
 
 
TARİH SAAT FONKSİYONLARI 
 

ÖRNEKLER SONUÇ 

<%=time()%> 10:20:30 AM 

<%=date()%> 1/26/2011 

<%=now()%> 1/26/2011 10:20:30 AM 

<%response.write("Tarih&Saat: "&now())%> 
Tarih&Saat:: 1/26/2011 
10:20:30 AM 

<%= FormatDateTime(Date, 0)%> 1/26/2011 

<%= FormatDateTime(Date, 1)%> Wednesday, January 26, 2011 

<%= FormatDateTime(now, 3)%> 10:20:30 AM 

<%= FormatDateTime(now, 4)%> 10:20 

<%response.write("Haftanın Günü: "&WeekDay(Date))%> Haftanın Günü: 4 

<%response.write("Ayın Günü: "&Day(Date))%> Ayın Günü: 26 

<%response.write("Geçerli Yıl: "&Year(Date))%> Geçerli Yıl: 2011 

<%response.write("Geçerli Yıl: "&Right(Year(Date),2))%> Geçerli Yıl: 11 

<%response.write("Haftanın Gününün İsmi: 
"&WeekDayName(WeekDay(Date)))%> 

Haftanın Gününün İsmi:: 
Wednesday 

<%response.write("Saat: "&(hour(now)))%> Saat: 10 

<%response.write("Dakika: "&Minute(now()))%> Dakika: 20 

<%response.write("Saniye: "&Second(now()))%> Saniye: 30 
 

 

(çalıştığı sunucu bilgisarın tarih saat formatına göre çalışır.) 

Tarihle İlgili Fonksiyon: date()  

<%=date()%> şeklinde kullanılır ve o anki tarihi 30.10.2008 şeklinde ekrana yazdırır. Tarih, doğrudan sunucudan alınır ve 

sunucunun ayarlarına göre dizilimi değişiklik gösterebilir. Türkiye için gg.aa.yyyy (gün.ay.yıl) şeklinde olan tarih formatı, 

aa.gg.yyyy şeklinde olabileceği gibi gg/aa/yyyy şeklinde de olabilir.  

Bu fonksiyon üzerinde ‐ ve + operatörleri ile pek çok işlem yapılabilmektedir. Örneğin; <%=date()‐2%> gibi bir ifâde ile 2 

gün önceki tarih, <%=date()+4%> gibi bir ifâde ile de 4 gün sonraki tarih ekrana yazdırılabilir.  

Fonksiyon üzerindeki işlemler:  

day: <%=day(date)%> Günü yazdırır. 

month: <%=month(date)%> Ayı yazdırır. 

monthname: <%=monthname(month(date))%> Ay ismini yazdırır. 

weekday: <%=weekday(date)%> Kaçıncı gün olduğunu yazdırır. 

weekdayname: <%=weekdayname(weekday(date))%> Gün ismi yazdırır. 

year: <%=year(date)%> Yılı yazdırır.  

Saatle İlgili Fonksiyon: time()  

<%=time()%> şeklinde kullanılır ve 12:55:00 şeklinde o anki saati ekrana yazdırır. Tarihte olduğu gibi saat de doğrudan 

sunucu üzerinden alınır ve fonksiyon için, tarih fonksiyonunda geçerli olan her şey geçerlidir. Türkiye için ss:dd:ss 

(saat:dakika:saniye) şeklinde yazdırılır.  

Fonksiyon üzerindeki işlemler:  

hour: <%=hour(time)%> Saati yazdırır. 

minute: <%=minute(time)%> Dakikayı yazdırır. 

second: <%=second(time)%> Saniyeyi yazdırır.  

Tarih ve Saatin Ortak Fonksiyonu: now()  



<%=now()%> şeklinde kullanılır ve 30.10.2008 12:55:00 şeklinde hem tarihi hem de saati ekrana yazdırır. Tarih ve saat 

fonksiyonları için geçerli olan kıstaslar bu fonksiyon için de geçerlidir. 

RASTGELE SAYI TUTMA FONKSİYONU 

Asp`de  rastgele  sayi  üretmek  icin  Randomize  ve  Rdn  komutlarini  kullaniyoruz. Görev  olarak  bazen  cok  karmasik  bir 
uygulamayi yüklensede tesadüfi (rastgele) sayi üretmek Asp`de cok kolaydir. 
Hemen ilk örnegimizi yapalim; 
<%Dim rastgeleSayi 
Randomize 
rastgeleSayi = Rnd 
response.write rastgeleSayi%> 
Açıklama:  ilk  once  Randomize  komutunu  yazmamiz  gerekiyor  Yoksa  bilgisayar  hep  aynı  sayıyı  tutar.  Sonraki  adimda 
degiskenimizi Rnd  `ye  esitleyerek  tesadüfi  sayimizi  elde  ediyoruz. Oluşan  Sayı 0  ile 1  rakamları  arasında ondalıklı bir 
sayıdır. Eger sadece tam sayi istiyorsaniz Int ve Round komutlarindan birini kullanarak sayimizi tam sayiya cevirebilirsiniz. 
 
<%Dim rastgeleSayi 
Randomize 
rastgeleSayi = Rnd 
response.write Int(rastgeleSayi) 
'veya 
response.write Round (rastgeleSayi)%> 
Int ve Round komutlarinda: 
      Int –> Bu  fonksiyon  ile sayinin kusuratini atabilirsiniz. Örnegin 158,675 gibi bir sayi 158 olarak dönüstürülür. Aşağı 
yuvarlar, küsuratı dikkate almaz 
      Round –> Round  ise küsüratina göre  tam  sayiya dönüstürür. Örnegin 158,675  sayisi 159 olarak dünüstürülür veya 
47,3 sayisi 47 olarak deger alir. Ondalık kısım hangi tarafa yakınsa o sayıya yuvarlar. 
Son olarak bazende iki sayi araliginda bir deger olusturmak isteyebirsiniz. 
Örnegin 50 ile 100 arasinda rastgele bir sayi üretmek istiyorum; 
<% 
Dim rastgeleSayi, max, min, islem 
max = 100 
min = 50 
islem = (max ‐ min) + 1 
Randomize 
rastgeleSayi = int((Rnd * islem)+min) 
response.write(rastgeleSayi) 
%> 
yukaridaki  örnegi  tarayicinizda  denerseniz  ekranda  50  ile  100  arasi  bir  sayi  yazdigini  göreceksiniz.  Yenile  düğmesine 
tiklayarak tekrar tekrar test edebilirsiniz.Buradaki iki sayi arsinda rastgele bir değer elde etmemizi sağlayan formul  (Rnd 
* 50) + 50 ‘dür. Bu formulün mantigini anlatmak gerekirse; 
Sayımız en düsük olabileceği değere +50 ilave ediyoruz böylece sayımız 50 ‘nin altina düşmüyor. 
Yukarıdaki  formulde  (rnd * 50) dikkatinizi  çekmiştir   aslinda  rastgele  sayimiz 50  ile  çarpilmiyor bunu bir kod  formulu 
olarak düsünebilrsiniz. Çarpi isareti ( * ) sonrasinda en yüksek değeri belirtmeniz yeterli olacaktir. 
STRİNG FONKSİYONLAR 
String işlemleri bir programcı için en çok ihtiyaç duyulan ve önemli konulardan birisidir. Örneğin elinizde kullanıcının size 
göndermiş olduğu ev adresi varsa ve siz bu adres içerisinden kullanıcının kapı numarasını çıkarmak istediğinizde vbScript 
komutları bu tip bir işlemi yapmanızda size yardımcı olabilecek tek çıkış kapınızdır. Şimdi bunlara bir göz atmaya 
çalışalım.  
 
UCASE AND LCASE  
Ucase bir string içerisnde yer alan tüm karakterleri büyük karakterlere çevirmek için kullanılan bir fonksiyondur. Bu 
işlemin tam tersini yani bir string içinde yer alan karakterlerin tamamını küçük harflere çevirmeye yarayan fonksiyon ise 
Lcase fonksiyonudur. Örnek vermek gerekirse "Selam Millet" string verisini içeren değişken Ucase fonksiyonuna 
sokulduğunda yani :  
yazi="Selam Millet"  



Ucase(yazi) gibi bir işlemin sonucunda yazi değişkeni "SELAM MILLET" şekline dönüşür. Aynı değişken Lcase 
fonksiyonuna sokulduğunda ise sonuç "selam millet" olacaktır.  
 
<% // Asp script bloğunun başladığını belirtir.  
yazi="Selam Millet" // yazi değişkenine atama yapılıyor  
Response.Write UCase(yazi) // değişkenin içeriği büyük harfe dönüştürdü ve ekrana yazıldı.  
Response.Write LCase(yazi) // değişkenin içeriği küçük harfe dönüştürdü ve ekrana yazıldı.  
%> // Script Bloğunun bitişi.  
 
LEN   
Bir stringin içeirsinde bulunan karakter sayısının bulunmasına ihtiyaç duyulduğunda Len fonksiyonu kullanılır. Kullanım 
şekli:  
Len (string) şeklindedir.  
Örnek vermek gerekirse:  
 
<%  
text="bunun içinde kaç karakter var"  
sonuc=Len(text)  
Response.Write sonuc  
%>  
 
Yukarıda ki örneği açıklayacak olursak text değişkenine içeriği "bunun içinde kaç karakter var" şeklinde bir değer atanıyor 
daha sonra len fonksiyonu kullanılarak bulunan değer yani stringin içerisnde yer alan karakter sayısı ki buna boşluklar 
(space ) de dahil sonuc adlı bir başka değişkene atanıyor en son satırda ise sonuc değişkenin içeriği ekrana yazılıyor.  
 
LEFT AND RIGHT  
Left ve Right fonksiyonları bir string içerisinden sağ veya soldan istenilen karakterin kopyalanmasını sağlamak amacı ile 
kullanılır. Bu string içerisinden seçilmiş bir parçanın kopyalanması gibidir. Aşağıda Left ve Right kullanımlarına ilişkin 
örnekler verilmiştir.  
 
<%  
test="Buradanekadarçokinsanvarmış"  
soldan=Left(test,6)  
sagdan=Right(test,6)  
response.wrirte soldan  
response.wrirte sagdan  
%>  
 
örneği açıklayalım ilk satırda test adlı değişkene test="Buradanekadarçokinsanvarmış" satıı ile bir atama 
gerçekleştiriliyor ikinci satırda kullanılan left(test,6) komutu ile test stringi içerisinde soldan başlanarak 6 adet karakter 
kopyalanıyor ve kopyalanan karakter soldan adlı değişkene atanıyor. Bu işlemin sonucunda soldan değişkeninin değeri 
soldan="burada" oluyor çünkü tüm yazı içerisinde soldan itibaren 6 karakter kopyalayacağımız left(test,6) ile belirtmiş 
oluyoruz. Aynı işelm right fonksiyonu içinde geçerki burada test verisi içinden gene 6 karakter kopyalıyoruz fakat bu 
işlem string içerisinde sağdan sola doğru yapılan bir haraket ile gerçekleşiyor. Bu işelmin sonucundada elde edilen değer 
sagdan değişkenine atanıyor. Sonuç itibarı ile sagdan değişkeninin içeriğide sagdan="varmış" oluyor. Son 2 satırda ise 
elde edilen bu değerler ekrana yazılıyor. (response.write kullanılarak)  
 
MID  
Bir string içerisinde belirli bir aralığı kopyalamak istediğimizde kullanabileceğimiz fonksiyon Mid fonksiyonudur. Genel 
kullanımı:  
Mid(String , nereden_baslanacak , kaç_karakter_kopyalanacak) şeklindedir.  
Bir örnek vererek daha iyi açıklamaya çalışalım.  
 
test="Buradanekadarçokinsanvarmış"  
sonuc=Mid(test,7,10)  
response.write sonuc  



 
test içerisnde yer alan test="Buradanekadarçokinsanvarmış" text içerisinde 7. ci karakterden başlamak üzere toplam 10 
karakter kopyalanarak sonuc adlı değişkene atanıyor sonuc değişkenin değeri ise "nekadarçok" şeklinde oluyor ve 
response.write kullanılarak sonuc ekrana (html data stream içerisine ekleniyor) yazdırılıyor.  
 
INSTR  
Instr fonksiyonu kullanılarak bir string dizisi içerisinde yer alan bir karakterin nerede yer aldığını (kaçıncı karakter 
olduğunu) bulmak mümkündür. Aşağıdaki örnek incelenirse Instrt fonksiyonunun kullanımı daha iyi anlaşılabilir.  
 
strtext="HowLong"  
karakter_nerede=Instr(strtext,"Long")  
 
strtext değişkenine "HowLong" değeri atanmış ve instr fonksiyonu kullanılarak bu text içerisinde yer aldı düşünülen 
"Long" un nerede başladığı bilgisi karakter_nerede adlı değişkene atnmıştır. Burada karakter_nerede değişkeninin değer 
4 olacaktır çünkü "Long" strtext içerisinde 4. cü karakterden itibaren başlamaktadır. Eğer aranılan text veya karakter 
bulunamaz ise Instr fonksiyoınu 0 değerini geri döndürür.  
 
LTRIM, TRIM VE  RTRIM  
Bu üç fonksiyon verilen bir textin sağında, solunda veya hem sağında hemde solunda kalan boşlukların atılmasını 
sağlamak için kullanılan fonksiyonlardır. Her üç fonksiyonda sadece tek bir parametre alırlar ki buda boşlukların 
kaldırılmak istenildiği text in tam kendisidir.  
 
Ltrim textin solunda bulunan tüm boşlukları, Rtrim textin sağında bulunan boşlukları Trim ise textin hem sağında hemde 
solunda bulunan boşlukları çıkarmak için kullanılan bir fonksiyondur.  
 
REPLACE   
 
Gayet faydalı bir fonksiyondur. Uzun bir metin içerisindeki belirlediğiniz ifadeyi başka ifadeyle değiştirmenizi sağlar.   
 
Söz dizimi: REPLACE(string, değişecek_olan, yerine_konulacak, başlangıç_indexi, değişiklik_sayısı, karşılaştırmakodu)  
 
Parametreler:  
 
String: İçinde değişiklik yapacağımız metindir.  
 
Değişecek_olan: Metin içinde değiştirmek istediğimiz alt‐dizgi (sub‐string) dir.  
 
Yerine_konulacak: Belirtilen alt‐dizginin yerine konulacak ifadedir.  
 
Başlangıç_indexi: Değiştirme işleminin, stringin kaçıncı karakterinden başlayacağıdır.   
 
Varsayılan: 1  
 
Değişiklik_sayısı: Çok açık. ‐1 yazılırsa bulunan tüm alt‐dizgiler değiştirilir.  
 
karşılaştırmakodu: VBTextCompare için 1, VBBinaryCompare için 0 yazılabilir.   
 
Varsayılan 0.  
 
Replace fonksiyonu şu şekilde de işlev yapar. REPLACE(string, değişecek, yerinekonulacak). Ancak fonksiyonun daha 
verimli kullanılabilmesi için tüm parametlerinin belirtilmesi gerekir. Örnekleri inceleyin, anlayacaksınız.  
 
Örnek:   
 
Dim mystr  
mystr = "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden"  



Response.write replace(mystr, "Ağır", "Hızlı", 1, ‐1, 0)   
' sayfaya "Hızlı ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" yazar.  
Response.write replace(mystr, "Ağır", "Hızlı", 1, ‐1, 1)  
' sayfaya "Hızlı Hızlı çıkacaksın bu merdivenlerden" yazar.  
Response.write replace(mystr, "a", "A", 1, ‐1, 1)  
' sayfaya "Ağır Ağır çıkAcAksın bu merdivenlerden" yazar.  
Response.write replace(mystr, "a", "A", 1, 2, 1)  
' sayfaya "Ağır Ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" yazar.   
 
Replace fonksiyonu bir çok yerde yardımımıza yetişir. Örneğin bir formdan alınan içerikte yer alması muhtelemel 
istenmeyen ifadelerin ayıklanması sağlanabilir. HTML taglerinin kullanılması önlenebilir. Ve daha bir çok yerde REPLACE 
size büyük fayda sağlayacaktır.  
 
 
STRING FONKSİYONU  
 
VBScript ten yine evlere şenlik bir fonksiyon. Belirtilen sayıda karakterin tekrarını içeren string oluşturuyor.  
Örnek:   
Response.write STRING(5, "*") ' sayfaya "*****" yazar   
 
 
SPLIT FONKSİYONU  
 
Bir metinden belirlenmiş ayraçlar (delimiter) vasıtasıyla belirtilen sayıda alt‐dizgi içeren 0 tabanlı, tek boyutlu dizi üretir.   
 
Sözdizimi: SPLIT(ifade, ayraç, sayi, karşılaştırmakodu).   
(Sayi yerine ‐1 yazılırsa tüm belirlenen tüm alt‐dizgiler işleme tabi tutulur.)  
Ne iş yaptığını anlamak için örnek yapalım.  
 
Örnek:   
Dim mystr, dizi(3)  
mystr = "EvcilASP|Türkiye nin|ASP Bostanı"  
dizi = SPLIT(mystr, "|", ‐1, 1)  
Reponse.Write dizi(0) ' sayfaya "EvcilASP" yazar  
Reponse.Write dizi(1) ' sayfaya "Türkiye nin" yazar  
Reponse.Write dizi(2) ' sayfaya "ASP Bostanı" yazar   
 
JOIN FONKSİYONU  
 
Split fonksiyonuna göre zır işlemi yapar. Bir dizinin elemanlarını belirtilen ayraç ile birleştirip bir string üretir.  
 
Sözdizimi: JOIN(ifade, ayraç)  
 
Örnek:   
Dim dizi(3), str, str2  
dizi(0) = "Ben"  
dizi(1) = "Sekizinci"  
dizi(2) = "Henri"  
str = JOIN(mystr, "|")  
str2 = JOIN(mystr, " ")  
Reponse.Write str ' sayfaya "Ben|Sekizinci|Henri" yazar  
Reponse.Write str2 ' sayfaya "Ben Sekizinci Henri" yazar   
 
Bu kadar. Bu öğrendiğimiz fonksiyonlar bize şimdilik yeter de artar bile. Ancak gelişen koşullara göre diğer fonksiyonlara 
da ileride göz atmak gerekebilir. Haydi sağıcakla kalın. Her string biçimlendirme sırasında EvcilASP yi hatırlayın. 
Eyvallah... 



VERİ TİPİ DEĞİŞTİRME FONKSİYONLARI 

Bazen program içerisinde atnımlanmış veya içeriğine bir değer atanmış bir tipdeki değeri başka bir tipe 
değiştirme ihtiyacı duyulabilir. Bir veri itpini bir değerden diğerine çevirmek için kullanılabilecek veri 
dönüşüm fonksiyonları aşağıda verilmiştir. 

Ccur (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Currency veri tipine dönüştürür. 
 
Cdbl (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Double veri tipine dönüştürür. 
 
Cint (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Integer veri tipine dönüştürür. 
 
Clng (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Long veri tipine dönüştürür. 
 
CVar (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Variant veri tipine dönüştürür. 
 
CBool (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Booolean veri tipine dönüştürür. 
 
CByte (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Byte veri tipine dönüştürür. 
 
CDate (ifade) :Parantez içinde verilen ifadeyi Date veri tipine dönüştürür. 

CInt 
 
Ne iş yapar: Herhangi tipteki geçerli bir ifadeyi integer alt tipine dönüştürür. 
Söz dizimi: CInt(ifade)  
 
Örnek:  
mystr = "12" 
myint = CInt(mystr)/3 'myint değişkeninin değeri : 4  

CStr 
 
Ne iş yapar: Herhangi tipteki geçerli bir ifadeyi integer alt tipine dönüştürür. 
Söz dizimi: CStr(ifade)  
 
Örnek:  
myint = 41 
mystr = CStr(myint) + " kere maşallah" 'mystr değeri : "41 kere maşallah"  

CDate 
 
Ne iş yapar: Herhangi tipteki geçerli bir ifadeyi integer alt tipine dönüştürür. 
Söz dizimi: CDate(ifade)  
 
Örnek:  
mystr = "Ekim 12, 1998" ' sunucu sistemin saat/tarihi İngilizce ise değişir. 
mydate = CStr(mystr) 'mydate değeri : 12.10.1998  

VarType 

  

<% 
degisken_1 = 12 
degisken_2 = "Ben sendeyim sen bendesin Rüveyda..." 
degisken_3 = #08-12-2000# 
response.write vartype(degisken_1) 'sayfaya 2 yazar 
response.write vartype(degisken_2) 'sayfaya 8 yazar 
response.write vartype(degisken_3) 'sayfaya 7 yazar 
%> 

  



  

TypeName 

Pi=3 
Tarih=#10/10/1998# 
Test="Selam Millet" 
Response.write TypeName (pi) ‘Sayfaya byte yazar 
Response.write TypeName (tarih) ‘Sayfaya date yazar 
Response.write TypeName (text) ‘Sayfaya text yazar 

TEST FONKSİYONLARI 
VBScript'te kullandığımız bazı değişkenlerin o andaki durumu, programımızın akışını kontrolde 
kullanacağımız bilgiyi sağlayabilir. Sözgelimi bir değişkenin değeri boş ise, ziyaretçimizin formu tam olarak 
doldurmadığını düşünebiliriz. VBScript, bize değişkenlerin durumunu sınamamız için bazı özel fonksiyonlar 
sağlar. Bu özel fonksiyonlardan dönen değer True (doğru) veya False (yanlış) olur; doğru sonucun değeri 
-1, yanlış sonucun değeri ise 0'dır:  

  

IsArray Bir değişkenin dizi-değişken (Array) olup olmadığını sınar.

IsDate Bir değişkenin değerinin tarihe (Date) çevrilip çevrilemeyeceğini sınar. 

IsEmpty Bir değişkenin tanımlanıp değer atanmış olup olmadığını sınar.

IsNull Bir değişkenin geçerli bir değer tutup tutmadığını sınar.

IsNumeric Bir değişkenin sayı olarak işleme tabi tutup tutulamayacağını sınar 

IsObject Bir ifadenin geçerli bir ActiveX veya OLE nesnesine referansta bulunup bulunmadığını sınar.

TypeName Bir değişkenin türünü belirtir. 

VarType Bir değişkenin türünü belirten sayıyı verir.

  

Şimdi ASP için gerekli VBScript bilgisi bu kadar değil tabiî. Ama bu, işe başlamamız için yeter. İlerde yeni 
VBScript komutları, veya fonksiyonları ile karşılaşırsak (ki size garanti ederim, karşılaşacağınızı!) onları 
orada kısaca ele alırız. Ama yukarıdaki VBScript bilgisi, her zaman lazım!  

SABİT DEĞERLER 

  

VBScript'te bir kere verdiğiniz değeri hiç değişmeyen unsurlar (değişken diyemezdik, değil mi?) vardır. 
Sabit değer, bütün ASP sayfası boyunca (hatta isterseniz, bütün site, yani Uygulama boyunca) 
değişmeden kalır. Bu değerleri Const (constant, sabit kelimesinden türetilme) komutuyla belirtiriz:  

Const DolarDeger = 560780  
 
Const SirketinAdi = "Web Tasarım ve Site Onarım A.Ş."  
Const Slogan = "Siteler ve Kırık Kalpler Onarılır"  
 


