
LOOPING (DÖNGÜ)TEKRAR KONTROLLERİ 

Do While ve For...Next döngüler bu iki tipten herhangi birinin seçimi tamamı ile programcının yazdığı programın yapısına 
göre değişiklik gösterebilir. Eğer kod bloğunun kaç defa tekrarlanacağını biliyorsanız veya bu tekrar sayısı bir değişkende 
saklanıyor ise FOR...NEXT uygun bir çözümdür. Eğer döngünün kaç defa tekrarlanacağını kesin olarak biliyorsanız veya bu 
tekrar sayısı program içerisinde gerçekleşebilecek bir şarta bağlı ise DO WHILE döngüsü daha uygun bir yöntem olacaktır. 

For...Next 

For...NEXT 3 bölümden oluşur. İlk bölümde döngünün kaç defa tekrar edeceği yer alır. İkinci bölümde ise 
tekrarlamak istediğimiz kod bloğumuz yer alır. En son ise tekrarlanacak kod bloğunun bittiğini ve For... ile 
başlayan satırlara geri dönüleceğini belirten NEXT deyimi gelir. 

Örnek1:<% 

For i=1 to 50 

Response.write(“merhaba</br>”) 

next 

‘ for next arasında 50 defa tekrar eder.%> 

Örnek2:<% 

For i=1 to 10 step 5 

Response.write(i&"merhaba</br>") 

Next 

‘step adım sayısıdır. 

%> 

Örnek3:<% 

For i=1 to 10 

 for k=1 to 5 

Response.write(i&" , "&k&" merhaba</br>") 

 next 

next 

’ i döngüsünün her bir değeri için k döngüsü 5 defa döner. Toplamda 50 defa tekrar edilmiş olur.%> 

Örnek4:Çarpım Tablosunu Ekrana Yazma<% 

For i=1 to 10 

 for k=1 to 5 

Response.write(i&" X "&k&"="&i*k&"&nbsp;&nbsp;") 

 next 

 response.write("<br>") 

next 

%> 

Örnek5:Çarpım Tablosunu Ekrana Tablo İçinde Yazma 

<table border=1> 

<%for i=1 to 10%> 

<tr> 

<%for k=1 to 10%> 

<td><%Response.write(k&" X "&i&"="&i*k&"&nbsp;&nbsp;")%></td> 

<%next%> 

</tr> 

<%next%> 



 

</table> 

Örnek6:Çarpım Tablosunu Ekrana Tablo İçinde Yazma 

1'den 100' e kadar olan sayılardan 7 ye bölünen sayıları ekrana yazan programı yazınız.  
a- 1'den 100'e kadar döngü kurulacak 

for k=1 to 100 
.........(if yapısı gelecek) 
next 

b- 7 ye bölünenleri ekrana yazacak eğer yapısı 
if k mod 7 then 
response.write(k) 
end if 
 
<%for k=1 to 100 
if k mod  7=0 then 
response.write(k&"<br>") 
end if 
next 

Örnek7:1'den 100' e kadar olan sayıların toplamını bulan programı yazınız 
1-1'den 100'e kadar döngü kurulacak 
for k=1 to 100 
......... 
Next 

<%toplam=0 

for k=1 to 100 

toplam=toplam+k 

next 

response.write(toplam&"<br>") 
%> 
Örnekler; 

1. Sayı1: Sayı2: 
Onay

 Formdan girilen sayı aralıklarına göre 
a) Aralıktaki sayıların toplamını 
b) Aralıktaki sayıların kareleri toplamını 
c) Aralıktaki sayılardan 7’ ye bölünenlerin sayısını 

Bulan programları ayrı ayrı yapınız. 

2. Sayı1: Sayı2: Sayı Adeti: 
Onay

Formdan girilen sayı aralıklarına 
göre verilen aralıklarda istenen sayıda rastgele sayı tutan programı yazınız. 
 

 

For Each... Next 

For...Next kullanımının özel bir türüdür. Bir dizi veya koleksiyon içerisinde kullanılır. (Koleksiyon nedir ? 
Daha detaylı olarak anlatılacaktır. ) For döngüsü dizi veya koleksiyon içerisinde kalan eleman sayısı kadar 
gerçekleştirilir.  

Örnek1: 

<%dim eleman 

Dim sehirler(2) 

sehirler(0)="Ankara" 

sehirler(1)="İstanbul" 



sehirler(2)="Ordu" 

For Each eleman In sehirler 

Response.Write eleman & "<BR>" 

Next 

%> 

Örnek2:sunucu değişkenlerinden alınabilen tüm değerleri bir döngü ile ekrana yazdırır. 

<%For Each i In Request.ServerVariables  

Response.Write i  

Response.Write " : " 

Response.Write Request.ServerVariables(i) 

Response.Write "<br />" 

Next  

%>  

Örnek3:Sayfaya formdan gelen tüm verileri bir seferde yazdırabilirsiniz. 

<% 

For Each i In Request.Form     

Response.Write i     

Response.Write " : "     

Response.Write Request.Form(i)     

Response.Write "<br />" 

Next  

%>  

Döngüyü durdurmak isterseniz  

Bir döngüden belirlediğiniz koşul gerçekleşsin-gerçekleşmesin çıkmanız gerekebilir. Bunu bir başka 
değişkendeki değişiklik zorunlu kılabilir. Bir döngüden çıkmak için Exit (çık) ifadesini kullanabilirsiniz. Bu 
ifade, döngünün yaptığı işler arasında, genellikle bir If deyimi ile birlikte yer alır. Örneğin:  

For sayac = 1 to 10 

[..bir takım işler yap..] 

If Degisken1 > Degisken 2 Then Exit For 

[..bir takım işlere devam et..] 

Next 

 

While...Wend 
Sayaç olarak kullanacağımız değer, programın başka bir bölümü tarafından üretiliyor olabilir. Veya bu 
değer ziyaretçi tarafından belirlenmiş olabilir. Özetle yapılmasını arzu ettiğimiz işin ancak sayaç bir 
değerden azsa, çoksa veya eşitse yapılmasını, bu durum değişirse durmasını isteyebiliriz. Bunu While 
(..iken ) komutuyla yapabiliriz. While döngüsünü kullandığımız zaman sayacı bizim arttırmamız gerekir. 
<%sayac=1 

While sayac <= 5 

Response.Write weekdayname(sayac ) 

 Response.Write "<BR>" 

sayac = sayac + 1 

wend %> 
VBScript sayacı bir arttırdıktan sonra önce While satırındaki şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakar; gerçekleşmiş ise Wend’i izleyen ilk satıra gider; gerçekleşmemişse While döngüsünün içindeki işi 
yapmaya devam eder. 
Do..Loop Döngüleri 



Do (Yap) komutu ile kuracağımız döngüler iki ayrı türde olabilir: bu döngü ile bir dizi komutu, bir koşul 
doğru iken veya doğru oluncaya kadar yaptırabiliriz. Bu yöntemlerden her biri iki ayrı şekilde yazılabilir. 
Bir koşul doğru iken bazı işlerin yapılmasını istiyorsak,  
Do While yöntemini kullanırız:  
I. Yöntem: Şart Başta Kontrol edilir. Şart Doğru ise döngüye girilir 
<%sayac=1 
Do While sayac <= 5 
 Response.Write(sayac&"<br>") 
sayac = sayac + 1 
Loop  
 %> 
II. Yöntem: Şart sonda kontrol edilir. Şart Doğru ise  döngü devam eder. Yalnız şart yanlış 
olsa bile döngü 1 defa işletilmiş olur. 
<%sayac=6 
Do  
 Response.Write(sayac&"<br>") 
sayac = sayac + 1 
Loop While sayac <= 5 
 %> 
Burada, Loop komutu şartın hâlâ doğru olup olmadığını sınar ve doğru ise verilen işleri yapar; artık 
değilse bir sonraki satıra geçer.  
Do Until : Döngünün bir şart gerçekleşinceye kadar bir işi yapmasını ise Do Until yöntemiyle 
sağlarız. Bu durumda döngü şöyle yazılır:  
I.Yöntem :Şart Başta Kontrol edilir. Şart yanlış (gerçekleşmemiş) ise döngüye girilir 
 <%sayac=1 
Do 
 Response.Write(sayac&"<br>") 
sayac = sayac + 1 
Loop  Until sayac >= 5 
 %> 
 
II.Yöntem: Şart sonda kontrol edilir. Şart yanlış(gerçekleşmemiş) ise  döngü devam eder. 
Yalnız şart gerçekleşmiş(Doğru) olsa bile döngü 1 defa işletilmiş olur 
<%sayac=1 
Do 
 Response.Write(sayac&"<br>") 
sayac = sayac + 1 
Loop  Until sayac >= 5 
 %> 
Örnek açıklama 
 
<%i=55 
do   
response.Write(i) 
if i=0 then exit do 
i=i-1 
loop while i<=55%> 
55 den 0 a kadar sayıları ekrana yazar. Normalde döngü 55 den geri sonsuza kadar sayar. 
Fakat “if i=0 then exit do” ifadesi döngünün i değeri 0 olduğunda bitirmesini sağlar. 
Döngüler if yapısı kullanılarak i do-loop döngülerinde exit do, for-next  döngülerinde exit for 
ile istenen değerde kırılabilir. 


