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Döngüler ve İterasyon
❖ Döngülerin amacı, verilen koşulun gerçekleşmesi 

süresince belirli bir kodun tekrarlanmasını sağlamaktır.

n > 0 ?

Ateş!

n

 n = n -1

n = 5 Çıktısı: 

5
4
3
2
1

Ateş! 

Evet

Hayır



Belirli / Belirsiz Döngüler
❖ Döngü yapıları ikiye ayrılır, belirli ve belirsiz döngüler.

❖ Belirsiz döngülerde mantıksal bir koşul vardır ve o koşul Yanlış olana 
kadar döngü devam eder.

❖ Eğer döngü sayısını bilmiyorsak bir koşul sonucunda döngüden 
çıkmasını istiyorsak belirsiz döngüleri kullanmamız gerekir.

❖ Örnek: Kullanıcı negatif sayı girene kadar sayı girmesini istemek. 

❖ Belirli Döngülerde ise döngü sayısını (sonlu sayıda) bildiğimiz 
yapılarda kullanırız.

❖ Örnek: kullanıcıdan 5 kere üst üste sayı girmesini istiyorsak belirli 
döngüleri kullanırız.



Belirsiz Döngüler
❖ Belirsiz döngüler için while komutunu kullanırız.

❖ While döngüsünde önce koşul kontrol edilir 
doğruysa döngü işlemi yapılır. 

❖ while koşul :

❖ Yapılmasını istediğimiz komutlar



Belirsiz Döngüler 
Örnekler:

n > 0 ?

Ateş!

n

 n = n -1

n = 5 Çıktısı: 

5
4
3
2
1

Ateş! 

Evet

Hayır



Belirsiz Döngüler 
Örnek: Sonsuz Döngü

n > 0 ?

Ateş!

n

n = 5

Evet

Hayır

Bu döngüdeki sorun nedir?



Belirsiz Döngüler 
Örnek: Başka bir döngü

n > 0 ?

Ateş!

n

n = 0

Evet

Hayır

Peki bu döngü ne yapıyor??



Döngüden Çıkmak
❖ break komutu ile döngünün içindeki yerden 

zıplayarak döngü dışındaki komuta ışınlanabiliriz !

Çıktısı: 

5
4
3

Ateş! 



Bir yinelemeyi continue ile bitirmek
❖ continue komutu ile geçerli olan döngünün geriye 

kalan kısmı işleme konulmaz bir sonraki döngüye 
sıçrar.

Çıktısı: 
5 
4 
3 
2 
1



Exit ile programdan çıkmak

❖ exit komutu programdan çıkmak için kullanılır. 
Kullanımındaki amaç özel bir çıkış kodu ile programı 
sonlandırmaktır.

❖ Programın devam etmesini istemediğimiz durumlarda 
kullanabiliriz.
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Belirli Döngüler
❖ Yineleme sayısı belli olan döngülerdir. 

❖ Döngüde yapılacakları biliyorsak ve yineleme sayısını biliyorsak 
for döngüsünü kullanmamız bize kolaylık sağlayacaktır

❖ Python dilindeki for döngüsü çok kullanışlıdır. İleri zamanlarda 
öğreneceğimiz, listeler, diziler gibi verilerin bulunduğu bir 
yapının içerisinde kolayca döndürebiliriz.

❖ Aynı şekilde range() fonksiyonu kullanarak belirli bir düzende 
döngüleri kullanabiliriz. 



Belirli Döngüler 
Örnek:

❖ 5 ten geriye sayıp ateşleme yapan programı for döngüsü 
ile yazalım.

for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
    print(i)
print('Ates!')



Belirli Döngüler 
Örnek Sözcükler:

friends = ['Ahmet', 'Ayse', 'Huseyin']
for friend in friends : 
   print(‘Mutlu yillar:', friend)
print('Bitti!')

Mutlu Yıllar: Ahmet 
Mutlu Yıllar: Ayse 
Mutlu Yıllar: Huseyin 

Bitti!



Döngülerin Yapısının İncelenmesi

for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
      print(i)

İterasyon 
değişkeni

5 elemanlı dizi



Döngüler range()
❖ Bazen bir liste veya dizi kullanmak yerine belirli sırada 

sayıları kullanarak hesap yapmak isteyebiliriz. 

❖ Bu gibi durumlarda range fonksiyonu işimize yarar

for i in  range(1,5) :
      print(i)

1 
2 
3 
4



Döngüler range()
❖ Bazen bir liste veya dizi kullanmak yerine belirli sırada 

sayıları kullanarak hesap yapmak isteyebiliriz. 

❖ Bu gibi durumlarda range fonksiyonu işimize yarar

Tersini yapmak istersek?

for i in  range(1,5) :
      print(i)

1 
2 
3 
4



Döngüler range()
❖ Reversed fonksiyonunu range içinde kullandığımızda 

döngü tersine çevrilir.

Tersini yapmak istersek?

for i in reversed(range(1,5)) :
      print(i)

4 
3 
2 
1



Döngüler Farklı İterasyonlar
❖ Döngü değişkenini ikişer ikişer veya üçer üçer arttırmak 

isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda range() fonksiyonunun 
özelliklerini kullanabliriz.

for i in  range(0,20,2) :
      print(i)

0 
2 
. 
. 
. 
18
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Başla Bitir Artım



Akıllı Döngü Yazmak
❖ Akıllıca döngü yazmak için en önemli ipucu, tüm 

döngü için yapılacak şeyi bildiğimiz halde programı 
yazarken, her döngü için nasıl çalışacağını öngörmemiz 
gerekmektedir. Genelde bu kısımda hata yaparız. Bu 
yüzden! Bazı değişkenlere başlangıç değeri atamalıyız

for thing in data:
Değişkeni değiştirerek her 
döngü için nasıl değiştiğini 

takip etmeliyiz

Değişkenlerin son haline bakmalıyız



Dizi boyunca döngü kullanmak

print('Once')
for thing in [9, 41, 12, 3, 
74, 15] :
     print(thing)
print('Sonra')

$ python basicloop.py 
Once 
9 
41 
12 
3 
74 
15 
Sonra



En Büyük Sayı Nedir?

3 41 12 9 74 15



En Büyük Sayı Nedir?

3



En Büyük Sayı Nedir?

41



En Büyük Sayı Nedir?

12



En Büyük Sayı Nedir?

9



En Büyük Sayı Nedir?

74



En Büyük Sayı Nedir?

15



En Büyük Sayı Nedir?

3 41 12 9 74 15



En Büyük Sayı Nedir?

en_buyuk -1



En Büyük Sayı Nedir?

en_buyuk 3

3



En Büyük Sayı Nedir?

en_buyuk 41

41



En Büyük Sayı Nedir?

41

12
en_buyuk



En Büyük Sayı Nedir?

41

9
en_buyuk



En Büyük Sayı Nedir?

74

74en_buyuk



En Büyük Sayı Nedir?

74

15
en_buyuk



En Büyük Sayı Nedir?

74

3 41 12 9 74 15

en_buyuk



En Büyük Sayı Nedir?
en_buyuk = -1
print('Once', en_buyuk)
for sayi in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if sayi > en_buyuk :
      en_buyuk = sayi
   print(en_buyuk, sayi)

print('Sonra', en_buyuk)

$ python largest.py 
Once -1 
9  9 
41  41 
41 12 
41  3 
74  74 
74  15 
Sonra 74
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