burada kusur Python’un değil, Windows’un … Bu kusuru da Windows tarafından düzeltelim. 
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Bunun için DOS ortamına gidip Türkçe Kod sayfasını seçmeye yarayan; 
chcp 1254    (Enter) komutunu verelim. 
Sonra DOS penceresinin başlığına farenin  
sağ tuşu basılı iken– Özellikler-Yazı tipi-Lucide Console-Tamam komutlarını seçelim. 
 
 
Veeee! Son olarak aşkla şevkle bir daha;  
 
python yemek.py  yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda; ekranda; 
 
Hey garson! Bana önce çorba olarak Ezo Gelin, sonra ana yemek olarak Izgara köfte sonra da 
tatlı olarak Kadayıf getirir misin? 
 
mesajını görerek mutlu oluyoruz!!! 
 
 
 
Örnek: 
 
1) print  “12+5=%d”%(12+5)   
komutlarını yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda ne görünür? 
 

C: 12+5=17 

 

2) Komut satırlı ortamda;  

>>>A=5 

>>> B=-3 

>>> A=A*B 

>>> B=A+B 

>>> print A,B  

  
komutlarını yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda ne görünür? 
 
C: -15  -18 

3) Komut satırlı ortamda; 
>>> A=6 

>>> B=-1 

>>> A=A+1 

>>> B=-B+2 

a) 

>>> print"A=%d\tB=%d"%(A,B) 
 
b) 
 >>>print"A=%f\tB=%d\tA/B=%d"%(A,B,A/B) 
 
c) Şayet en başta  A=6. vererek; 
>>>print"A=%d\tB=%d\tA/B=%f"%(A,B,A/B) 
 
komutlarını yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda ne görünür? 
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Cevaplar: 

a) A=7  B=3 

b)  A=7.000000   B=3      A/B=2 
 
c) b)  A=7 B=3      A/B=2.333333 

 
 
Haydi kullanıcıyla etkileşimli programlar yapalım: 

Bunun için, programın çalışması sırasında, kullanıcının  klavyeden veri girmesini sağlamalıyız… Bunun da iki 
yolu var; input ve raw_input komutları (ya da fonksiyonları). 
 
 
input() fonksiyonu:  Programın çalışması sırasında klavyeden sayısal değer girmeye yarar.  
 
Kullanımı: değişkenadı=input(‘Açıklama ifadesi’) 
 
raw_input() fonksiyonun: Programın çalışması sırasında klavyeden karakter dizisi girmeye yarar. 
 
Kullanımı: değişkenadı=raw_input(‘Açıklama ifadesi’) 
 
Örnek: 
Programın çalışması esnasında, adını, soyadını ve doğum tarihini girerek; ekrana ad soyad ve kaç yaşında 
olduğunu yazdıran bir program yazalım. 

 
Çözüm: 
IDLE (Python GUI) ortamına geçelim. 
File-New File seçeneği ile yeni bir program dosyası yazma isteğimizi belirtelim. 
 
       Boş bir sayfa gelecektir. Bu boş sayfaya aşağıdaki komutları yazalım. 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
ad=raw_input('Adınız          :') 
soyad=raw_input('Soyadınız       :') 
dogtar=input('Doğum tarihiniz :') 

print "%s %s sen %d yaşındasın..." %(ad,soyad,2017-dogtar) 

Programın çalışması sırasında aşağıdakine benzer bir ekran görünümü ortaya çıkacaktır. 

 

 

 
Python’da Şartlı İfadeler: 
 
Tüm programlama dillerinde olduğu gibi Python’da da şartlı ifadelerin durumuna göre yapılması gereken 
işlemleri tanımlamak için if deyimi kullanılır. 
 
Kullanımı: 
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if (Şartlı ifade):  
    (İfade doğruysa yapılacak işlem) 
 
veya 

if       (Şartlı ifade-1):  
         (İfade-1 doğruysa yapılacak işlem) 
elif    (İfade2): 
         (ifade-2 doğruysa yapılacak işlem) 
elif    (İfade-3): 
         (ifade-3 doğruysa yapılacak işlem) 
… 
elif    (İfade-n): 
         (ifade-n doğruysa yapılacak işlem) 

veya 

if       (Şartlı ifade-1):  
         (İfade-1 doğruysa yapılacak işlem) 
elif    (İfade2): 
         (ifade-2 doğruysa yapılacak işlem) 
elif    (İfade-3): 
         (ifade-3 doğruysa yapılacak işlem) 
… 
elif    (İfade-n): 
         (ifade-n doğruysa yapılacak işlem) 

else:     
         (belirtilen ifadelerden hiçbiri değilse         
         yapılacak işlem) 

biçimlerinden uygun olan tercih edilebilir. 
 
 
 

Örnek: 
Programın çalışması esnasında, klavyeden girilen bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu belirleyip 
sonucu ekrana yazan bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
IDLE (Python GUI) ortamına geçelim. 
File-New File seçeneği ile yeni bir program dosyası yazma isteğimizi belirtelim. 
 
       Boş bir sayfa gelecektir. Bu boş sayfaya aşağıdaki komutları yazalım. 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

sayi=input('Bir sayı giriniz :') 

if sayi<0: 
   print 'sayınız negatif !' 

if sayi>0: 
   print 'sayınız pozitif !' 
 
if sayi==0: 
   print 'sayınız sıfır !' 
 
Aynı problemi if-elif kalıbıyla da çözümleyebiliriz. 
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#-*- coding: cp1254 -*-  

sayi=raw_input('Bir sayı giriniz :') 

if sayi<0: 
   print 'sayınız negatif !' 

elif sayi>0: 
   print 'sayınız pozitif !' 

elif sayi==0: 
   print 'sayınız sıfır !' 

 
Örnek: 
Girilen iki sayı ile ilgili toplama, çıkarma, çarpma, veya kalanlı bölme işleminin sonucunu ekrana yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print "Toplama ( 1 )" 

print "Çıkarma ( 2 )" 

print "Çarpma  ( 3 )" 

print "Bölme   ( 4 )" 

 
tercih=input("\nTercihiniz : ") 

a=input("İşleme girecek ilk sayı    : ") 

b=input("İşleme girecek ikinci sayı : ") 

 

if tercih==1: 
   print"%d + %d = %d"%(a,b,a+b) 

if tercih==2: 
   print"%d - %d = %d"%(a,b,a-b) 

if tercih==3: 
   print"%d x %d = %d"%(a,b,a*b) 

if tercih==4: 
   print"%d sayısının %d sayısına bölümünden \nelde edilen bölüm %d kalan da %d olur."%(a,b,int(a/b),a%b) 

Programı çalıştırıp birkaç denemenin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
1. Örnek çıktı: 
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2. Örnek çıktı: 

 
 
3. Örnek çıktı: 

 
 
4. Örnek çıktı: 

 
 
 
 
5. Örnek çıktı: 

 

 

Görüldüğü gibi son örnekte tercih olarak 4 ten büyük bir sayı girdik, doğal olarak hiçbir işlem yapılmadı. Ama 
bu durumu engellememiz gerekir. Bunu da en sona else: deyimi eklemekle halledebiliriz. 
 
Yani programın sonuna; 
 
else: 
       print “Lütfen yukarıdaki değerlerden birini girelim!”  
 
Bu durumda programın çıktısına bakalım; 
 
5. Örnek çıktı: 
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Bu da hoş olmadı! Tercihi girer girmez uyarıyı verseydi daha iyi olurdu. Bunun için de; 
exit() deyimini kullanabiliriz. Buna göre  tercih bölümünü şu biçimde yazabiliriz. 

… 
tercih=input("\nTercihiniz : ") 
if (tercih<1) or (tercih>4):     
    print "Lütfen yukarıdaki değerlerden birini girelim!" 
    exit() 
… 
 
6. Örnek çıktı: 
 

 

Örnek: 
Klavyeden ikinci derece bir denklemin a, b, c katsayıları giriliyor. Bu denklemin köklerini bulduran bir program 
yazalım. 
 

Not: ax
2
 +bx+c=0 denkleminin köklerini bulmak için önce delta=b

2
 -4ac hesaplanır.  

delta<0 ise reel kökler yoktur. 

delta=0 ise iki kök te aynıdır yani x
 
1=x

 
2= - 

b
2a 

delta>0 ise  x
 
1= 

-b -
 

 delta 
2a  ve x

 
2= 

-b +
 

 delta 
2a  formülleri yardımıyla bulunur. 

 
Çözüm: 

#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, a sıfırdan farklı olmak üzere a, b, c reel sayıları için, \nax^2+bx+c=0 denkleminin köklerini 
bulur.")       

a=input("x^2 nin katsayısı    : ") 
b=input("x in katsayısı       : ") 
c=input("Sabit sayı           : ") 
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delta=b*b-4*a*c 
 
if delta<0: 
    print("%dx^2+%dx+%d=0 denkleminin kökleri yok"%(a,b,c)) 
    exit() 

if delta==0: 
    print("%dx^2+%dx+%d=0 denkleminin tek kökü x1=x2=%.3f"%(a,b,c,-b/(2*a))) 
    exit() 

print("x1=%.3f  x2=%.3f"%((-b-delta**(1./2))/(2*a),(-b+delta**(1./2))/(2*a))) 
 

Python’da Döngüler: 
 
Herhangi bir programlama dilinde ardışık işlemler söz konusu ise pratik olarak döngüler kullanılır. Python’da 
da durum aynıdır.  
    
   Bu döngüler while ve for döngüleridir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

while döngüsü: 
 
Kullanımı: 
 
while (şartlı ifade): 
          ifade doğru oldukça yapılması gereken 
          1. İşlem 
          2. İşlem 
          3. İşlem 
           … 

          n. İşlem 
 
Örnek: 

Ekrana 10 defa “Güzelbahçe” ifadesini yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, ekrana 10 defa 'Güzelbahçe' ifadesini yazdırır.") 
n=0 
while n<10: 
    print "Güzelbahçe" 
    n=n+1 
 
Örnek: 



                                                                                                                                                                                                 
21 
 

Ekrana istediğimiz bir ifadeyi istediğimiz kadar yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, ekrana istenen bir ifadeyi, istenen sayıda yazdırır.") 

ifade=raw_input("Yazdırılacak ifade     : ") 
kac=input("Kaç defa yazdırılacak  : ") 
n=0 
 
while n<kac: 
    print(ifade) 
    n=n+1 
 
Örnek: 
Yukarıda örneklediğimiz “ikinci derece denklemin köklerini bulduran program”da programı çalıştırdığımızda 
bir kez sonuç verip duruyordu. Halbuki istediğimiz kadar çalışmasını sağlayabilmeliyiz. 
  
Bunu da  programın sonunda “tekrar denemek istediğimizi” sorarak yapabiliriz.  
Şayet soru olumluysa bir daha çalışır olumsuzsa program sona erer.  
 
Bunu yapmak için  while döngüsü kullanabiliriz. 
 
Buna göre programın son hali aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, a sıfırdan farklı olmak üzere a, b, c reel sayıları için, \nax^2+bx+c=0 denkleminin köklerini 
bulur.") 

cevap="e" 
while cevap=="e": 
    a=input("x^2 nin katsayısı    : ") 
    b=input("x in katsayısı       : ") 
    c=input("Sabit sayı           : ") 
 
    delta=b*b-4*a*c 

    if delta<0: 
        print("%dx^2+%dx+%d=0 denkleminin kökleri       
        yok"%(a,b,c))         

    if delta==0:     

        print("%dx^2+%dx+%d=0 denkleminin tek kökü 
        x1=x2=%.3f"%(a,b,c,-b/(2*a))) 

print("x1=%.3f  x2=%.3f"%((-b-           delta**(1./2))/(2*a),(-b+delta**(1./2))/(2*a))) 

 

     cevap=raw_input("Devam edelim mi?") 
 
Örnek: 

1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulduran ve sonucu 1+2+3+…+100= … biçiminde yazdıran bir 
programı while döngüsü kullanarak  yazalım. 
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Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, 1 den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulur.") 
n=1 
t=0 

while n<=100: 
      t=t+n 
      n=n+1 
 
print "1+2+3+ ... +100 =%d "%t 
 
Örnek: 

İstenen bir tam sayıdan, istenen bir tam sayıya kadar olan tamsayılar toplamını (örneğin 33 ten 777 ye kadar 
olan tam sayılar toplamı buldurulacaksa) sonucu 33+34+35+…+777= … biçiminde yazdıran bir programı 
while döngüsü kullanarak  yazalım. 
 
 
 
 
 

Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, istenen bir sayıdan, istenen bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulur.") 

ilk=input("İlk sayı : ") 
son=input("Son sayı : ") 

n=ilk 
t=0 

while n<=son: 
      t=t+n 
      n=n+1 

print "%d+%d+%d+ ... +%d = %d "%(ilk,ilk+1,ilk+2,son,t) 
 
 
Asal Sayılar ve asal sayı problemleri : 
 
Not 1: Sadece 1 e ve kendisine bölünebilen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bu tanıma göre asal 
sayılar kümesi {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,…} biçiminde devam eder. Peki 2017 bu listede var mı? Yani 
2017 asal sayı mı? Ya 1000002097 asal mı??? 
İşte bu program bu ve benzeri sorulara cevap bulacak. 
 
Not 2: Bir a sayının asal olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki yollardan birisi tercih edilebilir, 
 
a) “2 den a nın bir eksiğine kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı 
asaldır, aksi halde sayı asal değil yani bileşik sayıdır. 
 
b) “2 den a nın yarısına kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir (çünkü yarısına kadar a yı bölen bir 
sayı varsa diğer bölen yarısından büyüktür) hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı asaldır, aksi halde sayı asal 
değil yani bileşik sayıdır. 
 
c) “2 den a nın karekökünün tam değerine kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir (çünkü kareköküne  
kadar a yı bölen bir sayı varsa diğer bölen karekökü ile sayının kendisi arasındadır) hiçbir sayıya 
bölünmüyorsa sayı asaldır, aksi halde sayı asal değil yani bileşik sayıdır. 
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Not 3: Bu bilgilerin ışığında sayının asallığı test edilirken, daha az sayıda işlem yapılması açısından son 
seçenek, yani “sayı ile sayının karekökünün tam değerine kadar “ test etmek yeterlidir. 
 
Örnek:  
Girilen bir doğal sayının asal olup olmadığını araştıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

 

sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 

n=2 
s=0 

while n<=int(sayi**(1./2)): 
         if sayi%n==0: 
            s=s+1 
         n=n+1 

if s==0: 

    print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 

else: 

      print "%d sayısı asal değildir."%sayi 

 
 
Not 1: Programın bir defa daha çalışıp çalışmayacağını  sorgulamak istersek aşağıdaki while kalıbını 
ekleyebiliriz. Buna göre programın son hali aşağıda verilmiştir. 
 
 #-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

cevap="e" 

while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 

      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
            n=n+1 
 
      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 

      else: 
         print "%d sayısı asal değildir."%sayi 

      cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
 
Örnek: 
Girilen  bir doğal sayının “asal sayı” olup olmadığını araştırıp sonucu (örneğin 37 sayısı girilmişse); 
“37 sayısı asal sayıdır” (örneğin 91 girilmişse); 
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“91 sayısı asal sayı değildir çünkü en azından 
91=7.13 olarak çarpanlarına ayrılır” biçiminde  yazdıran bir programı while döngüsü kullanarak  yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

 

cevap="e" 

while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 

      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
               carpan=n 
            n=n+1 
      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 
      else: 
         print "%d sayısı asal değildir. Çünkü en azından   
                  %d = %d . %d "%(sayi,sayi,sayi/carpan,     
                  carpan) 

      cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
 
Örnek:  
Girilen iki  doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeleyen  bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler.") 

cevap="e" 
while cevap=="e":     

    ilk=input("İlk sayı  : ")  
    son=input("Son sayı  : ") 
    sayi=ilk 

    while sayi<=son: 
          n=2 
          s=0 

          while n<=int(sayi**(1./2)): 
                if sayi%n==0: 
                   s=s+1 
                n=n+1 

          if s==0: 
             print "%d "%sayi 
          sayi=sayi+1 

    cevap=raw_input("Başka bir aralıktaki asal sayıları  
                                  ister misin (e/h)?") 
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for döngüsü: 

Tekrarlı işlemlerde en çok kullanılan bir döngüdür. 
 
 
 
 
Kullanımı: 
 
for (değişken) in (liste): 
       değişken listede olduğunda yapılacak 1. İşlem 
       değişken listede olduğunda yapılacak 2. İşlem 
       değişken listede olduğunda yapılacak 3. İşlem 
       … 

 
Not 1: Liste, bir kelime gibi, karakterlerden oluşabileceği gibi; örneğin “İzmir”, bir sayı aralığı da olabilir; 
örneğin 1 ile 100 arasındaki sayı aralığını belirtirken range(1,100) deyimini kullanabiliriz. 

Not 2: range(1,100) sayı aralığı 1 den 99 a kadar olan tam sayıları belirtir. Gerçek anlamda 1 den 100 e 
kadar (100 dahil) belirtmek istersek range(1,101) deyimini kullanmalıyız. 
 
Örnek:  
“İzmir” kelimesinin harflerini ekrana alt alta  yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, ekrana 'İzmir' kelimesinin harflerini alt alta yazdırır.") 

for i in "İzmir": 
    print i 
 
Örnek:  
“İzmir” kelimesinin harflerini ekrana yan yana ve aralarına birer * koyarak yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, ekrana 'İzmir' kelimesinin harflerini alt alta yazdırır.") 

for i in "İzmir": 
    print i 
 
Örnek:  
İstenen bir ifadeyi, istenen sayı kadar alt alta yazdıran bir programı for deyimi kullanarak yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, ekrana istenen sayıda, istenen bir ifadeyi yazdırır.") 

ifade=raw_input("Yazdırılacak ifade     : ") 
kac=input("Kaç defa yazdırılacak  : ") 

for i in range(1,kac+1): 
    print ifade 
 
Not: İstenen bir ifadeyi, istenen sayı kadar alt alta yazdırmak yerine yan yana yazdırmak istersek; 
    print ifade yerine     print ifade,# yazmak yeterlidir.  
 
Python’da Karakterler ve Karakter İşlemleri: 
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   Python’da da diğer programlama dillerinde olduğu gibi karakter işlemleri vardır hem de diğer 
dillerden çok daha etkili ve etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. 
 
   Bilgisayarda kullanılan karakterlerin, işletim sistemlerinden bağımsız olarak aynı anlamda 
kullanılabilmesi için standartlaşması gerekmiştir. Buna göre ilk olarak ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange)  yani ‘Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu’ oluşmuştur.  
 
   Aşağıdaki tabloda bu standarda göre her bir karakterin, Decimal (Ondalık), Hexadecimal (16 lık), 
Octal (8 lik) sayı sistemindeki kod numaraları ve her bir karakterin ne olduğu belirtilmiştir. Bu tablo 
http://www.asciitable.com/ adresinden alınmıştır. 
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 Bu tablo incelendiğinde, kod numarası (0-31) arası olan  ilk 32 karakter, birer karakter olmayıp bir 
işlem yapmaya yöneliktir. Bu karakterlere “kontrol karakterleri” denir.  
    

Örneğin; Python’un Command Line (Komut satırlı ) ortamında print chr(13) yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda (aşağıda görüldüğü gibi) bir satır boş bırakılır. 
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Yani 13 numaralı kontrol karakterinin yaptığı işlem, “bir satır boş bırakma” sanki (Enter) tuşuna basılmış gibi 
bir işlem yapıyor. 
 
Örneğin; Yine Command Line (Komut satırlı ) ortamında print chr(7) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, 
ekranda hiçbir değişiklik olmadığı halde bilgisayarın hoparlöründen zil sesi gelir .  
 
Yani 7 numaralı kontrol karakterinin yaptığı işlem, hoparlörden zil sesi çıkarmakmış. 
 
Örneğin; Yine Command Line (Komut satırlı ) ortamında print chr(65) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, 
ekranda A görünür, print chr(97) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, ekranda a görünür. 
  

 Buradan da anlaşılır ki, A nın ASCII kod numarası 65, a nın kod numarası ise 97 imiş. 
 
Örneğin; Yine Command Line (Komut satırlı ) ortamında print chr(248) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, 
ekranda  görünür, print chr(253) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda, ekranda aşağıdaki görüntüyle 
karşılaşırız. 
 

 
 
Not: Bir karakterin ASCII kod numarasını biliyorsak, bunu klavye yardımıyla o tuşa basmadan kod numarası 
yardımıyla yazdırabiliriz. 
       
   Örneğin klavyenin A tuşunun arızalandığını varsayalım, A harfini kod numarası yardımıyla yazdırmak 
için, Alt tuşu basılı iken klavyenin sağ bloktaki Num-Lock tuşları yardımıyla 65 yazıp Alt tuşundan elimizi 
kaldırdığımızda A harfinin yazılmış olduğunu görürüz. 
 
  Karakterlerle ilgili Komutlar: 
 
chr ve ord fonksiyonları: 
 
chr fonksiyonu ASCII kod numarasına karşılık gelen karakteri, ord fonksiyonu da bir karaktere karşılık gelen 
kod numarasını veren fonksiyonlardır. 
 
Kullanımı: 
 
chr(<kod-numarası>) 
ord(‘<karakter’>)   biçimindedir. 
 
Örnek:  
Kod numarası 32 ile 255 arasındaki karakterleri kod numarası ile birlikte listeleyen bir programı  
a) while döngüsü kullanarak 
b) for döngüsü kullanarak yazalım. 
  
Çözüm: 
a) 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, kod numarası 32 ile 127 arasında olan karakterleri listeler.") 

i=32 
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print("%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s"%('Kod','Kar.','Kod','Kar.','Kod','Kar.','Kod','Kar.')) 

print("%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s"%('===','====','===','====','===','====','===','====')) 

while i<127:      
      print("%d\t%c\t%d\t%c\t%d\t%c\t%d\t%c" 
      %(i,chr(i),i+1,chr(i+1),i+2,chr(i+2),i+3,chr(i+3))) 

      i=i+4 
 

b)  
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, kod numarası 32 ile 127 arasında olan karakterleri listeler.") 

 

i=32 

print("%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s"%('Kod','Kar.','Kod','Kar.','Kod','Kar.','Kod','Kar.')) 
print("%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s\t%s"%('===','====','===','====','===','====','===','====')) 

for i in range(32,128,4):     
       print("%d\t%c\t%d\t%c\t%d\t%c\t%d\t%c" 
       %(i,chr(i),i+1,chr(i+1),i+2,chr(i+2),i+3,chr(i+3))) 
 
Not:  Son programdaki for döngüsünün ilk değeri 32, son değeri 128-1=127 ve artış miktarının 4 olduğuna 
dikkat ediniz. 
 
 
Örnek:  
“Dam üstünde saksağan…”  cümlesindeki her bir harfin ASCII kod numarasını veren bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, harflere karşılık gelen kod numaralarını verir.") 

cumle="Dam üstünde saksağan, vur beline   
              kazmayı..." 

for i in cumle: 
    print("%c %d ,"%(i,ord(i))),# 
 
Python’da Karakter Dizileri: 
 
Karakterlerden oluşan veri tipleridir. 
 
Örneğin; 
“İzmir”, “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” 
atasozu=”Sakla samanı, gelir zamanı” … birer karakter dizisidir. 
 
Karakter Dizileri İle İlgili İşlemler: 
 
Karakter dizisinin elemanlarına (karakterlerine) erişim; indis (index) ile yapılır. İndis, karakterin baştan kaçıncı 
olduğudur. Ancak indis 0 dan başlar. Örneğin 3 indisli karakter, baştan 4. karakter demektir. Sonuncu 
karakterin indisi -1, sondan ikinci karakterin indisi -2, sondan üçüncü karakterin indisi -3, … biçimindedir. 
 
Örnek: “İzmir Güzelbahçe” karakter dizisinin indisleri ve karşılık gelen karakterlerini yazdıralım. 
 
Çözüm: 
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#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, karakter dizisinin indis ve harflerini  
        listeler.") 

kelime="İzmir Güzelbahçe" 

for i in range(0,len(kelime)): 
      print("%d %c "%(i,kelime[i])) 
 
Not: Buradaki len fonksiyonu karakter dizisinin uzunluğunu bulmaya yarar. 
 
 
Karakter Dizilerini Birbirine Eklemek: 
 
Karakter dizilerini birbirine eklemek için araya + işareti koyarız. 
 
Örneğin Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemleri uygulayalım: 
 
>>> atasozu1="Sakla samanı," 
>>> atasozu2=" gelir zamanı..." 
>>> print atasozu1+atasozu2 
Sakla samanı, gelir zamanı...  

 
Örnek: Klavyeden girilen bir cümleyi tersten yazdıran bir program yazalım 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir karakter dizisini (cümleyi)  
         tersten yazdırır.") 

cumle=raw_input("Cümlenizi giriniz : ") 
terscumle="" 
for i in range(len(cumle)-1,-1,-1):      terscumle=terscumle+cumle[i] 

print("%s cümlesinin tersten okunuşu %s  
         cümlesidir..."%(cumle,terscumle)) 

 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>>sehir=”Güzelbahçe” 
>>>print sehir[0]+sehir[1]+sehir[4]+sehir[-6]+sehir[-7] 
 
Çözüm: 
Gülle 
 
Karakter Dizilerini Dilimlemek: 
 
Bir karakter dizisinden bazı karakter ya da karakter gruplarını belirlemek için araya : konarak parçalamaya 
“dilimlemek” denir. 
 
Kullanımı: 
 
karakter-dizisi[m : n ] veya 
karakter-dizisi[m : n : p] 
 
Anlamı:  
karakter-dizisinde m. İndisli karakterden başlayarak  
n-m adet karakter ayırmak 
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Not 1: karakter-dizisi[m : n ]  kullanımında, n m den küçük ya da eşitse boş bir karakter dizisi elde edilir. 
 
Not 2:  karakter-dizisi[m : n : p] kullanımının anlamı m. İndisli karakterden başlayarak n. İndisli karaktere 
kadar sürekli p tane atlayarak ayırmak. 
 
Not 3:  karakter-dizisi[0 : n ] ile  
 karakter-dizisi[ : n ] aynı anlamda olup ilk karakterden itibaren n tane ayırmak anlamına gelir. 
 
Not 4: karakter-dizisi[ :  ] kullanımı karakter dizisinin tamamını temsil eder. 
 
Not 5: karakter-dizisi[ : :-1 ] karakter dizisini ters sırada oluşturmaya yarar. 
Örneğin;  
sarki=”Sev dedi gözlerim!”  karakter dizisindeki  
a) Sev i temsil eden dilimleme; 
b) dedi yi temsil eden dilimleme; 
c) gözlerim! i temsil eden dilimleme; 
d) sarki karakter dizisinin tamamını temsil eden dilimlemeyi yazalım. 
e) sarki karakter dizisini tersten oluşturan dilimlemeyi yazalım. 
f) sarki[5:10:2] dilimlemesinin sonucunu yazalım. 
g) sarki[5::3]  dilimlemesinin sonucunu yazalım. 
 
Çözüm: 
a) sarki[0:3] veya sarki[:3] 
b) sarki[4:8] 
c) sarki[9:18] veya sarki[9:] 
d) sarki[:] 
e) sarki[::-1] 
f) eig 
g) e zr! 
 
Karakter Dizilerini Tekrarlayarak Eklemek: 
 
Bir karakter dizisinin n defa tekrarlayarak uc ucuna eklemek için * işleminden yararlanırız. 

Kullanımı: 
karakter-dizisi*n veya  n*karakter-dizisi 
 
Örnek: 
Python’un Command Line (Komut satırlı ) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonuçlarına bakalım: 
 
a) print “Naber?”*2     
 
b) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print meyve*3 
 
c) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print 3*meyve 
 
d) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print 3*meyve*2 
 
e) >>> nakarat1="Eski dostlar\t"*2 
   >>> print nakarat1 
 
f) >>> nakarat1="Eski dostlar\t"*2  
   >>> nakarat2=(nakarat1+"\n")*2 
   >>> print nakarat2 
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Çözüm: 
 
a) Naber?Naber? 
 
b) MuzMuzMuz 
 
c) MuzMuzMuz 
  
d) MuzMuzMuzMuzMuzMuz 
 
e) Eski dostlar    Eski dostlar 
 
f) Eski dostlar    Eski dostlar 

   Eski dostlar    Eski dostlar 
 
 

Python’da Veri Tipleri, Özellikleri ve  İşlemleri: 
 
Python’da her bir değere kabaca veri diyebiliriz. Bu veriler genel olarak sayı ya da karakterlerden oluşabilir. 
Hatta bazı veriler hem sayı hem de karakterlerden oluşabilir. Önceki bölümlerde sayısal ve karakter dizisi 
veriler ve ilgili işlemlerden bazılarını gördük. Şimdi de başka veri tiplerini görelim. Bunları aşağıdaki gibi 
listeleyebiliriz.  
 
 
 
a. Liste (list)  
b. Demet (tuple)  
c. Sözlük (dictionary)  
d. Küme (set) 
 
 
a. Listeler  
Liste kabaca, [ ve ] parantezleri arasında gösterilen, aralarında ayıraç olarak (,) virgül kullanılan karakter 
dizileri ve/veya sayılardan oluşan verilerdir.  
 
Gösterimi: 
liste-adı=[eleman-1, eleman-2, …, eleman-n] 
 
Not 1: Karakter dizilerinde değişiklik yapabildiğimiz halde listelerde değişiklik yapılamaz. 
 
Not 2: Karakter dizilerinde olduğu gibi listenin elemanlarına da indis ile ulaşabiliriz. İndisler 0 dan başlayarak 
0, 1, 2, … biçiminde sıralanır. 
 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
a) >>> liste=["Elma","Armut",15,-17,3.98] 
    >>> print liste[1] 
 
b) >>> print liste[:2] 
 
c) >>> print liste[0]*2 

d) >>> print liste[2]*2 

e) >>> print liste[2]+liste[3] 

f) >>> print liste[1]+liste[0] 
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g) >>> print liste[1]+liste[2] 

h) >>> print (liste[2]-12)*liste[1] 

 
Çözüm: 
 
a) Armut 
 
b) ['Elma', 'Armut'] 
 
c) ElmaElma 

d) 30 
 
e) -2 
 
f) ArmutElma 
 
g) Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects 

(Hata mesajı, çünkü karakter dizisi ile sayıyı toplamaya çalıştık!) 
 
h) ArmutArmutArmut 
 
Karakter Dizisinin karakterlerini Listeye Dönüştürmek: 
 
Bunu yapmak için list komutundan faydalanırız. 
 
Kullanımı: 
 
liste-adı=list(karakter-dizisi) 
 
Not : Karakter dizilerindeki kullandığımız bir çok işlemi (dilimle uzunluğunu bulma gibi…) listelerde de 
yapabiliriz. 
 
 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>> sarki="O ağacın altı" 
>>> sarkiliste=list(sarki) 
>>> print sarki,sarkiliste 

Çözüm: 
 
O ağacın altı ['O', ' ', 'a', '\xa7', 'a', 'c', '\x8d', 'n', ' ', 'a',  
 'l', 't', '\x8d'] 
 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>>sebze=["Marul","Maydanoz","Pırasa","Kereviz","Turp"] 
 
a) >>> print sebze[3] 
 
b) >>> print sebze[:2] 
 
c) >>> print sebze[2:] 

d) >>> print sebze[1:3] 
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e) >>> print sebze[1:4:2] 

f) >>> print sebze[::-1] 

 
Çözüm: 
 
a) Kereviz 

b) ['Marul', 'Maydanoz'] 

c) ['P\x8drasa', 'Kereviz', 'Turp'] 

d) ['Maydanoz', 'P\x8drasa'] 

e) ['Maydanoz', 'Kereviz'] 

f) ['Turp', 'Kereviz', 'P\x8drasa', 'Maydanoz', 'Marul'] 

 
Metotlar ve Liste Metotları 

Bir veri tipinin özelliklerini görmek, değiştirmek veya sorgulamak için kullanılan alt parçacıklar (komutlar, 
fonksiyonlar) diyebiliriz. 
 
Örneğin, herhangi bir  veri tipiyle kullanabileceğimiz metotların neler olduğunu dir() adlı fonksiyondan 
yararlanabiliriz.  
 
Kullanımı: 
 
dir(veritipi) 
 

Örneğin; karakter dizileri ile ilgili metotları listelemek istersek; Python’un komut satırlı ortamında; 
 
>>>dir(“”) veya dir(“ali veli”) veya dir(‘’) veya  
dir(“%d %f %s”) veya dir(chr) veya dir(ord)  … gibi bir komuttan yararlanabiliriz. Bunun sonucunda  
aşağıdakine benzer, karakter dizisi ile ilgili metotlardan oluşan bir listeyle karşılaşırız. 
 
>>> dir("") 

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 
'__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__getslice__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', 
'__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', 
'__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 
'_formatter_field_name_split', '_formatter_parser', 'capitalize', 'center', 'count', 'decode', 'encode', 'endswith', 
'expandtabs', 'find', 'format', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdigit', 'islower', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 
'ljust', 'lower', 'lstrip', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 
'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill'] 
 
Örnek: Liste ile ilgili metotların neler olduğunu listeleyelim. 
 
Çözüm: 
>>> dir([ ]) veya dir([1,4,9]) 
 veya dir(list) … kullanırsak aşağıdaki liste görüntülenir: 
 
>>> dir(list) 

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__delslice__', '__doc__', '__eq__', 
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getslice__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', 
'__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', 
'__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__setslice__', 
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'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 
'reverse', 'sort'] 

 

Yukarıdaki metotlardan bizim şimdilik işimize yarayanlar önünde ve sonunda _ (alt çizgi) bulunmayanlar yani; 
append, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort dur. 
 
Birkaç tanesini kullanmaya ve anlamaya çalışalım. 
 
Kullanımı: 
 
liste_adı.metot()  
 
Örnek: 
Pazardan alacaklarımızı yazdığımız liste aşağıdaki gibi olsun. 
pazarlistesi=[‘Kereviz’,’Marul’,’Lahana’,’Kabak’] 
 
a) Bu listeye eklemeyi unuttuğumuz “Maydanozu ekleyelim. 
 
b) Listemizi alfabetik olarak sıralayalım. 
 
c) Listede kaç tane eleman olduğunu bulduralım. 
 
d) ‘Marul’ ile ‘Lahana’ arasına ‘Tere’ elemanını girelim. 
 
e) Listemizin pazarlistesi=[‘Kereviz’,’Marul’,’Lahana’,’Kabak’,’Turp’]  olduğunu varsayarak listemizden ‘Kabak’ 
elemanını silelim. 
 
f) Listemizin pazarlistesi=[‘Kereviz’,’Marul’,’Lahana’,’Kabak’,’Turp’]  olduğunu varsayarak listemize ‘Havuç’ ile  
‘Roka’ elemanlarını ekleyelim. 
 
 
Çözüm: 
 
a) >>>pazarlistesi.append(‘Maydanoz’)  
metodunu uygulayıp 
>>> pazarlistesi  veya print(pazarlistesi)  
yazıp listemizi görüntülersek Maydanoz’un listenin sonuna eklendiğini görürüz 

>>>['Kereviz', 'Marul', 'Lahana', 'Kabak', 'Maydanoz'] 
 
b)>>> pazarlistesi.sort() 
>>> pazarlistesi 

['Kabak', 'Kereviz', 'Lahana', 'Marul', 'Maydanoz'] 
 
c) >>> print(len(pazarlistesi)) 
 
d) >>> pazarlistesi.insert(2,'Tere') 

e) >>> pazarlistesi.remove('Kabak')  ile veya 
    >>>pazarlistesi.pop(3) 
f) Append metoduyla yapmaya kalkarsak olmaz çünkü append metodu tek eleman eklemeye yarar, ancak iki 
elemanı bir liste olarak ekleyebiliriz şöyleki; 
>>>pazarlistesi.append([‘Havuç’,’Roka’] 
fakat pazarlistesi yazıp listenin son durumuna baktığımızda; 
['Kereviz', 'Marul', 'Lahana', 'Kabak', 'Turp', ['Havu\x87', 'Turp']] gibi hoş olmayan bir listeyle karşılaşırız. 
İstediğimizi tam olarak yapabilmek için extend  metodundan faydalanırız. 
>>> pazarlistesi.extend(['Havuç','Tere']) 
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komutunu uygulayıp sonucunu görüntülersek amacımıza ulaşmış oluruz. 

>>> pazarlistesi 
['Kereviz', 'Marul', 'Lahana', 'Kabak', 'Turp', 'Havu\x87', 'Tere'] 

 
Örnek: 
Bir listedeki sayıların toplamını bulduran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 
sayilar=[-1,11,23,14,99,1001,-12,15] 

print("%s listesindeki sayıların toplamı %d  
       "%(sayilar,sum(sayilar))) 

 
 
 
 
Örnek: 
Bir listedeki elemanları sıra numarası vererek listeleyen bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-meyve=["Armut","Elma","Kiraz","Muz","Portakal","Mand 
           alina","Kivi","Üzüm"] 

for sirano,meyveadi in enumerate(meyve): 

    print("%d %s "%(sirano,meyveadi)) 
 
0 Armut  
1 Elma  
2 Kiraz  
3 Muz  
4 Portakal  
5 Mandalina 
6 Kivi  
7 Üzüm 
 
Not: Programın çıktısı yukarıdaki gibi olur. 
Ancak elemanların indisleri 0 dan başladığını görürüz.  
Bunu 1 den başlatmak istersek; 
 
    print("%d %s "%(sirano+1,meyveadi)) 
olarak değiştirmemiz gerekir. 
 
 
Örnek: 
İçinde Türkçe karakterlerden oluşan  "çığöşÇİĞÖŞ” harflerinden hiç birinin bulunmadığı en az 4 karakterli en 
çok 8 karakterli şifre belirleyen bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*- 
print("Bu program, içinde Türkçe karakter bulunmayan en az 4 en çok 10 karakterden oluşan bir şifre 
belirlemeye yarar.") 
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turkce_karakterler="çığöşÇİĞÖŞ" 
kontrol_listesi=[] 
sifre=raw_input("Lütfen şifrenizi belirleyin : ") 

for harf in sifre: 
    if harf in turkce_karakterler: 
        kontrol_listesi.append(harf) 
if kontrol_listesi: 
      print("Şifrede Türkçe karakter bulunmamalı!") 
elif (len(sifre)<4) or (len(sifre)>10): 
      print("Şifre 4 karakterden az veya 10 karakterden  
              çok olmamalı!") 
else: 
      print("Şİfreniz %s olarak kabul edildi, şifrenizi  
              kimseyle paylaşmayın!"%(sifre)) 
 
Liste Üreteçleri :  
Bazen listeleri  tek tek elle yazmak yerine range metodu ya da for döngüsü yardımıyla listeler oluşturabiliriz. 
 
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
 
 
Örnek:   
1 den 10 kadar tam sayılardan oluşan sayilar adlı listeyi oluşturalım 
 
Çözüm: 
 
1. Yol: 
>>> sayilar=[i for i in range(1,11)] 
 
2. Yol: 
>>> sayilar=range(1,11) 
 
 
Örnek:   
20 den 50 ye kadar 4 ün katı olan sayılardan oluşan sayi adlı listeyi oluşturalım 
 
Çözüm: 
sayi=range(20,51,4) 
 
 
Örnek:   
1 den 77 ye kadar olan sayıların karelerini kare_1_77 adlı listeye kaydedip toplamını bulduran komutları 
komut satırlı ortamda yazalım. 
 
Çözüm: 
 
>>> kare_1_77=[i**2 for i in range(1,78)] 
>>> sum(kare_1_77) 
155155 

 
Örnek: 1 ile 100 arasında rastgele üretilen tam 30 tane tamsayıyı sayi_listesi adlı listeye kaydedip en büyük, 
en küçük  elemanını ve toplamını bulduran bir program yazalım. 
 
Not :  
Python’da standart komut ya da fonksiyonların dışındaki bazı komut ya da fonksiyonlar Modül denen 
dosyalarda tanımlıdır. Rastgele sayı üretimi ve ilgili komut ya da fonksiyonların tümü de  random  
modülünde tanımlı olduğundan önce onu import random komutuyla programımıza dahil etmeliyiz (içe 
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aktarmalıyız) sonra da 0 ile 100 aralığında 30 tane sayıyı bir listeye aktarmalıyız. Bu işlemlerin nasıl 
yapıldığını programı incelediğinizde kolayca anlayabilirsiniz. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 
print("Bu program, 1 ile 100 arasında rastgele üretilen  
         tam 30 tane tamsayıyı sayi_listesi adlı listeye  
         kaydedip en büyük, en küçük  elemanını ve  
         toplamını buldurur.\n") 

 

import random 
sayi_listesi=[random.randint(0, 100) for i in range(30)] 
eb=max(sayi_listesi) 
ek=min(sayi_listesi) 
toplam=sum(sayi_listesi) 

print("%s sayılarından oluşan listenin \nen küçük  
       elemanı %d \nen büyük elemanı %d \ntoplamı da  
       %d dir."%(sayi_listesi,ek,eb,toplam)) 

 

  
 
b) Demetler :  
Demetler görünüş olarak listelere çok benzeyen bir veri tipidir. Bu veri tipi de aynen listeler gibi, farklı veri 
tiplerini içinde barındırır. Listelerden farkı normal parantezler arasında “(   )” belirtilmesi ve demetlerin 
değiştirilemez olmalarıdır.  
 
 
Demet Tanımlama: 
 
demet_ismi=(‘eleman_1’, ‘eleman_2’, ‘eleman_2’,…) 
 
Örneğin, komut satırlı ortamda; 
>>>isimler=("Ali","Veli","Ahmet","Ayşe","Mehmet","Fatma") 
veya  
>>> isimler= ('Ali', 'Veli', 'Ahmet', 'Ayşe', 'Mehmet', 'Fatma')  
biçiminde isimler adlı bir demet tanımlayabiliriz.  
  
Örnek: 
a) isimler adlı  ('Ali', 'Veli', 'Ahmet', 'Ayşe', 'Mehmet', 'Fatma') dan oluşan bir demet oluşturalım 
 
b) Demetin sonuna 'Korhan' ismini ekleyelim. 
 
c)  Demetin başına ‘Hasan’ ve  'Nesibe' isimlerini ekleyelim 
 
d)  Demetteki elemanların sayısını veren komutu yazalım. 
 
e) Demetteki elemanların index numaraları ve elemanlarını veren komutları yazalım. 

Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, demet ile ilgili bir kaç basit işlem örneği verilmektedir.") 
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isimler= ('Ali', 'Veli', 'Ahmet', 'Ayşe', 'Mehmet', 'Fatma')  

# Sona 'Korhan' ismini ekleme... 

isimler=isimler+('Korhan',) 

print isimler     

# Başa 'Hasan' ve 'Nesibe' yi ekleme... 

isimler=('Hasan','Nesibe',)+isimler 

print isimler 

# Demetteki elemanların sayısını veren komutlar... 

print(len(isimler)) 

# Demetteki elemanların index numaraları ve elemanlarını veren komut... 

for i in range(0,len(isimler)): 

    print("%d ==> %s "%(i,isimler[i])) 
 
Örnek: 
atasozu=”Baka baka öğrenilse, kediler kasap olurdu”   karakter dizisini  
a) atasozu _liste adlı karakterlerden oluşan  listeye, 
b) atasozu _demet adlı karakterlerden oluşan  demet  veri tipine dönüştüren komutları yazalım. 
 

Çözüm: 
 
a)  
>>> atasozu="Baka baka öğrenilse, kediler kasap olurdu" 

>>> atasozu_liste=list(atasozu) 

>>> print atasozu_liste 

['B', 'a', 'k', 'a', ' ', 'b', 'a', 'k', 'a', ' ', '\x94', '\xa7', 'r', 'e', 'n', 'i', 'l', 's', 'e', ',', ' ', 'k', 'e', 'd', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 
'a', 's', 'a', 'p', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', 'd', 'u'] 

b)  
>>> atasozu_demet=tuple(atasozu) 

>>> print atasozu_demet 

('B', 'a', 'k', 'a', ' ', 'b', 'a', 'k', 'a', ' ', '\x94', '\xa7', 'r', 'e', 'n', 'i', 'l', 's', 'e', ',', ' ', 'k', 'e', 'd', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 
'a', 's', 'a', 'p', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', 'd', 'u') 
 

c) Sözlükler: 
 
İki veriyi birbiriyle eşleştiren yapılardır. 
 
Yapısı: 
 
sozluk_adı={‘eleman_1’:’değer_1’,’eleman_2’:’değer_2’,…,’eleman_n’:’değer_n’} 
 
Örnek: 
a) donustur adlı bir sözlük oluşturalım, öyle ki Türkçe harfleri İngilizce benzer harflere dönüştürsün. 
Örneğin İ ==> I, ı ==> i, Ğ ==> G … gibi. 
 
b) İ yi dönüştüren komutu yazalım.  
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c) >>> print donustur['İ']+sozluk['ş']+'te' işleminin sonucunda ekranda ne görünür? 
 
d) Tüm elemanların karşılıklarını yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
a) >>> donustur={'İ':'I','ı':'i','Ğ':'G','ğ':'g','Ö':'O','ö':'o','Ş':'S','ş':'s','Ü':'U','ü':'u'} 
 
b) print donuştur[‘İ’] 

c) >>> Iste 
 
d) #-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, donustur adlı bir sözlük tanımlayıp, içindekileri listeler.") 

donustur={'İ':'I','ı':'i','Ğ':'G','ğ':'g','Ö':'O','ö':'o','Ş':'S','ş':'s','Ü':'U','ü':'u'} 

for i in donustur: 
    print("%s ==> %s "%(i,donustur[i])) 
 
Örnek: 
rehber adlı bir sözlük oluşturalım, öyle ki bir kişinin ad soyadını; görev yeri, mesleği, telefon numarası ve 
doğum tarihinden oluşan listeye eşlesin. 
 
Örneğin; 
 ‘Hasan KORKMAZ’ ==> [‘İzmir’,‘Öğretmen’, ‘0 777 444 0 444 ‘,1954] … gibi. 
 
 
 
 
Çözüm: 
 
rehber={"Cüneyt ARKIN":["İstanbul","Artist","0 777 444 0 444",1944], 
        "Orhan GENCEBAY":["Samsun","Sanatçı", "0 666 555 0 555 ",1950], 
        "Ajda  PEKKAN": ["İstanbul","Şarkıcı", "0 888  777 0 666 ",1940], 
        "Turgut ÖZAL":["Malatya","Devlet adamı","---",1939]} 
 
Örnek: 

Yukarıda tanımlanan rehber sözlüğüne göre aşağıda istenenleri bulalım. 
a) Orhan GENCEBAY ile ilgili değer bilgilerini görüntüleyen komutu yazalım. 

b) Orhan GENCEBAY anahtarını değer bilgilerinden üçüncü sırada olan telefon numarasını yazdıran komutu 
yazalım. 

c) rehber sözlüğündeki tüm bilgileri listeleyen bir program yazalım. 

 

Çözüm: 
 
a) >>> print(rehber['Orhan GENCEBAY']) veya  
>>> print(rehber[“Orhan GENCEBAY”]) 

['Samsun', 'Sanat\x87\x8d', '0 666 555 0 555 ', 1950] 

b) >>> print(rehber['Orhan GENCEBAY'][2]) 
0 666 555 0 555 
 
c) #-*- coding: cp1254 -*-  

rehber={"Cüneyt ARKIN":["İstanbul","Artist","0 777 444 0 444",1944], 
        "Orhan GENCEBAY":["Samsun","Sanatçı", "0 666 555 0 555 ",1950], 
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        "Ajda  PEKKAN": ["İstanbul","Şarkıcı", "0 888  777 0 666 ",1940], 
        "Turgut ÖZAL":["Malatya","Devlet adamı","---",1939]} 

for i in rehber: 
    for j in range(0,4): 
        print "%s %s"%(i,rehber[i][j]) 
 
Program çalıştırıldığında aşağıdaki ekran çıktısını elde ederiz. 
Orhan GENCEBAY Samsun 
Orhan GENCEBAY Sanatçı 
Orhan GENCEBAY 0 666 555 0 555  
Orhan GENCEBAY 1950 
Turgut ÖZAL Malatya 
Turgut ÖZAL Devlet adamı 
Turgut ÖZAL --- 
Turgut ÖZAL 1939 
Ajda  PEKKAN İstanbul 
Ajda  PEKKAN Şarkıcı 
Ajda  PEKKAN 0 888  777 0 666  
Ajda  PEKKAN 1940 
Cüneyt ARKIN İstanbul 
Cüneyt ARKIN Artist 
Cüneyt ARKIN 0 777 444 0 444 
Cüneyt ARKIN 1944 
 
Halbuki çıktı, 
Orhan GENCEBAY Samsun Sanatçı 0 666 555 0 555 1950 
… 
biçiminde olsa daha iyi olurdu. Bunun için kodları şöyle yazalım ve çıktıya bakalım beğenecek miyiz? 
 
for i in rehber: 
    print i, 
    for j in range(0,4): 
        print "%s"%(rehber[i][j]), 
    print 
 
Orhan GENCEBAY Samsun Sanatçı 0 666 555 0 555  1950 
Turgut ÖZAL Malatya Devlet adamı --- 1939 
Ajda  PEKKAN İstanbul Şarkıcı 0 888  777 0 666  1940 
Cüneyt ARKIN İstanbul Artist 0 777 444 0 444 1944 

Eh, fena olmadı… 
 
Sözlük Üreteçleri: 
 
Nasıl ki listeleri kolayca üretebildiğimiz gibi sözlükleri de üretebiliriz. 
 
Aşağıdaki örneği inceleyelim.  
 
Örnek: 
tkhk=”abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz” karakter dizisini kullanarak adı tkhs olan ve anahtar olarak harfi 
değer olarak ta indis numarasını alan bir sözlük oluşturalım, yani sözlüğümüz; 

tkf={‘a’:0, 
       ‘b’:1,  
       … 
       ‘z’:28} 

biçiminde olmasını istiyoruz.   
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Çözüm: 
a) >>> tkhs={} 
>>> for i in tkhk: 
...     tkhs[i]=tkhk.index(i) 
 
b) >>> tkhs={i:tkhk.index(i) for i in tkhk}  
 
Sözlüklerin Metotları: 

Metotlardan bazıları şunlardır: 
 
keys() ve values() 
Bilindiği gibi sözlükler anahtar ile değerleri birbirine  
anahtar : değer biçiminde ilişkilendiren veri yapılarıdır. İşte keys() metodu, sözlüğün anahtar değerlerini, 
values() te anahtarların ilişkilendirildiği değerleri almaya yarar. 
 
Örnek: 
kelime={“mektep”:”okul”,”talebe”:”öğrenci”,”hademe”:”hizmetli”,”muallim”:”öğretmen”}  sözlüğü 
oluşturuluyor. 
 
a) Sözlükteki anahtarları kelime_anahtar_lst değişkenine, karşılıklı değerleri de kelime_deger_lst 
değişkenine liste olarak atayan komutları yazalım ve görüntüleyelim. 
 
b) Sözlükteki anahtarları kelime_anahtar_kar değişkenine, karşılıklı değerleri de kelime_deger_kar 
değişkenine karakter olarak atayan komutları yazalım ve görüntüleyelim. 

c) Sözlükteki anahtarları kelime_anahtar_dem değişkenine, karşılıklı değerleri de kelime_deger_dem 
değişkenine demet olarak atayan komutları yazalım ve görüntüleyelim. 
 

Çözüm: 
 
a) 
>>> kelime_anahtar_lst=list(kelime.keys()) 
>>> kelime_deger_lst=list(kelime.values()) 
>>> print kelime_anahtar_lst 
['talebe', 'mektep', 'hademe', 'muallim'] 

>>> print kelime_deger_lst 
['\x94\xa7renci', 'okul', 'hizmetli', '\x94\xa7retmen'] 

 
b) 
>>> kelime_anahtar_kar=''.join(kelime.keys()) 
>>> kelime_deger_kar=''.join(kelime.values()) 

>>> print kelime_anahtar_kar 
talebemektephadememuallim 

>>> print kelime_deger_kar 
öğrenciokulhizmetliöğretmen 
 
c)  
>>> kelime_anahtar_dem=tuple(kelime.keys()) 
>>> kelime_deger_dem=tuple(kelime.values()) 

>>> print kelime_anahtar_dem 
('talebe', 'mektep', 'hademe', 'muallim') 

>>> print kelime_deger_dem 
('\x94\xa7renci', 'okul', 'hizmetli', '\x94\xa7retmen') 
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items() 
Sözlükteki elemanların anahtar ve değerlerini ikililer biçiminde almaya yarar. 
 
Örnek: 
 
Yukarıdaki kelime sözlüğünün anahtar ve değerlerini topluca almaya yarayan komutu yazalım. 
 
 
Çözüm: 
>>> kelime.items() 
[('talebe', '\x94\xa7renci'), ('mektep', 'okul'), ('hademe', 'hizmetli'), ('muallim', '\x94\xa7retmen')] 

get() 
Sözlükteki bir elemanın değerini verir. 
 
 Örnek: 
kelime={“mektep”:”okul”,”talebe”:”öğrenci”,”hademe”:”hizmetli”,”muallim”:”öğretmen”} 
sözlüğü ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim. 
 
a) >>> print kelime.get('muallim') 
komutu sonucu ekranda ne görünür? 
 

b) >>> print kelime.get('öğretmen') 
komutu sonucu ekranda ne görünür? 
 
c) kelime sözlüğündeki tüm elemanları ve değerlerini veren bir programı get() komutu kullanarak yazalım. 
 
 

Çözüm: 
 
a) öğretmen 
 
b) None 
 
c) >>> for i in kelime: 
...     print("%s = %s "%(i,kelime.get(i))) 

Sonucu da aşağıdaki gibi görünür: 

talebe = öğrenci 
mektep = okul 
hademe = hizmetli 
muallim = öğretmen 
 
clear() 
 
Bir sözlüğün içindeki bilgilerin tümünü siler (içini boşaltır). 
 
Örneğin; kelime sözlüğünü silmek (içini boşaltmak) için kelime.clear() komutunu kullanırız.  
 
Not: 
Bu komutla sözlük tamamen silinmiş olmaz; örneğin 
>>>print kelime yazdığımızda; 
>>>{} görünür.  
 
Şayet kelime sözlüğünü tamamen kalıcı olarak silmek istersek; del kelime komutunu kullanmalıyız. 
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copy() 
 
Bir sözlüğü başka bir adla kopyalamaya yarar. 
 
Kullanımı:  
yeni_sozluk_adı =sozluk_adı.copy() 
 
Örneğin; kelime adlı sözlüğü yedek_kelime adıyla kopyalayalım, bunun için; 

yedek_kelime=kelime.copy()   yazmak yeterli. 
 
 
Kümeler ve Dondurulmuş Kümeler: 
 
Kümeler ve dondurulmuş kümeler aynı matematikte kullanılan kümeler gibidir. Dondurulmuş kümeler adı 
üzerinde değişiklik yapılamayan kümelerdir. 
 
Kümelerin tanımlanması:  
 
Kümeleri tanımlamak için, karakter dizileri, listeler, demetler kullanarak tanımlayabildiğimiz gibi küme 
üreteçleri kullanarak ta tanımlayabiliriz. 
 
Örnek: 
 
a) >>> A={'a','b','c',1,5,-3} yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda A kümesini oluşturmuş oluruz. 
 
A nın küme olup olmadığını anlamak için; type komutundan yararlanabiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu 
yazdığımızda, sonucun set yani küme olduğunu görürüz. 
 
>>>type(A) 
<type 'set'> 
 
Veya A yazdığımızda da aşağıdaki karşılığı alırız. 
>>> A 

set(['a', 1, 'c', 'b', 5, -3])  
Buradan da gerçekten A nın veri yapısının küme olduğunu görürüz. 
 
b)  
>>> kelime="Karmakarışık" 
>>> type(kelime) 
<type 'str'> 

>>> 
>>> kelime=set(kelime) 

>>> kelime 

set(['a', 'm', 'K', '\x8d', 'r', 'k', '\x9f']) 

>>> type(kelime) 

<type 'set'> 

>>> 
 
c)  
>>> L=['kabak','kereviz','enginar'] 
>>> type(L) 



                                                                                                                                                                                                 
45 
 

<type 'list'> 
 
>>> 
 
>>> L=set(L) 
>>> type(L) 
<type 'set'> 
>>> print L 
set(['enginar', 'kabak', 'kereviz']) 

>>> 
 
d)  
>>> A=('a','b','c',5,8) 
>>> type(A) 
<type 'tuple'> 

>>> A=set(A) 
>>> type(A) 
<type 'set'> 

>>> print A 
set(['a', 8, 'c', 'b', 5]) 

>>> 
 
e) >>> B={1,-3,7,"a","c","a","b","a"} 
>>> type(B) 
<type 'set'> 
>>> print B 
set(['a', 1, 'c', 'b', 7, -3]) 

>>> 
 
Küme Üreteçleri: 
 
Liste, demet üreteçlerinde olduğu gibi küme de üretebiliriz. Bilhassa rastgele sayısal elemanlardan oluşan bir 
küme üretmek için önce rastgele bir liste üretip bunu kümeye dönüştürebiliriz ya da { } parantezlerini 
kullanarak doğrudan rastgele sayılardan oluşan bir küme üretebiliriz. 
 
Örnek: 
 
20 ile 30 arasında rastgele 20 tane tam sayı üretip küme_20_30_20  adlı kümeye yazdıralım. 
 
 
Çözüm: 
a)  
>>> import random 
>>> kume_20_30_20=[random.randint(20,30) for i in range(20)] 

>>> kume_20_30_20 
[21, 22, 30, 22, 29, 30, 26, 29, 28, 25, 29, 21, 20, 22, 21, 20, 29, 30, 23, 30] 

>>> kume_20_30_20=set(kume_20_30_20) 
>>> kume_20_30_20 

set([20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30]) 

 
b) 
>>> kume_20_30_20={random.randint(20,30) for i in range(20)} 
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>>> kume_20_30_20 
set([20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30]) 
 
görüldüğü gibi b şıkkında kümeyi doğrudan bir işlemle elde ediyoruz. 
 
Kümelerin Metotları: 
 
dir(set) komutunu uyguladığımızda, küme ile ilgili bir çok bileşen ve metot olduğunu görürürz. 
 
>>> dir(set) 

['__and__', '__class__', '__cmp__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 
'__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__iand__', '__init__', '__ior__', '__isub__', '__iter__', '__ixor__', 
'__le__', '__len__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__or__', '__rand__', '__reduce__', '__reduce_ex__', 
'__repr__', '__ror__', '__rsub__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', 
'__subclasshook__', '__xor__', 'add', 'clear', 'copy', 'difference', 'difference_update', 'discard', 'intersection', 
'intersection_update', 'isdisjoint', 'issubset', 'issuperset', 'pop', 'remove', 'symmetric_difference', 
'symmetric_difference_update', 'union', 'update'] 

>>> 
 
Bunlardan içinde __ bulundurmayanların tümü küme metotlarıdır.  
 
Bu metotları daha rahat görmek için komut satırlı ortamda aşağıdaki kodları yazalım: 
 
>>> for i in dir(set): 
...     if "__" not in i: 
...             print(i) 
... 

add 
clear 
copy 
difference 
difference_update 
discard 
intersection 
intersection_update 
isdisjoint 
issubset 
issuperset 
pop 
remove 
symmetric_difference 
symmetric_difference_update 
union 
update 
>>> 
 
Bunlardan bazılarını inceleyelim. 
 
Örnek: 
A ve B gibi iki küme tanımlayarak aşağıdaki işlemleri yapalım. Örneğin kümelerimiz; 
>>> B={2,-3,4,'a','c'} 

>>> A={1,3,4,'a','b'} olsun.  
 
a) AbirB ile iki kümenin birleşim kümesini yani AB 
 
b) AkesB ile iki kümenin kesişim kümesini yani AB 
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c) AfarkB ile A nın B den fark kümesini yani A-B veya A\B 
 
d) AsimfarkB ile A ile B nin simetrik fark kümesini yani 
AB  veya (A-B)(B-A) 
 
Çözüm: 
 
a)  
>>> A={1,3,4,'a','b'} 
>>> B={2,-3,4,'a','c'} 

>>> AbirB=A.union(B) 
>>> AbirB 
set(['a', 1, 'c', 3, 4, 2, 'b', -3]) 
 
b)  
>>> AkesB=A.intersection(B) 
>>> AkesB 
set(['a', 4]) 
 
Not:  A.intersection(B) yerine kısaca A&B de kullanabiliriz. 
 
c)  
>>> AfarkB=A.difference(B) 
>>> AfarkB 
set([1, 3, 'b']) 
 
Not: A.difference(B) yerine kısaca A-B de kullanabiliriz. 
 
d) 
>>> AsimfarkB=A.symmetric_difference(B) 
>>> AsimfarkB 
set([1, 'c', 3, 2, 'b', -3]) 
 
 
Fonksiyonlar: 
 
Bir çok programlama dilinde olduğu gibi fonksiyonlar Python’da da önemli bir yer tutar. Kısa ve öz olarak 
“yapmak istediğimiz bir çok işlemi gerçekleştirmeyi amaçlayan program parçacıkları” diyebiliriz. 
 
Zaten matematikteki fonksiyonların da yaptığı,  bir veya birden çok değişkenin, o fonksiyonun gereği olan  
sonuç değerini veren ifadelerdir.  Matematikte de bir değişkenli, iki değişkenli, üç değişkenli fonksiyonlar f(x), 
f(x,y), f(x,y,z), … biçiminde gösterilir. 
 
Örneğin;  

f(x)=x
2
 -3x   fonksiyonu için  

f(0)=0
2
 -3.0 = 0 

f(5)=5
2
 -3.5 = 10 

f(2017)=2017
2
 -3.2017 = 4062238 

… 
 

g(x,y)=
xy-1
x+y    fonksiyonu için  
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g(1,-2)= 
1(-2) - 1

1-2  = 
 - 3
-1  = 3 

… 
 

h(x,y,z) = x2
 +y

2
 +z

2
 –xyz    fonksiyonu için 

 

h(1,-3,2) = 12
 +(-3)

2
 +2

2
 –1.(-3).2 = 1+9+4+6 = 20 

… 
 
Görüldüğü gibi    matematikte, bir fonksiyon tanımlandığında, hangi değişkenin verilen sayılar karşılığında 
fonksiyonun aldığı değer kolayca hesaplanabilir. 
 
İşte tüm programlama dillerinde olduğu gibi Python’da da,  matematikteki benzer uygulama yapılmaktadır. 
 
Yani önce bir fonksiyonun adı, parametreleri (değişken) ve yapacağı işlemleri belirtilerek tanımlanması 
gerekir. Ondan sonra da fonksiyona ihtiyaç duyduğumuz her an adıyla  çağırarak sonra da parametre 
değerlerini girerek  kullanabiliriz. 
 
Not: Bir çok fonksiyon Python içinde hazır (gömülü) olarak bulunur. print(), dir(), type(), … gibi. 
 
 
Örnek: 
a) Parametre olarak girilen bir yazıyı iki defa yazan ,adı iki_kez_yaz olan bir fonksiyon yazalım. 
 
b) Parametre olarak girilen bir yazıyı, parametre olarak girilen sayı defa yazan, adı n_kez_yaz  olan bir 
fonksiyon yazalım. 
 
 
 
 
 
Çözüm: 
a) 
>>> def iki_kez_yaz(kelime): 
...     print(kelime*2) 
... 

>>> iki_kez_yaz('Naber?') 
Naber?Naber? 
 
b)  
>>> def n_kez_yaz(kelime,n): 
...     print(kelime*n) 
... 

>>> n_kez_yaz("İyi günler!",5) 
İyi günler!İyi günler!İyi günler!İyi günler!İyi günler! 
 
Örnek: 
a) kimlik() adında öyle bir fonksiyon yazalım ki; ad, soyad, TC kimliği,  memleketi, telefon numarası, doğum 
tarihi bilgileri parametre olarak girildiğinde ekrana aşağıdaki görüntüyü ekrana bassın. 
 
Adı Soyadı  : Ajda PEKKAN 
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TC Kimlik    : 11112222888 
Memleketi   : İstanbul 
Telefonu     : 0 777 111 22 33  
Doğum Ta. : 1945 
 
b) Bu fonksiyonu kullanarak, kimlik bilgileri girilen kişilerin bilgilerini yukarıdaki formata uygun yazdırmaya 
yarayan bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
Komut satırı ortamında aşağıdaki kodları yazarak fonksiyonumuzu tanımlayalım: 
>>> def kimlik(ad,soyad,tckimlik,memleket,telefon,dogtar): 

...     print("Adı  Soyadı : %s %s"%(ad,soyad)) 

...     print("TC Kimlik   : %s "%(tckimlik)) 

...     print("Memleketi   : %s "%(memleket)) 

...     print("Telefonu    : %s "%(telefon)) 

...     print("Doğum Tarihi: %d "%(dogtar)) 

... 
 
Denemek için fonksiyonumuzun parametrelerini girip (Enter) tuşuna basalım. 

>>> kimlik("Hasan","KORKMAZ","11112222000","Nazilli","0 232 777 88 99",1954) 
 
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

Adı  Soyadı : Hasan KORKMAZ 
TC Kimlik   : 11112222000 
Memleketi   : Nazilli 
Telefonu    : 0 232 777 88 99 
Doğum Tarihi: 1954 

b) 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, ad, soyad, TC kimliği,  memleketi, telefon numarası, doğum tarihi bilgileri girildiğinde 
ekrana basan bir fonksiyon örneği") 

def kimlik(ad,soyad,tckimlik,memleket,telefon,dogtar):       
    print("Adı  Soyadı : %s %s"%(ad,soyad)) 
    print("TC Kimlik   : %s "%(tckimlik)) 
    print("Memleketi   : %s "%(memleket)) 
    print("Telefonu    : %s "%(telefon)) 
    print("Doğum Tarihi: %d "%(dogtar)) 

ad=raw_input("Adı       : ") 
soyad=raw_input("Soyadı    : ") 
tckimlik=raw_input("TC kimlik  : ") 
memleket=raw_input("Memleketi  : ") 
telefon=raw_input("Telefon no  : ") 
dogtar=input("Doğum yılı       : ") 

kimlik(ad,soyad,tckimlik,memleket,telefon,dogtar) 
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Örnek: 
Girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü veren bir fonksiyon yazalım. 
 
Çözüm: 
def asalsayilar(bas,son): 
    say=0 
    for i in range(bas,son+1): 
        s=0 
        for j in range(2,int(i**0.5)+1): 
                if i%j==0: 
                    s=s+1 
        if s==0: 
           say+=1 
           print"%d==>%d"%(say,i) 
 
Yukarıdaki kodları bir dosyaya (örneğin fonksiyonlarim.py) yazalım kaydedelim. 

a) Komut satırlı ortamda; önce içe aktarıp (import), ardından hangi sayılar arasındaki asal sayıları istiyorsak 
ilgili komutu aşağıdaki biçimde yazdırıp sonucu görebiliriz. 
 
>>> import fonksiyonlarim 
>>> fonksiyonlarim.asalsayilar(1000,1100) 
1==>1009 
2==>1013 
3==>1019 
4==>1021 
5==>1031 
6==>1033 
7==>1039 
8==>1049 
9==>1051 
10==>1061 
11==>1063 
12==>1069 
13==>1087 
14==>1091 
15==>1093 
16==>1097 
 

b) IDLE ortamında da aşağıdaki kodları bir dosyaya yazıp (örneğin bir-araliktaki-asal-sayilar.py) kaydedip 
çalıştırabiliriz. 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
import fonksiyonlarim 
ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 

fonksiyonlarim.asalsayilar(ilk,son) 
 
Örneğin ilk sayıya 10000, ikinci sayıya 10100 girmişsek programın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır: 
 
1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 10000 

10000 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 10100 

1==>10007 
2==>10009 
3==>10037 
4==>10039 
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5==>10061 
6==>10067 
7==>10069 
8==>10079 
9==>10091 
10==>10093 
11==>10099 

 
Gömülü Fonksiyonlar: 
 
Bir  çok fonksiyon, Python’un içinde kullanıma hazır bulunur. Bunlara gömülü (hazır) fonksiyonlar denir. 
Örneğin print(), di(), type(), … gibi. 
 
Bunlarla ilgili ne var ne yok gibisinden merak ediyorsanız; http://docs.python.org/library/functions.html 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modüller: 
 
Yazdığımız bir fonksiyonu, çalıştığımız ve kaydettiğimiz dosyada kullanabiliriz. İşte fonksiyonun yazılı olduğu 
her dosyaya bir modül denir. 
Peki başka bir dosyada yazdığımız fonksiyona ihtiyacımız olursa ne yapacağız; ya oturup yeniden 
yazacağız, ya yazılı olan yerden kopyala-yapıştır yapacağız ( ki bu iki yöntem de kaba kuvvet yöntem ) ya da 
fonksiyonun yazılı olduğu dosyayı (modülü) ihtiyacımız olan dosyaya aktaracağız. 
Bunu da import komutuyla yaparız. 
 
Not: Kullanacağımız fonksiyonunun bulunduğu modül , çalıştığımız dosyanın bulunduğu dizinde(klasörde)  
olmalıdır. 
 
Modüllerin Kullanımı: 
 
import  modül_adı 
 
modül_adı.fonksiyon 
 
Örnek: 
 
fonksiyonlarim.py adlı modül dosyamızdaki fak() adlı bir doğal sayının faktöryelini hesaplatmaya yarayan 
fonksiyonu kullanarak; 
 
a) Komut satırlı ortamda 10! İn değerini bulduran, 
 
b) IDLE ortamında girilen bir doğal sayının faktöryelini bulduran programı yazalım. 
 
Çözüm: 
 
a) 
>>> import fonksiyonlarim 
>>> fonksiyonlarim.fak(10) 
3628800 
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b) 
#-*- coding: cp1254 -*-  
import fonksiyonlarim 
n=input("Kaç faktöryel hesaplanacak   : ") 

print("%d! = %d"%(n,fonksiyonlarim.fak(n))) 
 
Program çıktısı: 
 
Kaç faktöryel hesaplanacak   : 30 

30! = 265252859812191058636308480000000 
 
Modüllerin İçe Aktarma Yöntemleri: 
 
a) import modül_adı 
 
Bu yöntem ile modül içindeki tüm bileşenler ve fonksiyonlar aktarılır. 
 
b) from modül_adı  import * 
Bu yöntem ile modül içindeki __ ile başlayan fonksiyonlar hariç tüm fonksiyonlar aktarılır. 
 
c) from modül_adı  import fonk1,fonk2,fonk3,… 
 
Bu yöntem ile modül içindeki sadece fonk1,fonk2,fonk3,… adlı fonksiyonlar aktarılır. 
 
Not: 
 
a) import modül_adı yöntemiyle içe aktarılan modüldeki bir fonksiyonu kullanabilmek için; 
modül_adı.fonksiyon() biçiminde yazmak gerekir. 
 
b) ) from modül_adı  import * veya  
 from modül_adı  import fonk1,fonk2,fonk3,… 
yöntemiyle içe aktarılan modüldeki bir fonksiyonu kullanabilmek için sadece;fonksiyon() yazmak yeterlidir. 
 
Örnek: 
a) import os ile os modülünü içe aktardığımızı varsayalım. Bu modüldeki times fonksiyonunu nasıl 
kullanmalıyız? 
 
b) from os import * ile os modülünü içe aktardığımızı varsayalım. Bu modüldeki times fonksiyonunu nasıl 
kullanmalıyız? 
 
c) from fonksiyonlarim  import  carp,fak,asalsayilar 
ile fonksiyonlarim  modülünün  carp,fak,asalsayilar fonksiyonlarını içe aktardığımızı varsayalım. Bu 
modüldeki fonksiyonları kullanarak; 
 
Not: carp parametre olarak girilen sayıların çarpımını, 
fak parametre olarak girilen doğal sayının faktöryelini, 
asalsayilar ise parametre olarak girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıları listeleyen fonksiyonlar 
olduğunu farz edelim. 
 
Buna göre;  
  i) 23 ile 45 in çarpımını 
 ii) 7! (7 faktöryeli ) 
iii) 20 ile 50 arasındaki asal sayıları buldurmak için hangi fonksiyonu nasıl kullanmalıyız? 
 
Çözüm: 
a) os.times() 
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b) times() 
 
c) 
  i)  
>>> carp(23,45) 
1035 
 
 ii) 
>>> fak(7) 
5040 
 
 
iii)  
>>> asalsayilar(20,50) 
1==>23 
2==>29 
3==>31 
4==>37 
5==>41 
6==>43 
7==>47 
 
Geliştiricilerin Yazdığı  
(Gömülü,  hazır fonksiyonların bulunduğu) Modüller: 
 
Bu modüllerden bazılarında bulunan, gerekli olan bazı fonksiyonları inceleyelim. Daha detaylı inceleme 
yapmak ve diğer fonksiyonları da görmek için 
http://docs.python.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Bu sayfanın 2017 Şubat itibariyle aşağıdaki bölümler görünmektedir.  
 

 



                                                                                                                                                                                                 
54 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
os Modülü: 

os modülü bize, işletim sistemleriyle ilgili işlemler yapmamızı, bilgi edinmemizi sağlar. 
 
Örneğin komut satırlı ortamda önce os modülünü içe aktaralım. 
 
>>>import os 
 
dir(os) komutuyla modülde bulunan tüm bileşenleri görüntüleyabiliriz. Aşağıdakine benzer bir görüntü elde 
ederiz. 
['F_OK', 'O_APPEND', 'O_BINARY', 'O_CREAT', 'O_EXCL', 'O_NOINHERIT', 'O_RANDOM', 'O_RDONLY', 
'O_RDWR', 'O_SEQUENTIAL', 'O_SHORT_LIVED', 'O_TEMPORARY', 'O_TEXT', 'O_TRUNC', 
'O_WRONLY', 'P_DETACH', 'P_NOWAIT', 'P_NOWAITO', 'P_OVERLAY', 'P_WAIT', 'R_OK', 'SEEK_CUR', 
'SEEK_END', 'SEEK_SET', 'TMP_MAX', 'UserDict', 'W_OK', 'X_OK', '_Environ', '__all__', '__builtins__', 
'__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', '_copy_reg', '_execvpe', '_exists', '_exit', '_get_exports_list', 
'_make_stat_result', '_make_statvfs_result', '_pickle_stat_result', '_pickle_statvfs_result', 'abort', 'access', 
'altsep', 'chdir', 'chmod', 'close', 'closerange', 'curdir', 'defpath', 'devnull', 'dup', 'dup2', 'environ', 'errno', 'error', 
'execl', 'execle', 'execlp', 'execlpe', 'execv', 'execve', 'execvp', 'execvpe', 'extsep', 'fdopen', 'fstat', 'fsync', 
'getcwd', 'getcwdu', 'getenv', 'getpid', 'isatty', 'kill', 'linesep', 'listdir', 'lseek', 'lstat', 'makedirs', 'mkdir', 'name', 
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'open', 'pardir', 'path', 'pathsep', 'pipe', 'popen', 'popen2', 'popen3', 'popen4', 'putenv', 'read', 'remove', 
'removedirs', 'rename', 'renames', 'rmdir', 'sep', 'spawnl', 'spawnle', 'spawnv', 'spawnve', 'startfile', 'stat', 
'stat_float_times', 'stat_result', 'statvfs_result', 'strerror', 'sys', 'system', 'tempnam', 'times', 'tmpfile', 'tmpnam', 
'umask', 'unlink', 'unsetenv', 'urandom', 'utime', 'waitpid', 'walk', 'write'] 
 
Buradaki komut ya da niteliklerden bazılarını inceleyelim. 
 
name İşletim sisteminin adını verir. 
 
Örnek: Bilgisayarımızın işletim sisteminin adını öğrenmeye yarayan komutu yazalım. 
 
Çözüm: 
>>> os.name 
'nt' 
 
Buradan işletim sistemimizin nt olduğunu öğrenmiş oluruz. 
 
system fonksiyonu, kullandığımız işletim sistemine ait sistem komutlarını çalıştırmamızı sağlar.  
Örneğin işletim sisteminin DOS (CMD) ortamındaki bazı komutları (dosyaları listelemeye yarayan dir, dizin 
değiştirmeye yarayan cd komutu, dosyaları kopyalamaya yarayan copy  komutu gibi komutları ya da 
notepad.exe (not defteri programı) gibi dosyaları) çalıştırmaya yarar.  
 
Örnek: Bulunduğumuz dizindeki dosyaları listeleyen komutu yazalım (CMD komutu dir ) 
 
Çözüm: 
>>> system('dir')  veya  >>>os. system('dir') 
 
Komut sonucu aşağıdakine benzer bir görüntü elde ederiz. 
 Volume in drive C is OS 
 Volume Serial Number is 2E29-A1AE 
 Directory of C:\ 
22.07.2016  12:35    <DIR>          Apps 
22.07.2016  13:54    <DIR>          Dell 
22.07.2016  12:34    <DIR>          Drivers 
22.07.2016  02:11    <DIR>          Intel 
07.11.2015  06:51    <DIR>          langpacks 
16.07.2016  13:47    <DIR>          PerfLogs 
22.11.2016  03:50    <DIR>          Program Files 
19.12.2016  10:51    <DIR>          Program Files (x86) 
03.02.2017  00:38    <DIR>          Python27 
22.11.2016  03:47    <DIR>          Recovery 
09.11.2016  20:47    <DIR>          temp 
22.11.2016  03:50    <DIR>          Users 
19.01.2017  07:28    <DIR>          Windows 
06.12.2016  11:35    <DIR>          Windows.old 
               0 File(s)              0 bytes 
              14 Dir(s)  440.404.709.376 bytes free 
 

Örnek: Bulunduğumuz dizinde (klasörde)  deneme adında bir klasör açalım. 
 (CMD komutu md deneme ) 
 
Çözüm: 
>>> system('md deneme') 

 
Örnek: Bulunduğumuz dizindeki (klasörde)  Python27 adlı klasördeki dosyalardan uzantısı py olanların 
tümünü deneme klasörüne kopyalayan komutu yazalım.. 
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 (CMD komutu copy Python27\*.py deneme ) 
 

Çözüm: 
>>> system('copy Python27\*.py deneme') 
 
 
Örnek: Not defterinin dosya adı notepad.exe olduğuna göre, komut satırlı ortamdan  bunu açan 
komutuyazalım. 
 (CMD komutu notepad.exe ) 
 
Çözüm: 
>>> system('notepad.exe’) 
 
 
 getcwd() Bulunduğumuz dizini gösterir. 
 
Örnek: 

>>> getcwd() 

'C:\\Python27' 

 
chdir() Dizin değiştirmeye yarar. 
 
Örnek: 
a) Önce bulunduğumuz dizini görüntüleyelim, 
 
b) Bu dizindeki dosya ve klasörleri listeleyelim, 
 
c) Bu dizindeki alt dizinlerden birisine geçelim, 
 
d) Bu alt dizindeki adının ilk üç harfi fon ve uzantısı py olan dosyaları görüntüleyelim, 
 
e) Sonra bir üst seviye (en başta bulunduğumuz) dizine geçip dizini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
 
a) >>> getcwd() 
'C:\\' 
 
b) >>> system('dir') Volume in drive C is OS 

 Volume in drive C is OS 
 Volume Serial Number is 2E29-A1AE 
 Directory of C:\ 
22.07.2016  12:35    <DIR>          Apps 
22.07.2016  13:54    <DIR>          Dell 
22.07.2016  12:34    <DIR>          Drivers 
22.07.2016  02:11    <DIR>          Intel 
07.11.2015  06:51    <DIR>          langpacks 
16.07.2016  13:47    <DIR>          PerfLogs 
22.11.2016  03:50    <DIR>          Program Files 
19.12.2016  10:51    <DIR>          Program Files (x86) 
03.02.2017  00:38    <DIR>          Python27 
22.11.2016  03:47    <DIR>          Recovery 
09.11.2016  20:47    <DIR>          temp 
22.11.2016  03:50    <DIR>          Users 
19.01.2017  07:28    <DIR>          Windows 
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06.12.2016  11:35    <DIR>          Windows.old 
               0 File(s)              0 bytes 
              14 Dir(s)  440.404.709.376 bytes free 
 
c) Örneğin Python27 alt dizinine (klasörüne) geçelim, 
>>> chdir('Python27') 
 
d) >>> system('dir fon*.py') 

 Volume in drive C is OS 
 Volume Serial Number is 2E29-A1AE 
 Directory of C:\Python27 
01.02.2017  22:31               514 fonksiyon-iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-for.py 
01.02.2017  17:25               721 fonksiyon-kimlik.py 
02.02.2017  18:00               146 fonksiyonlarim-import-fak-faktoryel.py 
02.02.2017  00:18               218 fonksiyonlarim-import-iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-
listeleyen-for.py 
02.02.2017  00:01               987 fonksiyonlarim.py 
               5 File(s)          2.586 bytes 
               0 Dir(s)  440.377.749.504 bytes free 
 
e) >>> chdir('..') 
>>> getcwd() 
'C:\\' 

mkdir() Boş bir dizin (klasör) oluşturmaya yarar. 
 
Örnek: 
Bulunduğumuz klasörde deneme adında bir dizin oluşturalım. 
 
Çözüm: 
mkdir(‘deneme’) veya system(‘md deneme’) 
 
 
rmdir() Boş bir dizini silmeye  yarar. 
 
Örnek: 
Bulunduğumuz klasörde deneme adındaki (boş  bir dizini)  silelim. 
 
Çözüm: 
rmdir(‘deneme’) veya system(‘rd deneme’) 
 
 
 
 

Üçüncü Şahısların Yazdığı Modüller: 
 
Bu modülleri, yazarlarının internet sitelerinden indirip bilgisayarınıza kurabilir, bu modülleri de herhangi bir 
Python modülü gibi kullanabilirsiniz. Piyasada pek çok üçüncü şahıs modülü bulunur. Bu modüller 
sayesinde, çok zor bazı işleri çok kolay bir şekilde halledebiliriz.  
 
Örnek olarak  pyPdf adlı modülü bilgisayarımıza kurarak tanıyalım ve kullanalım. 
 
Örnek bir üçüncü şahıs modülü; pyPdf  
 
Bu dosyayı http://pybrary.net/pyPdf/  adresinden indirip üzerini çift tıklayarak çalıştırın ve ilgili yönergeleri 
uygulayarak kolayca kurabilirsiniz. 
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Not: Bu modülü kurmadan önce komut satırlı ortamda import etmeye çalışırsak; 
 
>>> import pyPdf 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
ImportError: No module named pyPdf 
 
biçiminde hata mesajı oluşur. Ancak modülü kurduktan sonra böyle bir mesaj gelmez ve modülü import etmiş 
ve kullanıma hazır hale getirmiş oluruz; 

>>> import pyPdf 
 
Şimdi bu modül ile ilgili birkaç uygulama yapalım: 
 
pyPdf ile pdf dosyalarından istediğimiz bir sayfayı almak: 
 
Örnek: 
a) Python klasöründeki python3_deneme.pdf dosyasının 7. Sayfasını hedef.pdf adıyla kaydeden bir 
program yazalım. 
 
b)  Python klasöründeki python3_deneme.pdf dosyasının istenen (örneğin 77.)  bir sayfasını hedef76.pdf 
adıyla kaydeden bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
a) 
#-*- coding: cp1254 -*-  
from pyPdf import PdfFileReader, PdfFileWriter 

kaynak = PdfFileReader(open("python3_deneme.pdf", "rb")) 
nesne = PdfFileWriter() 
hedef = open("hedef.pdf", "wb") 
nesne.addPage(kaynak.getPage(6)) 
nesne.write(hedef) 
hedef.close() 
 
b) 
#-*- coding: cp1254 -*-  
from pyPdf import PdfFileReader, PdfFileWriter 
x=input("pdf dosyasının hangi sayfasını istiyorsun?") 
kaynak = PdfFileReader(open("python3_deneme.pdf", "rb")) 
nesne = PdfFileWriter() 
hedefbos="hedef" 
hedef = open(hedefbos+str(x-1)+".pdf", "wb") 
nesne.addPage(kaynak.getPage(x-1)) 
nesne.write(hedef) 
hedef.close() 
 
Python’da Dosyalar ve Dosyalama İşlemleri: 
 
Bir çok bilgiyi bilgisayar ortamında kaydedip, gerektiğinde kullanmak için oluşturulan kayıt ortamlarına dosya 
diyebiliriz. Dosyalarla ilgili bir çok işlem yapabiliriz; , dosyayı açmak, dosya oluşturmak, dosyaya veri 
yazmak, dosyadan veri okumak, dosyadaki verilerde değişiklik yapmak, dosyayı kapatmak gibi… 
 
Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. 
 
Dosya Açmak: 
 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, dosya_modu) 
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Not: Daha önceden var olan bir dosyayı herhangi bir amaç için açabiliriz, önceden dosya yoksa yazma 
modunda bir dosya açılırsa yeni bir dosya oluşturmuş (sıfırdan açmış)  oluruz. 
 
Örnek: 
Diskteki fiziki adı “rehber.txt” , “yazma” modunda dosya değişken adı “dosya” olan bir dosya oluşturalım. 
 
Not: Yazma konumunda dosyayı açtığımızda önceki bilgiler varsa tümü silinir. 
 
Çözüm: 
 
dosya=open(“rehber.txt”,”w”) 
 
Dosyaya Yazmak: 
 
dosya_adı_değişkeni.write(yazılacak_şeyler) 
 
 
Örnek: 
Yukarıda açmış olduğumuz dosyaya “Hasan KORKMAZ” yazalım. 
 
Çözüm: 
dosya.write(“Hasan KORKMAZ”) 
 
Dosyayı Kapatmak: 
 
dosya_adı_değişkeni.close() 
 
 
Örnek: 
Yukarıda açmış olduğumuz dosyayı kapatalım. 
 
 Çözüm: 
 
dosya.close() 
 
Soru: 
Acaba dosyaya yazdığımız bilgiler doğru mu yazıldı, görebilir miyiz? 
 
Cevap: 
Tabii ki görebiliriz! Bunun için; 
a) Windows ortamından deneme.txt dosyasının üzerini çift tıklayarak, 
 
b) Komut satırlı ortamda; 
>>>import os 
>>>os.system(‘type rehber.txt’)  
Hasan KORKMAZ0 
 
görünür. Demek ki doğru biçimde dosyaya yazabilmişiz.  
 
Not:  
Kaydın sonundaki “0” a takılmayın, o “0” işlerin yolunda gittiğini gösterir. Windows ortamında aynı dosyayı 
açtığında o ”0” görünmez. 
 
 
 Dosyadan  Okumak: 
 
Önce dosya okuma modunda aşağıdaki gibi açılır: 



                                                                                                                                                                                                 
60 
 

 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, ‘r’) veya 
dosya_adı_değişkeni=open”(fiziki_dosya_adı”) 
 
Sonra da dosyadan okumak için; 
 
dosya_adı_değişkeni.read() veya 
dosya_adı_değişkeni.readline() veya 
dosya_adı_değişkeni.readlines() 
 
Not:  
dosya_adı_değişkeni.read() komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın tamamı okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne “karakter dizisi olarak” aktarılır, 
 
dosya_adı_değişkeni.readline()komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın bir satırı  okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne “karakter dizisi olarak” aktarılır, 
dosya_adı_değişkeni.readlines() komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın tamamı okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne  bir “liste” olarak aktarılır. 
 
Örnek: 
a) Komut satırı ortamında diskteki fiziki dosya adı “rehber.txt” ve dosya değişkeni adı “kayit” olan bir dosyayı 
sıfırdan açalım. 
 
b) Bu dosyaya üç tane kayıt yazalım, kayıtlar “ad-soyad : Tel No “ biçiminde olsun. 
 
c) Dosyayı kapatalım. 
 
d) Dosya içindeki bilgileri görüntüleyelim. 
 
e) Dosyayı okuma modunda açalım. 
 
f) Dosyadaki bilgilerin tamamını rehber_karakter adlı değişkene karakter dizisi olarak aktaralım, 
 
g) Dosyadaki bilgileri tamamını satır satır olarak okuyarak rehber_satir1, rehber_satir2 ve rehber_satir3 
değişkenlerine aktaralım, 
 
h) Dosyadaki bilgilerin tamamını rehber_liste adlı değişkene liste olarak aktaralım. 
 
Çözüm: 
 
a)  
>>> kayit=open("rehber.txt","w") 
 
b) 
>>>kayit.write(“Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567”) 
>>> kayit.write("Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678") 
>>> kayit.write("Ajda PEKKAN : 0 777 3456789") 
 
c) 
>>> kayit.close() 
 
d)  
>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678Ajda PEKKAN : 0 777 34567890 
 
Not: Görüldüğü gibi kayıtlar ardarda yazılmış, şayet her bir kaydı farklı bir satıra yazdırmak isteseydik b) 
şıkkını şöyle yazmalıydık. 
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>>>kayit.write(“Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567\n”) 
>>> kayit.write("\nKorhan KORKMAZ : 0 888 2345678\n") 
>>> kayit.write("\nAjda PEKKAN : 0 777 345678\9\n") 
 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 34567890 
 
e)  
>>> kayit=open("rehber.txt","r") 
 
f)  
>>> kayit=open("rehber.txt","r") 
>>> rehber_karakter=kayit.read() 
>>> print rehber_karakter 

 

Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
 
g) Tekrar dosyayı baştan okutmak için (şimdilik) dosyayı kapatalım ve yeniden okuma modunda açalım: 
>>>kayit.close() 
>>>kayit=open(‘rehber.txt’,’r’) 
>>> rehber_satir1=kayit.readline() 
>>> rehber_satir2=kayit.readline() 
>>> rehber_satir3=kayit.readline() 

>>> print rehber_satir1 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
>>> print rehber_satir2 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
>>> print rehber_satir3 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
 
h) Tekrar dosyayı baştan okutmak için (acemice olsa da şimdilik) dosyayı kapatalım ve yeniden okuma 
modunda açalım: 
>>>kayit.close() 
>>>kayit=open(‘rehber.txt’,’r’) 
>>> kayit_liste=kayit.readlines() 
>>> print kayit_liste 

['Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567\n', 'Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678\n', 'Ajda PEKKAN : 0 777 
3456789'] 

 
Dosyanın Sonuna Kayıt Eklemek: 
 
Bunun için dosyayı “ekleme” (append) modunda açmak gerekir bu durumda dosyamızı aşağıdaki biçimde 
açarız ve ekleme yaparız. 
 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, ‘a’) 
dosya_adı_değişkeni.write(eklenecek bilgiler) 
 
Örnek: 
Komut satırı ortamında diskte fiziki dosya adı “rehber.txt” olan bir dosyamızın var olduğunu farz edelim.  Bu 
dosyanın sonuna “ad-soyad : Tel No “ biçiminde iki tane kayıt ekleyelim. Sonra da olup olmadığını anlamak 
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için dosyanın içeriğini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
 
>>> kayit=open('rehber.txt','a') 
>>> kayit.write('\nKuzey VARGIN : 0 111 2233445') 
>>> kayit.write('\nHülya KOÇYİĞİT : 0 222 1122334') 
>>> kayit.close() 

>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
Kuzey VARGIN : 0 111 2233445 
Hülya KOÇYİĞİT : 0 222 11223340 
 
 
Dosyanın Herhangi bir satırına Kayıt Eklemek: 
 
Bunun için önce dosyayı hem okuma hem yazma ‘r+’ modunda açarız, kayıtların tamamını readlines() 
komutuyla okutup yedek olarak bir değişkene liste olarak atarız, sonra bu listede liste komutlarından araya 
girme komutu olan insert metodu ile eklenecek veriyi gireriz.  
Sonra kayıt göstergesini seek(0) komutu yardımıyla dosyanın en başına getirir yedek değişkenini dosyaya 
yazarız. 
 
Örnek: 
Komut satırı ortamında diskte fiziki dosya adı “rehber.txt” olan bir dosyamızın var olduğunu farz edelim.  Bu 
dosyanın ikinci kayıttan sonra (üçüncü kayıttan önce) “Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555 “  
kaydını girelim. Sonra da olup olmadığını anlamak için dosyanın içeriğini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
 
>>> kayit=open('rehber.txt','r+') 
>>> yedek=kayit.readlines() 
>>> yedek.insert(2,'Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555\n') 
>>> kayit.seek(0) 
>>> kayit.writelines(yedek) 
>>> kayit.close() 
 
>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
Kuzey VARGIN : 0 111 2233445 
Hülya KOÇYİĞİT : 0 222 11223340 
 
Örnek: 
Girilen iki sayı arasındaki asal sayıları asalsayilar_bas_son.txt (örneğin ilk sayı 100 ikinci sayı 1000 
girilmişse 100 ile 1000 arasındaki asal sayıları asalsayilar_100_1000.txt) dosyasına hem de ekrana 
yazdıran bir program yazalım. 
 
 Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, istenen iki sayı arasındaki asal asalsayilar_bas_son.txt dosyasına yazar.") 
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def asalsayilar(bas,son): 
    liste=[] 
    say=0 
    for i in range(bas,son+1): 
        s=0 
        for j in range(2,int(i**0.5)+1): 
                if i%j==0: 
                    s=s+1 
        if s==0: 
           say+=1 
           print"%d"%i 
           liste=liste+[i] 
    return liste 

bas=input("İlk sayı : ") 
son=input("Son sayı : ") 

kayit=open("asalsayilar_"+str(bas)+"_"+str(son)+".txt","w") 
liste=asalsayilar(bas,son) 
for i in liste: 
      kayit.write("%d\n"%i) 
kayit.close() 
 
Örnek:  
2 ile 100000 arasındaki asal sayılar, bir önceki programla oluşturulan asalsayilar_2_100000.txt dosyasında 
olduğunu varsayalım. Buna göre  
 
a) Bu dosyada kaç tane asal sayı var olduğunu, 
b) Baştan n. asal sayının kaç olduğunu, 
c) m asal sayısının baştan kaçıncı olduğunu bulduran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, asal sayı dosyasında kaç sayı var, bir asal sayı baştan kaçıncı, baştan n. asal sayı kaç? 
sorularına cevap verir.") 

kayit=open("asalsayilar_2_100000.txt","r") 
liste=kayit.read() 
liste=liste.split() 
print("\n\n1 ) Sıra sayısı verilen asal sayıyı bulmak") 
print("\n2 ) Girilen asal sayının sıra sayısını bulmak")tercih=input("Tercihiniz (1 / 2) ") 
if tercih==1: 
      print("asalsayilar_2_100000.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste)) 
      n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%len(liste)) 
      for i,j in enumerate(liste): 
            if n==i+1: 
               print("Baştan %d. asal sayı %d sayısıdır..."%(n,int(j))) 
      kayit.close() 

elif tercih==2: 
      print("asalsayilar_2_100000.txt dosyasında %s, %s, ... ,%s olmak üzere tam %d tane asal sayı 
var..."%(liste[0],liste[1],liste[len(liste)-1],len(liste))) 
      n=input("2 ile %s arasında bir asal sayı giriniz : "%liste[len(liste)-1]) 
      for i,j in enumerate(liste): 
            if n==int(j): 
               print("%d  asal sayısı baştan  %d. sayıdır..."%(int(j),i+1)) 
      kayit.close() 
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Örnek: 
 
2 ile 100000 arasındaki asal sayılar, bir önceki programla oluşturulan asalsayilar_2_100000.txt dosyasında 
olduğunu varsayalım. Buna göre girilen iki doğal sayı arasındaki en uzak ardışık asal sayıları ve uzaklığını 
bulan bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, iki doğal sayı arasındaki en uzak ardışık asal sayıları ve uzaklığı bulur.\n") 
 
kayit=open("asalsayilar_2_100000.txt","r")#Asal sayılar dosyası okuma modunda açıldı 

liste1=kayit.read()#Dosyanın tamamı okunarak liste adlı liste değişkenine aktarıldı. 

liste1=liste1.split()#Listedeki \n gibi ayıraçlardan temizlenerek string biçimindeki asal sayılar yeniden liste 
değişkenine aktarıldı. 

for i in range(0,len(liste1)): # liste değişkenindeki tüm alfasayısal değerler,  
      liste1[i]=int(liste1[i])  # tam sayıya dönüştürülüyor. 
 
ilk=input("2 ya da 2 den büyük ve %d den küçük bir doğal sayı giriniz "%liste1[len(liste1)-1]) 

son=input("%d den büyük ve %d den küçük bir doğal sayı giriniz "%(ilk,liste1[len(liste1)-1])) 

liste=[] 
for i in range(ilk,son): 
    if i in liste1: 
        liste.append(i) 
listeveuzaklik=[]                               #ardışık iki asl sayı ve aradaki uzaklıklar listeveuzaklik listesine 
aktarılıyor.   

for i in range(0,len(liste)-1): 
      listeveuzaklik.append(liste[i]) 
      listeveuzaklik.append(liste[i+1]-liste[i]) 
uzaklik=[]                                      #listeveuzaklik dizisindeki uzaklik değerleri uzaklik listesine aktariliyor. 

for i in range(1,len(listeveuzaklik),2):      uzaklik.append(listeveuzaklik[i]) 

eb=max(uzaklik)     #uzaklik listesinin en büyük değeri bulunuyor.  
print("%d ile %d arasındaki asal sayıların listesi aşağıda listelenmiştir : \n"%(ilk,son)) 

print liste 

print("\n%d asal sayısı ile %d asal sayısı arasındaki ardışık iki asal sayı arasındaki en büyük fark % d 
...\n"%(liste[0],liste[len(liste)-1],eb))   

for i in range(0,len(liste)-1): 
    if eb==(liste[i+1]-liste[i]): 
        print("%d. asal sayı olan %d ile %d. asalsayı olan %d arasındaki fark %d "%(i+2,liste[i+1],i+1,liste[i],eb)) 

    
 
Örnek:  
Collate Tahmini : “1 den  büyük bir n doğal sayısı, çiftse 2 ye bölelim,  tekse 3 katının bir fazlasını  2 ye 
bölelim ve bulunan sayıya aynı işlemleri uygulayalım. Sonlu sayıda işlemden  sonra 1 elde edilir." 
 
Örneğin;  6 sayısı için  Collate algoritmasını  uygulayalım; 
6>--> 3 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1  
Görüldüğü gibi 8 adımda 1 e ulaşıldı. 
 
Örneğin;  100 sayısı için  Collate algoritmasını  uygulayalım; 
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100 >--> 50 >--> 25 >--> 76 >--> 38 >--> 19 >--> 58 >--> 29 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 11 >--> 34 >--> 17 
>--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

100 sayısına uygulanan algoritma 25 adımda 1 e ulaştı. 
 
Peki 2017 sayısına Collate algoritmasını uyguladığımızda kaç adımda 1 e ulaşırız?. 
 
Çözüm: 
Bu problemin çözümü için bir programlama dilinden faydalanabiliriz. 
Örneğin; Python programlama dili kullanarak, girilen bir doğal sayının Collate tahminine uyan adım sayısını 
bulalım. 
 
Python programlama dili kodları aşağıdadır. 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 

print "Bu program n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 

n1=input("1 den buyuk bir tamsayı giriniz!");s1=n1 
n2=input("%d den buyuk bir tamsayı giriniz!"%n1); 
s2=n2 
n=n1-1 

while n<n2: 
    n=n+1 
    s=0 
    sayi=n 
    print n,">-->", 

    while sayi>1: 
        if sayi%2==0: 
            sayi=sayi/2;print sayi,">-->",;s=s+1 
        elif sayi%2<>0: 
            sayi=3*sayi+1;print sayi,">-->",;s=s+1 
        print 
        print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(n,s) 
 
Bu programı çalıştırıp 2017 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı elde ederiz: 
 
Python 2.7.12 (v2.7.12:d33e0cf91556, Jun 27 2016, 15:19:22) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32 
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information. 
>>>  
================== RESTART: G:\Python27\collate-problemi.py ================== 

Bu program n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir. 

1 den buyuk bir tamsayı giriniz! 2017 

2017 >--> 6052 >--> 3026 >--> 1513 >--> 4540 >--> 2270 >--> 1135 >--> 3406 >--> 1703 >--> 5110 >--> 
2555 >--> 7666 >--> 3833 >--> 11500 >--> 5750 >--> 2875 >--> 8626 >--> 4313 >--> 12940 >--> 6470 >--> 
3235 >--> 9706 >--> 4853 >--> 14560 >--> 7280 >--> 3640 >--> 1820 >--> 910 >--> 455 >--> 1366 >--> 683 
>--> 2050 >--> 1025 >--> 3076 >--> 1538 >--> 769 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 
433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 >--> 976 >--> 488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 
23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 53 >--> 160 >--> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--
> 2 >--> 1 >--> 

2017 sayısına uygulanan algoritma 68 adımda 1 e ulastı 
>>> 
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Görüldüğü gibi 2017 için 68 adım işlem gerekti. 
 
Pekiiii, belirli bir aralıktaki doğal sayılara uyan Collate adım sayılarını merak edersek, şöyle bir program 
yazabiliriz: 
 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 
print "Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 
2 ye bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 

print "Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir." 
 
bas=input("Tarama kactan baslasin?") 
son=input("... kaca kadar olsun?") 
n=bas-1 
while n<son: 
    print 
    n=n+1 
    s=0 
    sayi=n;m=n 
    print m,">-->", 
    while m>1: 
        if m%2==0: 
            m=m/2;print m,">-->",;s=s+1 
        elif m%2<>0: 
            m=3*m+1;print m,">-->",;s=s+1 
    print;print 
    print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(sayi,s) 
 
Bu programı çalıştırıp, alt sınır aralığını 10000, üst sınır aralığını 10003 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı elde 
ederiz: 
=========== RESTART: G:\Python27\collate-problemi-bir-aralikta.py =========== 

Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir. 

Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir. 

Tarama kactan baslasin?10000 

... kaca kadar olsun?10003 

 

10000 >--> 5000 >--> 2500 >--> 1250 >--> 625 >--> 1876 >--> 938 >--> 469 >--> 1408 >--> 704 >--> 352 >--
> 176 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 11 >--> 34 >--> 17 >--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 
>--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10000 sayısına uygulanan algoritma 29 adımda 1 e ulastı 

10001 >--> 30004 >--> 15002 >--> 7501 >--> 22504 >--> 11252 >--> 5626 >--> 2813 >--> 8440 >--> 4220 >--
> 2110 >--> 1055 >--> 3166 >--> 1583 >--> 4750 >--> 2375 >--> 7126 >--> 3563 >--> 10690 >--> 5345 >--> 
16036 >--> 8018 >--> 4009 >--> 12028 >--> 6014 >--> 3007 >--> 9022 >--> 4511 >--> 13534 >--> 6767 >--> 
20302 >--> 10151 >--> 30454 >--> 15227 >--> 45682 >--> 22841 >--> 68524 >--> 34262 >--> 17131 >--> 
51394 >--> 25697 >--> 77092 >--> 38546 >--> 19273 >--> 57820 >--> 28910 >--> 14455 >--> 43366 >--> 
21683 >--> 65050 >--> 32525 >--> 97576 >--> 48788 >--> 24394 >--> 12197 >--> 36592 >--> 18296 >--> 
9148 >--> 4574 >--> 2287 >--> 6862 >--> 3431 >--> 10294 >--> 5147 >--> 15442 >--> 7721 >--> 23164 >--> 
11582 >--> 5791 >--> 17374 >--> 8687 >--> 26062 >--> 13031 >--> 39094 >--> 19547 >--> 58642 >--> 
29321 >--> 87964 >--> 43982 >--> 21991 >--> 65974 >--> 32987 >--> 98962 >--> 49481 >--> 148444 >--> 
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74222 >--> 37111 >--> 111334 >--> 55667 >--> 167002 >--> 83501 >--> 250504 >--> 125252 >--> 62626 >--
> 31313 >--> 93940 >--> 46970 >--> 23485 >--> 70456 >--> 35228 >--> 17614 >--> 8807 >--> 26422 >--> 
13211 >--> 39634 >--> 19817 >--> 59452 >--> 29726 >--> 14863 >--> 44590 >--> 22295 >--> 66886 >--> 
33443 >--> 100330 >--> 50165 >--> 150496 >--> 75248 >--> 37624 >--> 18812 >--> 9406 >--> 4703 >--> 
14110 >--> 7055 >--> 21166 >--> 10583 >--> 31750 >--> 15875 >--> 47626 >--> 23813 >--> 71440 >--> 
35720 >--> 17860 >--> 8930 >--> 4465 >--> 13396 >--> 6698 >--> 3349 >--> 10048 >--> 5024 >--> 2512 >--> 
1256 >--> 628 >--> 314 >--> 157 >--> 472 >--> 236 >--> 118 >--> 59 >--> 178 >--> 89 >--> 268 >--> 134 >--> 
67 >--> 202 >--> 101 >--> 304 >--> 152 >--> 76 >--> 38 >--> 19 >--> 58 >--> 29 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 
11 >--> 34 >--> 17 >--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 
>--> 

10001 sayısına uygulanan algoritma 179 adımda 1 e ulastı 

10002 >--> 5001 >--> 15004 >--> 7502 >--> 3751 >--> 11254 >--> 5627 >--> 16882 >--> 8441 >--> 25324 >--
> 12662 >--> 6331 >--> 18994 >--> 9497 >--> 28492 >--> 14246 >--> 7123 >--> 21370 >--> 10685 >--> 
32056 >--> 16028 >--> 8014 >--> 4007 >--> 12022 >--> 6011 >--> 18034 >--> 9017 >--> 27052 >--> 13526 
>--> 6763 >--> 20290 >--> 10145 >--> 30436 >--> 15218 >--> 7609 >--> 22828 >--> 11414 >--> 5707 >--> 
17122 >--> 8561 >--> 25684 >--> 12842 >--> 6421 >--> 19264 >--> 9632 >--> 4816 >--> 2408 >--> 1204 >--> 
602 >--> 301 >--> 904 >--> 452 >--> 226 >--> 113 >--> 340 >--> 170 >--> 85 >--> 256 >--> 128 >--> 64 >--> 
32 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10002 sayısına uygulanan algoritma 65 adımda 1 e ulastı 

10003 >--> 30010 >--> 15005 >--> 45016 >--> 22508 >--> 11254 >--> 5627 >--> 16882 >--> 8441 >--> 
25324 >--> 12662 >--> 6331 >--> 18994 >--> 9497 >--> 28492 >--> 14246 >--> 7123 >--> 21370 >--> 10685 
>--> 32056 >--> 16028 >--> 8014 >--> 4007 >--> 12022 >--> 6011 >--> 18034 >--> 9017 >--> 27052 >--> 
13526 >--> 6763 >--> 20290 >--> 10145 >--> 30436 >--> 15218 >--> 7609 >--> 22828 >--> 11414 >--> 5707 
>--> 17122 >--> 8561 >--> 25684 >--> 12842 >--> 6421 >--> 19264 >--> 9632 >--> 4816 >--> 2408 >--> 1204 
>--> 602 >--> 301 >--> 904 >--> 452 >--> 226 >--> 113 >--> 340 >--> 170 >--> 85 >--> 256 >--> 128 >--> 64 
>--> 32 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10003 sayısına uygulanan algoritma 65 adımda 1 e ulastı 

>>> 
 
Son olarak ta, belli bir aralıktaki sayılardan Collate adım sayısı en az ve en çok olanı buldurmak isteyelim; 
bunun içi şöyle bir program yazabiliriz: 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 

print "Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 
2 ye bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 

print "Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir." 
bas=input("Tarama kactan baslasin?") 
son=input("... kaca kadar olsun?") 
eb=1;ek=10000;ebsayi=1;eksayi=1 
n=bas-1 
while n<son: 
    print 
    n=n+1 
 
 
    s=0 
    sayi=n;m=n 
    print m,">-->", 
    while m>1: 
        if m%2==0: 
            m=m/2;print m,">-->",;s=s+1 
        elif m%2<>0: 
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            m=3*m+1;print m,">-->",;s=s+1 
    if eb<s: 
        eb=s;ebsayi=sayi 
    elif ek>s: 
        ek=s;eksayi=sayi 
    print;print 
    print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(sayi,s) 
print 
 
print "%d ile %d arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en buyuk olani %d, adim sayisi %d 
"%(bas,son,ebsayi,eb) 
print "%d ile %d arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en kucuk olani %d, adim sayisi %d 
"%(bas,son,eksayi,ek) 

Bu programı çalıştırıp, alt sınır değerini  999999, üst sınır değerini 1000010 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı 
elde ederiz: 
 
999999 >--> 2999998 >--> 1499999 >--> 4499998 >--> 2249999 >--> 6749998 >--> 3374999 >--> 10124998 
>--> 5062499 >--> 15187498 >--> 7593749 >--> 22781248 >--> 11390624 >--> 5695312 >--> 2847656 >--> 
1423828 >--> 711914 >--> 355957 >--> 1067872 >--> 533936 >--> 266968 >--> 133484 >--> 66742 >--> 
33371 >--> 100114 >--> 50057 >--> 150172 >--> 75086 >--> 37543 >--> 112630 >--> 56315 >--> 168946 >--
> 84473 >--> 253420 >--> 126710 >--> 63355 >--> 190066 >--> 95033 >--> 285100 >--> 142550 >--> 71275 
>--> 213826 >--> 106913 >--> 320740 >--> 160370 >--> 80185 >--> 240556 >--> 120278 >--> 60139 >--> 
180418 >--> 90209 >--> 270628 >--> 135314 >--> 67657 >--> 202972 >--> 101486 >--> 50743 >--> 152230 
>--> 76115 >--> 228346 >--> 114173 >--> 342520 >--> 171260 >--> 85630 >--> 42815 >--> 128446 >--> 
64223 >--> 192670 >--> 96335 >--> 289006 >--> 144503 >--> 433510 >--> 216755 >--> 650266 >--> 325133 
>--> 975400 >--> 487700 >--> 243850 >--> 121925 >--> 365776 >--> 182888 >--> 91444 >--> 45722 >--> 
22861 >--> 68584 >--> 34292 >--> 17146 >--> 8573 >--> 25720 >--> 12860 >--> 6430 >--> 3215 >--> 9646 
>--> 4823 >--> 14470 >--> 7235 >--> 21706 >--> 10853 >--> 32560 >--> 16280 >--> 8140 >--> 4070 >--> 
2035 >--> 6106 >--> 3053 >--> 9160 >--> 4580 >--> 2290 >--> 1145 >--> 3436 >--> 1718 >--> 859 >--> 2578 
>--> 1289 >--> 3868 >--> 1934 >--> 967 >--> 2902 >--> 1451 >--> 4354 >--> 2177 >--> 6532 >--> 3266 >--> 
1633 >--> 4900 >--> 2450 >--> 1225 >--> 3676 >--> 1838 >--> 919 >--> 2758 >--> 1379 >--> 4138 >--> 2069 
>--> 6208 >--> 3104 >--> 1552 >--> 776 >--> 388 >--> 194 >--> 97 >--> 292 >--> 146 >--> 73 >--> 220 >--> 
110 >--> 55 >--> 166 >--> 83 >--> 250 >--> 125 >--> 376 >--> 188 >--> 94 >--> 47 >--> 142 >--> 71 >--> 214 
>--> 107 >--> 322 >--> 161 >--> 484 >--> 242 >--> 121 >--> 364 >--> 182 >--> 91 >--> 274 >--> 137 >--> 412 
>--> 206 >--> 103 >--> 310 >--> 155 >--> 466 >--> 233 >--> 700 >--> 350 >--> 175 >--> 526 >--> 263 >--> 
790 >--> 395 >--> 1186 >--> 593 >--> 1780 >--> 890 >--> 445 >--> 1336 >--> 668 >--> 334 >--> 167 >--> 502 
>--> 251 >--> 754 >--> 377 >--> 1132 >--> 566 >--> 283 >--> 850 >--> 425 >--> 1276 >--> 638 >--> 319 >--> 
958 >--> 479 >--> 1438 >--> 719 >--> 2158 >--> 1079 >--> 3238 >--> 1619 >--> 4858 >--> 2429 >--> 7288 >-
-> 3644 >--> 1822 >--> 911 >--> 2734 >--> 1367 >--> 4102 >--> 2051 >--> 6154 >--> 3077 >--> 9232 >--> 
4616 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 >--> 976 >--> 
488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 53 >--> 160 >--
> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 
999999 sayısına uygulanan algoritma 258 adımda 1 e ulastı 

1000000 >--> 500000 >--> 250000 >--> 125000 >--> 62500 >--> 31250 >--> 15625 >--> 46876 >--> 23438 >-
-> 11719 >--> 35158 >--> 17579 >--> 52738 >--> 26369 >--> 79108 >--> 39554 >--> 19777 >--> 59332 >--> 
29666 >--> 14833 >--> 44500 >--> 22250 >--> 11125 >--> 33376 >--> 16688 >--> 8344 >--> 4172 >--> 2086 
>--> 1043 >--> 3130 >--> 1565 >--> 4696 >--> 2348 >--> 1174 >--> 587 >--> 1762 >--> 881 >--> 2644 >--> 
1322 >--> 661 >--> 1984 >--> 992 >--> 496 >--> 248 >--> 124 >--> 62 >--> 31 >--> 94 >--> 47 >--> 142 >--> 
71 >--> 214 >--> 107 >--> 322 >--> 161 >--> 484 >--> 242 >--> 121 >--> 364 >--> 182 >--> 91 >--> 274 >--> 
137 >--> 412 >--> 206 >--> 103 >--> 310 >--> 155 >--> 466 >--> 233 >--> 700 >--> 350 >--> 175 >--> 526 >--
> 263 >--> 790 >--> 395 >--> 1186 >--> 593 >--> 1780 >--> 890 >--> 445 >--> 1336 >--> 668 >--> 334 >--> 
167 >--> 502 >--> 251 >--> 754 >--> 377 >--> 1132 >--> 566 >--> 283 >--> 850 >--> 425 >--> 1276 >--> 638 
>--> 319 >--> 958 >--> 479 >--> 1438 >--> 719 >--> 2158 >--> 1079 >--> 3238 >--> 1619 >--> 4858 >--> 
2429 >--> 7288 >--> 3644 >--> 1822 >--> 911 >--> 2734 >--> 1367 >--> 4102 >--> 2051 >--> 6154 >--> 3077 
>--> 9232 >--> 4616 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 
>--> 976 >--> 488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 
53 >--> 160 >--> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 
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1000000 sayısına uygulanan algoritma 152 adımda 1 e ulastı 
… 
… 
… 

1000010 >--> 500005 >--> 1500016 >--> 750008 >--> 375004 >--> 187502 >--> 93751 >--> 281254 >--> 
140627 >--> 421882 >--> 210941 >--> 632824 >--> 316412 >--> 158206 >--> 79103 >--> 237310 >--> 
118655 >--> 355966 >--> 177983 >--> 533950 >--> 266975 >--> 800926 >--> 400463 >--> 1201390 >--> 
600695 >--> 1802086 >--> 901043 >--> 2703130 >--> 1351565 >--> 4054696 >--> 2027348 >--> 1013674 >-
-> 506837 >--> 1520512 >--> 760256 >--> 380128 >--> 190064 >--> 95032 >--> 47516 >--> 23758 >--> 
11879 >--> 35638 >--> 17819 >--> 53458 >--> 26729 >--> 80188 >--> 40094 >--> 20047 >--> 60142 >--> 
30071 >--> 90214 >--> 45107 >--> 135322 >--> 67661 >--> 202984 >--> 101492 >--> 50746 >--> 25373 >--> 
76120 >--> 38060 >--> 19030 >--> 9515 >--> 28546 >--> 14273 >--> 42820 >--> 21410 >--> 10705 >--> 
32116 >--> 16058 >--> 8029 >--> 24088 >--> 12044 >--> 6022 >--> 3011 >--> 9034 >--> 4517 >--> 13552 >--
> 6776 >--> 3388 >--> 1694 >--> 847 >--> 2542 >--> 1271 >--> 3814 >--> 1907 >--> 5722 >--> 2861 >--> 
8584 >--> 4292 >--> 2146 >--> 1073 >--> 3220 >--> 1610 >--> 805 >--> 2416 >--> 1208 >--> 604 >--> 302 >-
-> 151 >--> 454 >--> 227 >--> 682 >--> 341 >--> 1024 >--> 512 >--> 256 >--> 128 >--> 64 >--> 32 >--> 16 >--
> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

1000010 sayısına uygulanan algoritma 113 adımda 1 e ulastı 
 
999999 ile 1000010 arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en buyuk olani 999999, adim sayisi 258  

999999 ile 1000010 arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en kucuk olani 1000001, adim sayisi 113 
 
 
Ah Şu Asal Sayılar: 
 
Haydi şimdi de biraz  “asal sayılar” muhabbeti yapalım! 
Ortalama matematik bilgisi olan “ortaokul öğrencisi”ne, ”Asal sayı nedir?” diye sorulsa, “kendisinden ve 1 den 
başka böleni olmayan doğal sayılardır ” diye cevap verir.  
 
Ardından şu soru sorulsa; “1 sayısı asal mıdır?” dense, yukarıdaki tanımlamaya göre hem “evet” hem de 
“hayır” diyenlerin ikisine de “haklısın” denebilir. İşte böyle bir çelişkiye düşmemek için tanımlamanın bir 
yerine “1 den büyük …” ifadesi ilave edilmelidir. 
 
Peki asal sayı tanımlamasındaki pürüzü aştığımıza göre  haydi asal sayıları listeleyelim. 
Amannn ne var bunda sanki! diyenler olabilir… 
 
Örneğin ilk asal sayının 2, ikinci asal sayının 3, üçüncü asal sayının 5, … olduğunu söylemek çocuk 
oyuncağı… 
 
Peki 100 e kadar olan asal sayılar listesini yazalım dediğimizde; biraz muhakeme ederek bu listenin 
elemanlarını kolayca yazabiliriz: 
 
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}  
Bu listede tam 25 tane asal sayı olduğunu görebiliriz. 
 
Peki girilen bir sayı asal mıdır değil midir sorusunu nasıl cevaplayabiliriz? Çok basit az önce ifade ettiğimiz 
asal sayı tanımına uyup uymadığını test ederiz.  
 
Örneğin 221 sayısının asal olup olmadığını bulmaya çalışalım. 
2 den başlayıp 220 ye kadar olan  sayıların 221 i bölüp bölmediğini denetleyebiliriz. Tam 219 tane işlem. 
 
Peki, daha az işlemle aynı denetlemeyi yapamaz mıyız? Neden olmasın, örneğin denetlemeleri yaparken 
neden 220 ye kadar yapıyoruz, yarısı olan 109 kadar yapmıyoruz? Çünkü 221 in yarısının ikinci bölümünde 
bir çarpanı olsa diğer çarpanı birinci bölümdedir. Yani böylece 2 ile 109 arasındaki sayılar 221 in bir çarpanı 
olup olmadığını denetlemeliyiz yani 108 tane işlemle denetlemeyi halledebiliriz. 
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Peki, işlem sayısını daha da azaltamaz mıyız? Örneğin 221,  2 ye bölünmüyorsa 2 nin katları olan 6 ya, 8 e, 
10 a, 12 ye … bölünüp bölünmediğini araştırmaya ne gerek var?  Aynı şekilde 3 bölünmeyen 221 sayısı için 
3 ün katları olan 6 ya, 9 a, 12 ye, 15 e … bölünüp bölünmediğini araştırmaya ne gerek var ? Aynı ifadeleri 5, 
7, 11, … için kullanabiliriz. Yani 221 in sırayla 2 den itibaren tüm ardışık sayılara bölünüp bölünmediğini 
değil, sadece kendisinden küçük, yarısına kadar asal sayılara bölünüp bölünmediğini test etmek yeterli yani; 

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,107,109} listesindeki asal 
sayılara bölünüp bölünmediğini test etmek yeter! Yani test işlemini 29 a indirdik! 
 
Peki daha, daha da azaltamaz mıyız..? Neden olmasın, biraz  daha saksıyı çalıştıralım! 
 
Denetlemeyi neden sayısının yarısına kadar yapalım; sayının kareköküne (daha doğrusu karekökünün tam 
değerine) kadar yapsak olmaz mı? Çünkü 221 in asal çarpanlarından birisi karekökünden büyükse diğer 
çarpanı da karekökünden küçük olmalıdır. Buna göre araştırma yapılacak asal sayılar listesinin en büyük 

elemanı  221 den küçük,  yani 15 ten küçük asal sayı , yani 13 tür. 
Yani denetleme listesi sadece {2,3,5,7,11,13} tür… Nereden nereye? 
 
Peki 221 asal mıymış değil miymiş, zihinden araştıralım! 221, 2 ye bölünmez (çünkü son rakamı  çift değil), 3 
e bölünmez  (çünkü rakamlar toplamı 3 ün katı değil), 5 e bölünmez (çünkü son rakamı  5 in katı değil), 7 ye 
bölünmez (çünkü 1.1+3.2+2.2 = 11 sayısı 7 ye bölünmez),  11 e bölünmez (çünkü 1-2+2 = 1 sayısı 11 e 
bölünmez), fakaaaaat 221 sayısı 13 e bölünür; çünkü 221 = 13.17 dir. 
 
Vay  be bu kadar uğraşıdan sonra, nihayet 221 in asal sayı olmayıp “bileşik sayı” olduğunu anladık…  
 
İyi de mesela 2017 asal mı diye sorsalar… Veya 10 000 000 007 (On milyar yedi) asal mı diye sorsalar 
“napçaz beeeee!” 
 
Ne yapacağız, bir programlama dilinden yardım alacacağız! Örneğin Python’dan… 
Aşağıdaki kodlar yazalım… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 
cevap="e" 
while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 
      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
               carpan=n 
            n=n+1 
      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 
      else: 
         print "%d sayısı asal değildir. Çünkü en azından %d = %d . %d "%(sayi,sayi,sayi/carpan,carpan)      
cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
Veee,programı çalıştıralım. 
 
RESTART: G:\Python27\bir-dogal-sayinin-asal-olup-olmadigi-testi-degilse-en-kucuk-carpani-while.py Bu 
program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder. 
Asallığı test edilecek sayı : 2017 
2017 sayısı asal sayıdır. 
Başka sayı test edilecek mi?e 
Asallığı test edilecek sayı : 10000000007  
10000000007 sayısı asal değildir. Çünkü en azından 10000000007 = 189613 . 52739  
Başka sayı test edilecek mi?h 
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Görüldüğü gibi 2017 sayısının asal fakat 10000000007 sayısının bileşik sayı olduğu anlaşılır. 
 
Pekiiii, bilgisayarın sabrını biraz daha büyük bir sayıyla test edelim. 98765432123456789 sayısının asallığını 
test edelim… 
 
RESTART: G:\Python27\bir-dogal-sayinin-asal-olup-olmadigi-testi-degilse-en-kucuk-carpani-while.py  
Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder. 
Asallığı test edilecek sayı : 98765432123456789 
 
(… Bilgisayar yaklaşık 15 dakika çalıştıktan sonra gelen görüntü şöyleydi;) 

98765432123456789 sayısı asal değildir. Çünkü en azından 98765432123456789 = 444444443 . 
222222223  

Başka sayı test edilecek mi?h 

>>> 
 
Örnek: Girilen iki sayı arasındaki asal sayıların listesini veren bir program yazalım. 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
 
 
Örneğin 100 ile 200 arasındaki asal sayıların listesini isteyelim. 
Programı çalıştırarak aşağıdaki gibi sırayla 100 ve 200 sayılarını girelim. 
 
>>>  

 RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-while.py  

Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 100 

100 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 200 

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 

>>> 

Örneğin biraz abartalım 10 000 000 000 (10 milyar) ile 10 000 000 500 (10 milyar 500) arasındaki  asal 
sayıların listesini isteyelim. 
 
Programı çalıştırarak aşağıdaki gibi sırayla 10000000000  ve 10000000500 sayılarını girelim. 
 
RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-while.py  
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Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 10000000000 

10000000000 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 10000000500 

10000000019 10000000033 10000000061 10000000069 10000000097 10000000103 10000000121 
10000000141 10000000147 10000000207 10000000259 10000000277 10000000279 10000000319 
10000000343 10000000391 10000000403 10000000469 

>>> 
yani girdiğimiz aralıkta 18 toplam  tane asal sayı varmış. Vayyy be! 
 
Örnek: Peki girilen iki sayı arasındaki asal sayıların listesini ekrana geldi, gördük, okuduk. Bu sayıların 
listesini sakin sakin incelemek, belki de dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak veya mesela her 100 erli 
periyotlarda kaçar tane asal sayı olduğunu araştırmak vs. için bir dosyaya yazdıramaz mıyız? 
 
 Çözüm: 
Neden olmasın demin kullandığımız programa bulunan asal sayıları, dosyaya yazım için bir iki satır daha 
ilave edeceğiz; o kadar! Programın tamamı aşağıda… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 

kayit=open("asalsayilar_"+str(ilk)+"_"+str(son)+".txt","w") 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
    kayit.write("%d  "%ilk) 

while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
        kayit.write("%d   "%i), 
kayit.close()            
 
 
Bu programı çalıştırıp ta ilk ve son sayılar yerine 2 ve 1000 yazarsak, 2 ile 1000 arasındaki asal sayılar hem 
de asalsayilar_2_1000.txt dosyasına kaydedilir. 
 
Programın ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur; 
 
RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-ve-
ilk_son_asal.txt_dosyasina_yazar_while.py  

Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 2 

2 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 1000 
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2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 
139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 
271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 
421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 
733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 
887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 

>>> 
 
Not 1)  Program dosyasının bulunduğu klasörü  incelersek asalsayilar_2_1000.txt dosyasının 
oluşturulduğunu görürüz. Bir metin editörü programıyla içini görüntülersek (mesela Notdefteri veya Notepad 
gibi) yine yukarıdakinin benzeri bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
2  3  5  7  11  13  17  19  23  29  31  37  41  43  47  53  59  61  67  71  73  79  83  89  97  101  103  107  109  
113  127  131  137  139  149  151  157  163  167  173  179  181  191  193  197  199  211  223  227  229  
233  239  241  251  257  263  269  271  277  281  283  293  307  311  313  317  331  337  347  349  353  
359  367  373  379  383  389  397  401  409  419  421  431  433  439  443  449  457  461  463  467  479  
487  491  499  503  509  521  523  541  547  557  563  569  571  577  587  593  599  601  607  613  617  
619  631  641  643  647  653  659  661  673  677  683  691  701  709  719  727  733  739  743  751  757  
761  769  773  787  797  809  811  821  823  827  829  839  853  857  859  863  877  881  883  887  907  
911  919  929  937  941  947  953  967  971  977  983  991  997 
 
Not 2)   Asal sayıları dosyaya yan-yana değil de alt alta yazdırmak  istersek 
 
 kayit.write("%d  "%ilk) ve kayit.write("%d   "%i) ve  yerine  sırasıyla  kayit.write("%d \n"%ilk)  ve 
kayit.write("%d \n"%i)  yazmalıyız. 
 
Not 3)   Bu programla elde edilen 2 ile 10 milyon arasındaki dosyanın baştan  ve sondan  bazı asal sayıları 
aşağıda gösterilmiştir. 
  
2  3  5  7  11  13  17 … 9999907  9999929  9999931  9999937  9999943  9999971  9999973  9999991 
 
Not 4)   Bu dosyayı kullanarak bazı problemleri bilgisayar desteğinde çözümleyebiliriz. 
Mesela; 
a) n girildiğinde, n. asal sayı kaçtır? 
b) n girildiğinde, n den küçük ya da eşit n e en yakın  asal sayı kaçtır? 
c) m ve n girildiğinde m ile n arasındaki asal sayılar nelerdir ve kaç tanedir? 
d)  m ve n girildiğinde m ile n arasındaki ikiz asal sayı çiftleri nelerdir ve kaç tanedir? 
e) m ve n girildiğinde m ile n arasında istenen p periyodunda kaçar tane asal sayı  vardır?  
(Mesela 2 ile 100.000 arasında 100 er 100 er aralıklarda kaçar tane asal sayı vardır, böylece 100 erli 
periyotlardaki asal sayı sıklığında nasıl bir ilişki var? Ya da var mı, yok mu?)  
 
Bu ve buna benzer sorular çoğaltılabilir… 
 
İsterseniz bu  problemleri bilgisayar desteğinde çözelim. Ya da bilgisayar sosuyla problemleri lezzetli hale 
getirelim :) 
 
Örnek: n girildiğinde, n. asal sayı kaçtır? 
(Not: Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu, asal-
sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal 
sayı kaç? sorularına cevap verir.") 
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kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir elemani olmasi saglaniyor. 
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%len(liste)) 

for i,j in enumerate(liste): # liste icinde n. sayi bulunuyor. 
        if n==i+1: 
            print("Baştan %d. asal sayı %d sayısıdır..."%(n,int(j))) #n. asal sayi ekrana yazdiriliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
 
 
İşte program bu kadar! Haydi deneyelim bakalım programımız doğru çalışıyor mu? 
 
=========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 

Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 5 
Baştan 5. asal sayı 11 sayısıdır... 
>>> 

Gerçekten de 5. asal sayı 11 dir. 
 
Haydi bir deneme daha! 
 
========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 

Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 25 
Baştan 25. asal sayı 97 sayısıdır... 

>>> 
Gerçekten de 25. asal sayı 97 dir. 
 
Haydi bir deneme daha! 
=========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 

Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 2017 

Baştan 2017. asal sayı 17539 sayısıdır... 

>>> 
İnanmazsanız sayın bakalım  2017. asal sayı  17539 mu değil mi? 
 
 
Örnek:  n girildiğinde, n den küçük ya da eşit n e en yakın  asal sayı kaçtır? 
(Örneğin n 13 girildiğinde 13, n 40 girildiğinde 37, n 100 girildiğinde 97 sonucunu elde etmeliyiz!) 
 
Çözüm:   
#-*- coding: cp1254 -*-  
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print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve 
baştan kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() # dosyayla isimiz bittiginden kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1]))# girilebilecek sayi araligi belirleniyor. 
yedek=[]#yedek adli bos bir liste tanimlaniyor. 
for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if n>=int(j): 
        yedek.append(int(j))# probleme uyan n den kucuk tum asal sayilar yedek listesine aktariliyor. 
    else: #uymayanlar es geciliyor 
        pass 

print("%d sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı %d sayısıdır..."%(n,yedek[len(yedek)-1]))# listenin 
en son elemani aradigimiz sayi ekrana yazdirilior. 
 
Hadi programımızı çalıştıralım; aşağıda birkaç deneme sonucunu görelim… 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 10 
10 sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı 7 sayısıdır... 
>>> 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 2017 
2017 sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı 2017 sayısıdır... 
>>> 
 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 
asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 

2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 9999990 
9999990 sayısına en yakın asal sayı 9999973 sayısıdır... 

>>> 
 
Örnek: m ve n girildiğinde m ile n arasındaki asal sayılar nelerdir ve kaç tanedir?  
(Not: Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal 
sayıları ekrana listeler.") 
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kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1])) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,int(liste[len(liste)-1]))) 
s=0 

for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if (m<=int(j))&(n>=int(j)): 
        print int(j),;s=s+1# probleme uyan tum asal sayilar ekrana yazdiriliyor. 
print("\n%d ile %d arasında tam %d tane asal sayı var!"%(m,n,s)) 

Haydi programı çalıştıralım ve mesela 100 ile 1000 arasındaki asal sayıları yazdıralım ve kaç tane olduğunu 
görelim. 
 
====== RESTART: G:/Python27/m-ve-n-arasindaki-asal-sayilar-dosyadan.py ====== 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal sayıları 
ekrana listeler. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 100 
100 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 1000 

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 
229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 
373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 
521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 
673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 
839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997  
100 ile 1000 arasında tam 143 tane asal sayı var! 
 
Örnek:   m ve n girildiğinde m ile n arasındaki ikiz asal sayı çiftleri nelerdir ve kaç tanedir? 
(Not 1: Aralarında 2 fark olan asal sayı  çiftlerine ikiz asal sayılar denir. Örneğin (3,5), (5,7), (11,13), …, 
(41,43), (59,61),… gibi. 
Not 2:  Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki ikiz asal 
sayıları ekrana listeler.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1])) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,int(liste[len(liste)-1]))) 
yedek=[];s=0 
for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if (m<=int(j))&(n>=int(j)): 
        yedek.append(int(j)) 
 for i in range(0,len(yedek)-1): 
    if int(yedek[i+1])-int(yedek[i])==2: 
        print "(%d,%d)"%(yedek[i],yedek[i+1]),;s=s+1 
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print("\n%d ile %d arasında tam %d tane ikiz asal sayı çifti var!"%(m,n,s)) 

 
Haydi programı çalıştıralım ve mesela 100000 ile 101000 arasındaki ikiz asal sayıları yazdıralım ve kaç tane 
ikiz asal sayı çifti olduğunu görelim. 
 
 
==== RESTART: G:/Python27/m-ve-n-arasindaki-ikiz-asal-sayilar-dosyadan.py ==== 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki ikiz asal sayıları 
ekrana listeler. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 100000 
100000 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 101000 
(100151,100153) (100361,100363) (100391,100393) (100517,100519) (100547,100549) (100799,100801)  

100000 ile 101000 arasında tam 6 tane ikiz asal sayı çifti var! 

 Örnek:   m ve n girildiğinde m ile n arasında istenen p periyodunda kaçar tane asal sayı  vardır?  
 
Mesela, m=15,n=25, p=5 girildiğinde aşağıdakine benzer bir çıktı olacak: 
17 19  *** 15 ile 20 arasinda   2 tane asal sayı var ... 
23  *** 20 ile 25 arasinda   1 tane asal sayı var ... 
 
 
(Not :  Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal 
sayılardan p periyotta kaçar tane olduğunu ekrana listeler.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  

for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i])     

print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%liste[len(liste)-1]) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,liste[len(liste)-1])) 
p=input("Taranacak  periyodu giriniz(en çok):%d "%(n-m)) 
yedek=[] 
for i,j in enumerate(liste): 
    if (m<=j) & (n>=j): 
        yedek.append(j) 
s=0 
for k in range(0,int((n-m)/p)): 
    for i in range(0,len(yedek)): 
        if ((m+k*p)<=yedek[i]) & ((m+(k+1)*p)>=yedek[i]) : 
            print yedek[i], 
            s=s+1 
    print" *** %d ile %d arasinda   %d tane asal sayı var ...\n"%(m+k*p,m+(k+1)*p,s);s=0 

         
Örnek:  Asal sayıları buldururken, çok büyük sayılarla uğraştığımızda (daha doğrusu bilgisayarı 
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uğraştırdığımızda) daha az işlem yapmasını sağlayabilir miyiz? Acaba kodlarla biraz  oynasak, biraz 
matematik kullanarak bilgisayarın yükünü hafifletebilir miyiz?  

Bunun için matematiksel olarak yapılmış olan ve yapılması gerekenleri şöyle bir gözden geçirelim… 
 
Bir n sayısının asal olup olmadığını test ederken;  
 
- 2 den n-1 e kadar her bir sayıya bölünüp bölünmediğini test etmeliyiz, hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı 
asal, en az bir sayıya bölünüyorsa asal değildir. Bunun için n-2 defa test işlemi gerekir. 
 
- Yukarıdaki  test işlem sınırı n/2 yapsak işlem sayısı yaklaşık olarak yarıya düşmez mi? Bu önceki işlem 
sayısından daha az, daha iyi! 
  

- Peki daha da iyileştirmek açısından, test işlem sınırı  n  ye kadar yapsak olmaz mı? Çünkü bir n sayı asal 

değilse bölenlerinden biri n  den küçükse diğeri de n  den büyük olmak zorundadır. Bu önceki işlem 
sayısından daha da  az, daha da iyi! 
-  
  
 Çözüm: 
Neden olmasın demin kullandığımız programa bulunan asal sayıları, dosyaya yazım için bir iki satır daha 
ilave edeceğiz; o kadar! Programın tamamı aşağıda… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 

kayit=open("asalsayilar_"+str(ilk)+"_"+str(son)+".txt","w") 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
    kayit.write("%d  "%ilk) 

while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
        kayit.write("%d   "%i), 
kayit.close()            
 

Goldbach Hipotezi (Tahmini)  Nedir? 
 
1742’de matematikçi Prusyalı Goldbach meşhur İsviçreli Euler’e yazdığı bir mektupta, 2’den büyük her 
tamsayının 3 asal sayının toplamı olarak yazılabileceğini tahmin ettiğini ama bunu ispatlayamadığını 
söyleyerek görüşünü sorar. (Goldbach o zaman 1 sayısını asal kabul ediyor). Euler bunu kendisinin de 
ispatlayamadığını ancak bu doğruysa, ikiden büyük her çift sayının da iki asal sayının toplamı olarak 
yazılabilmesi gerektiğini söyler.  Goldbach’ın iddiasına göre,her çift sayı,iki asal sayının toplamı olarak 
yazılabilir. Örneğin, 

4=2+2,  12=5+7, 18=5+13=7+11, 30=11+19=13+17 … gibi. 
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Yıllar boyunca kimse Goldbach Hipotezinin doğruluğunu  ispatlayamadı  veya hipotezi çürütecek bir tek 
örnek veremedi. 
 
Örnek:   n  4 ya da 4  ten büyük çift sayısı girildiğinde, iki asal sayının toplamı olarak yazılabilen tüm asal 
sayı çiftlerini bulan bir program yazalım. 
 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde 
enaz bir asal sayı cifti vardır.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i]) 
yedek=liste 
     
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("4 ya da 4 den buyuk %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(liste[len(liste)-1]+1)) 
s=0 
for i in range(0,len(liste)): 
    if liste[i]<n: 
        ka=liste[i] 
ba=liste[liste.index(ka)+1] 
 
for i in range(0,ba): 
    for j in range(i,ba): 
       if n==liste[i]+liste[j]: 
            print"(%d,%d)"%(liste[i],liste[j]),;s=s+1 
print "\n%d tane ikili..."%s;s=0 
 
Haydi deneyelim! Mesela 1000 sayısı hangi asal sayı çiftlerinin toplamı olarak yazılabiliyormuş, görelim 
bakalım. 
 
RESTART: G:\Python27\goldbach-tahmini-bir-cift-sayinin-goldbach-ciftleri-dosyadan.py  
Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde enaz bir 
asal sayı cifti vardır. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 

4 ya da 4 den buyuk 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 1000 

(3,997) (17,983) (23,977) (29,971) (47,953) (53,947) (59,941) (71,929) (89,911) (113,887) (137,863) 
(173,827) (179,821) (191,809) (227,773) (239,761) (257,743) (281,719) (317,683) (347,653) (353,647) 
(359,641) (383,617) (401,599) (431,569) (443,557) (479,521) (491,509)  

28 tane ikili... 
 
Örnek:   Bu problemi bir aralığa genişletsek nasıl olur? Yani girilen iki çift sayı ve arasındaki tüm çift sayıların 
Goldbach ikililerini bulduran bir program yazalım ve mesela [80, 90] aralığındaki çift sayıların Goldbach 
ikililerini bulduralım. 
 
Çözüm: Çok basit ! Üstteki programımıza bir döngü  daha “giydireceğiz” olacak bitecek…! 
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#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde en 
az bir asal sayı cifti vardır.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 

kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i]) 
yedek=liste 
 
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 

als=input("4 ya da 4 den buyuk %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(liste[len(liste)-1]+1)) 
uss=input("%d den buyuk ya da esit ve %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(als,liste[len(liste)-
1]+1)) 

for n in range(als,uss+1,2): 
    s=0 
    for i in range(0,len(liste)): 
        if liste[i]<n: 
            ka=liste[i] 
    ba=liste[liste.index(ka)+1] 
    for i in range(0,ba): 
        for j in range(i,ba): 
           if n==liste[i]+liste[j]: 
                print"(%d,%d)"%(liste[i],liste[j]),;s=s+1 
    print "\n%d sayısına uyan %d tane Goldbach ikilisi...\n"%(n,s);s=0 
 
 
Haydi programı çalıştırıp [80, 90] aralığındaki çift sayılara uyan Goldbach ikililerini görelim… 
 
RESTART: G:/Python27/goldbach-tahmini-bir-araliktaki-cift-sayilarin-goldbach-ciftleri-dosyadan.py Goldbach 
Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde en az bir asal sayı 
cifti vardır. 
asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
4 ya da 4 den buyuk 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 80 
80 den buyuk ya da esit ve 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 90 

(7,73) (13,67) (19,61) (37,43)  
80 sayısına uyan 4 tane Goldbach ikilisi... 
 
(3,79) (11,71) (23,59) (29,53) (41,41) 
82 sayısına uyan 5 tane Goldbach ikilisi... 

(5,79) (11,73) (13,71) (17,67) (23,61) (31,53) (37,47) (41,43)  
84 sayısına uyan 8 tane Goldbach ikilisi... 

(3,83) (7,79) (13,73) (19,67) (43,43)  
86 sayısına uyan 5 tane Goldbach ikilisi... 
 

(5,83) (17,71) (29,59) (41,47)  
88 sayısına uyan 4 tane Goldbach ikilisi... 
 
(7,83) (11,79) (17,73) (19,71) (23,67) (29,61) (31,59) (37,53) (43,47)  
90 sayısına uyan 9 tane Goldbach ikilisi... 
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Örnek:  
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor üçlüleri' 
denir. Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi. İstenen bir aralıkta Pisagor üçlülerini ve kaç tane olduğunu 
bulalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print("a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor 
üçlüleri' denir."); 
print("Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi."); 
print("Bu program istenen bir aralıktaki Pisagor üçlülerini bulmaya yarar...") 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi") 
 
m=input("\nPisagor üçlülerinin alt sınırı m  kaç olsun  : ") 
n=input("\nPisagor üçlülerinin üst sınırı n  kaç olsun  : ") 
say=0; 
for a in range(m,n+1): 
    for b in range(a,n+1): 
        for c in range(b,n+1): 
            if a**2+b**2==c**2: 
                say=say+1; 
                print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                if say%40==0: 
                    devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
 
 
 
 
 
Programı çalıştırarak  mesela 1  ile 100 arasındaki Pisagor üçlülerini bulalım bakalım kaç tane? 
 
 
=========== RESTART: G:/Python27/pisagor-sayilari-m-ile-n-arasi.py =========== 
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor üçlüleri' 
denir. 
Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi. 
Bu program istenen bir aralıktaki Pisagor üçlülerini bulmaya yarar... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Pisagor üçlülerinin alt sınırı m  kaç olsun  : 1 
Pisagor üçlülerinin üst sınırı n  kaç olsun  : 100 
 
 1 ==> (3, 4, 5)   
 2 ==> (5, 12, 13)  
 3 ==> (6, 8, 10)  
 4 ==> (7, 24, 25)  
 5 ==> (8, 15, 17)  
 6 ==> (9, 12, 15)  
 7 ==> (9, 40, 41)  
 8 ==> (10, 24, 26)  
 9 ==> (11, 60, 61)  
 10 ==> (12, 16, 20)  
 11 ==> (12, 35, 37)  
 12 ==> (13, 84, 85)  
 13 ==> (14, 48, 50)  
 14 ==> (15, 20, 25)  
 15 ==> (15, 36, 39)  
 16 ==> (16, 30, 34)  
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 17 ==> (16, 63, 65)  
 18 ==> (18, 24, 30)  
 19 ==> (18, 80, 82)  
 20 ==> (20, 21, 29)  
 21 ==> (20, 48, 52)  
 22 ==> (21, 28, 35)  
 23 ==> (21, 72, 75)  
 24 ==> (24, 32, 40)  
 25 ==> (24, 45, 51)  
 26 ==> (24, 70, 74)  
 27 ==> (25, 60, 65)  
 28 ==> (27, 36, 45)  
 29 ==> (28, 45, 53)  
 30 ==> (28, 96, 100)  
 31 ==> (30, 40, 50)  
 32 ==> (30, 72, 78)  
 33 ==> (32, 60, 68)  
 34 ==> (33, 44, 55)  
 35 ==> (33, 56, 65)  
 36 ==> (35, 84, 91)  
 37 ==> (36, 48, 60)  
 38 ==> (36, 77, 85)  
 39 ==> (39, 52, 65)  
 40 ==> (39, 80, 89)  

Devam için (Enter!) 
 41 ==> (40, 42, 58)  
 42 ==> (40, 75, 85)  
 43 ==> (42, 56, 70)  
 44 ==> (45, 60, 75)  
 45 ==> (48, 55, 73)  
 46 ==> (48, 64, 80)  
 47 ==> (51, 68, 85)  

 48 ==> (54, 72, 90)  
 49 ==> (57, 76, 95)  
 50 ==> (60, 63, 87)  
 51 ==> (60, 80, 100)  
 52 ==> (65, 72, 97) 
 
Örnek:  
a) Acaba a,b,c gibi pozitif üç tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan  
b) a,b,c,d gibi pozitif dört tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan  
c) a,b,c,d,e gibi pozitif beş tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan 
d) a,b,c,d,e,f gibi pozitif altı  tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan sayılar var mıdır varsa 
bunlar hangi sayılardır bulalım; ne dersiniz? 
 
Çözüm: 
a) Sayılar  a, b,c olsun. 1/a+1/b+1/c = 1 ise ab+ac+bc = abc olmalıdır. Yani bu üç bilinmeyenli tek denklemi 
pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız. Bunu da aşağıdaki programda içi içe üç döngüyle kolayca 
yapabiliriz.  
Not: Problemde paydanın en çok kaç olması gerektiğini de girerek problemi istediğimiz değer aralığında 
çözümleyebiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç olduğunu da gözlemleyebiliriz.. 
 
 
 
 
 
İşte ilgili Python kodları: 
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#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) 
üçlülerini bulur" 
son=input("Payda  en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            if a*b+a*c+b*c==a*b*c: 
                print "1/%d + 1/%d + 1/%d = 1"%(a,b,c)    
 
Programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 3 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>>  
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 4 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 6 
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
 
 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 6 olabiliyormuş? 
 
b) Sayılar  a, b,c,d olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d = 1 ise abc+abd+acd+bcd = abcd olmalıdır.  
Yani bu dört  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe dört döngüyle kolayca yapabiliriz.  
 
Not: Problemde paydanın en çok kaç olması gerektiğini de girerek problemi istediğimiz değer aralığında 
çözümleyebiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç olduğunu da gözlemleyebiliriz. 
 
İşte ilgili Python kodları: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
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print"Bu program a,b,c,d  birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d) dörtlülerini  bulur" 
son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                if a*b*c+a*b*d+a*c*d+b*c*d==a*b*c*d: 
                    print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d = 1"%(a,b,c,d)                   

    Haydi, programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 

Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 8 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>>  

================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>> 
 
================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c,d  birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
1/2 + 1/3 + 1/7 + 1/42 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/18 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/15 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>> 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 42 olabiliyormuş? 
 



                                                                                                                                                                                                 
85 
 

c) Sayılar  a, b,c,d,e  olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d + 1/e = 1 ise abcd+abce+abde+acde+bcde = abcde olmalıdır.  
Yani bu beş  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe beş  döngü kullanarak yapabiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç 
olduğunu da gözlemleyebiliriz… 
 
İşte kodlar: 
 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur" 

son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                for e in range(c,son+1): 
                    if a*b*c*d+a*b*c*e+a*b*d*e+a*c*d*e+b*c*d*e==a*b*c*d*e: 
                        print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d +1/%d = 1"%(a,b,c,d,e)                   

     
    Haydi, programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
 
================ RESTART: G:/Python27/abcde-tersler-top-1.py ================ 
Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/5 + 1/10 + 1/10 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/10 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/6 = 1 
1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/5 +1/10 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/10 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/5 = 1 
>>> 
 
 
================ RESTART: G:/Python27/abcde-tersler-top-1.py ================ 

Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/48 +1/48 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/30 +1/45 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/36 +1/36 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/45 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/24 +1/40 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/30 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/40 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/22 +1/33 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/33 +1/22 = 1 
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1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/16 +1/48 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/18 +1/36 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/20 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/21 +1/28 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/24 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/28 +1/21 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/30 +1/20 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/36 +1/18 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/48 +1/16 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/14 +1/42 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/15 +1/35 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/21 +1/21 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/35 +1/15 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/42 +1/14 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/15 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/20 +1/20 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/30 +1/15 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/16 + 1/16 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/16 + 1/24 +1/16 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/18 + 1/18 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/36 +1/45 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/40 +1/40 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/45 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/16 +1/48 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/18 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/20 +1/30 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/21 +1/28 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/24 +1/24 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/28 +1/21 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/30 +1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/36 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/48 +1/16 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/12 +1/42 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 +1/28 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/28 +1/14 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/42 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/10 +1/40 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/12 +1/24 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +1/16 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/24 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/40 +1/10 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/9 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/12 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/18 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/36 +1/9 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/10 +1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/12 +1/15 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/15 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/20 +1/10 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/12 + 1/12 +1/12 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/14 +1/35 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/15 +1/30 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/20 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/30 +1/15 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/35 +1/14 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/9 +1/45 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/10 +1/30 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/12 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/15 +1/15 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/20 +1/12 = 1 
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1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/30 +1/10 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/45 +1/9 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/8 + 1/8 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/8 + 1/20 +1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/10 + 1/10 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/7 +1/42 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/8 +1/24 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/9 +1/18 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/10 +1/15 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/12 +1/12 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/15 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/18 +1/9 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/24 +1/8 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/42 +1/7 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/7 + 1/7 +1/21 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/7 + 1/21 +1/7 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/8 +1/12 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/12 +1/8 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/2 + 1/7 + 1/7 + 1/7 +1/14 = 1 
1/2 + 1/7 + 1/7 + 1/14 +1/7 = 1 
1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/16 +1/48 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/18 +1/36 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/20 +1/30 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/21 +1/28 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/24 +1/24 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/28 +1/21 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/30 +1/20 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/36 +1/18 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/48 +1/16 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/9 +1/45 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/10 +1/30 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/12 +1/20 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/15 +1/15 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/20 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/30 +1/10 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/45 +1/9 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/7 +1/42 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/8 +1/24 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/9 +1/18 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/10 +1/15 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/15 +1/10 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/18 +1/9 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/24 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/42 +1/7 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/7 + 1/7 +1/21 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/7 + 1/21 +1/7 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/8 + 1/8 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/8 + 1/12 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/7 +1/42 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/24 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/9 +1/18 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/10 +1/15 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/12 +1/12 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/15 +1/10 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/18 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/24 +1/8 = 1 
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1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/42 +1/7 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 +1/20 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/20 +1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/12 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12 +1/6 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/15 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/10 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/6 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/15 +1/5 = 1 
1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/5 +1/20 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/6 +1/12 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/12 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/20 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/5 +1/10 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/10 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/5 = 1 
>>> 
 
 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 48 olabiliyormuş? 
 
d) Sayılar  a, b, c, d, e, f  olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d + 1/e +1/f= 1 ise abcde+abcdf+abcef+abdef +acdef+bcdef= 
abcdef olmalıdır.  
Yani bu altı  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe altı döngü kullanarak yapabiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç 
olduğunu da gözlemleyebiliriz… 
 
İşte kodlar: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 

print"Bu program a,b,c,d,e,f birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e + 1/f = 1 eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d,e,f) altılılarını bulur" 
son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                for e in range(d,son+1): 
                    for f in range(e,son+1): 
                       if a*b*c*d*e+a*b*c*d*f+a*b*c*e*f+a*b*d*e*f+a*c*d*e*f+b*c*d*e*f==a*b*c*d*e*f: 
                           print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d +1/%d= 1"%(a,b,c,d,e,f) 
 
Şimdi çalıştırıp paydanın en çok değeri olarak 50 girelim. Biraz bekledikten sonra sonuçlar ekrana dökülür. 
Probleme uyan tam 411 tane altılı olduğunu görebiliriz. Hepsi birkaç sayfa süreceğinden aşağıda program 
çıktısının baştan ve sondan 5 er satırını verelim. 
 
Bu program a,b,c,d,e,f birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e + 1/f = 1 eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d,e,f) altılılarını bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 

1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/40 + 1/48 +1/48= 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/45 + 1/45 +1/45= 1 



                                                                                                                                                                                                 
89 
 

1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/33 + 1/44 +1/44= 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/24 + 1/48 +1/48= 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/28 + 1/42 +1/42= 1 

… 
… 
… 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/30= 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/10= 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/6 + 1/6 +1/15= 1 
1/5 + 1/5 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/10= 1 
1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6= 1 
 
Burada  da görülür ki bu problemde de  payda en çok 48 olabiliyormuş? 
 
 
Örnek:  
Yukarıdaki örneklerin tümünde sonucun 1 olması isteniyordu. Peki sonuç 2, 3 , 7 veya mesela 17 olamaz 
mı?  
Tabiidir ki;  
1/a + 1/b + 1/c  biçimindeki toplamın en büyük eğeri, tüm sayılara 1 değeri verdiğimizde en çok 3,  çünkü 1/1 
+ 1/1 + 1/1 = 3, 
1/a + 1/b + 1/c +1/d biçimindeki toplamın en büyük eğeri, tüm sayılara 1 değeri verdiğimizde en çok 4  çünkü 
1/1 + 1/1 + 1/1  + 1/1 = 4, 
1/a + 1/b + 1/c +1/d + 1/e  biçimindeki toplamın en büyük eğeri, tüm sayılara 1 değeri verdiğimizde en çok 5  
çünkü 1/1 + 1/1 + 1/1  + 1/1 + 1/1 = 5   olur… 
 
Peki o zaman problemi biraz genelleyelim mi? Mesela; 
 
a) Acaba a,b,c gibi pozitif üç tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı  m/n  yapan  
 
b) a,b,c,d gibi pozitif dört tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı m/n  yapan  
yapan sayılar var mıdır varsa bunlar hangi sayılardır bulalım; ne dersiniz? 
 
Bunları  becerebilirsek problemi;  a,b,c,d,e gibi 5 sayıya veya  a,b,c,d,e,f  gibi 6 sayıya … uyarlayabiliriz. 
 
Çözüm: 
a)  
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = m/n (m ve n pozitif tam 
sayı)eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini bulur" 

son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
m=input("m/n oranında m kaç olsun : ") 
n=input("m/n oranında n kaç olsun : ") 
 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            if n*(a*b+a*c+b*c)==m*a*b*c: 
                print "1/%d + 1/%d + 1/%d = %d/%d"%(a,b,c,m,n) 
 
Programı çalıştırarak değişik  değerler verip sonucuna bakalım: 

 
============== RESTART: G:/Python27/abc-tersler-top-m-bolu-n.py ============== 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = m/n (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c) üçlülerini bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 100 
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m/n oranında m kaç olsun : 1 
m/n oranında n kaç olsun : 6 
1/7 + 1/78 + 1/91 = 1/6 
1/7 + 1/84 + 1/84 = 1/6 
1/8 + 1/32 + 1/96 = 1/6 
1/8 + 1/33 + 1/88 = 1/6 
1/8 + 1/36 + 1/72 = 1/6 
1/8 + 1/40 + 1/60 = 1/6 
1/8 + 1/42 + 1/56 = 1/6 
1/8 + 1/48 + 1/48 = 1/6 
1/9 + 1/22 + 1/99 = 1/6 
1/9 + 1/24 + 1/72 = 1/6 
1/9 + 1/27 + 1/54 = 1/6 
1/9 + 1/30 + 1/45 = 1/6 
1/9 + 1/36 + 1/36 = 1/6 
1/10 + 1/18 + 1/90 = 1/6 
1/10 + 1/20 + 1/60 = 1/6 
1/10 + 1/24 + 1/40 = 1/6 
1/10 + 1/30 + 1/30 = 1/6 
1/11 + 1/22 + 1/33 = 1/6 
1/12 + 1/14 + 1/84 = 1/6 
1/12 + 1/15 + 1/60 = 1/6 
1/12 + 1/16 + 1/48 = 1/6 
1/12 + 1/18 + 1/36 = 1/6 
1/12 + 1/20 + 1/30 = 1/6 
1/12 + 1/21 + 1/28 = 1/6 
1/12 + 1/24 + 1/24 = 1/6 
1/13 + 1/13 + 1/78 = 1/6 
1/14 + 1/14 + 1/42 = 1/6 
1/14 + 1/15 + 1/35 = 1/6 
1/14 + 1/21 + 1/21 = 1/6 
1/15 + 1/15 + 1/30 = 1/6 
1/15 + 1/20 + 1/20 = 1/6 
1/16 + 1/16 + 1/24 = 1/6 
1/18 + 1/18 + 1/18 = 1/6 
>>> 
 
Görüldüğü gibi istediğimiz şartlara uyan 33 sonuç elde ettik. 
 
============== RESTART: G:/Python27/abc-tersler-top-m-bolu-n.py ============== 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = m/n (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c) üçlülerini bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
m/n oranında m kaç olsun : 8 
m/n oranında n kaç olsun : 5 
1/1 + 1/2 + 1/10 = 8/5 
>>> 
 
İlginç, istediğimiz şartlara uyan sadece tek çözüm elde ettik. 
 
 
 
 
============== RESTART: G:/Python27/abc-tersler-top-m-bolu-n.py ============== 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = m/n (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c) üçlülerini bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
m/n oranında m kaç olsun : 12 
m/n oranında n kaç olsun : 5 
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>>> 
 
Vayy be! Şimdi de sıfır çektik…! Kısmet…  
 
b) 
İşte aşağıda, a,b,c,d gibi pozitif dört tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı m/n  yapan  
yapan sayıların  varlığının araştırılması ile ilgili Python kodları… 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 

print"Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = (m ve n pozitif tam 
sayı)eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) dörtlülerini  bulur" 

son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
m=input("m/n oranında m kaç olsun : ") 
n=input("m/n oranında n kaç olsun : ") 

for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                if n*(a*b*c+a*b*d+a*c*d+b*c*d)==m*a*b*c*d: 
                    print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d = %d/%d"%(a,b,c,d,m,n)  
 
Programı birkaç değer için çalıştıralım ve sonuçlarını görelim…                      
 
============= RESTART: G:/Python27/abcd-tersler-top-m-bolu-n.py ============= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d) dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 

m/n oranında m kaç olsun : 11 
m/n oranında n kaç olsun : 12 
1/2 + 1/3 + 1/16 + 1/48 = 11/12 
1/2 + 1/3 + 1/18 + 1/36 = 11/12 
1/2 + 1/3 + 1/20 + 1/30 = 11/12 
1/2 + 1/3 + 1/21 + 1/28 = 11/12 
1/2 + 1/3 + 1/24 + 1/24 = 11/12 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/42 = 11/12 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/24 = 11/12 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/18 = 11/12 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/15 = 11/12 
1/2 + 1/4 + 1/12 + 1/12 = 11/12 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/20 = 11/12 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/12 = 11/12 
1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/8 = 11/12 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/20 = 11/12 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 = 11/12 
1/3 + 1/3 + 1/8 + 1/8 = 11/12 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/12 = 11/12 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/6 = 11/12 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 11/12 
>>>  

============= RESTART: G:/Python27/abcd-tersler-top-m-bolu-n.py ============= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d) dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 30 
m/n oranında m kaç olsun : 20 
m/n oranında n kaç olsun : 13 
1/1 + 1/3 + 1/6 + 1/26 = 20/13 
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1/1 + 1/4 + 1/4 + 1/26 = 20/13 
1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/26 = 20/13 
>>>  

============= RESTART: G:/Python27/abcd-tersler-top-m-bolu-n.py ============= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d) dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 40 
m/n oranında m kaç olsun : 73 
m/n oranında n kaç olsun : 37 
>>>  
 

============= RESTART: G:/Python27/abcd-tersler-top-m-bolu-n.py ============= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = (m ve n pozitif tam sayı)eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d) dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 40 
m/n oranında m kaç olsun : 17 
m/n oranında n kaç olsun : 9 
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/18 = 17/9 
>>> 
 
Örnek:  
a) Paydası    4 den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal olan doğal sayılar) olacak 
biçimde  [ 0 , 1 ] aralığındaki   tüm rasyonel sayıları küçükten büyüğe yazalım ve kaç tane olduğunu sayalım, 
 
b) Paydası   4  den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal olan doğal sayılar) olacak 
biçimde  [ 0 , 2 ] aralığındaki   tüm rasyonel sayıları küçükten büyüğe yazalım ve kaç tane olduğunu sayalım, 

c) Paydası   5  den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal olan doğal sayılar) olacak 
biçimde  [ 0 , 1 ] aralığındaki   tüm rasyonel sayıları yazalım ve kaç tane olduğunu sayalım, 
 
d) Bu sayı dizilerini dikkatlice inceleyelim, hepsinde de ortak bir özellik var mı araştıralım? 
 
e) Pekiiii!  Soruyu “Paydası   500  den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal olan doğal 
sayılar) olacak biçimde  [ 0 , 0.01 ] aralığındaki   tüm rasyonel sayıları yazalım ve kaç tane olduğunu 
sayalım…” olarak değiştirirsek soruya cevap verebilir miyiz? (Biraz sıkar değil miiiiii? :) 

f) e) şıkkını genelleyerek  “Paydası    n  den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal olan 
doğal sayılar) olacak biçimde, r reel sayı olmak üzere;   [ 0 , r ] aralığındaki   tüm rasyonel sayıları küçükten 
büyüğe yazdıran ve kaç tane olduğunu sayarak raporlayan bir bilgisayar programı yazalım. Böylece e) 
şıkkını da çözümlemiş oluruz. 
 
g) f) şıkkını daha da genelleyerek “Paydası    n  den küçük ya da eşit a/b biçimindeki (a ile b aralarında asal 
olan doğal sayılar) olacak biçimde, r1 ve r2  reel sayılar olmak üzere;   [ r1 , r2 ] aralığındaki   tüm rasyonel 
sayıları küçükten büyüğe yazdıran ve kaç tane olduğunu sayarak raporlayan bir bilgisayar programı yazalım.  
 
Çözüm: 
a) şıkkını çözmek çocuk oyuncağı işte cevabı olan sayı dizisi;  
n=4 ; [0, 1] ---> 1/3, 1/2, 2/3, 1/1   tam 4 elemanlı bir dizi. 
 
b) şıkkını çözmek çok zor sanki,  biraz muhakeme ile işte istenen sayı dizisi;  
n=4 ; [0, 2] ---> 1/3, 1/2, 2/3, 1/1, 4/3, 3/2, 5/3, 2/1  tam 8 elemanlı bir dizi. 

c) Ohooo sen bunlara soru mu diyorsun, zihinden yaptım işte sorduğun sayı dizisi, 
n=5 ; [0, 1] ---> 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 1/1 tam 6 elemanlı bir dizi. 
 
e) Ha! Ha! Ha! Buldum işte işin sırrını; dizinin terimlerini küçükten büyüğe sıraladığımızda ardışık terimlerin 
çaprazlama çarpımlar (yani içler – dışlar çarpımı) farkı  daima 1 çıkıyor değil mi? Ne zekiyim be! 
 
e) Şeyyy! Pardon! Ne demiştiniz? 500 mü?  [0, 0.01] aralığı mı? Nasıl yani??? *##${[]} 



                                                                                                                                                                                                 
93 
 

n=500; [0, 0.1] ??? *##${[]} Böyle soru mu olur be kardeşim????? 
 
f) O zaman ben de Python hazretlerine giderim yaparım aşağıdaki programı çalıştırırım; keyifle sonuçlarına 
bakarım. Nasıl mı? Aha şöyle…! 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
def obeb(a,b): 
    b1=[];b2=[] 
    for i in range(1,a+1): 
        if a%i==0: 
            b1=b1+[i] 
                       
    for i in range(1,b+1): 
        if b%i==0: 
            b2=b2+[i] 
    b1=set(b1);b2=set(b2);obeb=b1.intersection(b2);obeb=max(obeb); 
    return obeb 
 
print("Bu program paydasi n ye esit ya da n den kucuk olan a/b bicimindeki (a ile b dogal"); 
print("sayilari aralarinda asal) [ 0 , k ] araligindaki  tum rasyonel sayilarin"); 
print("sayisini bulur ve  sirali olarak listeler...! "); 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi") 
n=input("\nRasyonel sayinin paydasi n kaç olsun  : ") 
k=input("k ust sinir degeri kaç olsun  : ") 
liste=[] 
for a in range(1,int(k*n)+1): 
    for b in range(1,n+1): 
        if float(a)/float(b)<=k: 
            sa=a/obeb(a,b);sb=b/obeb(a,b) 
            liste.append((sa,sb)) 
liste=set(liste);liste=list(liste);liste.sort(); 
 
for i in range(0,len(liste)): 
    for j in range(i,len(liste)): 
        if float(liste[i][0])/float(liste[i][1])>float(liste[j][0])/float(liste[j][1]): 
            liste.insert(i,liste[j]);liste.pop(j+1);liste.insert(j+1,liste[i+1]);liste.pop(i+1) 
say=0; 
for i in range(0,len(liste)): 
    for j in range(0,1): 
        say=say+1;print"%d ==> %d / %d "%(say,liste[i][j],liste[i][j+1]); 
        if say%40==0: 
            devam=raw_input("\nDevam için (Enter)\n") 

        print"\n\nGörüldüğü gibi, paydası %d den küçük veya esit ve (0, %.3f) aralığında olan rasyonel sayılar 
tam %d tanedir ..."%(n,k,say) 
 
İşte program bu! Hadi hadi çalıştıralım bakalım e) şıkkının sonucu ne olacak? 
 
======= RESTART: G:\Python27\paydasi-n-den-kucuk-a-bolu-b-sayilari.py ======= 
Bu program paydasi n ye esit ya da n den kucuk olan a/b bicimindeki (a ile b dogal 
sayilari aralarinda asal) [ 0 , k ] araligindaki  tum rasyonel sayilarin 
sayisini bulur ve  sirali olarak listeler...!  

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 
Rasyonel sayinin paydasi n kaç olsun  : 500 
k ust sinir degeri kaç olsun  : 0.01 
1 ==> 1 / 500  
2 ==> 1 / 499  
3 ==> 1 / 498  
4 ==> 1 / 497  
5 ==> 1 / 496  
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6 ==> 1 / 495  
7 ==> 1 / 494  
8 ==> 1 / 493  
9 ==> 1 / 492  
10 ==> 1 / 491  
11 ==> 1 / 490  
12 ==> 1 / 489  
13 ==> 1 / 488  
14 ==> 1 / 487  
15 ==> 1 / 486  
16 ==> 1 / 485  
17 ==> 1 / 484  
18 ==> 1 / 483  
19 ==> 1 / 482  
20 ==> 1 / 481  
21 ==> 1 / 480  
22 ==> 1 / 479  
23 ==> 1 / 478  
24 ==> 1 / 477  
25 ==> 1 / 476  
26 ==> 1 / 475  
27 ==> 1 / 474  
28 ==> 1 / 473  
29 ==> 1 / 472  
30 ==> 1 / 471 
…  
 

248 ==> 1 / 253  
249 ==> 1 / 252  
250 ==> 1 / 251  
251 ==> 1 / 250  
252 ==> 2 / 499  
253 ==> 1 / 249  
254 ==> 2 / 497  
255 ==> 1 / 248  
256 ==> 2 / 495  
257 ==> 1 / 247  
258 ==> 2 / 493  
259 ==> 1 / 246  
260 ==> 2 / 491  
261 ==> 1 / 245  
262 ==> 2 / 489  
263 ==> 1 / 244  
264 ==> 2 / 487  
265 ==> 1 / 243  
266 ==> 2 / 485  
267 ==> 1 / 242  
268 ==> 2 / 483  
269 ==> 1 / 241  
270 ==> 2 / 481  
271 ==> 1 / 240  
272 ==> 2 / 479  
273 ==> 1 / 239  
274 ==> 2 / 477  
275 ==> 1 / 238  
276 ==> 2 / 475  
277 ==> 1 / 237  
… 
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413 ==> 1 / 169  
414 ==> 2 / 337  
415 ==> 1 / 168  
416 ==> 2 / 335  
417 ==> 1 / 167  
418 ==> 3 / 500  
419 ==> 2 / 333  
420 ==> 3 / 499  
421 ==> 1 / 166  
422 ==> 3 / 497  
423 ==> 2 / 331  
424 ==> 3 / 496  
425 ==> 1 / 165  
426 ==> 3 / 494  
427 ==> 2 / 329 
428 ==> 3 / 493  
429 ==> 1 / 164  
430 ==> 3 / 491  
431 ==> 2 / 327  
432 ==> 3 / 490  
433 ==> 1 / 163  
434 ==> 3 / 488  
435 ==> 2 / 325  
436 ==> 3 / 487  
437 ==> 1 / 162  
438 ==> 3 / 485  
439 ==> 2 / 323  
440 ==> 3 / 484  
 
Devam için (Enter) 
… 
 

707 ==> 3 / 314  
708 ==> 2 / 209  
709 ==> 3 / 313  
710 ==> 4 / 417  
711 ==> 1 / 104  
712 ==> 4 / 415  
713 ==> 3 / 311  
714 ==> 2 / 207  
715 ==> 3 / 310  
716 ==> 4 / 413  
717 ==> 1 / 103  
718 ==> 4 / 411  
719 ==> 3 / 308  
720 ==> 2 / 205  

Devam için (Enter) 

721 ==> 3 / 307  
722 ==> 4 / 409  
723 ==> 1 / 102  
724 ==> 4 / 407  
725 ==> 3 / 305  
726 ==> 2 / 203  
727 ==> 3 / 304  
728 ==> 4 / 405  
729 ==> 1 / 101  
730 ==> 4 / 403  
731 ==> 3 / 302  
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732 ==> 2 / 201  
733 ==> 3 / 301  
734 ==> 4 / 401  
735 ==> 1 / 100  

Görüldüğü gibi, paydası 500 den küçük veya esit ve (0, 0.010) aralığında olan rasyonel sayılar tam 735 
tanedir ... 
 
 
g) Yine programımız f) şıkkına çok benzer olacaktır. İşte program aşağıda..! 
 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
def obeb(a,b): 
    b1=[];b2=[] 
    for i in range(1,a+1): 
        if a%i==0: 
            b1=b1+[i] 
                      
    for i in range(1,b+1): 
        if b%i==0: 
            b2=b2+[i] 
    b1=set(b1);b2=set(b2);obeb=b1.intersection(b2);obeb=max(obeb); 
    return obeb 

 
print("Bu program paydasi n ye esit ya da n den kucuk olan a/b bicimindeki (a ile b dogal"); 
print("sayilari aralarinda asal) [ r1 , r2 ] araligindaki  tum rasyonel sayilarin"); 
print("sayisini bulur ve  sirali olarak listeler...! "); 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi") 
n=input("\nRasyonel sayinin paydasi n kaç olsun  : ") 
r1=input("r1 alt sinir degeri kaç olsun  : ") 
r2=input("r2 ust sinir degeri kaç olsun  : ") 
liste=[] 
 
for a in range(1,int(n*r2)+1): 
    for b in range(1,n+1): 
        if (float(a)/float(b)<=r2) & (float(a)/float(b)>=r1): 
            sa=a/obeb(a,b);sb=b/obeb(a,b) 
            liste.append((sa,sb)) 
liste=set(liste);liste=list(liste);liste.sort(); 

for i in range(0,len(liste)): 
    for j in range(i,len(liste)): 
        if float(liste[i][0])/float(liste[i][1])>float(liste[j][0])/float(liste[j][1]): 
            liste.insert(i,liste[j]);liste.pop(j+1);liste.insert(j+1,liste[i+1]);liste.pop(i+1) 
say=0; 
for i in range(0,len(liste)): 
    for j in range(0,1): 
        say=say+1;print"%d ==> %d / %d "%(say,liste[i][j],liste[i][j+1]); 
        if say%40==0: 
            devam=raw_input("\nDevam için (Enter)\n") 

         
print"\n\nGörüldüğü gibi, paydası %d den küçük veya esit ve (%.3f, %.3f) reel sayi aralığında olan rasyonel 

sayılar tam %d tanedir ..."%(n,r1,r2,say) 
 
 

 
Haydi bi deneme yaparak; mesela paydası 1000 den küçük ya da eşit ve [3, 3.01]  arasındaki rasyonel 
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sayıları ve kaç tane olduklarını sıralı olarak bulduralım.  
 
Hayda bre! Çalıştır Python kodlarını…! 
 
==== RESTART: G:/Python27/paydasi-n-den-kucuk-a-bolu-b-sayilari-r1-r2.py ==== 
Bu program paydasi n ye esit ya da n den kucuk olan a/b bicimindeki (a ile b dogal 
sayilari aralarinda asal) [ r1 , r2 ] araligindaki  tum rasyonel sayilarin 
sayisini bulur ve  sirali olarak listeler...!  
 
    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Rasyonel sayinin paydasi n kaç olsun  : 1000 
r1 alt sinir degeri kaç olsun  : 3 
r2 ust sinir degeri kaç olsun  : 3.01 
 
1 ==> 3 / 1  
2 ==> 3001 / 1000  
3 ==> 2998 / 999  
4 ==> 2995 / 998  
5 ==> 2992 / 997  
6 ==> 2989 / 996  
7 ==> 2986 / 995  
8 ==> 2983 / 994  
9 ==> 2980 / 993  
10 ==> 2977 / 992  
11 ==> 2974 / 991  
12 ==> 2971 / 990  
13 ==> 2968 / 989  
14 ==> 2965 / 988  
15 ==> 2962 / 987  
16 ==> 2959 / 986  
17 ==> 2956 / 985  
18 ==> 2953 / 984  
19 ==> 2950 / 983  
20 ==> 2947 / 982  
21 ==> 2944 / 981  
22 ==> 2941 / 980  
23 ==> 2938 / 979  
24 ==> 2935 / 978  
25 ==> 2932 / 977  
26 ==> 2929 / 976  
27 ==> 2926 / 975  
28 ==> 2923 / 974  
29 ==> 2920 / 973  
30 ==> 2917 / 972  
31 ==> 2914 / 971  
32 ==> 2911 / 970  
33 ==> 2908 / 969  
34 ==> 2905 / 968  
35 ==> 2902 / 967  
36 ==> 2899 / 966  
37 ==> 2896 / 965 
…  
 
2994 ==> 1523 / 506  
2995 ==> 1827 / 607  
2996 ==> 2131 / 708  
2997 ==> 2435 / 809  
2998 ==> 2739 / 910  
2999 ==> 304 / 101  
3000 ==> 2733 / 908  
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Devam için (Enter) 
 
3001 ==> 2429 / 807  
3002 ==> 2125 / 706 
3003 ==> 1821 / 605  
3004 ==> 1517 / 504  
3005 ==> 2730 / 907  
3006 ==> 1213 / 403  
3007 ==> 2122 / 705  
3008 ==> 909 / 302  
3009 ==> 2423 / 805  
3010 ==> 1514 / 503  
3011 ==> 2119 / 704  
3012 ==> 2724 / 905  
3013 ==> 605 / 201  
3014 ==> 2721 / 904  
3015 ==> 2116 / 703  
3016 ==> 1511 / 502  
3017 ==> 2417 / 803  
3018 ==> 906 / 301  
3019 ==> 2113 / 702  
3020 ==> 1207 / 401  
3021 ==> 2715 / 902  
3022 ==> 1508 / 501  
3023 ==> 1809 / 601  
3024 ==> 2110 / 701  
3025 ==> 2411 / 801  
3026 ==> 2712 / 901  
3027 ==> 301 / 100  

Görüldüğü gibi, paydası 1000 den küçük veya esit ve (3.000, 3.010) reel sayi aralığında olan rasyonel sayılar 
tam 3027 tanedir 

... 

 
 
Matematikte  ve Geometride tam sayılar hep ilgi çekmiştir. 
 
Mesela,  daha önce incelediğimiz gibi, çarpmaya göre tersleri  toplamı olan üç sayının toplamı, dört sayının 
toplamı, beş sayının toplamı 1 eder mi? Bu saylar hangileridir?   
 
Mesela, üç kenar uzunluğu ve bir açısının ölçüsü (derece olarak ) tam sayı olan üçgenler var mıdır? Varsa 
bu üçgenlerin kenar uzunlukları nedir ve kaç tanedir? 
 
Mesela, Bir üçgenin iç bölgesinde alınan noktayı köşelere birleştirdiğimizde üç köşede oluşan 6 tane açının 
tümü de tam sayı olabilir mi? Böyle üçgenler hangileridir ve kaç tanedir? 
… 
Bu ve bunun gibi sorular çoğaltılabilir.  
Bu son iki soruya cevap arayalım bakalım nelerle karşılaşacağız? 
 
Örnek:    
Üç kenar uzunluğu ve bir açısının ölçüsü (derece olarak ) tam sayı olan üçgenler var mıdır? Varsa bu 
üçgenlerin kenar uzunlukları nedir ve kaç tanedir? 

  
 
Çözüm:  
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Şekildeki üçgenin kenarları a, b, c ve bir açısı  A olsun. Bu dört değerin de tam sayı olmasını istiyoruz. 
 
Kosinüs teoremini a kenarı için yazalım: 

a
2
 =b

2
 +c

2
 -2bc.cos A 

Burada cos A çarpanı  0 veya 1/2  veya -1/2 olması durumunda a, b, c uzunluk değerlerinin tam sayı olması 
mümkündür. Bu üç durumu inceleyelim: 
 
a) cos A = 0 ise A açısının ölçüsü 90 olur. Bu durumda denklem; 

 a
2
 = b

2
 + c

2
  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir ki bunu daha önce (Pisagor 

üçlüleri) probleminde çözümlemiştik. 
 
b) cos A = 1/2  ise A açısının ölçüsü 60 olur. Bu durumda denklem; 

a
2
 = b

2
 + c

2
 – bc  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir. 

 
c) cos A = -1/2  ise A açısının ölçüsü 120 olur. Bu durumda denklem; 

a
2
 = b

2
 + c

2
 + bc  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir. 

 
Haydi Python kodlarını yazalım ve çalıştıralım. 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print("Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır."); 
print("Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur."); 
print("cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir...") 
print("Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ...") 
print("Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ...") 
print("Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ...") 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi\n") 
m=input("Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? ") 
n=input("Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? ") 
A=input("\nTam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : ") 
say=0; 
if A==60: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
                if a**2==b**2+c**2-b*c: 
                    if a!=b & b>c :  
                        say=say+1; 
                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
elif A==90: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
                if a**2==b**2+c**2: 
                    if b>c: 
                        say=say+1; 
                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,c,b,a) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
elif A==120: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
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                if a**2==b**2+c**2+b*c: 
                    if b>c: 
                        say=say+1; 
                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
else: 
    print"Lütfen açı değerini 60, 90 veya 120 giriniz..!" 
 
İşte kodlar bu kadar! Hadi çalıştıralım ve çeşitli değerler girerek sonuçları görelim… 
 
 
 

=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 1 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 100 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 60 
 1 ==> (7, 8, 3)  
 2 ==> (7, 8, 5)  
 3 ==> (13, 15, 7)  
 4 ==> (13, 15, 8)  
 5 ==> (14, 16, 6)  
 6 ==> (14, 16, 10)  
 7 ==> (19, 21, 5)   
 8 ==> (19, 21, 16)  
 9 ==> (21, 24, 9)  
 10 ==> (21, 24, 15)  
 11 ==> (26, 30, 14)  
 12 ==> (26, 30, 16)  
 13 ==> (28, 32, 12)  
 14 ==> (28, 32, 20)  
 15 ==> (31, 35, 11)  
 16 ==> (31, 35, 24)  
 17 ==> (35, 40, 15)  
 18 ==> (35, 40, 25)  
 19 ==> (37, 40, 7)  
 20 ==> (37, 40, 33)  
 21 ==> (38, 42, 10)  
 22 ==> (38, 42, 32)  
 23 ==> (39, 45, 21)  
 24 ==> (39, 45, 24)  
 25 ==> (42, 48, 18)  
 26 ==> (42, 48, 30)  
 27 ==> (43, 48, 13)  
 28 ==> (43, 48, 35)  
 29 ==> (49, 55, 16)  
 30 ==> (49, 55, 39)  
 31 ==> (49, 56, 21)  
 32 ==> (49, 56, 35)  
 33 ==> (52, 60, 28)  
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 34 ==> (52, 60, 32)  
 35 ==> (56, 64, 24)  
 36 ==> (56, 64, 40)  
 37 ==> (57, 63, 15)  
 38 ==> (57, 63, 48)  
 39 ==> (61, 65, 9)  
 40 ==> (61, 65, 56)  
Devam için (Enter!) 
 41 ==> (62, 70, 22)  
 42 ==> (62, 70, 48)  
 43 ==> (63, 72, 27)  
 44 ==> (63, 72, 45)  
 45 ==> (65, 75, 35)  
 46 ==> (65, 75, 40)  
 47 ==> (67, 77, 32)  
 48 ==> (67, 77, 45)  
 49 ==> (70, 80, 30)  
 50 ==> (70, 80, 50)  
 51 ==> (73, 80, 17)  
 52 ==> (73, 80, 63)  
 53 ==> (74, 80, 14)  
 54 ==> (74, 80, 66)  
 55 ==> (76, 84, 20)  
 56 ==> (76, 84, 64)  
 57 ==> (77, 88, 33)  
 58 ==> (77, 88, 55)  
 59 ==> (78, 90, 42)  
 60 ==> (78, 90, 48)  
 61 ==> (79, 91, 40)  
 62 ==> (79, 91, 51)  
 63 ==> (84, 96, 36)  
 64 ==> (84, 96, 60)  
 65 ==> (86, 96, 26)  
 66 ==> (86, 96, 70)  
 67 ==> (91, 96, 11)  
 68 ==> (91, 96, 85)  
 69 ==> (91, 99, 19)  
 70 ==> (91, 99, 80)  
>>>  
 
 
 
Vay be, kenar uzunlukları 1 birim ile 100 birim arasında tam sayı  ve bir açısı 60 olan tam 70 tane üçgen 
varmış… 
  

=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 20 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 50 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 90 
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 1 ==> (20, 21, 29)  
 2 ==> (21, 28, 35)  
 3 ==> (24, 32, 40)  
 4 ==> (27, 36, 45)  
 5 ==> (30, 40, 50)  
>>> 
 
Aaaa!  kenar uzunlukları 20 birim ile 50 birim arasında tam sayı  ve bir açısı 90 olan sadece  5 tane üçgen 
varmış… 
 
 
=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 10 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 50 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 120 
 1 ==> (26, 16, 14)  
 2 ==> (28, 20, 12)  
 3 ==> (31, 24, 11)  
 4 ==> (35, 25, 15)  
 5 ==> (38, 32, 10)  
 6 ==> (39, 24, 21)  
 7 ==> (42, 30, 18)  
 8 ==> (43, 35, 13)  
 9 ==> (49, 35, 21)  
 10 ==> (49, 39, 16)  
>>>  
 
İşte görüldüğü gibi  kenar uzunlukları 10 birim ile 50 birim arasında tam sayı  ve uzun kenar karşısındaki 
açısı 120 olan  10 tane üçgen varmış… 
 
 
Biraz da Geometri problemi çözelim … 

Örnek:    Aşağıdaki şekilde x açısı kaç derecedir? 

 

Hadi bakalım… 
 
Trigonometrik Ceva Teoremi: 
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ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan her hangi bir P noktasını köşelere birleştirdiğimizde oluşan açıların, bir 
dönme yönüne  göre, birer atlayarak sinüsleri çarpımı birbirine eşittir. 
 

Yani sin a
 
1 . sin b

 
1 .sin c

 
1 = sin a

 
2 . sin b

 
2 . sin c

 
2    dir. 

 
- Hadi hadi ispatla da görelim…! 
- Kardeş, ispatlarım ama bunun için öncelikle “Sinüs Teoremi”ni bilmen gerekiyor. 
- Sen de kıvırmasana; o da  ne ki? 
- Bak aşağıya görürsün ne olduğunu. 
 
Sinüs Teoremi: 
Bir üçgende bir kenar uzunluğunun karşısındaki açının sinüsüne oranı daima sabit ve değeri üçgenin çevrel 
çemberinin çap uzunluğuna eşittir. 
 
İspat:  
  

ABC üçgenini, çevrel çemberini ve A dan 
geçen çapını çizelim. 
B açısıyla D açısı aynı AC yayını görüyor 
mu? O zaman m(B) = m(D) dir. 
 
[AD] çap olduğundan m(ACD) = 90 dir. 

ADC dik üçgeninde Sin D = 
b

2R olur. 

Yani Sin B = 
b

2R buradan da 
b

Sin B  = 2R 

olur. 

Benzer şeyleri diğer açılar için de 
yaparsak;  

a
Sin A = 

b
Sin B  = 

c
Sin C  = 2R    

 
elde edilir. Böylece ispat tamamdır. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trigonometrik Ceva Teoremi’nin İspatı: 
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Yukarıdaki şekilde PBC , PAC ve PAB üçgenlerindeki IPAI, IPB ve IPCI kenarlarına  dönüşümlü olarak sinüs 
teoremi uygulayalım:  
 

IPBI
IPCI  = 

sin c 
 
1

sin b
 
2

  ,  
IPCI
IPAI  = 

sin a 
 
1

sin c
 
2

 ,  
IPAI
IPBI  = 

sin b
 
1

sin a
 
2

   

 
Bu oranları taraf tarafa çarparsak; 

 1 = 
sin c 

 
1

sin b
 
2

  . 
sin a 

 
1

sin c
 
2

 .   
sin b

 
1

sin a
 
2

   Buradan da   sin a
 
1 . sin b

 
1 .sin c

 
1 = sin a

 
2 . sin b

 
2 . sin c

 
2   elde edilir. 

 
- Eeee, nolmuş yani “Trigonometrik  Ceva Teoremi”ni ispatladıysan? Bana ne, ne işe yarayacak sanki?  
- Bir çok uygun geometri sorusunda işe yarayabilir, üçgende açı hesaplamalarında kullanılabilir, üçgende 
açılarla ilgili “kök söktüren açı problemleri”ni elde etmede işe yarayabilir… 

Mesela yukarıda ispatı yaparken kullandığımız şekildeki  a
 
1 ,  b

 
1 , c

 
1,  a

 
2 , b

 
2, c

 
2 açılarının altısının da tam 

sayı olan durumlar araştırılarak, bunların neler ve kaç tane olduğu bulunabilir ki her biri gerçekten “kök 
söktüren” türde “Matematik Olimpiyatlarında” sorulabilecek tarzda  sorulardır…  
 
Böyle soruları değişik kaynaklarda ya da sınav sorularında karşılaşmış olabilirsiniz, belki 3, belki 5, belki de 
15 kadar soruyla haşır neşir olmuş olabilirsiniz . Peki, hiçbir yerde görmediğiniz yüzlerce hatta binlerce (veya 
ne kadar varsa) bu tarz soruları  bilgisayar desteğinde araştırıp bulamaz mıyız? Böylece “olimpik seviyede 
kök söktüren” zengin bir arşive sahip olabiliriz… Yalnız dikkat, özel durumdaki basit soruları, sorudan 

saymıyoruz. Mesela  a
 
1=50 ,  a

 
2= 50, b

 
1=25 , b

 
2=25, c

 
1=15,   c

 
2=15 veya  

a
 
1=50 ,  a

 
2= 30, b

 
1=10 , b

 
2=50, c

 
1=30,   c

 
2=10 … gibi basit sorular olmayacak. Yani 6 tane açıdan 

ikişerli olarak üç çift aynı değer olmayacak. 

Mesela (a
 
1=33 , a

 
2=48 , b

 
1=9 , b

 
2=15, c

 
1=54, c

 
2=21 )  veya (a1=69 , a2=42 , b1=9 , b2=30, c1=21, c2=9 ) 

veya (a1=30 , a2=18 , b1=9 , b2=39, c1=63, c2=21 ) … gibi olabilir.  
 

Hatta siz de bir çok deneme yaparak uygun sıralı (a
 
1 ,  a

 
2 , b

 
1 , b

 
2, c

 
1,  c

 
2) tam sayı altılıları bulabilirsiniz. 

 
(Tabii on milyonlarca deneme içinden uygun olanları bulabilirseniz… :)))   
 
 
Peki olası yukarıdaki örneklere benzer tüm durumları öğrenmek istersek ne yapacağız? 
 
Örnek:  

Aşağıdaki şekilde verilen  (a
 
1 ,  a

 
2 , b

 
1 , b

 
2, c

 
1,  c

 
2) açılarının tümü tam sayı  olan kaç tane sıralı altılısı 



                                                                                                                                                                                                 
105 
 

vardır, bulalım? 
 

 
 
Çözüm:  
 
Peki o zaman gelsin tam sayılı özel açılı üçgenlerin sıralı altılılarını veren Python kodları…! 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
import math; 
print"ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan bir P noktasını köşelere birleştirdiğimizde" 
print"köşelerde meydana gelen açılara (saatin ters dönme yönünde)a1, a2, b1, b2, c1, c2 olarak 
isimlendirelim." 
print"Bu program b1, b2, c1, c2 açılarını 1 ila 89 derece arası değerler aldığında a1 ve a2 açılarının tam sayı 
olan durumlarını bulur." 
p=math.pi;say=0; 
for b1 in range(1,90): 
    for b2 in range(b1,90): 
        for c1 in range(1,90): 
            for c2 in range(1,90): 
                t=180-b1-b2-c1-c2 
                for a1 in range(1,t): 
                    s1=math.sin(a1*p/180)*math.sin(b1*p/180)*math.sin(c1*p/180); 
                    s2=math.sin((t-a1)*p/180)*math.sin(b2*p/180)*math.sin(c2*p/180); 
                    s1=math.trunc(10**15*s1);s2=math.trunc(10**15*s2); 
                    if s1==s2: 
                        yedek=set([a1,t-a1,b1,b2,c1,c2]);l=len(yedek); 
                        if l>=4: 
                            say=say+1; 
                            print"%d  (a1=%d , a2=%d , b1=%d , b2=%d, c1=%d, c2=%d )"%(say,a1,t-a1,b1,b2,c1,c2) 
 
 Siz de bu kodları yazıp çalıştırdığınızda 3-4 saat ( bilgisayarınızın işlemci hızına bağlı olarak bu süre 
değişebilir) bekleme sabrını gösterebilirseniz 3823 tam sayı altılıların tümünü elde edebilirsiniz. 
 
Bu sonuçlardan her hangi birini, sorun birine, uğraşsın çözümünü bulacağım diye saatlerce ya da günlerce… 

Tabii soruyu sorarken şeklini çizerek, sadece  b
 
1 , b

 
2, c

 
1,  c

 
2 değerlerini verip ya a

 
1 değerini ya da   a

 
2 

değerini sorabilirsiniz. 

Veya (a
 
1 ,  a

 
2 , b

 
1 , b

 
2, c

 
1,  c

 
2) sıralı altılılarından herhangi dördünü verip geri kalan iki değerden birini 

sorabilirsiniz.  
 
Haydi geometri konusunda iddialı ve “hava atan” arkadaşların  “havasını söndürmeye”!.  
Hadi, hadi bu kıyağımı unutmayın… Teşekkür edin yeter, ücret filan istemez!:)))  
 

1 (a1=61 , a2=58 , b1=1 , b2=1, c1=29, c2=30 ) 
2 (a1=61 , a2=30 , b1=1 , b2=1, c1=29, c2=58 ) 
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3 (a1=58 , a2=61 , b1=1 , b2=1, c1=30, c2=29 ) 
4 (a1=58 , a2=29 , b1=1 , b2=1, c1=30, c2=61 ) 
5 (a1=30 , a2=61 , b1=1 , b2=1, c1=58, c2=29 ) 
6 (a1=30 , a2=29 , b1=1 , b2=1, c1=58, c2=61 ) 
7 (a1=29 , a2=58 , b1=1 , b2=1, c1=61, c2=30 ) 
8 (a1=29 , a2=30 , b1=1 , b2=1, c1=61, c2=58 ) 
9 (a1=91 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=28, c2=28 ) 

10 (a1=91 , a2=28 , b1=1 , b2=2, c1=28, c2=30 ) 
11 (a1=89 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=29, c2=29 ) 
12 (a1=89 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=29, c2=30 ) 
13 (a1=87 , a2=31 , b1=1 , b2=2, c1=30, c2=29 ) 
14 (a1=87 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=30, c2=31 ) 
15 (a1=30 , a2=31 , b1=1 , b2=2, c1=87, c2=29 ) 
16 (a1=30 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=87, c2=31 ) 
17 (a1=29 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=89, c2=29 ) 
18 (a1=29 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=89, c2=30 ) 
19 (a1=61 , a2=31 , b1=1 , b2=3, c1=56, c2=28 ) 
20 (a1=61 , a2=28 , b1=1 , b2=3, c1=56, c2=31 ) 
…  

1001 (a1=98 , a2=14 , b1=8 , b2=16, c1=14, c2=30 ) 
1002 (a1=82 , a2=30 , b1=8 , b2=16, c1=22, c2=22 ) 
1003 (a1=82 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=22, c2=30 ) 
1004 (a1=66 , a2=38 , b1=8 , b2=16, c1=30, c2=22 ) 
1005 (a1=66 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=30, c2=38 ) 
1006 (a1=41 , a2=71 , b1=8 , b2=16, c1=33, c2=11 ) 
1007 (a1=41 , a2=11 , b1=8 , b2=16, c1=33, c2=71 ) 
1008 (a1=33 , a2=71 , b1=8 , b2=16, c1=41, c2=11 ) 
1009 (a1=33 , a2=11 , b1=8 , b2=16, c1=41, c2=71 ) 
1010 (a1=30 , a2=38 , b1=8 , b2=16, c1=66, c2=22 ) 
1011 (a1=30 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=66, c2=38 ) 
1012 (a1=22 , a2=30 , b1=8 , b2=16, c1=82, c2=22 ) 
1013 (a1=22 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=82, c2=30 ) 
1014 (a1=101 , a2=30 , b1=8 , b2=22, c1=11, c2=8 ) 
1015 (a1=101 , a2=8 , b1=8 , b2=22, c1=11, c2=30 ) 
1016 (a1=30 , a2=94 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=4 ) 
1017 (a1=82 , a2=30 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=16 ) 
1018 (a1=82 , a2=16 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=30 ) 
1019 (a1=22 , a2=94 , b1=8 , b2=22, c1=30, c2=4 ) 
1020 (a1=44 , a2=68 , b1=8 , b2=22, c1=30, c2=8 ) 

…  
3804 (a1=18 , a2=15 , b1=54 , b2=75, c1=9, c2=9 ) 
3805 (a1=18 , a2=9 , b1=54 , b2=75, c1=9, c2=15 ) 
3806 (a1=9 , a2=15 , b1=54 , b2=75, c1=18, c2=9 ) 
3807 (a1=9 , a2=9 , b1=54 , b2=75, c1=18, c2=15 ) 
3808 (a1=30 , a2=28 , b1=56 , b2=62, c1=2, c2=2 ) 
3809 (a1=30 , a2=2 , b1=56 , b2=62, c1=2, c2=28 ) 
3810 (a1=2 , a2=28 , b1=56 , b2=62, c1=30, c2=2 ) 
3811 (a1=2 , a2=2 , b1=56 , b2=62, c1=30, c2=28 ) 
3812 (a1=15 , a2=18 , b1=57 , b2=69, c1=12, c2=9 ) 
3813 (a1=15 , a2=9 , b1=57 , b2=69, c1=12, c2=18 ) 
3814 (a1=12 , a2=18 , b1=57 , b2=69, c1=15, c2=9 ) 
3815 (a1=12 , a2=9 , b1=57 , b2=69, c1=15, c2=18 ) 
3816 (a1=21 , a2=12 , b1=57 , b2=75, c1=6, c2=9 ) 
3817 (a1=21 , a2=9 , b1=57 , b2=75, c1=6, c2=12 ) 
3818 (a1=6 , a2=12 , b1=57 , b2=75, c1=21, c2=9 ) 
3819 (a1=6 , a2=9 , b1=57 , b2=75, c1=21, c2=12 ) 
3820 (a1=30 , a2=29 , b1=58 , b2=61, c1=1, c2=1 ) 3821 (a1=30 , a2=1 , b1=58 , b2=61, c1=1, c2=29 ) 
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Sayıların Arkadaşlığı: 
 Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının da kendisi hariç tüm  bölenleri toplamı 
birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar' denir. 
 

 
Örneğin;  ilk arkadaş sayı ikilisi (220,284) tür.  
Çünkü 220 nin kendisi hariç tüm bölenleri toplamı; 
 
220 ==> 1+2+4 +5 +10+ 11+20+22 +44 + 55+110 = 284 

284 ün kendisi hariç tüm bölenleri toplamı 
284 ==>1+ 2+4 +71+142 = 220   dir. 
 
 
Örnek: 
Acaba 2 ile 50 000 arasında arkadaş olan sayılar hangi çiftlerdir? Bulalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı" 
print"birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' bulmaya yarar." 

3822 (a1=1 , a2=29 , b1=58 , b2=61, c1=30, c2=1 ) 
3823 (a1=1 , a2=1 , b1=58 , b2=61, c1=30, c2=29 ) 

 >>> 3823 tane üçgen... 
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bas=input("Hangi sayıdan başlanacak : ") 
son=input("Hangi sayıda  bitecek    : ") 
boltop=[] 
for a in range(bas,son+1): 
    at=0; 
    for i in range(1,int(a/2)+1): 
        if a%i==0: 
            at=at+i 
 boltop.append((a,at)) 
           for a in range(0,len(boltop)): 
    for b in range(a+1,len(boltop)): 
        if (boltop[a][0]==boltop[b][1])&(boltop[a][1]==boltop[b][0]): 
            print"\n(%d,%d)"%(boltop[a][0],boltop[b][0]) 
            print"%d ==>"%boltop[a][0], 
            for i in range(1,int(boltop[a][0]/2)+1): 
                if boltop[a][0]%i==0: 
                    print i," ", 
            print"\n%d ==>"%boltop[b][0], 
            for i in range(1,int(boltop[a][0])+1): 
                if boltop[b][0]%i==0: 
                    print i," ", 
            print"\n" 

             

İşte bu programımızı çalıştırdığımızda, istediğimiz değer aralığındaki “arkadaş sayı” çiftlerini, hem de kendisi 
haricindeki bölenleri de vererek bulur. Lütfen izleyin! 
 
================ RESTART: G:/Python27/arkadas-sayilar-b-s.py ================ 

Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' 
bulmaya yarar. 

Hangi sayıdan başlanacak : 2 
Hangi sayıda  bitecek    : 50000 

1 : (220,284) 
220 ==> 1   2   4   5   10   11   20   22   44   55   110    
284 ==> 1   2   4   71   142    

 
2 : (1184,1210) 
1184 ==>1   2   4   8   16   32   37   74   148   296   592    
1210 ==> 1   2   5   10   11   22   55   110   121   242   605    

 
 
3 : (2620,2924) 
2620 ==> 1   2   4   5   10   20   131   262   524   655   1310    
2924 ==> 1   2   4   17   34   43   68   86   172   731   1462    

 
4 : (5020,5564) 
5020 ==> 1   2   4   5   10   20   251   502   1004   1255   2510    
5564 ==> 1   2   4   13   26   52   107   214   428   1391   2782    

 
5 : (6232,6368) 
6232 ==> 1   2   4   8   19   38   41   76   82   152   164   328   779   1558   3116    
6368 ==> 1   2   4   8   16   32   199   398   796   1592   3184    

 
6 : (10744,10856) 
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10744 ==> 1   2   4   8   17   34   68   79   136   158   316   632   1343   2686   5372    
10856 ==> 1   2   4   8   23   46   59   92   118   184   236   472   1357   2714   5428    

 
7 : (12285,14595) 
12285 ==> 1   3   5   7   9   13   15   21   27   35   39   45   63   65   91   105   117   135   189   195   273   315   
351   455   585   819   945   1365   1755   2457   4095    
14595 ==> 1   3   5   7   15   21   35   105   139   417   695   973   2085   2919   4865    

 
8 : (17296,18416) 
17296 ==> 1   2   4   8   16   23   46   47   92   94   184   188   368   376   752   1081   2162   4324   8648    
18416 ==> 1   2   4   8   16   1151   2302   4604   9208    

 
2 ile 50000 arasında tam 8 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 

>>> 
 
 

Bakalım 50000 ile 100000 arasında hangi arkadaş sayı ikilileri varmış, görelim…? 
 
 
 
================ RESTART: G:/Python27/arkadas-sayilar-b-s.py ================ 
Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' 
bulmaya yarar. 
Hangi sayıdan başlanacak : 50000 
Hangi sayıda  bitecek    : 100000 

1 : (63020,76084) 
63020 ==> 1   2   4   5   10   20   23   46   92   115   137   230   274   460   548   685   1370   2740   3151   
6302   12604   15755   31510    
76084 ==> 1   2   4   23   46   92   827   1654   3308   19021   38042    

2 : (66928,66992) 
66928 ==> 1   2   4   8   16   47   89   94   178   188   356   376   712   752   1424   4183   8366   16732   
33464    
66992 ==> 1   2   4   8   16   53   79   106   158   212   316   424   632   848   1264   4187   8374   16748   
33496    

3 : (67095,71145) 
67095 ==> 1   3   5   7   9   15   21   27   35   45   63   71   105   135   189   213   315   355   497   639   945   
1065   1491   1917   2485   3195   4473   7455   9585   13419   22365    
71145 ==> 1   3   5   9   15   17   27   31   45   51   85   93   135   153   155   255   279   459   465   527   765   
837   1395   1581   2295   2635   4185   4743   7905   14229   23715    

4 : (69615,87633) 
69615 ==> 1   3   5   7   9   13   15   17   21   35   39   45   51   63   65   85   91   105   117   119   153   195   
221   255   273   315   357   455   585   595   663   765   819   1071   1105   1365   1547   1785   1989   3315   
4095   4641   5355   7735   9945   13923   23205    
87633 ==> 1   3   7   9   13   21   39   63   91   107   117   273   321   749   819   963   1391   2247   4173   
6741   9737   12519   29211    

5 : (79750,88730) 
79750 ==> 1   2   5   10   11   22   25   29   50   55   58   110   125   145   250   275   290   319   550   638   
725   1375   1450   1595   2750   3190   3625   7250   7975   15950   39875    
88730 ==> 1   2   5   10   19   38   95   190   467   934   2335   4670   8873   17746   44365    

50000 ile 100000 arasında tam 5 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
>>> 
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Peki 100 000 ile 200 000 arasındaki “arkadaş sayı” ikililerini görelim: 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 100000 
Hangi sayıda  bitecek    : 200000 

1 : (100485,124155) 
100485 ==> 1   3   5   7   9   11   15   21   29   33   35   45   55   63   77   87   99   105   145   165   203   231   
261   315   319   385   435   495   609   693   957   1015   1155   1305   1595   1827   2233   2871   3045   
3465   4785   6699   9135   11165   14355   20097   33495    
124155 ==> 1   3   5   9   15   31   45   89   93   155   267   279   445   465   801   1335   1395   2759   4005   
8277   13795   24831   41385    

2 : (122265,139815) 
122265 ==> 1   3   5   9   11   13   15   19   33   39   45   55   57   65   95   99   117   143   165   171   195   
209   247   285   429   495   585   627   715   741   855   1045   1235   1287   1881   2145   2223   2717   
3135   3705   6435   8151   9405   11115   13585   24453   40755    
139815 ==> 1   3   5   9   13   15   39   45   65   117   195   239   585   717   1195   2151   3107   3585   9321   
10755   15535   27963   46605    

3 : (122368,123152) 

122368 ==> 1   2   4   8   16   32   64   128   239   256   478   512   956   1912   3824   7648   15296   30592   
61184    
123152 ==> 1   2   4   8   16   43   86   172   179   344   358   688   716   1432   2864   7697   15394   30788   
61576    

4 : (141664,153176) 

141664 ==> 1   2   4   8   16   19   32   38   76   152   233   304   466   608   932   1864   3728   4427   7456   
8854   17708   35416   70832    
153176 ==> 1   2   4   8   41   82   164   328   467   934   1868   3736   19147   38294   76588    

5 : (142310,168730) 
142310 ==> 1   2   5   7   10   14   19   35   38   70   95   107   133   190   214   266   535   665   749   1070   
1330   1498   2033   3745   4066   7490   10165   14231   20330   28462   71155    
168730 ==> 1   2   5   10   47   94   235   359   470   718   1795   3590   16873   33746   84365    

6 : (171856,176336) 
171856 ==> 1   2   4   8   16   23   46   92   184   368   467   934   1868   3736   7472   10741   21482   42964   
85928    
176336 ==> 1   2   4   8   16   103   107   206   214   412   428   824   856   1648   1712   11021   22042   
44084   88168    

7 : (176272,180848) 
176272 ==> 1   2   4   8   16   23   46   92   184   368   479   958   1916   3832   7664   11017   22034   44068   
88136    
180848 ==> 1   2   4   8   16   89   127   178   254   356   508   712   1016   1424   2032   11303   22606   
45212   90424    

(Yaklaşık olarak bilgisayarın 5 saatlik çalışması sonucunda aşağıdaki rapor göründü…) 
 
100000 ile 200000 arasında tam 7 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Bu biçimde 100 000 aralıklarla devam edelim bakalım neler olacak? 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 200000 
Hangi sayıda  bitecek    : 300000 

200000 ile 300000 arasında tam 0 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 

(Allah Allah ne ilginç değil mi? ) 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 300000 
Hangi sayıda  bitecek    : 400000 
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1 : (308620,389924) 

308620 ==> 1   2   4   5   10   13   20   26   52   65   130   260   1187   2374   4748   5935   11870   15431   
23740   30862   61724   77155   154310    
389924 ==> 1   2   4   43   86   172   2267   4534   9068   97481   194962    

2 : (356408,399592) 

356408 ==> 1   2   4   8   13   23   26   46   52   92   104   149   184   298   299   596   598   1192   1196   
1937   2392   3427   3874   6854   7748   13708   15496   27416   44551   89102   178204    
399592 ==> 1   2   4   8   199   251   398   502   796   1004   1592   2008   49949   99898   199796    

300000 ile 400000 arasında tam 2 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 400000 
Hangi sayıda  bitecek    : 500000 

1 : (437456,455344) 
437456 ==> 1   2   4   8   16   19   38   76   152   304   1439   2878   5756   11512   23024   27341   54682   
109364   218728    
455344 ==> 1   2   4   8   16   149   191   298   382   596   764   1192   1528   2384   3056   28459   56918    
113836   227672    

2 : (469028,486178) 

469028 ==> 1   2   4   7   14   28   49   98   196   2393   4786   9572   16751   33502   67004   117257   
234514   486178 ==> 1   2   7   11   14   22   41   49   77   82   98   121   154   242   287   451   539   574   
847   902   1078   1694   2009   3157   4018   4961   5929   6314   9922   11858   22099   34727   44198   
69454   243089    
 
400000 ile 500000 arasında tam 2 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 500000 
Hangi sayıda  bitecek    : 600000 

1 : (503056,514736) 
 
503056 ==> 1   2   4   8   16   23   46   92   184   368   1367   2734   5468   10936   21872   31441   62882   
125764   251528    
514736 ==> 1   2   4   8   16   53   106   212   424   607   848   1214   2428   4856   9712   32171   64342   
128684   257368    

2 : (522405,525915) 
 
522405 ==> 1   3   5   9   13   15   19   39   45   47   57   65   95   117   141   171   195   235   247   285   423   
585   611   705   741   855   893   1235   1833   2115   2223   2679   3055   3705   4465   5499   8037   9165   
11115   11609   13395   27495   34827   40185   58045   104481   174135    
525915 ==> 1   3   5   9   13   15   29   31   39   45   65   87   93   117   145   155   195   261   279   377   403   
435   465   585   899   1131   1209   1305   1395   1885   2015   2697   3393   3627   4495   5655   6045   
8091   11687   13485   16965   18135   35061   40455   58435   105183   175305    

500000 ile 600000 arasında tam 2 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 600000 
Hangi sayıda  bitecek    : 700000 

1 : (600392,669688) 
 
600392 ==> 1   2   4   8   13   23   26   46   52   92   104   184   251   299   502   598   1004   1196   2008   
2392   3263   5773   6526   11546   13052   23092   26104   46184   75049   150098   300196    
669688 ==> 1   2   4   8   97   194   388   776   863   1726   3452   6904   83711   167422   334844    

2 : (609928,686072) 
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609928 ==> 1   2   4   8   11   22   29   44   58   88   116   232   239   319   478   638   956   1276   1912   
2552   2629   5258   6931   10516   13862   21032   27724   55448   76241   152482   304964    
686072 ==> 1   2   4   8   191   382   449   764   898   1528   1796   3592   85759   171518   343036    

3 : (624184,691256) 

624184 ==> 1   2   4   8   11   22   41   44   82   88   164   173   328   346   451   692   902   1384   1804   
1903   3608   3806   7093   7612   14186   15224   28372   56744   78023   156046   312092    
691256 ==> 1   2   4   8   71   142   284   568   1217   2434   4868   9736   86407   172814   345628    

4 : (643336,652664) 

643336 ==> 1   2   4   8   29   47   58   59   94   116   118   188   232   236   376   472   1363   1711   2726   
2773   3422   5452   5546   6844   10904   11092   13688   22184   80417   160834   321668    
652664 ==> 1   2   4   8   17   34   68   136   4799   9598   19196   38392   81583   163166   326332    
 
600000 ile 700000 arasında tam 4 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 700000 
Hangi sayıda  bitecek    : 800000 
 
1 : (726104,796696) 

726104 ==> 1   2   4   8   17   19   34   38   68   76   136   152   281   323   562   646   1124   1292   2248   
2584   4777   5339   9554   10678   19108   21356   38216   42712   90763   181526   363052    
796696 ==> 1   2   4   8   53   106   212   424   1879   3758   7516   15032   99587   199174   398348    

700000 ile 800000 arasında tam 1 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 800000 
Hangi sayıda  bitecek    : 900000 
 
1 : (802725,863835) 

802725 ==> 1   3   5   7   11   15   21   25   33   35   55   75   77   105   139   165   175   231   275   385   417   
525   695   825   973   1155   1529   1925   2085   2919   3475   4587   4865   5775   7645   10425   10703   
14595   22935   24325   32109   38225   53515   72975   114675   160545   267575    
863835 ==> 1   3   5   7   15   19   21   35   57   95   105   133   285   399   433   665   1299   1995   2165   
3031   6495   8227   9093   15155   24681   41135   45465   57589   123405   172767   287945    
 
800000 ile 900000 arasında tam 1 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 900000 
Hangi sayıda  bitecek    : 1000000 

900000 ile 1000000 arasında tam 0 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
 
 
 

Örnek:  

e
x
  = 1+  

x
1! +  

x
2
 

2!  + 
x
3
 

3!  + 
x
4
 

4!  + 
x
5
 

5!  + 
x
6
 

6!  + … açılımından faydalanarak aşağıdaki soruları bilgisayar desteğinde 

bulalım: 

a) e sayısını ilk 10 terimi toplayarak, 
b) 1/e sayısını istenen sayıda terimi toplayarak, 

c) e
2
  sayısını, gerçek değerine 0.0000001yaklaşıklıkla bulmak için kaç terim toplamalıyız?  

Bu değer kaçtır, gerçek  e
2
  nedir, bulalım, daha doğrusu bilgisayara bulduralım. 
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d) Şimdi de problemi genelleyelim; x ve s değerleri  klavyeden girildiğinde,  e
x
  sayısını, gerçek değerine s 

yaklaşıklıkla bulmak için kaç terim toplamalıyız, bulunan değer ve gerçek değerin ne olduğunu ekrana 
yazdıran bir program yazalım?  
  

Çözüm: 
 
a)  
print"Bu program e=1/0!+1/1!+1/2!+...serisinden faydalanarak, e sayısını serinin ilk 10 terimini 
toplayarak bulur ..." 
t=0. 
c=1. 
for i in range(1,11): 
        c=1. 
        for j in range(1,i+1): 
            c=c*j 
        t=t+1./c 
print"e =1/0!+1/1!+1/2!+...+1/10!  = %.50f"%(t+1) 

Bu programı çalıştırdığımızda ekranda  aşağıdaki sonucu görürüz: 
 
=================== RESTART: G:/Python27/esayisi-ilk-10.py =================== 

Bu program e=1/0!+1/1!+1/2!+...serisinden faydalanarak, e sayısını serinin ilk 10 terimini toplayarak 
bulur ... 

e =1/0!+1/1!+1/2!+...+1/10!  = 2.71828180114638495723511368851177394390106201171875 

>>> 
 
Peki bu sonuç ne kadar doğru bunun için bilgisayardaki hazır fonksiyon yardımıyla bulduralım ne kadar fark 
var görelim.  
 
Komut satırında aşağıdaki komutları yazıp (Enter) tuşlarına basalım. 

>>>import math    (Enter) 
 
>>>print"e = %.50f"%math.exp(1) (Enter) 

e = 2.71828182845904509079559829842764884233474731445312 

>>> 

Görüldüğü gibi serinin, ilk 10 teriminin toplamı (daha doğrusu , 1/0! İle beraber ilk 11 ) ile 

bilgisayardaki hazır bulunan e
x
  (yani exp(x) ) fonksiyonu yardımıyla buldurduğumuz değerler, noktadan 

sonra 7 basamağı aynı, 8. basamak ve daha sonrası farklı… 
 

b) 
1
e = e

-1
  olduğundan seride x = -1 koymak programı ona göre yazmak gerekir. 

 
Programın Python kodları aşağıdaki gibi olacaktır: 

#-*- coding: cp1254 -*- 
print"Bu program e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+...serisinden faydalanarak, 1/e sayısını girilen terim sayısı 
kadar hesaplar..." 
t=0.;c=1.;isaret=1; 
n=input("Kaç terim hesaplansın = ") 
for i in range(1,n+1): 
        c=1.;isaret=-isaret; 
        for j in range(1,i+1): 
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            c=isaret*c*j 
        t=t+1./c 
print"1/e =1/0!-1/1!+1/2!-+...1/%d!  = %.50f"%(n,t+1)       
 
Bu programı çalıştırdığımızda ve kaç terim toplanacağını mesela önce 10, sonra 20 girelim, sonuçları 
noktadan sonra 50 basamağına kadar görelim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Python 2.7.12 (v2.7.12:d33e0cf91556, Jun 27 2016, 15:19:22) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32 
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information. 
>>>  
==================== RESTART: G:\Python27\1boluesayisi.py ==================== 
Bu program e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+...serisinden faydalanarak, 1/e sayısını girilen terim sayısı 
kadar hesaplar... 

Kaç terim hesaplansın = 10 

1/e =1/0!-1/1!+1/2!-+...1/10!  = 0.36787946428571427492926204649847932159900665283203 

>>>  
==================== RESTART: G:\Python27\1boluesayisi.py ==================== 
Bu program e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+...serisinden faydalanarak, 1/e sayısını girilen terim sayısı 
kadar hesaplar... 
Kaç terim hesaplansın = 20 

1/e =1/0!-1/1!+1/2!-+...1/20!  = 0.36787944117144222300197498043416999280452728271484 

>>>  

Bu sonucu , bilgisayardaki exp(x)  (yani e
x
  fonksiyonundan elde ederek) sonucun ne  kadar doğru 

olduğunu  görelim.  
 
Komut satırında aşağıdaki komutları yazıp (Enter) tuşlarına basalım. 

>>> import math 

>>> print" %.50f"%(math.exp(-1)) 

 0.36787944117144233402427744294982403516769409179688 

>>> 
 

c) e
2
  sayısını, gerçek değerine 0.0000001yaklaşıklıkla bulmak için kaç terim toplamalıyız?  

Bu değer kaçtır, bulalım. 
 
Tabii ki e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+... serisinde x=2 koymalıyız ve döngünün her adımında 
bilgisayardaki hazır fonksiyon yardımıyla elde edilen sonuçla aradaki farkın mutlak değeriyle 
karşılaştırmalıyız. 
Python kodları aşağıda, inceleyelim:  
 
#-*- coding: cp1254 -*- 
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print"Bu program e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+...serisinden en az kaç terim toplamalıyız ki bulunan e^2 
sayısı ile bilgisayardaki hazır fonksiyondan elde edilen e^2 sayısı arasındaki fark 0.0000001 dan küçük 
olsun..." 

import math; 
def fak(n): 
    c=1 
    for i in range(1,n+1): 
        c=c*i 
    return c 
 
t=1.;j=1;f=1. 
while abs(math.exp(2)-t)>0.0000001: 
    f=1./fak(j) 
    t=t+(2**j)*f 
    j=j+1 

   
print" %d tane terim toplanarak,  e^2 = 1/0!+2^1/1!+2^2/2!+...+2^%d/%d!  = %.50f bulundu."%(j,j,j,t) 
print" Bilgisayardaki hazır e^x fonksiyonu kulllanılarak e^2 = %.50f bulundu"%(math.exp(2)) 
 
d) İşte problemin genel hali:  
 
#-*- coding: cp1254 -*- 

print"Bu program klavyeden girilen x ve s reel sayılarına bağlı olarak,  
e^x=1/0!+x^1/1!+x^2/2!+x^3/3!+...serisinden en az kaç terim toplamalıyız ki bulunan e^x sayısı ile"print" 
bilgisayardaki hazır fonksiyondan elde edilen e^x sayısı arasındaki fark s den küçük olsun..." 
import math; 
def fak(n): 
    c=1 
    for i in range(1,n+1): 
        c=c*i 
    return c 
t=1.;j=1;f=1.;s=1.;x=1. 
x=input("\ne^x için x kaç olsun?") 
s=input("\nHata payı ne olsun?") 
while abs(math.exp(x)-t)>s: 
    f=1./fak(j) 
    t=t+(x**j)*f 
    j=j+1 

print"\n %d tane terim toplanarak,  e^%.2f = 1/0!+(%.2f)^1/1!+(%.2f)^2/2!+...+(%.2f)^%d/%d!  = %.50f 
bulundu."%(j,x,x,x,x,j,j,t) 

print"\n Bilgisayardaki hazır e^x fonksiyonu kulllanılarak e^(%.2f) = %.50f bulundu"%(x,math.exp(x))  

 


