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Programlarımızı her zaman satır-satır sırayla işlenen kodlar şeklinde yazamayız. Kimi zaman birtakım 
sorgulamalar yapar ve sonuçlarına uygun olarak farklı kod satırlarını işletmek isteriz. İşte bu gibi 
durumları oluşturmamızı sağlayan ifadelere koşul ifadeleri diyoruz.
Örneğin bir satışta kar mı? yoksa zarar mı? edildiği durumuna göre farklı hesaplama yapmak iste-
yebiliriz. Bu durumda bir koşul ifadesi kullanarak durumu tespit eder ve programımıza buna göre 
yön veririz.

If, ElseIf, Else bu tür koşul ifadeleri için kullandığımız komutlardır.

If Koşul Then
  Komut1
  Komut2
EndIf
Komut3
Komut4

Koşulun sonucu doğru (true) olduğu durumlarda Komut1 ve Komut2 çalıştırılır ve daha sonra prog-
ram normal bir akışla Komut3 ve Komut4 ’ü çalıştırmaya devam eder. Verilen koşul yanlış (false) ise, 
bu durumda Komut1 ve Komut2 çalıştırılmaz ve program doğrudan Komut3 ’e geçer ve devam eder. 

Koşul İfadeleri

If Genel Kullanımı:
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Akış Diyagramı:

Kullanıcıdan istenilen cinsiyet bilgisine göre farklı bir hitap şekli ile ekrana hoş geldiniz yazdıralım.

İlk olarak kullanıcıdan adını alıp ad değişkenine aktarıyoruz. Daha sonra cinsiyet bilgisini almak için 
“k” ya da “e” harflerinden birini yazmasını istiyor ve yazdığı harfi cinsiyet değişkenine aktarıyoruz. 
Yazılan cinsiyet bilgisinin kontrolünü yapacak iki koşulu da farklı If ifadeleri ile kontrol ediyor ve ona 
göre ekrana farklı çıktılar üretiyoruz. 

TextWindow.Write(“Adınızı giriniz: “)
ad = TextWindow.Read()
TextWindow.Write(“Cinsiyetiniz (k/e) ? : “)
cinsiyet = TextWindow.Read()
If cinsiyet = “k” Then
  TextWindow.WriteLine(“Hoşgeldiniz Bayan “ + ad)
EndIf 
If cinsiyet = “e” Then
  TextWindow.WriteLine(“Hoşgeldiniz Bay “ + ad)
EndIf

Örnek
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Programımızı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı elde ederiz.

Bu örnekte sadece koşul sağlanırsa olacaklara ilişkin bir karar yapısı mevcut. Şimdi koşul sağlanma-
dığında yapmak istediğimiz durumlara bakalım. 
Bunun için yeni bir koşul ifadesi olarak Else deyimi kullanacağız. Else deyimi sadece If ile birlikte 
kullanılan bir koşul deyimidir. 

If Koşul Then
 Komut1
 Komut2
Else
  Komut3
EndIf
 Komut4 

Eğer koşul doğru (true) ise Komut1 ve Komut2 çalıştırılır ve Else altında yer alan komut 
atlanarak Komut4’e geçilir. Koşulun değeri yanlış (false) ise, bu durumda Komut1 ve Komut2 
atlanarak Else altında yer alan Komut3’e geçilir ve sonra program yine Komut4 ile çalışmaya 
devam eder. 

Else Genel Kullanımı:
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Akış Diyagramı:

10 TL olan müze bileti almak isteyen bir kişi için; eğer öğrenci ise %60 indirim uygulanmaktadır. 
Gelen kişinin öğrenci olup olmadığını sorarak ödemesi gereken ücreti ekrana yazdıran bir program 
yazalım. 

TextWindow.Write(“Öğrenci misiniz? (e / h) : “)
durum = TextWindow.Read()
If durum = “e”  Then
  biletÜcreti = 10 / 100 * 40   
Else
  biletÜcreti = 10
EndIf
TextWindow.WriteLine(“Bilet ücreti : “ + biletÜcreti + “ TL”)

Örnek

Small Basic ile Programlama - 5. Sınıf 35



İlk olarak kişiye öğrenci olup olmadığını sorup aldığımız cevabı durum değişkenine kaydediyoruz. Daha 
sonra ise durum değerinin “e” olma durumuna göre bilet fiyatını belirleyerek (%60 indirim uygulaya-
rak) biletÜcreti isimli değişkene aktarıyoruz. Eğer kullanıcının cevabı “e” den farklı bir cevap olursa 
bilet ücretini 10 olarak bırakıyoruz. Son olarak da bu değeri ekrana yazdırıyoruz.

Programımızı çalıştırıp sorulan soruya “e” olarak cevap verdiğimizde ekranımızda aşağıdaki gibi bir 
ekran çıktısı alıyor olmalıyız.

Programımızı çalıştırıp sorulan soruya “e” dışında bir cevap verdiğimizde ekranımızda aşağıdaki gibi 
bir ekran çıktısı alıyor olmalıyız.
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Geliştirdiğimiz uygulamalarımızda bazen birbirine bağlı birden fazla duruma bakma ihtiyacı duyabili-
riz. Bunun için kullanacağımız koşul ifademiz ise ElseIf olacaktır.

Bu koşul yapısını incelediğimizde öncelikle Koşul1 doğruysa Komut1 çalıştıktan sonra Komut4 ’e geçer. 
Birbirine bağlı bu tür yapılarda sadece bir koşul yapısı içerisindeki komut ya da komutlar çalışır. Eğer 
Koşul1 yanlış ise bu kez ElseIf içerisindeki Koşul2 ’ye bakılır ve doğruysa Komut2 çalıştırıldıktan sonra 
Komut4 ’e atlanır. Eğer Koşul2 de yanlış ise Else altında yer alan Komut3 çalıştırılır ve yine komut4 ’den 
devam edilir. 

If Koşul1 Then
  Komut1
ElseIf Koşul2 Then 
  Komut2
Else
  Komut3
EndIf
 Komut4

ElseIf Genel Kullanımı:

Bilgi Notu
Kodlarımızda istediğimiz kadar iç içe ElseIf kullanabiliriz. Ayrıca her bir If, ElseIf ya 
da Else ifadesine bağlı birden çok komut satırı olabilir.
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KOŞUL
OPERATÖRLERİ

6. 
BÖLÜM



Koşulları yazmak için kullanacağımız sembollere koşul operatörleri denir. Bunlara kısaca bakacak 
olursak;

Birden fazla koşul durumunu aynı koşul içerinde yazmak için kullandığımız ifadelere mantıksal ope-
ratörler denir.

If a>b And a<c Then   a’nın b’den büyük ve c’den küçük olma durumu.

If a>b Or a<c Then   a’nın b’den büyük veya c’den küçük olma durumu.

If a<b Then    a’nın değerinin b’nin değerinden küçük olması.

If a>b Then    a’nın değerinin b’nin değerinden büyük olması.

If a<=b Then    a’nın değerinin b’nin değerinden küçük ya da eşit olması.

If a>=b Then    a’nın değerinin b’nin değerinden büyük ya da eşit olması.

If a=b Then    a’nın değerinin b’nin değerine eşit olması.

If a<>b Then    a’nın değerinin b’nin değerinden farklı olması. 

Koşul Operatörleri

Mantıksal Operatörler

Small Basic ile Programlama - 5. Sınıf44



Ders başarı notunu (iki sınavın ortalaması) ve bu başarı notuna göre harf karşılığı hesaplayan bir 
program yazalım. Harf karşılığı için aşağıdaki tabloyu kullanacağız.

TextWindow.Write(“Lütfen 1. sınav notunuzu giriniz: “)
sınav1 = TextWindow.ReadNumber()
TextWindow.Write(“Lütfen 2. sınav notunuzu giriniz: “)
sınav2 = TextWindow.ReadNumber()
ortalama = (sınav1 + sınav2) / 2
If ortalama >=0 And ortalama <=49 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: F”)
ElseIf ortalama >=50 And ortalama <=59 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: E”)
ElseIf ortalama >=60 And ortalama <=69 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: D”)
ElseIf ortalama >=70 And ortalama <=79 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: C”)
ElseIf ortalama >=80 And ortalama <=89 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: B”)
ElseIf ortalama >=90 And ortalama <=100 Then
  TextWindow.WriteLine(“Ortalamanız: “ + ortalama + “ Harf Notunuz: A”)
Else
  TextWindow.WriteLine(“Not girişlerinizde bir sorun var!!!”)
EndIf

Örnek
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Öncelikle kullanıcıdan iki adet sınav notunu alarak sınav1 ve sınav2 isimli değişkenlere kaydediyoruz. 
Sonrasında iki sınavın ortalamasını hesaplayarak ortalama değişkenine aktarıyoruz. Daha sonra ise 
bu ortalamanın hangi not aralığında olduğunu kontrol ederek öğrencinin not ortalamasını ve harf 
notunu ekrana yazdırıyoruz. Not ortalaması 0-100 aralığında çıkmaz ise buna yönelik bir hata mesajı 
üretiyoruz.

Program çıktısını aşağıdaki resimde görebiliriz.

Çözümlü Örnek

Kullanıcıdan alınan araç yaşı ve motor hacmi bilgileri ile bu araca ait verginin ne kadar 

olduğunu ekrana yazdıran bir program yazalım. 
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Programımızı çalıştırıp farklı değerler ile neler oluyor bakalım.
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