
C# nedir, .Net Framework nedir? 

C# nedir? 

 C# , C/C++ ve Java dillerinde türetilmiş,bu dillerin dezavantajlarının elenip iyi 

yönlerinin alındığı, güçlü basit, esnek, tip-güvenli(type-safe,tür 

dönüşümlerindeki önlemler,örn: byte=byte+byte olamaz, int=byte+byte).Net 

platformu için hazırlanmış %100 nesne yönelimli bir dildir. 

 

C# kullanım alanları 

• Konsol uygulamaları 

•  Windows için program yazma 

•  Web formları uygulaması 

•  Web servisleri 

•  DLL yazma  
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.NET Bileşenleri 

 Java’dan önce, geliştirilen yazılımlar direkt olarak makine koduna çevrilirdi.  

 Java ile program kodu önce byte code’a çevrilir. JVM(java virtual machine) bu 

kodu işletim sisteminin istediği koda çevirir. 

 .Net içinde çalışma mantığı benzerdir, .NET kodu ilk önce IL’ye  (Intermediate 

Language-Aradil) derler, bu IL kodu çalıştırılmak istendiğinde CLR ,JIT derleyicilerini 

kullanarak kodu makine diline çevirir.  

CLR makine diline çevrilmiş bu kodu önbellekte tutar, bu performans artışına sebep 

olurken diğer taraftan sistem hafızasında küçümsenmeyecek yer işgal eder. 

Ortak Dil Çalışma Platformu(CLR) 

(Common Language Runtime) 

 CLR .NET altyapısında programların çalışmasını kontrol eden ve işletim 

sistemi ile programımız arasında yer alan arabirimdir. Normalde yazılan kodlar 

makine diline çevrilir ve işletim sistemi ile direkt bağlantı kurup çalışırdı.  

 Eğer platformdan bağımsız bir ortam istiyorsak, ihtiyaç duyulan şey CLR dir, 

hangi platformda iseniz (Linux,Mac,Windows) CLR bu noktada devreye girer 

ve .NET programlarının farklı platformlarda işletim sistemine göre çalıştırır.  

 Eğer çok sayıda platform olduğunu düşünürsek, programların bunlar için ayrı 

ayrı yazılıp derlenmesi gerekir. Bu durum imkansız gibidir. 

 Bu durumda çözüm ortak bir ara dil kullanmak ve her bir platform için bu ara 

dile çevrilmiş kodu çalıştırmaktır.  

 Managed Code(Yönetilen Kod): Yalnızca CLR yardımları altında çalışan 

koddur. Bir örnek vermek gerekirse ; Windows’ta çalışan farklı işlemlere 

sahibiz. Uygulamaların izlemesi gereken kural Windows genel kurallarına 

uymalarıdır. Managed kodda CLR tarafından Windows’un yaptığı şekilde 

çalıştırılan koddu  



 

 

 

Aradil (IL veya MSIL) 

(Intermediate Language) 

 Herhangi bir C++ veya Vbasic kodu direkt makine koduna çevrilirdi ve 

çalıştırılırdı. Makine diline çevrilen programlar, işlemciye ve işletim sistemine 

özel olarak derlenirdi. 

 Örn: a ve b sayılarının toplamı için kullanılan bir C++ programı Intel 

işlemciler için farklı SunSparc işlemciler için farklı derlenirdi. 

 Fakat .NET ortamında kodumuzu derlediğimizde elde ettiğimiz IL 

(aradil) kodu işlemciye bağlı olmaz 

 IL içerisinde değişken tanımları, değişkenlerin nasıl saklanacağı, 

metotların nasıl çalıştırılacağı, aritmetik ve mantıksal işlemler, bellek 

kullanımı gibi birçok işin nasıl yapılacağı açıklanır. 

 Artık IL ile oluşturduğumuz kodumuzun çalıştırılabilir bir program olması 

için derlememiz gerekiyor. Bunun için JIT (Just in Time) derleyici 

kullanılır. 

JIT Derleyiciler (Just in Time) 

 C# ile IL’ye derlediğimiz programı çalıştırırken JIT derleyicileri devreye girerler. 

Bu derleyiciler programın çalıştırıldığı sistemin ve işlemcinin anlayabileceği 

makine kodunu oluştururlar.  

 Windows ortamı için 3 çeşit JIT mevcuttur 

1. Normal JIT 

2. Pre-JIT 

3. Eco-JIT 

4. Normal JIT : IL kodu makine koduna çevrilirken default(varsayılan) olarak 

kullanılan derleyicidir. IL kodunu orijinal makine koduna çevirir ve önbellekte 

tutar. Örneğin ; program içindeki bir derlenmiş bir metot program akışı içinde 

tekrar çağrılırsa önbellekten çekilir. 

5. Pre-JIT: Tüm program kodunu makine koduna çevirip sonra çalıştıran JIT. 

Fazla hafıza gerektirir. Programın daha hızlı çalışmasını sağlar.  

Eco JIT : Kısıtlı hafıza ve önbellekli sistemlerde .NET programlarının daha iyi 

çalışmalarını sağlamak için kullanılan derleyicidir.  



 

 

CTS (Common Type System) 

 Bütün veri tiplerinin tanımlı olduğu bir sistem olarak düşünebiliriz. C# dilindeki 

veri türleri aslında CTS’deki veri türlerine karşılık gelen arayüzlerdir. 

 CTS sayesinde .NET platformu için geliştirilen bütün diller aynı veri tiplerini 

kullanırlar, tek değişen türlerin tanımlama yöntemi ve söz dizimidir.Geliştirilen 

bir nesnenin diğer dillerde de sorunsuz çalışmasını garanti eder.    

 

CLS (Common Language System) 

(Temel Dil Tanımları) 

• Dil derleyicisinin uyması gereken kuralları içerir. 

• CLS’ ye uyan bir dille yazılmış kod ile diller arası iletişim sağlanmış olur 

Namespaces and .NET Class Library  (İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi) 

 Programcıların işlerini kolaylaştırmak için bir takım hazır kütüphaneler vardır 

fakat C# dili ile gelen hazır bir takım kütüphaneleri yoktur. 

 Bunun yerine Framework dediğimiz altyapıda bir takım temel türler ve sınıflar 

mevcuttur. Bu sınıf ve türleri organize edebilmek için Namespace kavramı 

kullanılır.  

 C# dilinde .NET Framework sınıf kütüphanesi içerisindeki veri türleri ve sınıflar 

“using” sözcüğü ile kullanılır. Diğer dillerde de bu isim alanları farklı şekillerde 

derleyiciye bildirilir. 

 Fakat temelde yapılan iş, .NET Framework Sınıf Kütüphanelerini kullanma 

hakkı kazanmaktır. 

 Program geliştirirken sınıfların birbiri ile ilgili olanlarını aynı isim alanı içine 

koymalıyız.  



 System isim alanı : .NET çalışırken gerekli temel sınıfları içerir. Ayrıca diğer 

tüm sınıf kütüphaneleri de bunu içinde kümelenmiştir. System hiyerarşinin 

tepesinde bulunur. 

 Örneğin tüm veritabanı işlemleri için kullanılacak sınıf kütüphanesi 

“System.Data” dır.  

 Bu sınıf kütüphanesi içindeki SQL ile işlemler için “System.Data.SqlClient” isim 

alanı mevcuttur.  

 System.Net : HTTP ve ağ protokolleri için kullanılır. 

 System.Xml : XML verileri ile çalışmak için 

 System.IO : dosyalara bilgi girişi, dosyadan bilgi okuma, I/O işlemleri için 

kullanılır. 

 System.Windows.Forms: Windows tabanlı uygulamalarda kullanılan zengin 

grafik arabirimi kontrollerini içerir.  

 Programcıların işlerini kolaylaştırmak için bir takım hazır kütüphaneler vardır 

fakat C# dili ile gelen hazır bir takım kütüphaneleri yoktur. 

 Bunun yerine Framework dediğimiz altyapıda bir takım temel türler ve sınıflar 

mevcuttur. Bu sınıf ve türleri organize edebilmek için Namespace kavramı 

kullanılır.  

Namespaces and .NET Class Library (İsim Alanları Sınıf Kütüphanesi) 

namespace Test1; 

 class testProgram  

{ }  

namespace Test2;  

class testProgram  

{ } 

Kullanımı: Test2.testProgram şeklinde 

 System isim alanı : .NET çalışırken gerekli temel sınıfları içerir. Ayrıca diğer 

tüm sınıf kütüphaneleri de bunu içinde kümelenmiştir. System hiyerarşinin 

tepesinde bulunur. 

 Örneğin tüm veritabanı işlemleri için kullanılacak sınıf kütüphanesi 

“System.Data” dır.  



 Bu sınıf kütüphanesi içindeki SQL ile işlemler için “System.Data.SqlClient” isim 

alanı mevcuttur.  

C# Assembly ve Çoklu Dosya 

 C# ‘ ta çoklu dosya kullanımı ile  birden fazla kaynak kod referans edilerek 

veya DLL dosyası halinde diğer kaynak kodlar tarafından kullanılabilir. 

 Örneğin: Elimizde çeşitli sayı tiplerinin dönüşümünü yapan ‘Program.cs’ ve 

‘topla’ isimli fonksiyon içeren ‘Program1.cs’ adlı kod dosyalarımız olsun.   

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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C# Assembly ve Çoklu Dosya 

 Program.cs kaynak kod dosyasının içindeki  

  Console.WriteLine("toplam={0}",toplama.program.topla(a, b)); 

 Yukarıdaki toplama.program.topla(a,a) kısmında bu kaynak kod içinden başka 

bir alanadı(namespace) içindeki ‘Program’ sınıfı içindeki ‘topla’ isimli metot 

çağrılmaktadır. 

 Bu durumda hs2 alanadını içeren Program1.cs dosyasının bir şekilde 

Program.cs’ye dahil edilmesi gerekir. Bunun için VStudio’yu kullanalım. 

 İlk durumda Visual Studio.NET’i kullanarak. Sağ taraftaki ‘Solution Explorer’ 

üzerinde sağ buton yaparak ‘Add New Item’ ile yeni class dosyası eklenir 

dosyası projeye dahil edilir.   

 

 

 

 

 

 



 

C# Assembly ve Çoklu Dosya 

 

C# Assembly ve Çoklu Dosya 

 



 Projeye dahil edilen Program1.cs içindeki toplama alanadını using 

deyimini kullanarak artık kendi kaynak kodumuz içinde kullanabiliriz. 

 

Veri Türleri Şeması 

 

Veri Türleri 

 Stack Bölgesi: Tanımlı değişkenlerin tutulduğu bellek alanıdır. Derleyici 

tarafından değişkenlere yapılacak yer tahsisatı önceden bilinmelidir.  

 Heap Bölgesi:   Stack’ten farklı olarak heap bölgesinde tahsisatı yapılacak 

nesnenin derleyici tarafından bilinmesi zorunlu değildir. Bu programlarımıza 

esneklik getirir.  

 Heap’te bir nesne için yer tahsisatı new kelimesi ile yapılır.  

 new ile tahsis edilen alanlar dinamiktir. Çalışma zamanında tahsisat yapılır, 

derleme zamanında  bir yer ayrılmaz.  

 Stack’e göre daha yavaştır. 

 Değer veri türleri Stack, Referans veri türleri Heap’ te tutulurlar.  

 

Değer Tipleri (Value Types) 

 Değer tiplerinde bir nesnenin değeri direkt olarak saklıdır. 

 int a=3,b; 

 b=a; 

 Bu noktada a üzerindeki değişikliklerden b etkilenmeyecektir. 

 Değer tiplerinin tamamı Object denilen bir nesneden türemiştir. 



 

 Değer tiplerine ilk değer verme; 

    int a; // deklare edildi-(değer tipi) 

    int a=new int(); //yapıcı çalışır.(referans tip) 

 a=0; 

 Yukarıdaki iki satırda aynı işlemi yapar. 

 float b; //derleyici hatası, atama yapılması gerekir. 

      Error2 Use of unassigned local variable b'   

 float b=new float(); //hata vermez yapıcı çalıştı 

b=3.21f //yeni atama yapılıyor 

Referans Tipleri (Reference Types) 

 C# ‘ ta önceden tanımlı iki referans tipi vardır. Object ve String. Object türü 

C#’ta bütün türlerin türediği sınıftır. 

 Object türü özelleştirilerek farklı amaçlara yönelik kullanılabilirler. Object’e 

eşleştirme (Boxing) işlemi ve tersi, Object’i dönüştürme (Unboxing) 

Veri Tipleri 

 



 

Tür Dönüşümleri 

 Bilinçsiz Tür Dönüşümü:Derleyici bizim için yapıyor. 

  

 int s=10; 

 float a; 

 a=s; 

 Console.WriteLine(a); 

 

 Küçük türün büyük türe dönüştürülmesi: 

Küçük tür büyük türe dönüştürülürken fazla bitler sıfır ile doldurulur. 

Örn: byte a=12; 

    int b; 

  b=a; 

 

 Büyük türün küçük türe dönüştürülmesi: İstenmeyen durum. Ancak “()” 

operatörü ile yapılır.  

  

Örn: 

  int b=256; 

 byte i=(byte) b; //sonuç 0 ‘dır. 

Referans-Değer Dönüşümleri 

 Referans ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm 

 C#  dilinde değer tipindeki verileri referans tipine çevirmek önemli bir konudur. 

Değer veri tipleri Stack, Ref. veri tipleri Heap’te tutulur. 

• C# herşey nesne(object) referans türünden türetilmiştir. Temelde bir sınıf 

vardır. Örneğin object sınıfının ToString() metodu bütün temel veri ve referans 

türlerinde kullanılır.  

 string str = 345.59f.ToString() 



 

 Örn: 

 int a=5; 

 int b=7 

 string a1=a.ToString(); 

 string b1=b.ToString(); 

 Console.WriteLine(a+b);  

 Console.WriteLine(a1+b1); 

 Sonuç:  12 

                         57 

 

   int a=0;  int d = (int) 6.0; //float -> integer dönüşüm  

            object k= 15+”merhaba”; //object türü, hem karakter hem sayısal  

            float b=10.5f; //float tanımı  

            double c=20.1; //double tanımı  

            Double dd = new double(); //referans olarak double tanımı  

            const double pi = 3.14; //sabit tanımı  

            string[] isimler ={ "Ozlem","Nesrin", "Ozge", "Fulya" }; //string dizi 

tanımı 

   object[] isim ={ "Ozlem","Nesrin", 54.3, 56}; //object dizi tanımı  

            string s = "true"; //string tanımı 

            string dd=“12.45f”;  

    b= float.Parse(dd); //string tip float’a çevriliyor 

    b=Convert.ToSingle(dd); //String float’a çevriliyor  

    a =Convert.ToInt32(b + c); //float -> integer  

            bool cevap = (Convert.ToBoolean(s)); //boolean tanımı  

            Console.Write((float)a/d+"\n");  //  () operatörü ile float dönüşümü  



            Console.WriteLine("cevap=" + cevap); // cevap = true  yazar  

            Console.WriteLine(k.GetType()); //bulunduğu sınıf,alanadını verir. 

     a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine()); //girilen değer float’a çevriliyor  

            Console.WriteLine(“a={0} b= {1} c={2} d={3} ", a, b, c,d); 

 if (isimler[0].Equals("Ozlem") == true)  //eğer dizinin ilk elemanı Ozlem ise 

yazar  

                Console.WriteLine("birinci isim Ozlem"); 

            foreach (string ss in isimler)  // string dizi içindeki her bir eleman 

yazdırılıyor  

            { Console.WriteLine(ss); } 

 

System.Convert Sınıfı (Temel Veri Tiplerinin Dönüşümü) 

Convert.ToBoolean(str) 

Convert.ToByte(str) 

Convert.ToInt32(str) 

Convert.ToChar(str) 

… 

int a=50; 

byte b=Convert.ToInt32(a);//Yanlış tür dönüşümü 

string c=“12.34”;  

a=float.Parse(c); 

Referans-Değer Dönüşüm(Boxing) 

 Günümüzdeki popüler dillerde referans ve değer tipleri arasında dönüşüm 

yapılmamaktadır. Böyle bir çevrime ihtiyaç duyulduğunda “Boxing” kutulama yapılır. 

Bir değer tipini referans tipe atadığımızda stack’teki bilgi bit olarak heap’e kopyalanır 

ve stack’teki object türünden olan değişken heap’i gösterecek şekilde ayarlanır.  

 Örn:Bilinçsiz boxing işlemi. 

  int i=50; //değer tipi 

 object o=i; //boxing  

 

Referans-Değer Dönüşüm(Unboxing) 



Boxing işleminin tam tersidir. Aşağıdaki koşullara uyularak yapılmalıdır.Bilinçsiz 

yapılamaz. 

1. Unboxing işlemine tabi tutulacak nesnenin daha önceden boxing işlemine tabi 

tutulmuş olması. 

2. Boxing işlemine tabi tutulmuş olan bu nesnenin unboxing işlemi sırasında 

doğru türe dönüştürülmesidir 

Örn: int i=50; 

   object o=i; 

   int j=(int)o;  

Değer tipleri Referans Tiplerine Karşı 

 

Operatörler: 

 Operatör sınıflandırılması. 

 Operatör türleri   

 Operatör sınıflandırılması (yapılarına göre) 

- Unary operatörler 

 ++, --, new, !, ~ 

- Binary Operatörler 



 *,/,%,+,= =, >>,<<,&&,^, +=  

- Ternary(üçlü) Operatörler 

 ? :  

 Operatör sınıflandırılması (işlevlerine göre) 

- Aritmetik operatörler 

- Karşılaştırma 

- Mantıksal(Lojik) 

- Bitsel 

- Atama ve işlemli atama 

- Özel amaçlı 

 Operatör sınıflandırılması (işlevlerine göre) 

- Aritmetik operatörler (++,--,*,/,+,-,%) 

- Karşılaştırma(<,>,!=, ==,as, is) 

- Mantıksal( || ,&&, !) 

- Bitsel (>>,<<,~(değil),&,|,^(xor-aynı 0,farklı 1)) 

- Atama ve işlemli atama(=,*=,%=,-= vs) 

- Özel amaçlı (? :  operatörü  (a<b ? min=a : min=b)) 

 new operatörü :yeni bir nesne oluşturur. 

 typeof : nesnelerin GetType() metodu gibi. Bağlı olduğu System 

türünü verir.  

 as operatörü sık kullanılmayan operatördür. Uygun türler arası dönüşüm 

sağlar. as operatörü referans değer üretir. 

      Örn: 

       object i=“50”; 

       string s=i as string; 

 is operatörü çalışma zamanında bir nesnenin türünün operand ile verilen türe 

uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Sık kullanılmaz. 

       Örn: int i=50; 

       bool b1=i is int // derleme sonucu “The given expression is always of the 

provided ‘int’ type . Çalışma sonucu “true” değerini verir. 

Akış kontrol mekanizmaları 

 Koşul ifadeleri 



– if deyimi 

– switch deyimi 

 Döngü yapıları (loops) 

– for döngüsü 

– while döngüsü 

– foreach döngüsü  

– do/while 

 Atlama(jump) 

– break, continue  

Akış kontrol mekanizmaları(if,switch) 

 if (not<0 || not>100) 

  {  

     Console.WriteLine(“yanlış not girişi…”); 

  } 

 switch(not) 

  { 

  case “E”: topla(a,b);break; 

  case 2: carp(a,b); break;  

  default: Console.WriteLine(“yanlış giriş…”);break; 

  } 

Akış kontrol mekanizmaları(for,while) 

int i=1; // çift sayıları bulan döngü. 

int cift=0; 

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

  {  

   if (i%2==0)  

    { 



     cift++; 

      break; 

     }  

} 

++++++++++++++++++++++++++++ 

while(i<20) 

  {  

   if (i<10)  

    continue; 

 else break; 

  i++; 

  } 

Atlama (jump) 

i=1 

 while(i<20)   // ilk çift sayıda döngüden çıkacaktır. 

  {  

   if (i%2==0)  

    { 

     cift++; 

      break; 

     }  

  i++; 

  } 

Akış kontrol mekanizmaları(foreach) 

 string[  ] isimler ={ "Ozlem","Nesrin", "Ozge", "Fulya" };  

//string dizi tanımı 

foreach (string ss in isimler)  // elemanlar yazdırılıyor  



  {  

   Console.WriteLine(ss); 

Ss=yeni değer //yasak  

   }  

 foreach (object i in dizi)  // i sadece okunur(readonly)  

  {  Console.WriteLine(i); 

 x=i+1;  

     i++; //yasaklı     

   } 

Diziler(System.Array) 

 Aynı veri tiplerinin oluşturduğu veri yapısıdır.Dizi indisleri sıfırdan başlar. 

Diziler System.Array dediğimiz sınıftan türetilmiştir. Bu sebepten array sınıfının 

bazı metodlarını dizi işlemlerinde kullanabiliriz. 

  Bir dizi oluşturulması iki şekilde yapılabilir, birincisi bildirim ve tanımlamanın 

aynı satırda yapılması   

       int[ ] dizi=new int[25]; 

 

 İkincisi ise bildirim ve tanımlamanın ayrı satırlarda yapılması. 

  int[ ] dizi; 

  dizi=new int[25]; 

 

 new anahtarı ile tanımlanan nesneler  için bir başlangıç değeri 

atanmaktadır. Referans türleri için NULL, nümerik değerler için 0, bool 

değerler için false değeridir. 

    

  int[ ] dizi ={ 1, 22, 34 }; 

  Console.WriteLine(dizi.GetValue(2)); // 34 değerini verir 

  Console.WriteLine(dizi[2]); // 34 değerini verir 

  string[ ] isimler ={ "ali", "ahmet", "selda", "canan", "melike" };  



   

  isimler[0]  “ali” 

  dizi[0]  1  

 

 Dizilerin boyutu C ve C++ dillerinde derleme sırasında bilinmek zorundadır. 

Çünkü dizi için bellekte ne kadarlık bir alan ayrılacağı bilinmelidir. Bu sebepten 

C ve C++ için dinamik bellek kullanımları mevcuttur.  

 C# ‘ta ise diziler referans tipi olduğu için dizi boyutları çalışma zamanında 

belirlenebilir. 

      Console.WriteLine(“dizi boyutunu giriniz”); 

      int boyut=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      int[] dizi=new int[boyut]; 

 

Diziye rastgele değer ataması;Random sınıfı, System içinde tanımlı. 

     Random rnd = new Random();  

            int[] dizi =new int[3];  

            dizi[0] = rnd.Next(2,10); // 2 ile 10 arası rastgele sayı,2 dahil.  

            dizi[1] = rnd.Next(50);   //0 ile 50 arası 

            dizi[2] = rnd.Next();  //rastgele integer değer  

           foreach(int i in dizi)                for (k=0;k<3;k++) //0 10 arası değer 

           {       {  dizi[k] = rnd.Next(10); 

             Console.WriteLine(i);           Console.WriteLine(dizi[k]); 

           }       } 

Diziler(Çok boyutlu diziler) 

Çok boyutlu dizi tanımı için tanımlama esnasında [ ] içine verilecek boyut kadar ‘,’ 

değeri eklenir. 

Örnek: 

 int [,] dizi= { {1,3},{3,6},{6,7}}; 

       int[,] dizi1=new int[2,3]; 



 dizi1[0,0]=1; 

       dizi1[2,1]=7; 

Diziler(Düze nsiz diziler-Jagged) 

Öyle bir veri yapısı düşünelim ki , dizi şeklinde olsun,ama bu dizinin içindeki her bir 

dizinin eleman sayısı farklı olsun. Bu şekildeki dizilere, dizi dizileri denir. 

 

 

int [][] dizi= new int[3][]; 

     dizi[0]=new int[5]; 

 dizi[1]=new int[3]   

  dizi[2]=new int[4] 

      dizi.GetLength(0);  // satır sayısı 

      dizi[2].GetLength(0) // 3. satırdaki sutun sayısı 

 

 

 

       int[,] d = {{2,3},{4,5},{6,7}}; // 3x2 lik int dizi. 

            d[2,1]=33; //doğru 

            d[2][1]=33; //hata  

            Console.WriteLine(d.GetValue(2,1)); //  7 değerini yazacak  

            int[][] dd = new int[2][];  // şekildeki düzensiz dizi oluşturuluyor.ilk önce satırları  

            dd[0] = new int[2];  //ilk satırın 2 sutunlu olacağı  

            dd[1] = new int[1];  //ikinci satırın 1 sütunlu olacağı  

            dd[0][0] = 23;  

            dd[0][1] = 234;  

            dd[1][0] = 44;  



            Random rnd = new Random();  

            int[] dizi =new int[3];  

            dizi[0] = rnd.Next(2,10); // 2 ile 10 arası rastgele sayı 

            dizi[1] = rnd.Next(50);   //0 ile 50 arası 

            dizi[2] = rnd.Next();  //rastgele integer değer 

            Console.WriteLine(dizi.GetValue(2));//dizi değişkeninin 2. indis elemanını 

(3.eleman) yazar.  

            Console.WriteLine(dd[1][0]); 

            string[] isimler ={ "ali", "ahmet", "selda", "canan", "melike" };  

            Console.WriteLine("aranan isim giriniz=");  

            string aranan=Console.ReadLine();  

           aranan.ToLower();  

            foreach(string ss in isimler)    

{         

              if (aranan.Equals(ss))  

               Console.WriteLine("aranan isim bulundu...");  

                else  

Console.WriteLine("isim yok");  

               } 

 Console.ReadKey();  

System.Array 

  Tanımladığımız diziler Array sınıfından türemiş olduklarından dolayı sahip oldukları 

birtakım metotları ve özellikleri kullanabiliriz. 

CreateInstance : 

Dizi nesnesi tanımlar. 

Array dizi=Array.CreateInstance(typeof(int),3,5); //int tipinde 2 boyutlu 

SetValue ve GetValue  

Dizi.Setvalue(deger,indis) veya Dizi.GetValue(indis) gibi. 



 

  Dizileri kopyalamak(CopyTo metodu) 

Bir dizinin tamamını başka bir dizinin istenilen yerine kopyalar. (kopyalama 0. 

indexten başlar) 

int[] dizi1={1,2,3,4,5,6,7} 

int[] dizi2=new int[8]; 

dizi1.CopyTo(dizi2,3); //dizi1 ‘i dizi2 ye 3. indisten itibaren kopyalar 

Array.Copy(dizi1,2,dizi2,3,1); // dizi1’in 2. indexinden, 1 elemanı, dizi2’nin 3. 

indisinden itibaren kopyalanır. 

 

 

  Dizileri sıralama(Sort metodu) 

Bir dizinin tamamını sıralamak için kullanılır. 

Array Dizi=Array.CreateInstance(typeof(string),3); 

Dizi.Setvalue(“Ali”,0); 

Dizi.Setvalue(“Veli”,1); 

Dizi.Setvalue(“Sami”,2); 

Array.Sort(Dizi); 

foreach(string s in array) 

 Console.WriteLine(s); 

 

 

Dizileri arama(BinarySeacrh metodu) 

Bir dizide arama yapmak için kullanılır. 

Array Dizi=Array.CreateInstance(typeof(string),3); 

int indeks; 

Dizi.Setvalue(“Ali”,0); 

Dizi.Setvalue(“Veli”,1); 



Dizi.Setvalue(“Sami”,2); 

string s=Console.ReadLine(); 

indeks=Array.BinarySearch(dizi,s); //Array.IndexOf  

 

 

  Diğer metodlar(Reverse) 

Bir diziyi ters çevirir. 

Array Dizi=Array.CreateInstance(typeof(string),3); 

Dizi.Setvalue(“Ali”,1); //1. indis değerine (2.eleman) Ali atanır 

Dizi.Setvalue(“Veli”,0); 

Dizi.Setvalue(“Sami”,2); 

Array.Reverse(Dizi); 

indeks=Array.Reverse(Dizi,1,3); //1. elemandan sonraki 3 eleman yerlerini ters 

çevirir. 

Diğer metodlar(Clear) 

Bir dizi elemanını , 0, null ya da false yapar. 

Array.Clear(Dizi,0,2);  // Sıfırıncı elemandan itibaren 2 elemanı temizle  

System.Collections 

ArrayList  

Programların çoğunda birden fazla aynı tipte  değişkenlere ihtiyaç duyarız. Bu 

sorunun çözümü olarak birçok dilde kullanılan veri yapıları ,dizilerdir. Bildiğimiz klasik 

dizilerin programlama tekniklerine getirdikleri kolaylıkların dışında birtakım 

kısıtlamaları da vardır.  

.NET platformunun sınıf kitaplıklarında bulunan ve programcıların işlerini çok 

kolaylaştıran ArrayList sınıfı ile klasik dizilerde karşılaştığımız sorunları nasıl 

çözeceğimizi göreceğiz. 

 

using System.Collections;  // ArrayList sınıfnı kullanmak için  

                                    // System.Collection isimalanını eklemeliyiz.. 



class NameSpace 

{ 

       static void Main(string[] args) 

       { 

              ArrayList aList= new ArrayList();        // aList isimli ArrayList nesnesi 

oluşturalım. 

              // aList nesnemize sırası ile 5, 8, 1değerlerini           // Add metodu ile 

ekleyelim. 

              aList.Add(5); 

              aList.Add(8); alist.Add(1); 

// aList'in elemanlarını ekrana yazdıryoruz:     

Console.WriteLine("\t aList'in elemanları:"); 

              foreach(int eleman in aList) 

              Console.WriteLine(elemann); 

              // aList dizimizden 8 değerini çıkartalım: 

              aList.Remove(8); 

                  // aList dizimize 66 değerini ekleyelim: 

              aList.Add(66); 

                            foreach(int eleman in aList) 

                   Console.WriteLine(eleman); 

              Console.ReadLine();  

       } 

}  

 

 

 

Add Bir nesneyi ArrayList'in sonuna ekler.  

BinarySearch Sıralanmış bir ArrayList içinde bir nesneyi Binary search algoritması 

kullanarak arar.  

Clear ArrayList'in tüm elemanlarını siler. Sıfırlar.  

Contains Herhangi bir nesnenin ArrayList'in elemanı olup olmadığını kontrol eder.  

Insert Dizinin sonuna değilde istediğimiz bir yerine indeksini belirterek eklememizi 

sağlar.  

Remove Herhangi bir elemanı arraylistten siler.  



Remove At- Belirtilen indisteki elemanı diziden siler.  

Reverse Diziyi ters çevirir.  

Sort ArrayList'i sıralar.  

Count-Eleman sayısı  

IndexOf – Kaçıncı eleman olduğunu bulur… 

Capacity kapasiteyi verir yada set eder,TrimToSize()- Kapasiteyi eleman sayısına 

azaltır 

VİZEDEN SONRA 
            int[,] d = {{2,3},{4,5},{6,7}}; // 3x2 lik int dizi. 

            d[2,1]=33; //doğru 

            d[2][1]=33; //hata  

            Console.WriteLine(d.GetValue(2,1)); //  7 değerini yazacak  

            int[][] dd = new int[2][];  // şekildeki düzensiz dizi oluşturuluyor.ilk önce satırları  

            dd[0] = new int[2];  //ilk satırın 2 sutunlu olacağı  

            dd[1] = new int[1];  //ikinci satırın 1 sütunlu olacağı  

            dd[0][0] = 23;  

            dd[0][1] = 234;  

            dd[1][0] = 44;  

            Random rnd = new Random();  

            int[] dizi =new int[3];  

            dizi[0] = rnd.Next(2,10); // 2 ile 10 arası rastgele sayı 

            dizi[1] = rnd.Next(50);   //0 ile 50 arası 

            dizi[2] = rnd.Next();  //rastgele integer değer 

            Console.WriteLine(dizi.GetValue(2));//dizi değişkeninin 2. indis elemanını (3.eleman) yazar.  

            Console.WriteLine(dd[1][0]); 

            string[] isimler ={ "ali", "ahmet", "selda", "canan", "melike" };  

            Console.WriteLine("aranan isim=");  



            string aranan=Console.ReadLine();  

           aranan.ToLower();  

            foreach(ss in isimler)   {         

             if (aranan.Equals(ss)  

              Console.WriteLine("aranan isim bulundu...");  

               else Console.WriteLine("isim yok");  

               } 

 Console.ReadKey(); 

 

 

Metotlar ve Fonksiyonlar 

 Metot Nedir? 

 Metot bildirimi 

 Metot Parametresi olarak diziler 

 Değer ve Referans Parametreleri 

 Ref ve out Anahtar sözcükleri 

 Recursive (Özyineli) metotlar 

 Main, Math Sınıfı 

 

Programlarımızda iş yapan en temel parçalar fonksiyonlardır. 

Metot bildirimi ; 

[erişim] <dönüş değeri> metot ismi (parametre listesi) 

{ 

metot gövdesi; 

} 



Bildirimdeki [erişim] seçeneği metoda nasıl ulaşılacağını gösterir. Eğer bir ifade yazılmazsa metot 

Private kabul edilir. 

int IlkMetot(int a,int b) 

{ 

return (a+b); 

} 

C# %100 nesne yönelimli bir dil olduğundan, bir metot kullanılırken bulunduğu sınıf türünden bir 

nesne tanımlanır ve  “.” operatörü ile metoda ulaşılır.  

Geri dönüş değeri olmayan metotlar “void” olarak tanımlanır. “void” tanımlı bir fonksiyon için 

“return” kullanılamaz. 

 Eğer giriş parametresi yoksa parantez içi boş bırakılır. 

 void yaz() 

 { 

 Console.WriteLine(“kocaeli”); 

 return; 

 }  

‘static’ olarak tanımlanan metotları çağırmak için bir nesne tanımlamaya gerek yoktur. Eğer metot, 

içinde olduğu sınıftan çağrılacaksa metodun sadece ismi yazılarak çalıştırılabilir, eğer sınıf dışından 

bir çağrım yapılacaksa “SınıfAdi.Metot()” şeklinde çağrılmalıdır.  

 Static tanımı ile oluşturulmuş metot için new operatörü ile yeni bir nesne tanımlamaya 

gerek yoktur.   

 static int Topla(int a,int b) 

 { 

  return a+b; 

 } 

 Topla(4,5);     veya  Sinif.Topla(5,6); 

Metotların dönüş değeri bir nesne değildir o yüzden aşağıdaki şekilde bir atama söz konusu 

değildir. 

  Toplam(3,5) = 8;  // Geçersiz 

 



 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

namespace fun 

{ 

    class Sınıf 

    { 

        public static void Yaz(int a) 

        { 

            Console.WriteLine("değer=" + a); 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Yaz(int a) //Static tanımlama nesne için bir bakıma global bir değer tanımı şeklinde 

oluyor.  

        { 

            a += 100; 

            Console.WriteLine("değer =" + a); 

            return; 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int a=134; 

            Sınıf.Yaz(a); 

            Yaz(a); 

            Console.ReadKey(); 



        } 

    } 

} 

Metotların Dizilerle kullanımı 

Diziler C# ‘ta ayrı bir tür olarak ele alındığı için metotlara dizileri aktarmak normal veri 

türlerinde olduğu gibidir. 

 static void DiziYaz(int[] a) 

        { 

            foreach (int i in a) 

            { 

  Console.WriteLine("dizi=" + i); 

            } 

        }  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

static void Main(string[] args) 

        { 

            int[] aa ={ 3, 4, 5, 7 }; 

            Sınıf.Yaz(a); 

  DiziYaz(aa); 

            Console.ReadKey(); 

        }  

Değer ve Referans Parametreleri 

Referans türleri metotlara aktarılırken bit bit kopyalanmaz, yani metoda aktarılan sadece bir 

referanstır. Metot içinde yapılacak değişiklikler nesnenin(dizinin) değerini değiştirebilir. 

 C++ dilinde bir nesnenin metoda aktarımı değer ile (call by value) ve referans (call by 

reference) ile gerçekleştirilir. 

 C# dilinde değer tipleri metoda bit bit kopyalanır.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref ve out anahtar sözcükleri 

 

ref anahtarı metotlara parametre aktarırken kullanılır. ref anahtar sözcüğü ile belirtilen 

parametreler değer tipi de olsa referans olarak aktarılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk değer ataması yapılmamış değişkenleri ref anahtar sözcüğü ile metodlara 

parametre olarak aktaramayız. Bu tür hataları engellemek ve bu kullanımı geçerli 

static void Main(string[] args) 

        { 

                        int a=134; 

       Console.WriteLine(a);      

                   Yaz(a); 

            Console.WriteLine(a); 

            Console.ReadKey(); 

        }  

 

static void Yaz(int a) 

        { 

            a += 100; 

  Console.WriteLine("değer =" + a); 

            return; 

        }  

 

 

static void Main(string[] args) 

        { 

             

            int[] aa ={ 3, 4, 5, 7 }; 

  DiziYaz(aa); 

            Console.WriteLine(aa[0]); 

            Console.ReadKey(); 

        }  

 

static void DiziYaz(int[] a) 

        { 

            foreach (int i in a) 

            { 

      Console.WriteLine("dizi=" + i); 

            } 

            a[0] = 100; 

        }  

 

static void DenRef(ref int x) 

   { 

 x=50; 

 } 

 

static void Main() 

 { 

 int x=10; 

 DenRef(ref x);  

 Console.Write(x); 

 } 

 



kılmak için out anahtar sözcüğü kullanılır. Ref ten tek farkı ilk değer atamasına 

gerek yok. 

 

 

 

 

Metotların aşırı yüklenmesi 

Aynı isme sahip metotların çağrılması çalışma zamanında metotların imzalarına 

(method signature) bakılarak yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakat topla(12.34,1.45) şeklinde bir çağrım söz konusu ise , burada gönderilen 

parametreler Double tipinde olduğu için herhangi bir tipe uymaz  double tipide int 

veya char veya float’a dönüşmeyeceği için derleyici hata verir. 

Değişken sayıda Parametre(params anahtarı) 

Şimdiye kadar metodlarımızda belli sayıda parametre almaktaydı. Fakat bazen 

metotlara göndereceğimiz parametre sayısını önceden kestiremeyebiliriz.  

 Bu durumda params anahtar sözcüğü kullanılır. params anahtarı değişken 

sayıda eleman içerebilen bir veri yapısıdır.  

 

 

 

static void DenOut(out int x) 

   { 

 x=50; 

 } 

static void Main() 

 { 

 int x; 

 DenOut(out x);  

 Console.Write(x); 

 } 

 

static void Main(string[] args) 

        { 

            topla(2.45f, 4.5f); 

            topla(3, 4); 

            topla('a', 'c'); 

            Console.ReadKey(); 

        }  

 

static void topla(int a, int b) 

        { Console.WriteLine(a + b); 

        } 

        static void topla(float a, float b) 

        { Console.WriteLine(a + b); 

        } 

        static void topla(char a, char b) 

        {           Console.WriteLine(Convert.ToString(a) + b); 

        }  

 

static int Toplam(params int[] sayi) 

        { 

            if (sayi.Length == 0) 

                return 1; 

            int top = 0; 

            foreach (int s in sayi) 

static void Main() 

        { 

      Console.WriteLine(Toplam()); 

      Console.WriteLine( Toplam(3, 4)); 

           Console.ReadKey(); 

        }  



 

 

 

 

 

Recursive metotlar 

static int fakt(int a) 

{ 

 if (a<2) return 1; 

 return a*fakt(a-1); 

} 

Static void Main() 

{ 

Console.WriteLine(fakt(10)); 

} 

 

Metotlar ve Fonksiyonlar 

 Metot Nedir? 

 Metot bildirimi 

 Metot Parametresi olarak diziler 

 Değer ve Referans Parametreleri 

 Ref ve out Anahtar sözcükleri 

 Recursive (Özyineli) metotlar 

 Main, Math Sınıfı 

Main Metodu 

Main metodunu diğer metotlardan temel olarak farkı yoktur, tek farkı programın 

çalışmaya başladığı nokta olmasıdır. 



static void Main(string[ ] args)  

… 

foreach (string ss in args) 

   Console.WriteLine(ss); 

 if (args[0].Equals("topla"))        

topla(Convert.ToInt16(args[1]),Convert.ToInt16(args[2])); 

  Console.ReadKey();  

 

System.Math sınıfı ve metotları 

.Net sınıf kütüphanesinde belirli matematiksel işlemleri yapmak için System isim 

alanında bulunan Math sınıfı bulunmaktadır.  

Static tanımlı olduğu için yeni bir nesne oluşturmaya gerek yoktur. 

double pi=Math.PI;  

Console.WriteLine(“Pi değeri={0}”,pi);  

System.Math sınıfı ve metotları 

Abs(x) Mutlak değerini alır. (x double) 

Cos(x),Sin(x) Cosinus, Sinus değerini verir(x radyan) 

Ceiling(x) x’ten büyük ilk tamsayıya 

Floor(x) x’ten küçük ilk tamsayıya 

Max(x,y) Min(x,y) Maksimumu verir.(2 parametre alır) 

Minimumu verir.(2 parametre alır) 

Pow(x,y) x üssü y 

Sqrt(x) Karekök değeri.( <0 için NaN değeri) 



Log(x) e tabanında logaritma 

Log10(x) 10 tabanında logaritma 

Exp(x  ex değerini verir 

Sınıflar, Yapılar ve Numaralandırmalar(Enumeration) 

 Sınıflar, bildirimleri 

 Yapıcı Metotlar 

 Yıkıcı Metotlar 

 Statik üye Elemanlar 

 const ve readonly elemanları 

 Yapılar 

 Numaralandırmalar (Enumeration)  

 

 Nesne Yönelimli Programlama(NYP) nedir? 

 Çözülmesi istenen problemi çeşitli parçalara ayırıp her bir parça 

arasındaki ilişkiyi gerçeğine uygun şekilde belirleme tekniğine NYP denir. 

 NYP de her şeyin nesnelere dayalı olması gerekir. C# ‘ta herşey nesne 

olduğu için %100 nesne yönelimlidir. 

 

 Sınıf bildirimi 

 Sınıf bildirimi class anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir. Sınıf isminden 

sonra sınıf içindeki üye eleman ve metotlar tanımlanır. 

 class sinif_ismi 

 { 

 erişim veri_tipi değişken; 

 erişim dönüş_değeri metot_ismi(parametreler) 



   { 

   } 

 } 

 

C# dilinde 5 tane erişim belirleyici vardır. Public, private (varsayılan), 

protected,internal ve protected internal anahtar sözcükleri ile belirlenir. 

  

 Örneğin: Sistem içindeki Array sınıfı public tanımlı olduğudan Sort 

metodunu kullanabiliyoruz. 

  

 Diğer bir erişim belirleyicisi olan protected ise private gibidir, kalıtım 

konusunda tekrar bahsi geçecektir.  

 

 

 

Sınıf bir veri yapısıdır. Gerçek hayattaki bir nesneye yönelik modelleyebiliriz. 

Örneğin bir kredi kartı hesabı için bir çok özellik vardır, hesap no,limit,kart 

sahibi. Bu bizim için gerçek hayattaki bir modeli temsil eden bir yapıdır. 

 class KrediHesabi  

 { 

 public int HesapNo; 

 public double Limit; 

 public string KartSahibi; 

 } 

Sınıf bildirimleri için bellekte yer tahsis edilmez.  

Sınıf Nesneleri Tanımlama  

Sınıf türünden nesnelerin tanımlanması new anahtar sözcüğü ile 

yapılmaktadır. Sınıfı da bir veri türü gibi düşünebiliriz. Aşağıdaki şekilde bir 

tanımda yapılabilir. 



 KrediHesabi hesap1; 

Bu bildirim ile hesap1 değişkeni bildiriliyor. Fakat henüz bellekte üye elemanları 

tutmak için herhangi bir yer tahsis edilmesi. Yer tahsisatı yapabilmek için new 

kullanılır. 

 KrediHesabi a=new KrediHesabı(); 

Sınıf Nesneleri Tanımlama  

class KrediHesabi  

 { 

 int HesapNo; 

 private double Limit; 

 public string KartSahibi; 

 } 

KrediHesabi hesap=new KrediHesabı(); 

 hesap.HesapNo=12; //yanlış, erişim private  

 hesap.Limit=200000 //yanlış, erişim private  

 hesap.KartSahibi=“deneme” //doğru, public  

   

 

Birden fazla sınıf nesnesi tanımlama  

Aynı sınıf türünden birden fazla nesneyi tanımlayabiliriz. Ancak tanımladığımız 

nesneleri birbirlerine atarken önemli birtakım noktalar vardır. 

Referans ve değer türlerinin aktarımı. Değer tipleri birbirine atanırken bitsel 

olarak kopyalanır. Referans türleri böyle değildir. 

İki nesneyi birbirine atadığınızda nesnelerin elemanları tek tek kopyalanmaz. 

Atanan değerler dinamik bellek bölgesindeki referans olan adreslerdir. 

Sonuçta atama yapılan nesneler üzerindeki değişliklerden etkilenirler. 

 

 



class KrediHesabı 

    {  

        public int HesapNo;  

        private double Limi;  

        public string KartSahibi;  

    }  

     

class Program 

    {  

        static void Main(string[] args)  

        {  

            KrediHesabı hesap1=new KrediHesabı();  

            KrediHesabı hesap2;  

            hesap1.HesapNo = 1234567;  

            Console.WriteLine(hesap1.HesapNo); 

            hesap2 = hesap1;  

            Console.WriteLine(hesap2.HesapNo); 

            hesap2.HesapNo = 7654321;  

            Console.WriteLine(hesap1.HesapNo); 

            Console.ReadKey(); 

        }  

    }  

 

 

Sınıflara Metot Ekleme  

Bir sınıf değişken ve metotlardan oluşmakta idi. Bir metodun bildirimi ve 

kullanımı ile ilgili bir örnek düşünürsek; 



 Dörtgen isimli bir sınıf tanımı yapılsın 

 Alan() ve Giris() isimli iki metot olsun 

 DortgenYaz() isimli metot ile de bilgiler yazdırılsın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıflara Metot Ekleme  

Sınıf tanımını yaptıktan sonra ana programın olduğu sınıfı tanımlarsak;(bu 

sınıfları ayrı kaynak kodu olarak derleyebiliriz) 

class Ana 

{ 

 static void Main() 

{  

 Dortgen d=new Dortgen(); 

 d.Giris(21,22); d.Alan(); 

d.DortgenYaz(); 

} 

Sınıflara Metot Ekleme  

Sınıfın tanımını yaparsak; 

class Dortgen  

{ 

 int En; 

 int Boy; 

 int Alani; 

   public void Alan() 

 { 

   Alani=En*Boy; 

 } 

 

public void Giris(int en,int boy) 

{ 

  En=en; 

  Boy=boy; 

} 

public void DortgenYaz() 

{ 

Console.WriteLine(“en”+En); 

Console.WriteLine(“boy”+Boy); 

Console.WriteLine(“Alan”+Alani); 

} 

} 



 

 

this anahtar sözcüğü  

this anahtar sözcüğü ilgili nesnenin referansını belirtir.  

public void enboy(int En,int Boy) 

{ 

 if (En<0 || Boy<0) 

{  

En=0; Boy=0; 

} 

else { 

En=En; 

Boy=Boy; 

 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Gno 
{ 

Else kısmında  

this.En=En; 

this.Boy=Boy; 

Şeklinde düzeltilirse prob. 

halledilecektir. 

 



    public partial class anaForm : Form 
    { 
        public static string deger;  
        public anaForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
        } 
 
        public void hesapla_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            sonucLabel.Text = (Convert.ToInt32(vnText.Text) * 0.4 + 
Convert.ToInt32(fnText.Text) * 0.6).ToString(); 
            deger = sonucLabel.Text; 
             
        } 
 
        private void harfNotaGit_LinkClicked(object sender, 
LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 
        { 
            harfNotu hn = new harfNotu(); 
            hn.Show(); 
        } 
 
        private void vnText_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && 
!char.IsControl(e.KeyChar); 
        } 
 
        private void fnText_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && 
!char.IsControl(e.KeyChar); 
        } 
 
        
    } 
} 

 

 



using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Gno 
{ 
    public partial class harfNotu : Form 
    { 
        public static double harfn; 
        public harfNotu() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void harfNotu_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label1.Text = anaForm.deger; 
            harfn = Convert.ToDouble(label1.Text); 
            if(harfn<=39) 
            { 
                harfNotuText.Text = "FF"; 
            } 
            else if(harfn>39 && harfn<=49) 
            { 
                harfNotuText.Text = "FD"; 
            } 
            else if (harfn > 49 && harfn <= 59) 
            { 
                harfNotuText.Text = "DD"; 
            } 
            else if (harfn > 59 && harfn <= 69) 
            { 
                harfNotuText.Text = "DC"; 
            } 
            else if (harfn > 69 && harfn <= 74) 
            { 
                harfNotuText.Text = "CC"; 
            } 
            else if (harfn > 74 && harfn <= 79) 
            { 
                harfNotuText.Text = "CB"; 
            } 
            else if (harfn > 79 && harfn <= 84) 
            { 
                harfNotuText.Text = "BB"; 
            } 
            else if (harfn > 84 && harfn <= 89) 
            { 



                harfNotuText.Text = "BA"; 
            } 
            else if (harfn > 89 && harfn <= 100) 
            { 
                harfNotuText.Text = "AA"; 
            } 
            else 
            { 
                harfNotuText.Text = "Sen öğrenci misin?"; 
            } 
        } 
    } 
} 

 


