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Hatırlatmalar

! Dosya oluşturup program yazarken başlangıçta !#python3 satırını 
ekliyorduk. 

! Dosyamızı gedit ile açmak için           tuşuna tıklıyoruz. Gelen 
ekrandan gedit yazıp açıyoruz. 

! Programı yazdıktan sonra dosyaadi.py olarak kaydediyoruz. 
! Yine           tuşuna tıklayıp terminali açıyoruz. Programı çalıştırmak için 

python3 dosyaadi.py şeklinde dosyayı çalıştırıyoruz.
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Hatırlatmalar

! Şeklinde bir hata alırsak, dosyayı bulamamış demektir.  
! Linux terminali home dizininde açtığından olabilir. Dosyayı 

masaüstüne kaydetmiş olabilirsiniz. Tüm dosyaları listelemek için ls 
komutunu kullanırız. 

! Klasör değiştirmek için ise cd klasoradi komutunu kullanırız. 
       cd Desktop
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Yorum Eklemek

! Kendimize hatırlatmak için veya bir programın bir kısmını kapamak 
için yorum ekleyebiliyorduk bunu (#) işareti ile yapıyorduk.

4



Klavyeden giriş almak/  
Ekrana yazmak

! Ekrana yazı yazmak için print(‘yazı’) komutunu kullanıyorduk 

! Ekrana yazı ve değişkeni aynı anda yazmak için print(‘yazı’, 
degisken) şeklinde yazıyorduk 

! Klavyeden veri girişi için ise input(‘giriş yapınız: ’) şeklinde input 
komutunu kullanıyorduk. 

! Sifre = input(‘Şifrenizi giriniz: ’)
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Matematiksel İşlemler ve İşlem Sırası 6

Operator İşlem

+ Toplama

- Çıkarma

* Çarpma

/ Bölme

** Üs

% Mod



7Operatör Önceliği Kuralları

Operatör Önceliği sıralaması: 
! Parantezler 
! Üsler 
! Çarpım, Bölüm, Mod 
! Toplama ve çıkarma 
! Soldan sağa

Parantez 
Üs 

Çarpım 
Toplam 

Soldan sağa



Hata mesajlarından kurtulmak

! Olası hata mesajlarından kurtulmak için try ve except komutunu 
kullanıyorduk
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try: 
 yapmak istediğimiz komutların denenmesi 
except HATASEBEBİ: 
 HATA MESAJI.

Hata yoksa try içindekini yap

Try kısmını yapamadıysan  
Hata sebebi aşağıdaki gibiyse  
Excepti yap.



Örnek 9



Koşullar

! Koşullu durumlar için if(koşul şartı): komutunu kullanıyorduk. 
! Eğer ayrıca başka bir koşul eklemek istersek elif koşul2: komutunu 

koyup 1. koşula uymayan ikinci bir koşul şarlı koyabiliyorduk.  
! Sıraladığımız koşulların hiçbirine uymadığında başka bir şey 

yapmasını istiyorsak else: komutunu kullanıyorduk.
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if x < 2 :
    print('2 den küçük')
elif x > 2 and x <10 : 
    print(‘2 ve 10 arasında')
else :
    print(‘Başka birşey')



Koşullar 11

Python Anlamı

< Küçüktür

<= Küçük Eşittir

 == Eşittir

>= Büyük Eşittir

> Büyüktür

!= Eşit Değildir



Örnekler

! Kullanıcıdan gelen sayının mutlak değerini almaya çalışalım.
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13Örnekler
! Kullanıcıdan gelen sayının mutlak değerini almaya çalışalım. 

#!python3 
mdeger = input('lütfen bir sayı yazınız: ') 
mdeger = float(mdeger) 
if(mdeger>0): 
    mutlakdeger=mdeger 
else: 
    mutlakdeger=-mdeger



Örnek: Klavyeden girilen Sayının 
Karekökünü alan program.

! Yazarken dikkat edeceğimiz durumlar! 
! Klavyeye harf girerse hata verip çıksın 
! Negatif sayı girerse pozitif girin hatası versin!
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Quiz: Öğrenci Notları

! Klavyeden öğrencinin (vize ve final şeklinde iki ayrı değişken olacak) 
notları girilecek. 

! Vizenin %40 ı finalin %60 ı alınıp eğer öğrencinin notu 50 nin altında ise 
ekrana Başarısız, 50 nin üstünde ise Başarılı yazısı yazdırılacak 

! Klavyeden harf girersem hata verip çıkacak! 
! Negatif Sayı girersem hata verip çıkacak!
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