
 
 
 
 

 
 

BÖLÜM  9 

TEKRARLAMA DEYİMLERİ  
 
 
 
 
 

9.1 Giriş 
 
Bu bölümde  program içerisinde belirli  blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya 
şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler üzerinde 
durulacaktır.  Bu tekrarlama deyimleri FOR-DO,  REPEAT-UNTIL, WHILE-DO   
şeklindedir. 
 

9.2 For-Do 
 
For deyimi, bir program parçasının herhangi bir boolean şartına bağlı olmaksızın  
belirlenen sayıda üstüste çalıştırılması için kullanılır. For deyiminin genel kullanım 
şekilleri  aşağıda  verilmiştir. 
 
 
1.  FOR  Kontrol Değişkeni :=Başlangıç_Değeri  TO Son_değer   DO 
 Begin 
       İşlemler 
       . 
       . 
       . 
 End; 
 
 
Bu kullanım şeklinde başlangıç değeri bitiş değerinden küçük olmak zorundadır.  TO 
ifadesiyle başlangıçtan bitişe kadar artarak tekrar yapılacağını, DO ifadesi de tanımlanan 
işlemlerin tekrarlanacağını bildirir. 
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2. FOR Kontrol Değişkeni :=Başlangıç_Değeri  DOWNTO Son_değer   DO 
 Begin 
     İşlemler 
 End; 
 
 
For deyiminin bu kullanım şeklinde başlangıç değeri bitiş değerinden daima büyük olup 
DOWNTO ifadesi de  döngü değişkeninin tekrarlama işleminde azalacağını belirtir. DO 
ifadesi ise belirtilen işlemlerin döngü sayısınca tekrarlanacağını bildirir.   
 
Turbo Pascal dilinde diğer programlama dillerinden farklı olarak başlangıç değerinden 
son değere artışlar/azalmalar  birer birer olmaktadır. Aşağıdaki örnek programları 
inceleyiniz.  
 
 
 
Örnek:  

Program Hesap_plani; 
Uses Crt; {Windows için Wincrt} 

 var i:byte; 
  Hesapkod:String[10]; 
  Hesapadi:String[20]; 
 begin   clrscr; 
  for i:=1 to 5  do 
  begin 
      Write(’Hesap Kodu ........:’);Readln(HesapKod); 
      Write(’Hesap Adı............:’);Readln(HesapAdi); 
  end; 
 Readln; 
 end. 
 
 
 
 
Örnek:Aşağıdaki örnek Program; 1’den 8’e kadar  artan  ve 9’dan 3’e kadar birer 
birer azalan içiçe for do döngülerinin kullanımını göstermektedir. 
 

Program icice_for_ornek; 
 Uses crt; {Windows için Wincrt} 
 Var 
 i,j:byte; 
 Begin 
  For i:=1 to 8 do 
  Begin 
   for j:=9 downto 3 do  
   Begin 
    Write(i*j:6); 
   end; 
  Writeln; 
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  end; 
 Readln; 
 End. 
 
 
 
Örnek: ‘A’ dan ‘Z’ ye kadar büyük harfleri ekrana yazdıran Pascal programı. 
 

Program Odev; 
var ch:=Char; 

 begin 
 Writeln(‘BÜYÜK HARFLER’); 
 for ch:=‘A’ to ‘Z’ DO 
  Write(Ch,’  ‘); 
 end. 
 
 
 
Örnek.  Klavyeden girilen bir ifadeyi  tersten yazdıran program 

 
program terstenyazma; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
mesaj:string; 
i,l:byte; 
begin 
     Write('Bir mesaj yazınız'); 
     Readln(mesaj); 
     l:=length(mesaj); 
     Writeln(L); 
     for i:=L downto 1 do 
         Write(Copy(mesaj,i,1)); 
end. 

 
 

9.3 Repeat-Until 
 
Bir program bloğunun belli bir şart sağlanıncaya kadar üst üste çalıştırılmasını sağlayan 
REPEAT deyiminin genel formu aşağıdaki şekildedir. 

 
Repeat 
. 
    Program Satırları 
. 
Until (Boolean Şartı) 
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Burada repeat, tekrar etme anlamında olup, tekrar etme işi UNTIL  deyimindeki boolean 
ifadesi sağlanıncaya kadar devam eder. Bu deyim program satırları bölümüne herhangi 
bir şey yazılmaksızın kullanılabilir. 
 
Bu döngünün en  büyük avantajı belirli bir sayı ile sınırlandırılmamış olmasıdır.  Boolean 
ifadesindeki şart sağlanıncaya kadar işlemlere devam edilmektedir.  
Dikkat edilirse şart cümlesinin aldığı değer ne olursa olsun program bloğu bir kez 
çalışmaktadır. 
 
 
 
Örnek :  Aşağıda verilen Pascal programı karton fabrikasındaki kenar kesme 
ünitesinde, kesme makinasından çıkan kartonların ortalama ağırlıklarını  
hesaplamaktadır. Karton ağırlığı olarak 0 girildiğinde programın çalışması sona 
ermektedir.  
 

Program ornek_repeat; 
uses wincrt; 
var 
   i,sayi:integer; 
   top,ort:real; 
begin 
     clrscr; 
     i:=0;top:=0;ort:=0; 
     Repeat 
          i:=i+1; 
          Write(i,'. Kartonun Ağırlığını Giriniz ='); 
          Readln(sayi); 
          Top:=top+sayi 
     Until (Sayi=0); 
     ort:=top/(i-1); 
     Writeln;Writeln; 
     Writeln(i-1,'  Adet Kartona ait Ağırlık Ölçümü Yapılmıştır.'); 
     Writeln(i-1,' Adet Kartonun Toplam Ağırlığı =',top:6:3); 
     Writeln('Girilen sayıların ortalaması    =',ort:6:3); 
repeat until KeyPressed; 

          end. 
 

 

9.4 While-Do 
 
Bir program bloğunun belli bir şart sağlandığı sürece  üst üste icrasını sağlayan WHILE 
deyiminin genel  yazılış şekli aşağıdadır.  
 
While <şart cümlesi> Do  BLOK  
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Do kelimesini takibeden blok WHILE deyimi tarafından döngüye sokulacak komut 
cümlelerini kapsar. Komut cümlesi sayısı birden fazla ise, bu bloğun BEGIN...END 
deyimleri arasına alınması zorunludur.  
 
WHILE ile REPEAT arasındaki fark; Repeat döngüsü şart cümlesi yanlış olduğu sürece, 
While döngüsü ise şart cümlesi doğru olduğu sürece devam etmesidir. 
 
 
 
Örnek :  Repeat -Until  ile yapılan örnek programı WHILE-DO ile yapalım. 
 

program ornek_While; 
uses wincrt; 
var 
   i,sayi:integer; 
   top,ort:real; 
begin 
     clrscr; 
     Write('1. Kartonun Ağırlığını Giriniz ='); 
     Readln(sayi); 
    i:=1;top:=0;ort:=0; 
     While Sayi>0 do 
    begin 
           Top:=top+sayi; 
           i:=i+1; 
           Write(i,'. Kartonun Ağırlığını Giriniz ='); 
           Readln(sayi); 
     end;  
ort:=top/(i-1); 
     Writeln;Writeln; 
     Writeln((i-1),'  Adet Kartona ait Ağırlık Ölçümü Yapılmıştır.'); 
     Writeln((i-1),' Adet Kartonun Toplam Ağırlığı =',top:6:3); 
     Writeln('Girilen sayıların ortalaması    =',ort:6:3); 
repeat until KeyPressed; 
end 

 

9.5. Blok ve Döngülerin Kırılması 
 
Döngülerin çalışması sırasında belirli koşulların sağlanması durumunda döngünün sona 
ermesini isteyebiliriz. Bunun için aşağıda örneklerle açıklamaya çalıştığımız BREAK, 
CONTINUE, EXIT, HALT  Pascal deyimlerinden yararlanmaktayız. Bu deyimlerden BREAK 
ve CONTINUE   Pascal 7.0 ile birlikte  C programlama dilinden alınmıştır.  
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9.5.1 Break 
 
Turbo Pascal 7.0 programlama dilinde bir döngüyü kırarak sona erdirmek amacıyla 
kullanılır. Program içinde BREAK deyimiyle karşılaşıldığında içinde bulunduğu döngüden 
sonraki program satırının işler hale getirir. BREAK komutu FOR-DO, REPEAT-UNTIL  ve 
WHILE-DO döngülerinin içinde kullanılabilir.  
 
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnek Programda i ve 
j gibi iki sayının çarpımı yapılmaktadır. i=j olduğu durumda içteki döngü BREAK deyimi 
ile kırılmakta ve i ’nin değeri bir üst değere arttırılarak programın çalışmasına devam 
edilmektedir. 
 
 
 
Örnek: 

Program break_kullanimi; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var i,j:integer; 
   begin 
     clrscr; 
     for i:=1 to 10 do 
       begin 
         Writeln(i,'.  değeri '); 
            for j:=1 to 10 do 
             begin 
                if i=j then break; (* i=j olduğu takdirde içteki döngünün çalışması sona  eriyor*) 

                Writeln(i:3,' * ',j:3,'= ',i*j:3); 
             end; 
         Writeln('Devam Etmek için ENTER tuşuna Basınız');Readln; 
       end; 
   end. 

 

9.5.2 Continue 
 
Fortran programlama dilinde olduğu gibi tekrarlama çevrimini yeniden başlatır.  
Programcı, bilgi  girişlerinde kullanıcının sayısal olmayan bir giriş yapacağını varsayarak 
önlem almak amacıyla tekrarlama işlemlerini yeniden başlatmak için  CONTINUE  
komutu kullanılır. Bu deyim  PASCAL 7.0 ’ da geçerlidir. 
 
 
 
Örnek: 

Program Continue_Kullanimi; 
Uses Crt; {Windows için Wincrt} 
Const  
 n=5; 
var  
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 sayac,i:integer; 
 rakam :Array [1..n] of Real; 
 toplam:Real; 
begin 
 clrscr;toplam:=0; sayac:=1; 
 While sayac < n  do 
      begin  
    Write(Bir Sayı Giriniz:’); 
   {$I-} 
   Readln(Rakam[sayac]); 
   {$I+} 
   If   IOResult >0 then  
         begin 
      Writeln(‘Rakam girmelisiniz’); 
     CONTINUE; 
          end; 
   sayac:=sayac+1 
     end; 
 For   I:=1 to sayac do 
  toplam:=toplam+rakam[ i]; 
 Writeln(‘Toplam Sayı         :’,Toplam:7:2); 
end. 

 
 
Örnek program çalıştırıldığında kullanıcının hatalı bir giriş yapması halinde Run Time 
Error  hatası oluşacaktır.  Bu hatalı durum IORESULT hata durumu fonksiyonu ile 
kontrol ettirilerek  programın kırılması önlenir ve CONTINUE komutu tekrarlama 
çevrimini tekrar başlatır.  Ancak hata yoklama rutinleri  {$I-} ile pasif duruma 
düşürülmüştür. IORESULT fonksiyon değeri kontrolü yapabilmek için {$I-} derleme 
komutu verilerek Pascal hata yoklama rutinleri pasif duruma alınmalıdır. Ancak kontrol 
işlemi bittikten sonra hata yoklama rutinleri {$I+} ile tekrar aktif duruma getirilmelidir.  
 

9.5.3 Exit 
 
Program işlem bloklarında tanımlanan herhangi bir koşulun gerçekleşmesi halinde  
program bloğunun akışını durdurur. 
 
 
Örnek:  

uses Crt; {Windows için Wincrt} 
begin 
  repeat 
    if KeyPressed then Exit; 
    Write('Xx'); 
  until False; 
end. 
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9.5.4 Halt 
 
Programın kararlaştırılan bir yerinde durdurulmasını sağlar. ENTER tuşuna basıldıktan 
sonra varsa HALT komutundan sonra tanımlanan program satırları çalıştırılır. 
 
 
 
Örnek : 

program halt_ornek; 
begin 
  if 1 = 1 then 
    begin 
      WritelN('Halt Deneme 1'); 
      if 2 = 2 then 
        begin 
          WritelN('Halt Deneme 2'); 
          if 3 = 3 then 
            begin 
              WritelN('Halt Deneme 3'); 
              Halt(1); 
            end; 
        end; 
    end; 
  Writeln(' Bu Çalıştırılamayacaktır'); 
  readln; 
end. 
 

 
 

9.6  ÖRNEK PROGRAMLAR 

1. Verilen bir X  değerine karşılık ( )3 2 1
1

a
aa

N −
=
�  X  ifadesini hesaplayacak bir 

PASCAL programı yazılacaktır. Programda formülasyonun hesaplanması için 
REPEAT....UNTIL döngüsü kullanılacaktır. X ve N sayısı programcı tarafından 
girilip, N ve X'in 0 20< <N  ve 0 1< ≤X   aralıklarında olması gerekmektedir. 
Hatalı veri girildiği takdirde, veri girişinin yeniden yapılabilmesi için programda 
gerekli işlemleri de yapılmıştır. 

 
program cozum01; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
   a,n:integer; 
   x:real; 
   topla,islem:real; 
begin 
islem:=0; 
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   CLRSCR; 
  islem:=0; 
  Repeat 
    Write('X değerini giriniz  ='); 
    Readln(X); 
  Until ((x>0) and (x<=1)); 
  Repeat 
   Write('N degerini giriniz  ='); 
   Readln(N); 
  Until ((N>0) and (N<20)); 
a:=0; 
Repeat 
      a:=a+1; 
      topla:=3*(2*a-1)*x/a; 
      islem:=islem+topla; 
until (a=N); 
Writeln;Writeln('islemin sonucu=',islem:6:1); 
repeat until keypressed; 
end. 

 
 
 
 
y=f(x) olmak üzere y' nin değeri x' in alacağı değerlere göre değişmektedir.  
 

   xx 5.03x-3x=        y                    10 22 +<<  
 

   x-3x=        y                    21 <≤ x  
 

   
2x2
12x

=  y                              2  
2

≥x  

 
 Buna göre x'in alacağı değerlere göre y' nin alacağı değerleri hesaplattırarak, 

uygun formatta ekrana yazdıran ve sonucu herhangi bir tuşa basıncaya kadar 
ekranda tutan PASCAL programını yazınız. Programda x=>0 ve y<5 olup 
olmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir. Hatalı veri girildiği takdirde, 
veri girişinin yeniden yapılabilmesi için programda gerekli işlemleri  de yapınız. 

 
Program cozum02; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
x,y:real; 
begin 
 repeat 
    clrscr; 
  repeat 
    Write('X değerini giriniz ='); 
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    Readln(X); 
  until (x>0); 
 if (0<x) and (x<1) then y:=3*x*x-(sqrt(3*sqr(x)+0.5*x)); 
  if (1<=x) and (x<2) then y:=3*x-2*sqrt(x); 
  if (x>=2) then y:=(SQRT(12*sqr(x)))/(2*sqrt(2*x)); 
  Writeln('y =',y:10:5); 
  if y>5 then 
  begin 
    Writeln('Y değeri istenilen değerin üstünde tekrar deneyiniz...'); 
    Writeln('Devam Etmek için herhangi bir tuşa basìnìz'); 
    repeat until keypressed; 
   end; 
 until y<5; 

       end. 
 
 
 
3. X tam sayı olmak üzere, f(x) kesikli fonksiyonu aşağıdaki aralıklarda tanımlıdır.   
 
 

                

23/51/2

25/2

2/75

xxx )xf(                     40x

 x-x)xf(              40x30

xx)xf(              30x20

−+=>

=≤<

−=≤<

 

 
 
 
Klavyeden girilen 10 tane x değişkeni için f(x) kesikli fonksiyonunu hesaplayarak, 
x ve f(x) değerlerini ekrana yazdıran Pascal programını yazınız.  
(Not: Program yazımı sırasında f(x) fonksiyonunun x<=20 için tanımsız olduğu 
dikkate alınarak; x için yirmiden küçük değerler girilmesi yazılacak program 
tarafından engellenmelidir. Klavyeden girilen x değerine karşılık geçerli olan f(x) 
‘in bulunması CASE ... OF deyimi ile gerçekleştirilecektir.)  
 
 
 
program cozum03; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
Var 
fx:Real; 
i,x:Integer; 
 
begin 
  for i:=1 to 10 do 
   begin 
     repeat 
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       Write(i,'. X degeri = '); 
       Readln(X); 
     Until (X>20); 
 
     CASE X OF 
       20..30:fx:=exp(5*ln(x))-exp((7/2)*ln(x)); 
       31..40:fx:=exp((5/2)*ln(x))-sqr(x); 
      else fx:=sqrt(x)+ exp((3/5)*ln(x))-sqr(x); 
     end; 
     Writeln(X:5,'   ',fx:5:2); 
   End; 
end. 

 
 
 
 
4. Bir cebirsel denklemin bilgisayar yardımıyla çözümü istendiğinde, örneğin; 

    
011x5x 37 =−+  

denklemi;   
(1)            )x511(x 7/13−=  

 
formuna getirilir ve bu denklemde eşitliğin sağ tarafındaki X'e bir başlangıç değeri 
verilir (Örneğin; X=0.1). Bu işlemi takiben X'in değeri bulunur. Bulunan X değeri ile 
başlangıç değeri olarak verilen X arasındaki fark kontrol edilir. Fark, kabul edilen bir 
değerden (örneğin 0.001) den büyük ise X' değeri tekrar arttırılarak (örneğin 0.001) 
işlem tekrar edilir. Hesaplanan X değeri ile eşitliğin sağında yerine konulan X değeri 
karşılaştırıldığında  aralarındaki fark belirli bir değerden küçük ise X'in değeri bulunmuş 
demektir ve işlemlerin tekrar edilmesine son verilir.  

 
X'e başlangıç değeri olarak 0.1 değerini vererek yeni hesaplanan ve denklemde yerine 
yazılan  X değerleri arasındaki fark 0.001 'den küçük oluncaya kadar X 'in değerini 
hesaplayıp, denklemin kökünü ve X 'in kaçıncı işlem sonunda bulunduğunu ekrana 
yazdıran Pascal program aşağıda verilmiştir. 

 
X, her tekrar işleminde 0.001 kadar arttırılacaktır. 

 
 
Program cozum04; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
a,x1,x,fark:real; 
m:integer; 
begin   clrscr; 
x:=0.1; 
   repeat 
        a:=(11-5*exp(3*ln(X))); 
        X1:=exp((1/7)*ln(a)); 
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        writeln (X1:8:5,'    ',fark:18:12,'    ',X:8:5,'  ',m); 
        X:=X+0.0001; 
        fark:=abs(X1-X); 
        m:=m+1; 
   until (fark<=0.001);  writeln; 
writeln ('Denklemin Yaklaşık Kökü :',X1:8:5); 
writeln ('Fark                    :',fark:8:5); 
writeln ('Yapılan iterasyon sayısı:',m); 
REPEAT UNTIL KEYPRESSED; 
end. 

 
 
 
5. Bir açının sinüs değeri aşağıda verilen bağıntı ile hesaplanabilir; 
 

....
!7

X
!5

X
!3

X
XSinX

753

+−+−=  (X radyan cinsinden yazılır) 

 
Verilen ifadenin ilk 10 terimi için Sinüs değerini  hesaplayan Pascal programı yazınız. 
 

Program Sinus; 
Uses crt; {Windows için Wincrt} 
Var 
X,say,fakt,terim,toplam:real; 
İsaret,i,k:integer; 
Begin 
  Write('Bir X değeri giriniz  ='); 
  Readln(X); 
  Toplam:=X; 
  Isaret:=-1; 
  Say:=x; 
  Fakt:=1; 
  K:=3; 
  For i:=2 to 10 do 
     Begin 
       say:=say*sqr(X); 
       fakt:=fakt*k*(k-1); 
       terim:=isaret*say/fakt; 
       toplam:=toplam+terim; 
       k:=k+2; 
       isaret:=-isaret; 
     end; 
  Writeln('X     =',X:7:2); 
  Writeln('SinX  =',Toplam:7:2); 
End. 
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6. İki tamsayının en büyük ortak bölenini bulan Pascal programı yazınız. 

 
Program ortak_bolen; 
Uses crt; {Windows için Wincrt} 
Var 
i,j,gecici:integer; 
begin 
  Write('İki Tam sayı giriniz :'); 
  Readln(i,j); 
  Repeat 
    İf i>j then 
     Begin 
        gecici:=i; 
        i:=j; 
        j:=gecici; 
     end; 
     if i>0 then j:=j-i; 
  until i<=0; 
  Writeln('En Büyük Ortak Bölen =',J); 
End. 

 
 
 
7. İki tam sayının en küçük ortak katların bulan Pascal programı yazınız. 
 

Program en_kucuk_ortak_kat; 
Uses wincrt; {Windows için Wincrt} 
Var 
i,j,k,okek,a,b:integer; 
dur1,dur2:boolean; 
Begin 
 Write('İki Tam sayı giriniz   ='); 
 Readln(i,j); 
 Dur1:=true; 
 Dur2:=true; 
 a:=i; 
 b:=j; 
 k:=2; 
 okek:=1; 
 While dur1 or dur2 do 
   Begin 
     While (a mod k =0) or (b mod k =0) do 
        Begin 
           Okek:=okek*k; 
           If a mod k=0 then a:=a div k; 
           if b mod k=0 then b:=b div k; 
        End; 
        if a=1 then dur1:=false; 
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        if b=1 then dur2:=false; 
     k:=k+1; 
   end; 
   Writeln('En Küçük Ortak Kat  =',Okek); 
End. 

 


