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 Kontrol Deyimleri 

 İf  Deyimi 

 if else if  Deyimi 

 switch Deyimi 

 Döngü Deyimleri 

 for Döngüsü 

 while Döngüsü 

 do while Döngüsü 

 

 

 



Kontrol Deyimleri 

if, if else if, switch 
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if (şart) 

{ 

ifade;  //Şart doğruysa çalışır 

ifade; …. 

} 

else 

{  //Şart doğru değilse çalışır 

 

ifade; … 

} 

 

İf Deyimi 
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 Komutların yerine getirilmesi, belli ifadelerin doğru ya da 

yanlış olmasına bağlı olduğu durumlarda kullanılan bir 

deyimdir.  
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if (şart1){ 

ifade;  //Şart doğruysa çalışır 

ifade; …. 

} 

else if(şart2) 

{                  //Şart2 doğruysa çalışır 

ifade; 

ifade; … 

} 

else if(şart3) { //Şart3 doğruysa çalışır 

ifade; …   

} 

… 

else 

{  //Hiçbir şart doğru değilse çalışır 

ifade; 

} 

İf else if  Kontrol Deyimi 
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 Tek koşula bağlı kalmak yerine farklı koşulları kontrol etmek için, else if 

deyimi kullanılır.  
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Switch Kontrol Deyimi 
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 C#’da if ’den sonra ikinci seçme ifadesi switch 

deyimidir. 

 Çok yollu dallanma sağlar. Böylece birkaç alternatif 

arasından seçim yapma imkanı sağlar. 

  switch başlangıcı içindeki deyim bir tamsayı tipinde 

(char,byte,short,int) ya da string tipinde olmalıdır. 

 switch ifadeleri iç içe, veya başka kontrol ve döngü 

ifadeleri içinde kullanılabilir. 

 



Switch Kontrol Deyimi 
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switch(deyim)  

{  

case sabit_1:  

ifade1;  

break;  

 

case sabit_2:  

ifade2;  

break;  

 

default:  

ifade3;  

break;  

}  

//deyim sabit1’e 

eşitse çalışır 

//deyim sabit2’e 

eşitse çalışır 

//deyim hiçbirine eşit 

değilse çalışır 
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Döngü Deyimleri 

for,  while, do while 
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for Döngüsü 
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 Belirli işlemleri tekrar etmek amacıyla kullanılır. for, 

başlangıç ataması yapılarak, belirlenen şart sağlanıncaya 

kadar artışı icra edip deyimi yürütür. Genel formu 

aşağıdaki şekildedir :  

 

for (başlangıç; koşul; artış)  

{  

deyim(ler); 

} 
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Faktöriyel Hesabı? 
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while Döngüsü 
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 C#’daki ikinci döngü while döngüsüdür. Deyim, şart 

doğru olduğu müddetçe defalarca icra edilecektir. while 

döngüsünde; önce şartın kontrolü yapılır sonra gelen 

kodlar icra edilir. Yazım biçimi: 

 
while (şart) 

 {  

deyim(ler);  

}  



17 



do while Döngüsü 
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 C#’ta üçüncü tür döngü do-while döngüsüdür. while 

döngüsünden farkı önce kodlar icra edilmekte sonra şart 

kontrol edilerek tekrarlamanın yapılıp yapılmayacağı 

karar verilmektedir. 

do 

{ 

deyimler; 

} 

while (şart) 
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