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BÖLÜM 7: DÖNGÜ KONTROL YAPILARI 
 
I. for DÖNGÜSÜ 

 

for döngüsü, diğer programlama dillerinde olduğu gibi C programlama dilinde de 

yaygın bir şekilde kullanılır. Bir veya bir grup işlemin belirli bir sayıda yapılmasını 

sağlar. Aşağıda for döngüsünün formatı görülmektedir. 

 
for (başlangıç; döngü-koşulu; adım[+/-]) 

işlem; veya 
{  işlem 1; 

işlem 2; 

... 

işlem n; 

} 

 

for sözcüğünden sonra parantez içinde, birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmış 

üç ifade yer almıştır. Bunlardan birincisi başlangıç ifadesi olarak adlandırılır ve 
genel olarak bir sayaç değişkenine ilk değer ataması şeklindedir. Ortadaki koşul 
ise, döngünün devam koşuludur, başka deyişle koşul doğru olduğu sürece 
parantezden sonra gelen işlem veya işlemler tekrarlanır. Son olarak verilen adım 

ise başlangıç değeri atanan değişkenin artış ya da azalış adımını verir. for 

döngüsünde, tekrarlanması istenen işlemler birden fazla ise, bu işlemlerin {} 

(küme parantezi) içine alınması gerekir. Aşağıdaki şekilde, for döngüsünün akış 

diyagramı görülmektedir. 
 

 

döngü 
koşulu 

YANLIŞ 

DOĞRU 

İşlem veya 
İşlemler 

adım 

işlem 

işlem 
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Aşağıdaki programda for döngüsü kullanılmıştır. Bu program, ekrana 5 defa 

“Pamukkale Universitesi” yazar. 

 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i; 

for (i=1; i<=5; i++) 

{ printf ("Pamukkale "); 

  printf ("Universitesi\n"); 

} 

} 

Program çıktısı: 
Pamukkale Universitesi 

Pamukkale Universitesi 

Pamukkale Universitesi 

Pamukkale Universitesi 

Pamukkale Universitesi 

 

Yukarıdaki programda döngü, i değişkeni tarafından kontrol edilmektedir. Bu 

nedenle, kontrol veya döngü değişkeni olarak adlandırılır. for sözcüğünden 

sonraki parantez içinde ilk olarak i=1 ifadesi yazılarak, i değişkeninin başlangıç 

değeri 1 olarak atanmıştır. İkinci olarak i<=5 koşulu konularak, döngüden sonra 

verilen işlemin, i değişkeninin değeri 5’e eşit veya daha küçük olduğu sürece 

tekrarlanması sağlanmıştır. Parantez içindeki son ifade ise i değişkeninin içindeki 

değerin nasıl artıp azalacağıdır. Bu ifade i++ olduğuna göre, i değişkeni her 

defasında 1 artacak demektir. i değişkeninin tuttuğu sayı 5’den büyük olduğunda 

döngü sona erer ve kontrol döngü dışına çıkar. 
 
Aşağıdaki programda ise 1 ile 10 arasındaki sayılar ekrana yazılmaktadır. 
 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i; 

for (i=1; i<=10; i++) 

printf("%d ",i); 

} 

 

Program çıktısı: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Daha önceki bölümlerde, alfabetik karakterlerin de tam sayı olarak karşılıkları 

bulunduğunu belirtmiştik. Bu nedenle char tipi değişkenler de for döngüsünde 

kontrol değişkeni olarak kullanılabilir. Aşağıdaki programda, alfabedeki büyük 
harfler sırayla ekranda görüntülenmektedir. 
 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ char harf; 

for(harf = 'A'; harf <= 'Z'; harf++) 

 printf("%c ", harf); 

} 
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Program çıktısı: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V U W X Y Z 

 

Bu programdaki for döngüsünde kontrol değişkeni olarak char tipi bir değişken 

kullanılmıştır. Bu değişkene başlangıç değeri olarak A harfi atanmış ve döngünün 

Z harfine kadar devam etmesi öngörülmüştür. harf++ ifadesi kullanılarak da, 

harf değişkeninin tuttuğu harfin her defasında 1 artması sağlanmıştır. 

 
Aşağıda küçük harfle girilen bir kelimeyi BÜYÜK harflerle ekrana yazan program 
verilmiştir. 
 

#include <stdio.h>  

#include <ctype.h> 

void main() 

{ char a[20]; 

int i; 

printf("Küçük harflerle bir sözcük yazınız: "); 

scanf("%s", a); 

for (i=0; a[i]!= '\0' ; i++) 

a[i] = toupper(a[i]); 

printf("%s\n", a); 

} 

 

Program çıktısı: 
Küçük harflerle bir sözcük yazınız: Denizli 

DENIZLI 

 
Yukarıdaki program çalıştırıldığında, bilgisayarın belleğinde 20 karakterlik bir 

stringi tutacak şekilde bir dizi bellek hücresi ayrılır ve “Denizli” sözcüğü her 

harf bir bellek hücresine gelecek şekilde yerleştirilir. “Denizli” sözcüğünün son 

harfinden sonra gelen bellek hücresine ise ‘\0’ (string sonu) karakteri yerleştirilir. 

 
a[20] 

 

D e n i z l i \0    

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8]  a[19] 

 

for döngüsünde parantez içinde i=0 başlangıç ifadesi kullanılarak i 

değişkenine 0 sayısı atanmıştır. Döngü koşul ifadesinde ise  a[i]!= '\0'  

yazılmıştır. Buna göre a[i] ile işaret edilen hücrede herhangi bir harf varsa koşul 

DOĞRU olacak ve döngü bloğundaki işlem yapılacaktır. İçinde ‘\0’ bulunan 

hücreye, yani string sonu karakterine gelindiğinde ise döngünün çalışması 

duracaktır. for döngüsü tarafından tekrarlanan toupper() komutu ctype.h 

header dosyasında tanımlanmış olup parametre olarak aldığı bir harfi büyük harfe 

çevirir. for döngüsü, string sonu karakterine kadar çalışarak bütün karakterleri 

büyük harfe çevirecektir. En son printf fonksiyonu ile de klavyeden girilmiş olan 

sözcük, büyük harfe çevrilmiş olarak görüntülenir. 
 
Aşağıdaki programda ise klavyeden girilen 5 adet sayının toplamı ve ortalaması 
hesaplanmaktadır. 
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#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i; 

float sayi, toplam, ort; 

toplam = 0; 

 

for (i=1; i<=5; i++) 

{ printf("%d. Sayıyı giriniz: ",i); 

  scanf("%f", &sayi); 

  toplam += sayi; 

 } 

ort = toplam/5; 

 printf("\nToplam  :%6.2f\n", toplam); 

printf("Ortalama: %6.2f\n", ort); 

} 

 

Program çıktısı: 
1. Sayıyı giriniz: 5 

2. Sayıyı giriniz: 6 

3. Sayıyı giriniz: 4.5 

4. Sayıyı giriniz: 3 

5. Sayıyı giriniz: 7 

 

Toplam  : 25.50 

Ortalama:  5.10 

 

Bu programda, for döngüsünü takip eden blok beş kez çalışmakta ve böylece 

klavyeden girilen beş adet sayı, toplam değişkeninin tuttuğu toplama ilave 

edilmektedir. Döngü çıkışında ise ortalama toplam/5 işlemiyle bulunup ort 

değişkenine aktarılmaktadır. printf fonksiyonu yardımıyla ise toplam ve 

ort değişkenlerinin değerleri ekrana yazdırılmaktadır. 

 

rand() fonksiyonu, rasgele bir tam sayı üretir. Aşağıdaki program 

çalıştırıldığında beş adet rasgele sayı üretilerek görüntülenmektedir. 
 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

 

void main() 

{ int i; 

srand(time(NULL)); 

for(i=0; i<5; i++)  

printf("%d\n", rand()); 

} 

 

Bu program her çalıştırıldığında değişik 5 adet sayı görüntülenir. 

srand(time(NULL)) fonksiyonu çekirdek sayı için sistem saatini kullanır ve 

böylece program her çalıştırılışında farklı sayılar üretir. 
 
Aşağıdaki program çalıştırıldığında ise 0 ile 10 arasında rasgele 5 adet sayı 
görüntülenir. 
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#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ int i; 

srand(time(NULL)); 

for(i=0; i<5; i++)  

printf("%d\n", rand()%11); 

} 

 

rand() fonksiyonu %11 ile çalıştırıldığında, 0 ile 10 arasında integer tipi rasgele 

bir sayı üretilir. Yukarıdaki programda for döngüsü beş kez çalışmakta, dolayısı 

ile 0 ile 10 arasında rasgele 5 sayı üretilmektedir. 
 

for döngüsü kullanılarak sonsuz döngü de meydana getirilebilir. for(;;) 

şeklindeki ifadeden sonraki işlem veya işlemler devamlı olarak tekrar edilecektir. 
Ancak tekrarlanan blokta çeşitli koşullara bağlı olarak sonsuz döngüden 

çıkılmasını sağlayan komutlar yazılabilir. Bu amaçla, break komutu kullanılarak, 

belli koşullarda döngü dışına çıkılmasını sağlayabiliriz.  
 

Aşağıdaki programda for (;;) yapısı ve break kullanılarak sonsuz döngü 

oluşturulmuştur. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{  

 int a, top; 

top=0; 

for (;;) 

{ printf("Bir sayi giriniz (çıkış için -1): ");  

scanf("%d",&a) ; 

if(a == -1)  

break;  

top+=a; 

} 

printf("\n"); 

printf("Toplam: %d\n", top); 

} 

 

Program çıktısı: 
Bir sayı giriniz (çıkış için -1): 5 

Bir sayı giriniz (çıkış için -1): 8 

Bir sayı giriniz (çıkış için -1): 3 

Bir sayı giriniz (çıkış için -1): 4 

Bir sayı giriniz (çıkış için -1): -1 

 

Toplam: 20 

 

continue komutu kullanılarak, döngünün belli koşullarda tekrar başa dönmesini 

sağlayabiliriz. Aşağıdaki programda, 0 ile 20 arasındaki çift sayılar ekrana 
yazılmaktadır. 
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#include <stdio.h> 

 

void main() 

{ int i; 

for(i=0;i<=20;i++) 

{ if(i%2 == 1)  

continue; 

printf("%d ",i); 

 } 

} 

 

Program çıktısı: 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

Bu programda döngü, i kontrol değişkeni 0’dan 20’ye yükselene kadar devam 

eder. Tekrarlanacak işlemler birden fazla olduğu için blok { } içersine alınmıştır. 

Bu işlemlerden bir tanesi if koşullu dallanma yapısından sonra verilmiştir, if 

sözcüğünden sonra parantez içersinde i%2 == 1 ifadesi verilmiştir. Bu ifade 

doğru ise (bu durumda üretilen sayı tek sayıdır) if döngüsüne dönülür değilse 

printf işlemi icra edilir. Böylece, programda i değişkeni 0’dan 20’ye kadar 

sırayla tüm değerleri almakta, döngü bloğu içersindeki printf fonksiyonu ise 

sadece çift sayılarda çalışmaktadır. 
 

İç içe for döngüleri yazmakta mümkündür. Aşağıdaki program, her döngü için 

döngü değişkenlerinin almış olduğu değerleri yazdırmaktadır. 
 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

void main() 

{  

 int i, j; 

 for(i=1;i<=10;i++) 

 {  

printf("dis dongudeyiz\n"); 

  printf("i = %d icin ic donguye giriyoruz\n", i); 

  getch(); 

 

  for(j=1;j<=5;j++) 

  {  

printf("\tj = %d icin ic dongudeyiz\n", j); 

   getch(); 

  } 

 

  printf("ic donguden cıktık\n"); 

  getch(); 

 } 

} 
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II. while DÖNGÜSÜ 

 

while döngüsü, verilen bir koşul doğru olduğu müddetçe bir veya bir grup işlemi 

çalıştırır. Aşağıda, while döngüsünün formatı görülmektedir. 

 
while (koşul) 

işlem;  

 

veya 
 
{  işlem 1; 

işlem 2; 

... 

işlem n; 

} 

 

while döngüsünde, while sözcüğünden sonra parantez içinde verilen koşul 

doğru olduğu müddetçe parantezden sonraki işlem veya işlemler çalışacaktır. 

while döngüsünde, koşul döngünün hemen başında kontrol edildiği için, koşul 

ifadesi YANLIŞ ise program kontrolü döngüye hiç girmeden daha sonraki işlemlere 
geçer. Eğer birden fazla işlemin tekrarlanması isteniyorsa bu işlem grubu blok 

parantezleri ({ }) içersine alınır.  

 

Aşağıdaki şekilde while döngüsünün akış diyagramı görülmektedir. 

 

 
 
Aşağıdaki programda while döngüsü kullanılmıştır. Bu program 6’lar çarpım 
tablosunu görüntüler. 
 
 

while 
(koşul) 

YANLIŞ 

DOĞRU 

İşlem veya 
İşlemler 

işlem 

işlem 
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#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i=1; 

while (i <= 10) 

{ printf("6 * %2d = %2d\n", i, 6*i); 

i++; 

} 

} 

 

Program çıktısı: 
6 *  1 =  6 

6 *  2 = 12 

6 *  3 = 18 

6 *  4 = 24    

6 *  5 = 30 

6 *  6 = 36 

6 *  7 = 42 

6 *  8 = 48 

6 *  9 = 54 

6 * 10 = 60 

 

Yukarıdaki programda i=1 satırı ile i değişkenine 1 sayısı aktarılmıştır. while 

sözcüğünden sonra parantez içinde yazılan koşul cümlesinde i değişkeninin 

değerinin 10’dan küçük veya eşit olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlk anda i 

değişkeninin değeri 1 olduğu için bu koşul doğrudur ve böylece kontrol while 

döngüsüne girer. Döngünün içindeki birinci satırda çarpım cetvelinin ilk satırı 

yazılmıştır. İkinci satırda ise i değişkeninin değeri 1 artırılmıştır kontrol tekrar 

while döngüsüne aktarılmıştır. i değişkeninin değeri 10 sayısını aştığı anda 

döngüden çıkılır.  
 
Aşağıdaki program, çalışılan saat miktarına göre işçilere ödenmesi gereken ücreti 
hesaplamaktadır. 
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#define SAAT_UCRETI 4 

 

void main() 

{ char cevap, ad[15], soyad[15]; 

 int saat, ucret; 

 cevap = 'e'; 

 while(cevap == 'e') 

 { printf("Adı    :"); scanf ("%s", ad); 

  printf("Soyadı :"); scanf("%s", soyad); 

  printf("Calistigi saat: "); scanf("%d", &saat); 

  ucret = saat * SAAT_UCRETI; 

  printf("Ücret :%d TL\n\n", ucret); 

  printf("Devam etmek istiyor musunuz? (devam - e): "); 

  cevap = getche(); printf("\n"); 

 } 

} 
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Bu programda, ücretin hesaplandığı bölüm while döngüsü içinde yazılmıştır. 

cevap değişkenine başlangıç olarak ‘e’ değeri aktarıldığı için while 

döngüsünün koşulu doğru olacak ve döngüye girilecektir. Adı, soyadı ve çalıştığı 
saat girilip ücret hesaplanıp sonuç yazıldıktan sonra, kullanıcıya devam etmek 

isteyip istemediği sorulmaktadır. e harfi dışında bir harf girildiğinde program sona 

erecektir. e harfi girildiğinde ise while sözcüğünün yanında parantez içersinde 

verilen koşul DOĞRU olacağı için döngü içindeki işlemler yeniden icra edilecektir. 
 

while(1) şeklindeki yazım sonucunda ise sonsuz döngü elde edilir. break 

komutu kullanılarak bu sonsuz döngüden çıkılabilir. Aşağıdaki programda 
klavyeden girilen sayının karesi hesaplanmaktadır. Klavyeden 0 dışında herhangi 

bir sayı girildiği sürece program devam eder. Klavyeden 0 girildiğinde ise break 

komutu vasıtasıyla döngüden çıkılır. 
 
#include <stdio.h> /* while ile sonsuz döngü uygulaması */ 

void main() 

{ int a; 

while(1) 

{ printf("\n"); 

printf("Bir sayı giriniz (çıkış için 0):"); 

scanf("%d",&a) ; 

if (a==0)  

 break; 

printf("sayı: %d Karesi: %d\n", a, a*a); 

 } 

} 

 

Program çıktısı: 
Bir sayı giriniz: 6 

Sayı: 6 Karesi: 36 

Bir sayı giriniz: 5 

Sayı: 5 Karesi: 25 

Bir sayı giriniz: 0 
 
 

III. do-while DÖNGÜSÜ 

 

do-while döngüsünde döngüye en az bir kez girilmekte, devam koşulu 

döngünün sonunda test edilmekte, koşul DOGRU ise döngüye devam 

edilmektedir. Aşağıda, do-while döngüsünün formatı görülmektedir. 

 
do 

işlem; veya 
{  işlem 1; 

işlem 2; 

... 

işlem n; 

} 

while (koşul); 
 

while sözcüğünün yanında parantez içinde verilen koşul doğru olduğu müddetçe 

do ile while arasındaki işlemler tekrar tekrar çalışacaktır. Birden fazla işlemin 

tekrarlanması isteniyorsa bu işlemler blok parantezleri ({ }) içine alınmalıdır. 
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Aşağıdaki şekilde, do-while döngüsünün akış diyagramı görülmektedir. 

 

 
 

do-while döngüsünün önemli bir özelliği şudur: Program kontrolü en az bir kez 

döngü içine girer ve döngü bloğundaki işlem veya işlemler koşulun doğru veya 
yanlış olduğuna bakılmaksızın en az bir kez icra edilir. Çünkü koşul, döngünün 

sonunda kontrol edilmektedir. Bu nedenle do-while döngüsü MENÜ 

programlarında sıkça tercih edilmektedir. Çünkü program çalıştırıldığında menü 
seçeneklerinin en az bir kez ekrana gelmesi istenir. 
 

Aşağıdaki programda do-while döngüsü kullanılarak 1 ile 5 arasındaki sayıların 

kareleri ve küpleri hesaplanmaktadır. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i; 

 i=1; 

 printf("SAYI\tKARESI\tKÜPÜ\n"); 

 printf("----\t------\t----\n"); 

do 

{ printf("%d\t%2d\t%3d\n", i, i*i, i*i*i); 

 i++; 

 } 

while (i<=5) ; 

} 

 

while 
(koşul) 

YANLIŞ 

DOĞRU 

İşlem veya 
İşlemler 

işlem 

işlem 

do 
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Program çıktısı: 
SAYI  KARESI  KÜPÜ 

---- ------ ---- 

1   1    1 

2   4    8 

3   9   27 

4  16   64 

5  25  125 

 

Yukarıdaki programda while(i<=5) döngünün devam koşulu olarak verildiği için 

i değişkeninin tuttuğu sayı 5’ten küçük ve eşit olduğu müddetçe döngü bloğundaki 

işlemler çalışmaktadır. 
 
Aşağıdaki programda ise klavyeden girilen açının sinüsü hesaplanmaktadır. 
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

 

void main() 

{ float a, b;  

char c; 

do 

{ printf("Açıyı giriniz:"); 

scanf("%f", &a); 

b= sin(a * 3.14159 / 180); 

printf("Açının sinüsü: %5.2f\n", b); 

printf ("Devam etmek istiyor musunuz (Devam-e):"); 

c = getche(); 

printf("\n"); 

 } 

while(c =='e'); 

} 

 

C programlama dilinde sin(x) fonksiyonu, x açısının sinüs değerini üretir. Ancak 

x değerinin radyan cinsinden olması gerekmektedir. Bu nedenle klavyeden derece 

olarak girilen açının önce radyan’a çevrilmesi gerekir. 360 nin 2  radyan’a eşit 

olduğunu biliyoruz. 
 

2360  radyan 

360

2
1


 radyan 

180
1


 radyan 

 
Buna göre, derece cinsinden verilen bir açının radyan’a çevrilmesi için 180/  

sayısıyla çarpılması gerekmektedir. sin() fonksiyonu, math.h header 

dosyasında tanımlanmaktadır. 
 
Aşağıdaki program ise, klavyeden girilen açının kosinüsünü hesaplar. 
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#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

void main() 

{ float a, b;  

char c; 

do 

{ printf("Açıyı giriniz:"); 

scanf("%f", &a); 

b= cos(a * 3.14159 / 180); 

printf("Açının kosünüsü: %5.2f\n", b); 

printf ("Devam etmek istiyor musunuz (Devam-e):"); 

c = getche(); 

printf("\n"); 

 } 

while(c =='e'); 

} 

 

cos(x) fonksiyonu, x açısının kosinüsünü hesaplar. x açısının radyan cinsinden 

olması gerekir. Bu nedenle klavyeden derece cinsinden girilen açı, 180/  

değeriyle çarpılarak radyana çevrilir. cos() fonksiyonu, yine math.h header 

dosyasında tanımlanmıştır. Bu nedenle, programın başında #include direktifi 

kullanılarak math.h header dosyası programa dahil edilmiştir.  

 

Yukarıdaki programlarda do-while döngüsü gösterilmektedir. Klavyeden girilen 

açının sinüsü ve kosinüsü hesaplanmakta, sonuç görüntülenmekte ve daha sonra 
kullanıcıya devam etmek isteyip istemediği sorulmaktadır. Devam mı sorusuna 

karşılık klavyeden e harfi girildiği sürece döngü devam eder ve klavyeden girilen 

açıların sinüs ve kosinüsleri hesaplanır ve görüntülenir. 
 
Aşağıdaki program, 1 ile 10 arasındaki sayıların 10 tabanına göre logaritmasını 
bulmakta ve görüntülemektedir. 
 
#include <stdio.h>  

#include <math.h> 

void main() 

{ float sayi= 1.0; 

do 

{ printf("Sayı:%5.2f\tLogaritması:%5.2f\n",sayi, log10(sayi));  

sayi++; 

 } 

while(sayi < 11.0); 

} 

 

Yukarıdaki programda da do-while fonksiyonu kullanılmaktadır. log10(x) 

fonksiyonu, x sayısının 10 tabanına göre logaritmasını almaktadır. 

 
Aşağıdaki programda ise 1 ile 10 arasındaki sayıların karekökleri alınıp gö-
rüntülenmektedir. 
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#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

void main() 

{ int sayi = 1;  

do 

{ printf("Sayı:%5d\tKarekökü:%5.2f\n", sayi, sqrt(sayi));  

sayi++; 

 } 

while (sayi < 11.0); 

} 

 

sqrt(x) fonksiyonu x sayısının karekökünü alır. Programda do-while döngüsü 

kullanılmıştır. sayi değişkeninin tuttuğu sayı 11‘den küçük olduğu sürece döngü 

içersindeki işlemler tekrarlanmaktadır. 
 
 
IV. goto AKIŞ KONTROL YAPISI 

 
Diğer birçok programlama dilinde olduğu gibi, C programlama dilinde de program 
kontrolünün herhangi bir noktaya transferi MALESEF mümkündür. Bunun için, 

goto komutu kullanılır. goto komutu, program kontrolünü bir etiket (label) ile 

tanımlanan bir noktaya transfer eder. Aşağıda, goto komutunun formatı 

görülmektedir. 
 
etiket: 

---------; 

---------; 

goto etiket; 

 

Program kontrolünün transfer edildiği nokta goto komutundan daha önce 

olabileceği gibi, daha sonraki bir noktada da olabilir. 
 

Aşağıdaki programda goto komutu kullanılarak 1 den 10 a kadar olan sayıların 

toplamı hesaplanmıştır. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int i,top; 

i=top=0; 

dongu:      /* goto yerine for döngüsü kullanılabilir */ 

i++; 

top+=i; 

if(i<10)  

goto dongu;  

printf("Toplam :%d\n",top); 

} 

Bu programda, 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı hesaplanmaktadır. i 

değişkeni sayaç, top değişkeni ise toplayıcıdır. Burada, C programlama diline 

özgü bir yapıya da rastlıyoruz: top+=i işlemi, top=top+i şeklinde de yazılabilir.  

 

Yukarıdaki programda i değişkeninin değeri önce 1 arttırılmakta sonra da top 

değişkenindeki değere eklenmektedir. i değişkeninin değeri 10’dan küçük oldukça 
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if işleminin koşulu doğru olacağı için, goto komutu çalışır ve program kontrolü 

dongu: etiketinin bulunduğu noktaya gider ve yapılan işlemler if koşulu yanlış 

olana kadar tekrarlanır. 
 

Aşağıdaki programda goto komutu ve sonsuz döngü kullanılarak klavyeden 

girilen sayıların toplamı, adedi ve ortalaması bulunmaktadır.. 
 
#include <stdio.h> 

void main() 

{ int a, toplam, adet; 

 float ort; 

 toplam=adet=0; 

 for (;;) 

 { printf("%d. sayıyı giriniz (çıkış için -1):", ++adet);  

  scanf("%d",&a) ; 

  if(a== -1)  

   goto son; /* goto yerine break kullanılabilir */ 

  toplam+=a; 

 } 

 son: 

 ort = (float)toplam / (adet-1); 

 printf("\nToplam: %d\n", toplam); 

 printf("Adet: %d\n", adet-1); 

 printf("Ortalama: %5.2f\n", ort); 

} 

Program çıktısı: 
1. sayıyı giriniz (çıkış için -1): 5 

2. sayıyı giriniz (çıkış için -1): 8 

3. sayıyı giriniz (çıkış için -1): 9 

4. sayıyı giriniz (çıkış için -1): 33 

5. sayıyı giriniz (çıkış için -1): -1 

 

Toplam: 55 

Adet: 4 

Ortalama: 13.75 

 

Bu programda for(;;) ifadesinden sonra gelen blok içersindeki işlemler 

klavyeden -1 sayısı girilinceye kadar devam eder. Klavyeden girilen sayılar 

toplam değişkeninde toplanır. 

 

goto komutu kullanılması pek tavsiye edilen bir uygulama olmayıp, çok fazla 

kullanılması durumunda spagetti kod dediğimiz durumla karşılaşabiliriz. Yapısal bir 

dil olan C programlamada goto kullanımını gerektirecek hemen hemen hiçbir 

durum yoktur. goto kullanarak yapmaya çalıştığınız bir uygulamayı goto 

kullanmadan da yapmanız mümkündür. 


