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1. SORU: Birden klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını bulan programı 

yazalım. Girilen sayı pozitif tamsayı ise toplatsın, değilse uyarı versin. 

print("Girdiğiniz sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulalım"); 
x = input("Bir tamsayı giriniz"); 
if x.isnumeric(): 
    top = 0; 
    sayilar = "" 
    x = int(x); 
    for i in range(1, x + 1): 
        if i%2==0: 
            top = top + i; 
            sayilar=sayilar+" "+str(i) 
    print(x,"'e kadar olan çift tamsayıların",sayilar," toplamı :", top); 
else: 
    print("tamsayı giriniz"); 

 

2. SORU: Klavyeden girilen iki pozitif tamsayı arasındaki 5’in katları olan sayıları 

listeleyerek, bu sayıların toplamını da ekrana yazdıran programı yazalım. Girilen iki 

sayının hangisinin büyük sayı olduğunu kontrol etsin. Girilen iki sayı da pozitif tamsayı 

değil ise uyarı versin. (İki sayı da işleme dahil.) 

3. ilk=input("sayı giriniz") 
son=input("sayı giriniz.") 
if (ilk.isnumeric() and son.isnumeric()): 
    ilk=int(ilk) 
    son=int(son) 
    toplam=0 
    bes=[]    #5in katları olan sayıların listesi 
    if ilk>son: 
        for i in range(son,ilk+1): 
            if i%5==0: 
                toplam=toplam+i 
                bes.append(i) 
        print(son,"-",ilk,"arasındaki sayılar",bes,"toplamları",toplam) 
    elif ilk==son: 
        print("İki sayı eşit!") 
    else: 
        for i in range(ilk,son+1): 
            if i%5==0: 
                toplam=toplam+i 
                bes.append(i) 
        print(ilk,"-",son, "arasındaki sayılar", bes, "toplamları", toplam) 
else: 
    print("tam sayı gir diyorum.") 
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4. SORU: Fibonacci sayıları 1’den başlayarak toplama yapılarak örüntü 

oluşmaktadır.. Kaç adet sayı listeleneceği klavyeden girilerek örüntünün 

sonucunu bulduran program istenmektedir. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… 
1. ve 2. Sayının toplamı 3. Sayıya eşit 

x=input("Kaç fibunacchi sayısı listelensin? : ") 

say1=0 

say2=1 

liste=[1] 

if x.isnumeric(): 

    x=int(x) 

    for n in range(x-1): 

        say3=say1+say2 

        liste.append(say3) 

        say1=say2 

        say2=say3 

    print("Fibonacci Diziniz : ",liste) 

else: 

    print("Tamsayı giriniz") 

5. SORU: Klavyeden girilen pozitif tamsayının faktöriyelini bulup yazdıran programı 

yazalım. Girilen sayı pozitif tamsayı değilse uyarı versin. 

Ekran görüntüsü örnek; 

 

Bir sayı giriniz : 6                  #klavyeden 6 sayısı giriliyor 

           1x2x3x4x5x6=6!=720          # ekrana gelen görüntü 

 

print("Girdiğiniz pozitif tamsayının faktöriyelini alır") 

x=input("Bir sayı giriniz") 

fakt=1 

sayilar="" 
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if  x.isnumeric(): 

    x=int(x) 

    if x==0: 

        fakt=1; 

    else: 

        for i in range(1,x+1): 

            fakt=fakt*i 

            sayilar=sayilar+str(i)+"x"            #her sayı arasına x koyar 

    print(sayilar[:-1],"="+str(x)+"!="+str(fakt)); 

      # sayilar[:-1] yazmamızın sebebi sayilar değişkeninin en sonunda x kalmış olmasıdır. 

else: 

    print("Tam sayı giriniz.") 

 

6. SORU: Klavyeden pozitif veya negatif tamsayı girildiği sürece, sormaya devam 

eden algoritmada;  klavyeden girilen sayının mutlak değerini ekrana yazdıran 

programı yazalım. 

print("Girdiğiniz tamsayının mutlak değeri hesaplanacaktır.") 

x="0" 

while x.isnumeric() or (x[0]=="-" and x[1:].isnumeric()): 

    if int(x)>0: 

        print("|",x,"| =",x) 

    elif int(x)<0: 

        print("|",x,"| =",x[1:]) 

    x = input("Bir tamsayı giriniz : "); 

else: 

    print("Lütfen tamsayı giriniz") 
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7. SORU: Bir marketteki bir paket çayın fiyatı ve kaç paket alınacağı klavyeden 

girilmektedir. Müşteri 10 ile 49 arasında paket aldığında  %5, 50 - 99 adet arası 

paket aldığında %10; 100 üzeri paket aldığında %15 indirim uygulanmaktadır. 

Faturaya uygulanacak KDV %8’dir. Müşterinin aldığı paket sayısına göre 

ödeyeceği ücreti hesaplayan algoritma ve akış şemasını yazınız. 

cay=input("Çayın fiyatını tamsayı giriniz.") 

print (“10 ile 49 arasında paket aldığında  %5, 50 - 99 adet arası paket aldığında 

%10; 100 üzeri paket aldığında %15 indirim uygulanmaktadır”) 

paket =input("Kaç paket alacaksınız") 

if cay.isnumeric() and paket.isnumeric(): 

    cay=int(cay) 

    paket=int(paket) 

    if paket>9 and paket<50: 

        cay=cay*0.95             # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    elif paket>49 and paket<100: 

        cay=cay*0.90            # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    elif paket>99: 

        cay=cay*0.85      # 1 paket çayın bu aralıktaki indirimli fiyatı 

    satis=cay*paket       # kaç adet alındıysa çıkan maliyet 

    KDVli=satis*1.08      # maliyete vergi ekleniyor 

    print("Çay ",cay,"TL den satıldı",paket,"paket çayın fiyatı:",satis,"TL") 

    print("KDV dahil fiyatınız=",KDVli,"TL") 

else: 

    print("Lütfen çay fiyatı ve paket adedi için tamsayı giriniz.") 

 

 

 

 



 
5 

8. SORU: 1,2,4,7,11,16 örüntüsünün kaç sayısını listeleyeceğini klavyeden pozitif 

tamsayı olarak girdiren, yanlış girişte uyarı veren programı yazalım. 

Ekran örneği : 

1,2,4,7,11,16 örüntüsünden kaç sayı görmek istediğinizi giriniz : 7 

            7 kere tekrarlanan örüntü: [1, 2, 4, 7, 11, 16, 22] 

x=input("1,2,4,7,11,16 örüntüsünden kaç sayı görmek istediğinizi giriniz: ") 

if x.isnumeric(): 

    x=int(x) 

    top=1 

    aralik=0 

    list=[] 

    for i in range (1,x+1): 

        top=top+aralik        # örüntüde sayılar arasındaki fark birer artarak çoğalır 

        aralik=aralik+1 

        list.append(top) 

    print(x,"kere tekrarlanan örüntü:",list) 

else: 

    print("Tam sayı giriniz”) 

9. SORU: Klavyeden girilen bir dersin, girilen 3 sınav notunun ortalamasını alan, 

hata kontrollerini yaparak kullanıcıya bilgi veren programı yazalım. 

print("Gireceğiniz ders için 3 sınavın ortalamasını hesaplayalım"); 

ders=input("Dersin adını giriniz"); 

y1=input("Birinci notunu giriniz"); 

y2=input("İkinci yazılı notunu giriniz"); 

y3=input("Üçüncü yazılı notunu giriniz"); 

if (y1.isnumeric() and y2.isnumeric() and y3.isnumeric()): 

    ortalama=(int(y1)+int(y2)+int(y3))/3 

    print(ders,"dersinin ortalaması :",ortalama); 
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    if ortalama<45: 

        print("zayıf"); 

    elif ortalama<55: 

        print("geçer"); 

    elif ortalama<70: 

        print("orta"); 

    elif ortalama<85: 

        print("iyi"); 

    else: 

        print("pekiyi"); 

else: 

    print("Lütfen yazılı notlarını tamsayı giriniz") 

 

10. SORU: Sırayla girilen 10 sayıdan kaçının negatif, kaçının pozitif, kaçının hatalı 

giriş olduğunu yazdıran programı yazalım. () 

nsay=0 
psay=0 
hsay=0 
for n in range(1,11): 
    sayi=input(str(n)+".Sayıyı Giriniz : ") 
    if sayi.islower() or sayi.isspace() or sayi=="": 
        hsay=hsay+1   # hsay+=1 
    else: 
        if sayi[0]=="-" and sayi[1:].isnumeric(): 
            nsay+=1 
        elif sayi.isnumeric(): 
            psay+=1 
        else: 
            hsay+=1 
print(nsay,"negatif,",psay,"pozitif,",hsay,"hatalı  giriş yaptınız") 
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11. SORU: Klavyeden bir harf girilene kadar devam eden döngüde, klavyeden girilen 

negatif ve pozitif sayıların listesini ve sayısını veren programı yazalım. 

print("Klavyeden negatif ve pozitif tam sayılar girildiği sürece devam 

eden ") 

print("Girilen Negatif ve Pozitif sayıları listeleyen programdır... ") 

sayi="0" 

nliste=[] 

pliste=[] 

while sayi.isnumeric() or (sayi[0]=="-" and sayi[1:].isnumeric()): 

    if int(sayi)>0: 

        pliste.append(sayi) 

    elif int(sayi)<0: 

        nliste.append(sayi) 

    sayi=input("Sayı Giriniz")   

    #döngüde ilk satırda yazılırsa harf girilirse önce 0dan büyükmü demeye çalışır. 

print("Girilen pozitif tamsayılar :",pliste,"negatif tamsayılar :",nliste) 

 

12. SORU: (Kitapta s. 101 soru2) Yeni kayıt için h/H değeri girilene kadar ; .txt 

uzantılı bir dosyaya kişiden ad soyad, yaş, kilo, boy bilgilerini isteyerek kaydı .txt 

dosyaya yaptıran programı yazınız. 
(Bilgiler istenirken yaş,kilo,boy pozitif tamsayı olmazsa tekrar sorarak yeniden giriş isteyen 

program istenmektedir.) 

dosya = open(r"C:\Users\Administrator\Desktop\9SINIF\9b\kayitlar2.txt", "a") 

cevap ="e" 

while cevap!="H" and cevap!="h": 

    isim = input("Adınızı Soyadınızı Giriniz:") 

    yas = input("Yaşınızı Giriniz:") 

    while not yas.isnumeric(): 

        yas = input("Yaşınızı tamsayı olarak tekrar giriniz:") 

    boy = input("Boyunuzu cm olarak Giriniz:") 
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    while not boy.isnumeric(): 

        boy = input("Boyunuzu tamsayı olarak tekrar giriniz:") 

    kilo = input("Kilonuzu kg olarak Giriniz:") 

    while not kilo.isnumeric(): 

        kilo = input("Kilonuzu tamsayı olarak tekrar giriniz:") 

    print("Kullanıcı Bilgileri","Adı soyadı:"+isim,"Yaş:"+yas,"Boy:"+boy,"Kilo:"+kilo,sep="\n",file=dosya) 

    # dosyaya yazdırır 

    cevap = input("yeni kayıt girecek misiniz? E/H") 

dosya.close()    # dosyaı kapat 

print("Kayıtlarınız tamamlanmıştır") 

 

13. SORU: Klavyeden pozitif tamsayı girildiği sürece girilen tamsayıları toplatalım. 

sayi="0" 

toplam=0 

while sayi.isnumeric(): 

    toplam = toplam + int(sayi) 

    sayi=input("Bir tamsayı giriniz") 

print("Toplam=",toplam) 

14. SORU: Klavyeden negatif veya pozitif tamsayılar girildiği sürece kullanıcıdan sayı 

istemeye devam eden, farklı bir giriş yapılınca döngüden çıkarak kaç negatif, 

kaç pozitif, kaç tek ve kaç çift sayı girildiğini ekrana yazdıran-listeleyen programı 

yazalım. 

print("Klavyeden negatif ve pozitif tam sayılar girildiği sürece devam eden ") 

print("Girilen Negatif ve Pozitif / çift ve tek sayıları listeleyen programdır... ") 

sayi="0" 

nliste=[]  pliste= [] tliste= []  cliste=[] 

while sayi.isnumeric() or (sayi[0]=="-" and sayi[1:].isnumeric()):   

    if int(sayi)%2==0: 
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       cliste.append(sayi)     # 2’e bolumunden kalan sıfırsa, yani çiftse ilgili listeye ekler 

    else: 

        tliste.append(sayi)   # 2’e bolumunden kalan sıfır değilse, yani tekse ilgili listeye ekler 

    if int(sayi)>0:               

        pliste.append(sayi)     # sıfırdan büyükse, yani pozitif ise  ilgili listeye ekler 

    elif int(sayi)<0: 

        nliste.append(sayi)     # sıfırdan büyük değilse, yani negatif ise  ilgili listeye ekler 

    sayi = input("Sayı Giriniz")    # sayı girişi ister 

print("Girilen pozitif tamsayılar :",pliste,"negatif tamsayılar :",nliste,"tekler:",tliste,"çiftler:",cliste) 

15. SORU: Klavyeden girilen iki sayının OKEK (Ortak katların en 

küçüğü)‘ni bularak ekrana gösteren programı yazalım. 

print("Girdiğiniz iki sayının OKEK'ini hesaplar") 
sayi1=input("Bir sayı giriniz: ") 
sayi2=input("İkinci sayıyı giriniz") 
b=k=0 
OKEK=0 
if sayi1.isnumeric() and sayi2.isnumeric(): 
    sayi1=int(sayi1) 
    sayi2 = int(sayi2) 
    OKEK = 0 
    k = b = 0 
    if sayi1 < sayi2:  # büyük sayıyı al 
        b = sayi2 
        k = sayi1 
    else: 
        b = sayi1 
        k = sayi2 
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    while b <= sayi1 * sayi2:  # OKEK' i hesapla 
        if b % sayi1 == 0 and b % sayi2 == 0: 
            OKEK = b 
            break  # iki sayıyı çarp birbirlerine bölümü tam ise kır, döngüden çık 

        b = b + 1 
    print("OKEK(" + str(sayi1) + "," + str(sayi2) + "):", OKEK) 
 
else: 
    print("Tamsayı giriniz.") 

 
 

16. SORU: Klavyeden girilen iki sayının OBEB (Ortak bölenlerin en 
büyüğü)‘ni bularak ekrana gösteren programı yazalım. 
sayi1 = input("Bir sayi girin: ") 
sayi2 = input("İkinci saiyi girin: ") 
 

OBEB = 0 
k =  b = 0 
if sayi1.isnumeric() and sayi2.isnumeric(): 
        if sayi1 < sayi2:     # kucuk sayıyı al 

            b = sayi2 
            k = sayi1 
        else: 
            b = sayi1 
            k = sayi2 
 

while k > 0:   # OBEB' i hesapla 

    if sayi1 % k == 0 and sayi2 % k == 0: 
        OBEB = k 
        break   # iki sayıyı birbirine böl, bölüm sıfır ise kır, döngüden çık 

    k = k - 1 
     

print("OBEB("+str(sayi1)+","+str(sayi2)+"):",OBEB) 
  else :  

   print("Lüften tamsayı giriniz”) 


