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1. Kurulum  

visualstudio.microsoft.com adresinde verilen adımlar takip edilerek kurulum gerçekleştirilebilir. 

 
Adım 1-Community (Topluluk) menüsünden indirme arayüzüne erişilebilir. 

 

 
Adım 2-Önceki adımda indirilen program başlatılır 

 

 
Adım 3-Kurulum penceresinden .Net masaüstü geliştirme grubu seçilir ve kurulum başlatılır 

https://visualstudio.microsoft.com/
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Adım 4-Dil paketi olarak İngilizce kurulum için, installer üzerinden modify butonu ile sonraki adıma 

geçilir. 

 
Adım 4-“Language packs” sekmesinden İngilizce seçilir ve kurulum tamamlanır. 
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Adım 5- Yeni konsol uygulaması 

 

 
Adım 6- Proje isimlendirme 
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Adım 7- İlk program 

 

2. Giriş 

Programlama dillerini seviyelerine göre 5 ana gruba ayırabiliriz:  

1. Çok yüksek seviyeli diller ya da görsel diller (visual languages):  

Visual Basic, Access, FoxPro, Paradox, Oracle Forms.  

2. Yüksek seviyeli diller (Bunlara algoritmik diller de denir):  

Fortran, Pascal, Basic, Cobol.  

3. Orta seviyeli programlama dilleri:  

C, C++, C#, Ada 

4. Alçak seviyeli programlama dilleri:  

Sembolik makine dili (Assembly language).  

5. Makine dili:  

En düşük seviyeli programlama dili (Makine dili tamamen 1 ve 0 lardan oluşur).  

Düşük seviyeli programlar, yüksek seviyeli programlara oranla daha hızlı çalışır. Bunun nedeni ise 

program makine diline çevrilirken kaybın daha az olmasıdır.  

C# dili Microsoft tarafından 2000 yılında ortaya çıkarılmıştır. C programlama dilinde bir tam sayı 

değişkeni 1 attırmak için ++ son eki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli 

Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni 

eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik 

tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde (++++ = #) notasyonu kullanılmıştır.  

C# dili, C ve C++ dillerinden türemiş nesneye yönelik yeni bir programlama dilidir. Visual C++ ‘ın 

karmaşık veri yapıları, kütüphanelerinin anlaşılması güç olması ve düşük seviyeli dillere has bellek 
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yönetimi yapısı ve Visual Basic’ in kurumsal gereksinimlere cevap verememesi üzerine C# ve VB.Net 

dilleri ortaya çıkarılmıştır. Standart Visual Basic dilinden VB.Net diline ve standart C/C++ dillerinden 

C# diline adapte olmak nispeten kolaydır.  

C#, Visual Studio .NET aracı kullanılarak masaüstü ve konsol projeleri geliştirme imkanı sunan 

yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Yapısal programlama dilleri ile ortak noktaları olmakla 

birlikte nesne yönelik programlama dili olarak kabul edilmektedir. 

 

Şekil1: Derleme aşamaları 

3. Yapısal Programlama ve Nesne Yönelimli Programlama 

Yapısal programlama yaklaşımı, programcıya 3 temel araç sağlamaktadır. 

 Döngüler: Belli bir kod bloğunun verilen koşullar sağlandığı sürece tekrar etmesi olarak 

tanımlanabilir. Tekrarlanan kod fragmanları yazmak için sıklıkla kullanılan programlama araçlarıdır. 

- for (j = 0; j < 12; j = j + 1) {  ….  } 

- while(x < 0) {  ….  } 

- do while(y > z) {  ….  } 

 

 Koşullar: Belli bir kod bloğunun belli bir koşula bağlı olarak çalışıp çalışmamasını kontrol eden 

yapılardır.  

- if(k == -2) 

- switch … case … / select … case … 

 

 Fonksiyonlar: Belli bir kod bloğunun belli parametrelere bağımlı olarak düşünülebilir.  

- int function1(char c, double d) { ….return x } 

- void method1(void) { …. } 

Nesne yönelimli programlama dilleri, yukarıda verilen, yapısal programlama dillerinin temel 

özelliklerinin tamamını taşımaktadır. Esasen nesne yönelimli paradigmayı destekleyen diller tamamen 

yapısal olarak da kullanılabilir. Bununla birlikte nesne yönelimli programlama felsefesinin bazı ilave 

özellikleri vardır.  

 Nesneler (Objects) 

- Özellikler (Properties) 

- Metotlar (Methods) 

- Alanlar (Fields) 

- İndeksleyiciler (Indexers) 

- ……  

 Kalıtım (İnheritance) 

 Kapsülleme (Encapsulation) 

 Çok biçimlilik (Polymorphism) 

C# kodu Assembly 

kodu 

Makine 

kodu 
C# derleyici JIT (just-in-time) derleyici 
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Kavramlar nesneler üzerinden ele alınır. Ortada bir nesne vardır ve bu nesnenin özellikleri ve metotları 

başta olmak üzere sezgisel olarak insan zihnine daha paralel bir takım bileşenleri (davranış, gizlilik, 

varsayılan karar gibi) bulunur. 

Yapısal programlama bunu şart koşmaz. Örneğin Metot kavramı yapısal dillerde Fonksiyon olarak 

karşımıza çıkar ancak bağımsız bir fonksiton yazıldıktan sonra bunun herhangi bir objeye vb. bağlı 

olma durumu yoktur. 

Prosedürel diller aksiyonlara odaklı programlama yapmaya daha yatkındır. Tanımlı görevler vardır ve 

bu görevler aksiyonu gerçekleştirecek herkes için ortaktır. Nesneye yönelik programlama mantığında 

ise görevler değil, aksiyonu gerçekleştirecek kişiler (veya soyut, somut nesneler) ön plandadır. 

Aksiyonlar bu kişiler (veya nesneler) altında özel olarak tanımlanır. Herkes için ortak olan eylemler, 

gerkli durumlar altında kişiselleştirilebilir.  

 

Şekil2: Prosedürel vs Nesne yönelimli davranış [alphansotech] 

Şekil2’de verilen şemada bir müşteri ile ATM arasında para çekme, para yatırma işlemleri ifade 

edilmektedir. Prosedürel diller yapılacak işlemlere yönelik bir çözüm üretmeye odaklı olduğu için, 

burada para_cek(), para_yatir(), parola_gir(), parola_dogrula() gibi fonksiyonlar geliştirerek bu 

işlemlerin tüm müşteriler için değişen parola ve para miktarlarında yapılmasını hedefler. Nesne 

yönelimli yaklaşım ise, müşteri, hesap, ATM gibi olayın aktörlerinin programlanmasına odaklanır. 

Sadece müşteri sınıfının üyelerinin gerçekleştirebileceği para yatırma metodu, müşterinin hesap 

özelliklerine bağlı parola girme opsiyonları veya ATM için belli müşteri ve hesap türlerine özgü 

parola doğrulama metotları oluşturulabilir. Bu aksiyonlar birbirini tetikleyerek daha geçişken bir 

programlama yapılabilir.  

4. Bellek yönetimi ve değişken tanımlama 

Yüksek seviyeli programlama dillerinde sınıflardan üretilen nesneler kullanıldıktan sonra silinmelidir. 

Bu durum bellek yönetiminin verimli olması açısından önemli bir konudur. C# dilinde uzun süre 

kullanılmayan nesneler bellekten silinir. Bu işlemi gerçekleştiren düzenek “çöp toplama aracı 
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(Garbage collecion-GC)” olarak adlandırılmaktadır. C dilinde olduğu gibi heap üzerinde tanımlanmış 

pointer bellek alanlarının kontrol edilmesine gerek yoktur ve bellek yönetimi GC tarafından arka 

planda kontrol edilmektedir. 

4.1. Stack ve Heap Bellek 

Primitive veri tipleri (int, short, byte, long, decimal, double, float vb.) value type (değer tipi) olarak 

adlandırılır ve stack de tutulur. Çalışma zamanından (runtime) önce bu değerlerin bilinmesi gerekir ve 

işletim sistemi program çalışmadan önce stack de belirli bir yer ayırır eğer bu bölüm kodu yazan kişi 

tarafından aşılırsa stack taşma hatası ile (stack overflow) karşılaşılır. Özetle boyutu önceden bilinen ve 

program akışında değişmeyecek veriler Stack bellekte tutulabilir. Erişimi hızlıdır ve RAM üzerinde 

tutulur. Değişkenin tanımlı olduğu lokal alandan çıkıldığında Stack üzerinden de silinir. Heap üzerinde 

saklanan bir verinin silinmesi Garbage Collector (Çöp Toplayıcı) birimine bırakılır. Dinamik dizi gibi 

boyutu değişebilen veriler için ve sınıflardan türetilen nesneler için bu bellek bölümü kullanılmaktadır.  

Heap ve Stack arasında ki en önemli farklardan birisi de heap üzerindede veriler karışık bir şekilde 

saklanırken stack üzerinde ise artan ya da azalan adres mantığında saklanır.  Bu nedenle heap 

üzerindeki bir veriye erişmek stack üzerindeki bir veriye erişmeye göre daha maliyetli bir işlemdir. 

4.2. Değişken tanımlama 

 Örnek Değişken Tanımlama ve Çıktı: 

int x = 10;    // <Veri Tipi> <Değişken Adı> = <Başlangıç Değeri (İsteğe bağlı)>   
Console.WriteLine(x); 

 Örnek Bir Kod Yazımı: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace ConsoleApp2 
{ 
    /* başlangıç programı: Hello, World!. */ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.Write("Hello, World!."); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
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 Notlar:  

 Main() fonksiyonu standart bir alandır. Programın başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her 

uygulama bu yordamı çağırarak programı başlatır. Bu alan tanımlanmaz ise program hata çıktısı 

vermektedir. Main() fonksiyonu giriş parametresi olmadan kullanıldığında bir başlangıç referansı 

olarak programı koşturmaktadır. Ancak harici bir derleyici ve konsol ile yürütülmek istenen C# 

projeleri için giriş argümanı olarak “string[] args” parametreleri verilebilmektedir. 

 Using deyimi: Bir sınıfın kullanılması için tanımlı olduğu isim alanı (System, System.Linq, …vb.) 

projeye dahil edilmelidir. Sınıfların kullanılması için tanımlı oldukları NameSpace (isim alanları) 

ilgili projede çağırılmalıdır. Using deyimi bu işlevi yerine getirir. 

 Açıklama operatörü /* */ sembolleridir. 

 Her bloğun ve fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleridir.  

 Komut içeren her satırın sonuna ; karakteri koyulmalıdır.  

 Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. 

 Başlangıç noktası Main() fonksiyonudur. 

 Değişken isimleri ve kod yazımı hakkında ipuçları: (Best practices) 

 Sınıf isimleri için örnek: SinifAdi  (bu tip isimlendirmeye Pascal Case adı verilmektedir.) 

 Değişken isimleri için örnek: degiskenAdi (bu tip isimlendirmeye Camel Case adı verilmektedir.) 

 Proje ve Çözüm dosya isimleri için örnek: ProjeAdi  

 Sabitler için örnek: PI, GAMMA 

 Aritmetik operatörlerin öncesi ve sonrasında boşluklar bırakılırsa karmaşık programlar daha 

anlaşılır olacaktır. Örneğin;  int i = k + 4 * x; 

 Verimli program yazabilmek için programlarınızı daha kısa, daha az değişken kullanarak,  daha az 

iç içe döngü kullanılarak ve ileride yapılacak bir değişiklik için en az parametreyi değiştirecek 

biçimde yazabilmeyi deneyebilirsiniz. 

 Her alt blok başlatılırken bir TAB boşluğu ile başlatılırsa okunabilirlik artacaktır. Örneğin; 

 for(int i = 0; i < 4; i++) 

{ 

    for(int k = 0; k < 9; ++k) 

    { 

        Console.WriteLine((i + k).ToString()); 

    } 

} 
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Veri Yapıları ve Değişkenler 

Programın çalışma süresinde geçici olarak verileri tutan alanlara değişken adı verilir. Değişkenler 

kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Tanımlama aşamasında değişkenin türü, adı, saklayacağı veri 

boyutu ve adresi de belirlenmiş olur. CTS (Common Type System) üzerinde tanımlı veri tiplerine izin 

verilmektedir. Veri tiplerinin yanı sıra kullanıcı tanımlı yeni türler de tanımlanabilmektedir. 

 Kullanıcı tanımlı yaygın türler: class, structure, enum, array.  (ilerleyen notlarda verilecek…) 

C# değişken tanımlama işlemi şu formatta gerçekleştirilir: 

<değişkenTürü>  <değişkenAdı> 

<değişkenAdı> = <değişkenDeğeri> 

/* veya: */ 

<değişkenTürü>  <değişkenAdı> = <değişkenDeğeri> 

Değer ve Referans Türleri 

.Net ortamında değişkenler temel olarak 2 sınıfa ayrılır: değer ve referans türleri.  

Değer türünde tanımlı değişkenler için Stack hafızada tanımlı veri tipi boyutu kadar bellek tahsis edilir 

ve değişkenin adresi ile ilgilenilmez.  

Değer türler 2 farklı kategoride tanımlanır: 

- Structs:    Primitive türler (int, double, char, …), kullanıcı tanımlı structures 

- Enums:    ilerleyen notlarda verilecek… 

Referans türlerinin içeriği ise Heap bellek üzerinde saklanır. Bu değişkenlere ait bir referans ise Stack 

alanında tutulur. Boyutu değiştirilebilir ve null değeri atanabilir. Erişim hızı Stack üzerinde saklanan 

değişkenlere göre yavaştır. Class, String, Object, Array, Delegate, Interface (ilerleyen notlarda verilecek…) 

yapıları referans değişkenlere örnektir. Değer atanmazsa varsayılan değerleri kullanılır. 

 

 12 @s (ref)   

 

 value of s 

 

Yukarıda verilen şekilde sembolik bir geçici bellek şeması verilmiştir. İçeriği 12 olan x değişkeni int 

türünde (primitive türlerden- Int32) tanımlanmıştır. Bu değişken değer türüdür ve stack bölgesinde 

tutulmaktadır. Bu bölgede 4Byte alan tahsis edilmiştir ve içeriği program çalışma süresinde 

değişkenlik gösterebilmektedir.  

4B 

Stack  

Heap  

x s 

int x = 12; 

string s = “value of s”; 
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s değişkeni ise string türündedir ve içeriği sabit bir sayıda eleman taşımak zorunda değildir. Stack 

alanında sadece bu değişkene ait referans tanımlanır, bu referans (pointer) aracılığıyla Heap alanında 

tutulan içeriğe erişim sağlanmaktadır. 

Stack  heap yönünde data kopyalama işlemine “boxing” adı verilir. 

Heap  stack yönünde data kopyalama işlemine “unboxing” adı verilir. 

int a = 9; 
object p = a;      //boxing (p, herhangi bir veri tipini içerebilir: int, string …) 

int t = (int)p; //unboxing (t, sadece int tipinde içerik alabilir, casting gerekir.) 

 

Değişken türleri 

Tamsayı Kesirli sayı Karakter Diğer 

byte, short, int, long float, double, decimal char, string bool, DateTime 

Tamsayı türleri 
DEĞİŞKEN 

TÜRÜ 

ALDIĞI DEĞER ARALIKLARI BELLEKTE 

KAPLADIĞI BOYUT 

Byte 0 ile 255 arasında 1 Byte 

sbyte -128 ile 127 arasında 1 Byte 

short -32768 ile 32767 arasında 2 Byte 

ushort 0 ile 65535 arasında 2 Byte 

int -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında 4 Byte 

uint 0 ile 4.294.967.295 arasında 4 Byte 

long -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arası 8 Byte 

Ulong 0 ile 18.446.744.073.709.551.615 arasında değer alabilir. 8 Byte 



Nesneye Yönelik Programlama - C# 

 

 

Karakter veri türleri 
DEĞİŞKEN TÜRÜ ALDIĞI DEĞER ARALIKLARI BELLEKTE 

KAPLADIĞI BOYUT 

char Tek haneli karakter 2 Byte 

string Yaklaşık 2 milyar karakter - 

 

Object türü ise verilen türlerin tümü için kullanılabilir. (Kapsayıcı veri tipi). 

 Kısa Notlar:  

 Saklanacak veri için doğru türler seçilmelidir. Böylece bellek kullanımı optimize edilmiş olur, 

mantıklı bir program akışı ve bütünlük sağlanabilir. Var/yok kontrolü gibi parametreler bool; 

trigonometrik işlemler float-double-decimal; yaş için byte; “α”, “j”, “θ” gibi karakterler için char 

kullanımı bu duruma örnek olarak verilebilir. 

 Değer türleri struct tabanlı türetilir, referans türleri class tabanlı (nesnelerinden) türetilir. (struct 

System.Int32  int) 

 Tüm veri türleri System.Object türünden türetilmiştir. 

 C# dilinde bir değer türünde bir değişken tanımlandığında, kullanılmadan önce değer atanmalıdır. 

 Örnek Bir Kod Yazımı: 

string baslik = "desktop"; 
string icerik; 
icerik = "grafik kartı"; 
byte yas = 50; 
int a, b; 
int x, y = 9; 
bool isB = false; 
char c = 'S'; 
Console.WriteLine(baslik); 
Console.WriteLine(icerik); 
Console.WriteLine(yas.ToString()); 

Kesirli sayı türleri 
DEĞİŞKEN 

TÜRÜ 

ALDIĞI DEĞER ARALIKLARI BELLEKTE 

KAPLADIĞI BOYUT 

float ±1.5×10-45  ile ±3.4×1038 arasında değer alabilir. Basamak 

hassasiyeti 7’dir. (Yazılan sayının sonuna f/F yazılmalı 3.12f) 

4 Byte 

double ±5.0×10-324 ile ±1.7×10308 arasında değer alabilir. Basamak 

hassasiyeti 16’dır. 

8 Byte 

decimal 29 basamaklı bir sayıyı tutabilir. 

Tam sayılar için: ±79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 

Ondalık Say. için:±7.9228162514264337593543950335 

16 Byte 

 Diğer veri türleri:  

DEĞİŞKEN TÜRÜ ALDIĞI DEĞER ARALIKLARI BELLEKTE 

KAPLADIĞI BOYUT 

bool True/False 1 Byte 

DateTime 9999 yılına kadar olan tarih ve saat bilgisi 4 Byte 

Aynı türdeki birden çok değişken tek bir satırda 

tanımlanabilir ve başlangıç değeri atanabilir. 

MessageBox sınıfının Show() metodu ile değişkenler 

formatlı bir şekilde program çalışma zamanında 

görüntülenebilir. 

ToString() metodu string formatına dönüşüm için 

kullanılmaktadır. 
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Veri türleri varsayılan değerleri tanımlı olarak kullanılmak istendiğinde sınıflardan nesne türetirken de 

uygulanan new operatörü kullanılır. Bu şekilde, ilgili türe ait struct yapıcı metodu (constructor) 

çağırılmış olur. 

int x1 = new int() 
Console.WriteLine(x1.ToString()) //0 
int x2 
Console.WriteLine(x2.ToString())// hata! 

x1 ve x2 int (System.Int32) türünde 

değişkenlerdir. x1 varsayılan değeri ile 

kullanılabilir, x2 için başlangıç değeri atanmazsa 

derleme hatası oluşur. 

Türlerin varsayılan değerleri: 
sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long ve ulong 0 boolfalse (0) decimal0.0m char ‘\0’ 

float0.0f double0.0d enumTanımlamaya bağlı olarak değişir. İlk verilen değişkendir. 

Sabitler 

Program içerisinde değeri değişmeyen değişkenlerdir. PI sayısı buna örnek olarak verilebilir. Const 

değişkenler bir başlangıç değeri taşımalıdır. readonly formatında tanımlanan sabitler ise başlangıç 

değerini ait oldukları sınıfın yapıcı metodu (ilerleyen notlarda açıklanacak..) altında alabilir.  

readonly int x = 15 geçerli! const double PI hatalı! 
const double PI = 3.14 geçerli! readonly int x; geçerli! 

 

 Kısa Notlar:  

 

 Sabit tanımı için kullanılan const ile readonly arasında farklar vardır.  

 

 const olarak tanımlanan değişkene başlangıç değeri verilmek zorundadır. readonly olarak 

tanımlanan sabit ise başlangıç değerinin ait olduğu sınıfın yapıcı (constructor) fonksiyonu altında 

alabilir. 

      Örnek Bir Kod Yazımı: 
    class MyClass1sınıf 
    { 

        public readonly int prop1; property 
        public MyClass1()constructor 
        { 

            prop1 = 92; geçerli! 
        } 
    } 

       static void Main(string[] args) 
        { 
 

            MyClass1 mc1 = new MyClass1();mc1: nesne 
            mc1.prop1 = 8; hatalı! 
        } 
 
 
 

 

 Referans türleri const olarak tanımlanamaz (const object N = 4; hatalı!). readonly ile 

tanımlanabilir (readonly object g = 0; geçerli!). 

 

 const türü olarak tanımlı sınıf üyeleri statik olduğu için sınıfın kendisi üzerinden erişilir. Readonly 

üyeler ise statik olmadığı için, bu üyelere sınıftan türetilen nesneler aracılığı ile erişilir. 

 Örnek Bir Kod Yazımı: 
    class MyClass1 
    { 
        public readonly int prop1; 
        public const int prop2 = 9; 
        public MyClass1() 
        { 
            prop1 = 92; 
        } 
    } 

// readonly üyenin çağırılması: 
// MyClass1 sınıfından mc1 nesnesi türetilir: 
MyClass1 mc1 = new MyClass1();       
Console.WriteLine(mc1.prop1.ToString()); 
 
// const üyenin çağırılması:   
// sınıfın kendi ismi ile ilgili üye çağrılır:    
Console.WriteLine(MyClass1.prop2.ToString()); 
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 Örnek Bir Kod Yazımı: 
    public class M 
    { 
        public int r = 0; 
        public void method1() 
        { 
            Program p = new Program(); // Program sınıfından nesne oluştur (p). 

            Console.WriteLine(p.prop1.ToString());  // p nesnesinin readonly alanını göster. 
            Console.WriteLine(Program.g); // Program sınıfının const alanını göster. 
        }         
    } 
    public class Program 
    { 
        public readonly int prop1;  // readonly tanımlı alan(field). 
        public const long g = 90;  // const tanımlı alan. 
        public Program ()  // Program sınıfının yapıcı metodu 
        {  
            prop1 = 80; //yapıcı metot altında readonly bir değişkene değer atanması 
        }       
        static void Main(string[] args) 
        { 
            M m = new M();    // M sınıfndan nesne oluştur (m). 
            m.method1();     // m nesnesinin method1 metodunu çağır. 
            Console.ReadKey(); 
        }      
    } 

Console.Write() / WriteLine() metotları 

Kullanıcıya formatlı veri çıkışı yapabilmek için uygulanan en temel metotlardır. WriteLine farklı 

olarak satır sonuna “newline karakteri” ekler. Aşağıda 3 farklı satırın çıktısı da aynıdır. Ancak 

parametrik uygulamaya en iyi örnek son satırda verilen ifadedir. 

int yas = 50; 
string ad = "Ahmet Yılmaz"; 
Console.WriteLine(ad + " " + yas.ToString() + " yaşındadır."); 
Console.WriteLine(ad + " {0} yaşındadır.", yas); 
Console.WriteLine("{0} {1} yaşındadır.", ad, yas); 

Parametrik yazım için işaretçi ifadeler kullanılır. {0}, {1} .. gibi indekslerle gösterilen işaretçiler 

değişkenleri temsil eder. Bu değişkenler ise, virgül ile ayrılan alana sıra ile yazılır. Aşağıda 

genelleştirilmiş yazım formatı verilmiştir: 

Console.WriteLine("{işaretçi0} {işaretçi1} {işaretçi2}…….", değişken0, değişken1, değişken2 …… ); 

Console.ReadLine() : Kullanıcıdan satır tabanlı veri okumak için sıklıkla kullanılan metottur. 

int yas; 
yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine(yas); 

ReadLine Metodu varsayılan olarak string türünde giriş kabul eder. Ancak yas değişkeni int türünde 

olduğu için doğrudan  yas = Console.ReadLine(); ataması geçerli değildir. Convert.ToInt32 

dönüşüm metdodu ile okunan değer int türüne dönüştürülür.  
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Türler Arası Dönüşüm 

Veri türleri arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Sayısal türler arasında daha çok uygulanan 

dönüşümler kapalı (implicit) veya açık (explicit) dönüşüm olarak gerçekleştirilebilir.  

Kapalı dönüşüm: Herhangi bir veri kaybı oluşmayan dönüşümlerdir. Küçük türün büyük türe 

dönüşümü olarak tanımlanabilir. (shortint, bytelong …). Programda ekstra bir bildirim 

yapılmasına gerek duyulmaz. Derleyici bu dönüşümü otomatik olarak gerçekleştirir. 

short s1 = 12 
int i1 = s1geçerli (kapalı dönüşüm) 

Açık dönüşüm: Derleyicinin desteklemediği bir dönüşümümün metotlar kullanarak zorlanmasıdır. 

Büyük türün küçük türe dönüşümü olarak tanımlanabilir. Veri kaybı oluşur. (doublefloat, 

shortbyte …).  

Açık dönüşüm uygulanırken (<(değişken türü)> <değişken>) formatında veya System.Convert sınıfnın 

dönüşüm fonksiyonları kullanılabilir.  

int i1 = 123; 
short s1 = i1; hata!  

int i1 = 123;    
short s1 = Convert.ToInt16(i1); geçerli(açık dönüşüm) 

ulong x1 = 123; 
int u1 = x1; hata! 

ulong x1 = 123; 
int u1 = (int)x1; geçerli(açık dönüşüm) 

 

Dönüşüm Fonksiyonu Dönüştürdüğü Tür 
Convert.ToBoolean() Boolean 
Convert.ToByte() Byte 
Convert.ToChar() Char 
Convert.ToDateTime() Date 
Convert.ToInt16() Short 
Convert.ToInt32() Int 
Convert.ToInt64() Long  
Convert.ToSingle() Float 
Convert.ToDouble() Double 
Convert.ToDecimal() Decimal 
Convert.ToString()* String* 

*String türüne dönüşüm yapmak için System.Object altında tanımlı ToString metodu da kullanılabilir. 

Tüm veri tipleri Object sınıfından türetildiği için tüm değer ve referans türlerinde ToString metodu 

tanımlıdır. (x1.ToString() veya  Convert.ToString(x1) gibi.)  

Literal Karakterler 

C# dilinde veri türlerinden bağımsız sayısal değerlere büyüklüklerine göre varsayılan tür atanır. Long 

kadar büyük olmayan tamsayılara int, kesirli sayılara ise double türü atanır. Örneğin float türünde bir 

değişkene başlangıç değeri atanırken derleyici verilen değeri double türü ile başlatacağı için hata 

oluşturacaktır.  

float x1 = 1.23; hata! (Double türündeki sabit değer kapalı olarak 'float' türüne 

dönüştürülemez) 

Bu hatanın sebebi, 1.23 sayısının literal bir değişken olarak double türü ile bağdaştırılmasıdır. 

Derleyicinin doğru tür ataması yapabilmesi için literal dönüşüm karakterleri kullanılır. 

float x1 = 1.23f; geçerli 
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Tür Literal dönüşüm karakteri 

uint U, u 

long L, l 

ulong UL, ul 

decimal M, m 

float F, f 

Değişken İsimlendirme 

Değişkenlerin isimleri (identifier) “_” karakteri veya alfabetik harflerle başlamalıdır. Programın 

anlaşılabilirliği açısından taşıdığı değişkenin görevi ile ilgili anlamlı bir kısaltma içermelidir (zorunlu 

değil). C# diline ait anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz. 

char 12s;    int 123;    long *%s;    float 1.2;  hatalı isimlendirmeler! 

int _1sg;   int _y;    double a1;     string x;   geçerli isimlendirmeler. 

Değişken isimlendirilirken sınıf isimleri PascalCase, sınıftan türetilen nesneler ve primitive türler 

camelCase olarak yazılmalıdır. Aksi halde derleme hatası oluşmaz ancak uygulamalarda bir standart 

yakalanabilmesi adına alışkanlık kazanılması tavsiye edilmektedir.  
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Dr. Suat KARAKAYA 

1.  Operatörler 

Veriler üzerinde matematiksel işlem yapmak, karşılaştırma, hesaplama ve özel bazı görevleri 

gerçekleştirmek için kullanılan yapılardır. İşlevlerine göre sınıflandırılırlar. 

1.1. Aritmetik operatörler 

 

Tüm programlama dillerinde ortak olan sık kullanılan sayısal işlemleri içermektedir.  

Operatör İşlem 

+ Toplama 

- Çıkarma 

/ Bölme 

* Çarpma 

% Mod alma 

Math.Pow Üs alma 

 

 Toplama 

İşlem Sonuç 

Console.Write(5 + 4); 9 

Console.Write(5 + 0.4); 5.4 

Console.Write("5" + "4"); 54 

Console.Write(5.0 + "4"); 54 

Console.Write(5.2 + "4"); 5.24 

 

 Çıkarma 

İşlem Sonuç 

Console.Write(5 - 4); 1 

Console.Write(5 - .4); 4.6 

 

 Bölme 

İşlem Sonuç 

Console.Write(8 / 2); 4 

Console.Write(5 / 2); 2 

Console.Write(5 / 2.0); 2.5 

 

 Çarpma 

İşlem Sonuç 

Console.Write(5 * 4); 20 

Console.Write(5 * .3); 1.5 

 

 Mod 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(7 % 3); 1 

Console.WriteLine(8 % 2); 0 

Console.WriteLine(9 % 6.0); 3 
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 Üs alma 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(Math.Pow(7,2)); 49 

Console.WriteLine(Math.Pow(8, 0)); 1 

Console.WriteLine(Math.Pow(2, 3.0)); 8 

 

1.2. Karşılaştırma operatörleri 

İşlem yapılan veriler arasında karşılaştırma tabanlı bir kontrol yapılır ve bool türünden bir dönüş 

sağlanır. Yapılan kontrol sonucu olumlu ise “true”, olumsuz ise “false” olarak dönüş yapılır. 

Operatör İşlem 

== Eşit (mi?) 

!= Eşit Değil (mi?) 

< Küçük 

> Büyük 

<= Küçük veya Eşit 

>= Büyük veya Eşit 

 

1.3. Mantıksal operatörler 

Tanımlı koşulların gerçekleşmesini kontrol ederek bool türünden dönüş yapan operatörlerdir. 

Operatör İşlem 

& Ve (And) 

| Veya (Or) 

^ Özel Veya (Xor) 

&& Koşullu Ve (Conditional And) 

|| Koşullu Veya (Conditional Or) 

 

 & (Ve) 

İşleme giren verilerden her ikisi de true ise sonuç true, aksi durumlarda sonuç false olur. 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(true & true); true 

Console.WriteLine(false & false); false 

Console.WriteLine(true & false); false 

 

 | (Veya) 

İşleme giren verilerden en az bir tanesinin true olması durumunda sonuç true olur. 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(true | true); true 

Console.WriteLine(false | false); false 

Console.WriteLine(true | false); true 
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 ^ (Özel Veya) 

İşleme giren verilerden birinin true, diğerinin false olması durumunda sonuç true olur. 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(true ^ true); false 

Console.WriteLine(false ^ false); false 

Console.WriteLine(true ^ false); true 

 

 && (Koşullu Ve) 

Mantıksal işlemler için, & operatörü ile aynı işlevi gerçekleştirir. Farklı olarak && işleminde ilk 

verinin değeri false ise diğerine bakılmaz. İşlem süresini hızlandıran bir özelliktir. 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(true && true); true 

Console.WriteLine(false && false); false 

Console.WriteLine(true && false); false 

 

 || (Koşullu Veya) 

Mantıksal işlemler için, | operatörü ile aynı işlevi gerçekleştirir. Farklı olarak || işleminde ilk verinin 

değeri true ise diğerine bakılmaz. İşlem süresini hızlandıran bir özelliktir. 

İşlem Sonuç 

Console.WriteLine(true || true); true 

Console.WriteLine(false || false); false 

Console.WriteLine(true || false); true 

 

1.4. İşaret operatörleri 

İşlem Açıklama 

+ Pozitif işaret (veya Toplama) 

- Negatif işaret (veya Çıkarma) 

! Değil (Not) 

 

1.5. Atama operatörleri 

Genellikle değişkenlerin değerini arttırmak ve azaltmak için kullanılan operatörlerdir. 

İşlem Sonuç 

= Atama 

++ 1 arttırma 

-- 1 azaltma 

+= Sağdaki değeri ekle 

-= Sağdaki değeri çıkar 

*= Sağdaki değerle çarp 

/= Sağdaki değere böl 

%= Sağdaki değere göre mod al 

+ (String işlemi) string ifadeleri birleştir 
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 = (Atama) 

int x = 9  x değişkenine 9 değeri atanır. 

 

 ++ (1 arttırma) 

            int x = 9; 

            x++; 

            Console.WriteLine(x.ToString()); 

x değişkenine 9 değeri atanır. 

x değişkeni 1 arttırılır. 

            int x = 9;   

            Console.WriteLine((x++).ToString()); 

            Console.WriteLine(x.ToString()); 

x değişkenine 9 değeri atanır. 

x değişkeni ekrana yazdırıldıktan sonra 1 arttırılır. 

1 arttırılmış x değişkeni ekrana yazdırılır. 

            int x = 9;   

            Console.WriteLine((++x).ToString()); 

            Console.WriteLine(x.ToString()); 

x değişkenine 9 değeri atanır. 

x değişkeni önce 1 arttırılır sonra ekrana yazdırılır. 

1 arttırılmış x değişkeni ekrana yazdırılır. 

 

1.6. Bit düzeyinde operatörler 

Bit düzeyinde işlem yapan operatörler sayıların ikili düzendeki değerleri üzerinden işlem yapmaktadır. 

Mantıksal işlemlerde sayıların bit değerleri karşılıklı işleme alınarak sonuç hesaplanır. 0 bitleri false, 1 

bitleri true olarak değerlendirilir. 

Console.WriteLine((6 & 5).ToString()); 4 // 110 AND 101  100  

Console.WriteLine((5 & 3).ToString()); 1 // 101 AND 011  001 

Console.WriteLine((7 & 9).ToString()); 1 // 0111 AND 1001  0001 

 

Bit kaydırma işlemleri sağ ve sol yönlü olarak gerçekleştirilebilen 2 ile çarpma (sola) ve 2’ye bölme 

(sağa) işlemleridir. 

int x = 10;   

Console.WriteLine((x << 3).ToString()); 

80 // 0000 1010  0101 0000 = 80 

int x = 10;   

Console.WriteLine((x >> 1).ToString()); 

5 // 0000 1010  0000 0101 = 5 

 

1.7. Operatörlerin öncelik sırası 

Öncelik düzeyi denk olan işlemler için aynı satırda olanlar arasında soldan sağa doğru uygulanan 

öncelik sırası tanımlıdır. Parantez içinde verilen alanlar, diğer tüm işlemlerden önce hesaplanır. 

Tek değişken alan operatörler 

Çarpma, bölme, mod 

Toplama, çıkarma 

Bit kaydırma 

Sorgulama 

Bit düzeyinde mantıksal işlemler 

Mantıksal işlemler 

Atama 

İşaret operatörleri , ++, -- 

*, /, % 

+, - 

>>, << 

==, != 

&, ^, | 

&&, || 

=, +=, -=, *=, /=, %= …. 

Şekil1: Öncelik sırası (yukarıdan aşağı azalan) 
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Console.WriteLine((7 + (8 - 4) * 2).ToString()); 15 

Console.WriteLine(((7 + 8) - 4 * 2).ToString()); 7 

Console.WriteLine((3 * 2 - 8 + 7).ToString()); 5 

Console.WriteLine((-2 + 4).ToString()); 2 

Console.WriteLine((++k * 2).ToString());   // int k = 8; 18 

Console.WriteLine((k++ % 2).ToString());  // int k = 8; 0 

Console.WriteLine((1 + 2 >> 1).ToString()); 1 

int x = -1; 

bool k = ++x == 0; 

Console.WriteLine(k.ToString()); 

true 

bool k = Convert.ToBoolean(5 & 3 - 3); 

Console.WriteLine(k.ToString()); 
false 

          

Aritmetik işlemler ve işlem önceliği (örnekler): 

 

 Örnek: 

int a = 50, b = 10; 

Console.WriteLine(a + b); 

Console.WriteLine(a - b); 

Console.WriteLine(a * b); 

Console.WriteLine(a / b); 

Console.WriteLine(a % b); 

 

 Örnek: 

int a = 10, b = 20, c = 5; 

int d = a + b * c; 

Console.WriteLine(d); 

 

 Örnek: 

int a = 72, b = 80, c = 100; 

int d = a / b * c; 

Console.WriteLine(d); 

 

 Örnek: 

int a = 72, b = 80, c = 100; 

int d = a * c / b; 

Console.WriteLine(d); 

          

Değer ekleme-çıkarma operatörleri (örnekler): 

 

 Örnek: Değer ekleme örneği. 

int a = 10; 

a = a + 5; 

Console.WriteLine(a); 

 

= 
 

int a = 10; 

a += 5; 

Console.WriteLine(a); 

 

 Örnek: a++ ile gösterilen işlem post-increment adını alır. 

int a = 10; 

a = a + 1; 

Console.WriteLine(a); 

 

= 
 

int a = 10; 

a += 1; 

Console.WriteLine(a); 

  

= 
 

int a = 10; 

a++ ; 

Console.WriteLine(a); 
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 Örnek: a-- ile gösterilen işlem post-decrement adını alır. 

int a = 10; 

a = a - 1; 

Console.WriteLine(a); 

 

= 
 

int a = 10; 

a -= 1; 

Console.WriteLine(a); 

  

= 
 

int a = 10; 

a-- ; 

Console.WriteLine(a); 

 

 Örnek: ++a ile gösterilen işem pre-increment adını alır. 

Pre-increment örneği: Post-increment örneği: 

int a = 10; 

int b = ++a; // önce arttırma, sonra atama(b=11) 

Console.WriteLine(a); 

Console.WriteLine(b); 

int a = 10; 

int b = a++;  // önce atama(b=10), sonra arttırma 

Console.WriteLine(a); 

Console.WriteLine(b); 

 

 Örnek: --a ile gösterilen işem pre-decrement adını alır. 

Pre-increment örneği: Post-increment örneği: 

int a = 10; 

int b = --a; // önce çıkarma, sonra atama(b=9) 

Console.WriteLine(a); 

Console.WriteLine(b); 

int a = 10; 

int b = a--;  // önce atama(b=10), sonra çıkarma 

Console.WriteLine(a); 

Console.WriteLine(b); 

 

Karşılaştırma operatörleri (örnekler): 

 

 Örnek: karşılaştırma operatörleri bool çıktı verir. 

int a = 50, b = 20; 

Console.WriteLine(a > b);   // true 

Console.WriteLine(a < b);  // false 

Console.WriteLine(a >= b); // true 

Console.WriteLine(a <= b); // false 

Console.WriteLine(a == b); // false 

Console.WriteLine(a != b);  // true 

  

 

Mantıksal operatörler (örnekler): 

 

 Örnek: Mantıksal VE / VEYA işlemleri (bit düzeyi değil). Aşağıda verilen örnekler sonuçları 

itibarıyla && ve & için aynı görevi yerine getiriyor gibi görünebilir. Benzer şekilde || ve | operatörleri 

de mantıksal işlemler için aynı çıktıyı vermektedir. Ancak arka plan işleyişlerinde farklılıklar vardır. 

Console.WriteLine(true && true); 

Console.WriteLine(true && false); 

Console.WriteLine(false && true); 

Console.WriteLine(false && false); 

 Console.WriteLine(true & true); 

Console.WriteLine(true & false); 

Console.WriteLine(false & true); 

Console.WriteLine(false & false); 

Console.WriteLine(true || true); 

Console.WriteLine(true || false);  

Console.WriteLine(false || true); 

Console.WriteLine(false || false); 

 Console.WriteLine(true | true); 

Console.WriteLine(true | false); 

Console.WriteLine(false | true); 

Console.WriteLine(false | false); 

 

 && operatörü (conditional AND/ koşullu VE) hızlı VE (fast AND) olarak çalışır. || operatörü de 

(conditional OR/ koşullu VEYA) hızlı VEYA olarak çalışır. İki girişten ilk sıradaki FALSE ise, && 

operatörü ikinci bileşeni kontrol etmez. İlk giriş TRUE ise kontrol eder. Çünkü mantıksal VE 

işleminde girişlerden en az bir tanesi FALSE ise sonuç her zaman FALSE olur. 

 || operatörü ise ilk giriş TRUE ise ikinci girişi kontrol etmez. Çünkü mantıksal VEYA işleminde 

girişlerden en az bir tanesi TRUE ise sonuç her zaman TRUE olur. “Hızlı” VE / VEYA olarak 

anılmalarının nedeni bu özellikleridir.  
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 Örnek( && ):  İlk örnekte && işlemine verilen girişlerden ilki FALSE olduğu için ikinci alan 

kontrol edilmemiştir. Yani, x++ == 5 sorgusu yapılmamıştır. Bunun ispatını yapmak için alt satırda x 

değişkeni ekranda görüntülenerek 5 değerini taşıdığı gözlemlenebilir. 

o İkinci örnekte ise ilk giriş TRUE olarak verildiği için VE işleminde sonucu kesinleştirmek 

amacıyla diğer giriş kontrol edilmiş, yani, x++ == 5 sorgusu yapılmıştır. x değişkeni, devam eden 

satırda görüntülendiğinde değerinin 1 artarak 6 olduğu gözlemlenebilir. 
int x = 5; 
Console.WriteLine(false && x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

          5 

int x = 5; 
Console.WriteLine(true && x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

        6 

 

 

 Örnek( || ): İlk örnekte || işlemine verilen girişlerden ilki TRUE olduğu için ikinci alan kontrol 

edilmemiştir. Yani, x++ == 5 sorgusu yapılmamıştır. Bunun ispatını yapmak için alt satırda x 

değişkeni ekranda görüntülenerek 5 değerini taşıdığı gözlemlenebilir. 

o İkinci örnekte ise ilk giriş FALSE olarak verildiği için VEYA işleminde sonucu kesinleştirmek 

amacıyla diğer giriş kontrol edilmiş, yani, x++ == 5 sorgusu yapılmıştır. x değişkeni, devam eden 

satırda görüntülendiğinde değerinin 1 artarak 6 olduğu gözlemlenebilir. 
int x = 5; 
Console.WriteLine(true || x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

          5 

int x = 5; 
Console.WriteLine(false || x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

        6 

 

 

 Örnek( & ): İlk örnekte & işlemine verilen girişlerden her ikisi de her durumda kontrol edilmiştir, 

yani, x++ == 5 sorgusu her durumda yapılmıştır. x değişkeni, devam eden satırlarda görüntülendiğinde 

değerinin 1 artarak 6 olduğu gözlemlenebilir. 
int x = 5; 
Console.WriteLine(false & x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

          6 

int x = 5; 
Console.WriteLine(true & x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

        6 

 

 Örnek ( | ): İlk örnekte | işlemine verilen girişlerden her ikisi de her durumda kontrol edilmiştir, 

yani, x++ == 5 sorgusu her durumda yapılmıştır. x değişkeni, devam eden satırlarda görüntülendiğinde 

değerinin 1 artarak 6 olduğu gözlemlenebilir. 
int x = 5; 
Console.WriteLine(false | x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

          6 

int x = 5; 
Console.WriteLine(true | x++ == 5); 
Console.WriteLine(x); 

        6 

 

Bit düzeyinde işlem operatörleri (örnekler): 

 

 Örnek ( | , &): Bit-wise and/or (bit düzeyinde ve/veya) 
Console.WriteLine(4 & 2); //  (100)2 and (010)2 = (000)2   = 0 
Console.WriteLine(4 | 2); //  (100)2 or (010)2 = (110)2   = 6 

 Örnek ( <<, >>): Bit shifting (bit kaydırma) 
Console.WriteLine(8 << 1);  // (01000)2 << 1 = (10000)2   = 16 
Console.WriteLine(16 >> 4); // (10000)2 >> 4 = (00001)2   = 1 
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Dr. Suat KARAKAYA 

Kontrol Deyimleri 

Programın akışını ve gerekli yönlendirmeleri sağlayan deyimlere “Kontrol Deyimleri” denilir. Koşul 

ve döngü deyimleri olarak iki tür kontrol vardır. 

Koşul Deyimleri: 

 if/else yapısı 

Koşul deyimleri if sözcüğü ile özdeşleşmiştir. if….else….then (“eğer böyleyse şunu yap, değilse bunu 

yap, aksi halde şöyle yap …” gibi karar mekanizmaları genellikle if-else deyimleri ile 

gerçekleştirilmektedir.)  

if (koşul) { 

 görev1(işlem1); 

} 

else { 

 görev2(işlem2); 

} 

 

 Koşul ifadesi bool türünden bir değer taşımalıdır. Aksi halde derleyici hatası (compiler error) 

oluşur.  

       bool s1 = true; 
       if (s1) 
       { 
           Console.WriteLine("durum1"); 
       } 
 
Çıktı:   “durum1” 

       string s1 = "test1"; 
       if (s1) 
       { 
          Console.WriteLine("durum1"); 
       } 
Çıktı:   “derleme hatası! (string türü bool türüne 
doğrudan dönüştürülemiyor)”    

 

 if-else yapıları genellikle mantıksal ifadelerle birlikte kullanılır. Birden çok koşulun aynı anda 

sağlanması sonucunda oluşacak bir durumu mantıksal bağlaçlar kullanarak ifade edebiliriz. Bu 

mantıksal ifadelerin dönüş veri tipi bool türünde olacağı için if sorgusu yapılabilir. 

 

 if-esle yapısında tek seferde yalnızca bir koşula ait kod bloğu çalışır. if koşulu doğruysa 

altındaki iş yapılır else if / else koşullarına bakılmaz. Aynı anda hem if, hem de else if/else 

bloklarında yazılmış kodlar koşturulamaz. 
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 if-esle yapısında yapılması istenen işlem tek bir satırdan oluşuyorsa {} parantezleri ile blok 

oluşturulmasına gerek yoktur. Her satır if/else satırlarının altına yazılabilir. Birden çok satırda 

yapılacak işlemler için {  } şeklinde blok oluşturmak gerekir. 

 Aşağıda verilen kod fragmanları aynı işlemi yapaktadır. Tek satır içeren komutlar için blok 

tanımlamak zorunlu değildir ve if/else sözcüklerinden hemen sonra aynı satırda yazılabilir. 

int s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if (s1 > 0) 
    Console.WriteLine("pozitif"); 
else if (s1 < 0) 
    Console.WriteLine("negatif"); 
else 
    Console.WriteLine("sıfır"); 
int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if (x > 0) Console.WriteLine("positive"); 
else if (x == 0) Console.WriteLine("zero"); 
else Console.WriteLine("negative"); 

 

 switch/case yapısı 

Bir koşulun sonucunu belirli değerlerle karşılaştırarak, karşılaştırma sonucu “true” olan satırı çalıştıran 

kontrol deyimidir. Seçme işlemi “switch” sözcüğü ile gerçekleştirilir.  

 

switch (değişken) { 

   case değer1: 

      işlem1_yap(); break; 

      case değer2: 

      işlem2_yap(); break; 

   default: 

      işlemVarsayılan_yap(); break; 

} 

 değişken isimli parametre değer1’e eşit ise 

işlem1_yap() olarak tanımlı görev,  

 değişken isimli parametre değer2’ye eşit ise 

işlem2_yap() olarak tanımlı görev,  

 değişken isimli parametre hiçbiri değilse ise 

işlemVarsayılan_yap() olarak tanımlı görev,  

gerçekleştirilir. Her case işleminin sonuna break; komutu 

eklenir. 
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 Örnek: Bir değişkenin değerinin kontrol edilmesi: 
int y = 15;// kontrol edilecek değişken (y). 
switch (y) 
{ 
    case 10:    // y = 10 ise, 
        Console.WriteLine("On"); break; 
    case 15:    // y = 15 ise,  
        Console.WriteLine("Onbeş"); break; 
    case 20:    // y = 20 ise, 
        Console.WriteLine("Yirmi"); break; 
    default: break;    // hiçbiri ise, 
} 
 

 
 

 

 Örnek: Harf notu ile derecelendirme: 
char grade = 'B'; 
switch (grade) 
{ 
    case 'A': 
        Console.WriteLine("Excellent!"); 
        break; 
    case 'B': 
    case 'C': 
        Console.WriteLine("Well done"); 
        break; 
    case 'D': 
        Console.WriteLine("You passed"); 
        break; 
    case 'F': 
        Console.WriteLine("Better try again"); 
        break; 
    default: 
        Console.WriteLine("Invalid grade"); 
        break; 
} 
Console.WriteLine("Your grade is  {0}", grade); 

 

 case ifadesine geçildikten sonra break ifadesi okunana kadar tanımlanan işlemler 

gerçekleştirilir. break ifadesinin görüldüğü ilk satırda switch bloğundan çıkılır. 
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 Örnek: Günlerin sınıflandırılması: 
            string gun = "carsamba";// kontrol edilecek değişken (y). 
            switch (gun) 
            { 
                case "pazartesi":     
                case "sali":     
                case "carsamba":     
                case "persembe":     
                case "cuma":     
                    Console.WriteLine("hafta ici"); break; // switch bloğundan çıkılır 
                case "cumartesi":     
                case "pazar":     
                    Console.WriteLine("hafta sonu"); break; 
                default: break;    // hiçbiri ise 
            } 

 

 İç içe (nested) switch-case kullanımı da mümkündür. 

int a = 100; 
int b = 200; 
switch (a) 
{ 
    case 100: 
        Console.WriteLine("switch (dışarıdaki sorgu)"); 
        switch (b) 
        { 
            case 200: 
                Console.WriteLine("switch (içerideki sorgu)"); 
                break; 
        } 
        break; 
} 

 

Döngü Deyimleri: 

Program içerisindeki bazı işlemlerin farklı değerler için aynı işlemi tekrarlar halinde yapabilmesini 

sağlayan ifadelerdir. Tanımlı döngüler: while,  do-while, for, foreach 

 

 



Nesneye Yönelik Programlama - C# 

5 

 

 while döngüsü 

While (koşul) { 

     işlem_yap(); 

} 

Verilen koşul gerçekleştiği sürece işlem_yap() olarak verilen işlem 

gerçekleştirilir. koşul false değerine döndüğü adımda döngüden çıkılır. 

 

 

 
 while döngüsünde koşul döngüye hiç girmeden sınanır. Eğer olumlu ise döngüye girilir. Aksi 

halde döngü başlatılmaz.  

 

 Örnek: Başlangıç değeri 10 olan int türündeki bir değişkenin 15’ten küçük olduğu sürece 

değerinin 1 arttırılması ve yapılan her işlemin adım sayısının 1 arttırılması sonucunda ortaya 

çıkan x ve adım değerleri ekrana yazdırılmak isteniyor. 

 
    int x = 10;  
    int adim = 1;  
    while (x<15)  //koşul: x<15 ‘olduğu sürece’ 
    { 
        // ekrana sırasıyla adim ve x değişkenleri  
//yazdırılır: 
        Console.WriteLine("{0}" + ".işlem adımı..." + "x değeri: " + "{1}", adim, x); 
        x++;      // x değişkeni 1 arttırılır. 
        adim++;   //adım sayısı 1 arttırılır. 
    } 

 

 do-while döngüsü 

while döngüsüne benzer biçimde, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlem tekrarlanır. While 

döngüsünde önce koşul sınanır, gerçekleşiyorsa döngüye girilir. Do-while döngüsünde ise önce 

döngüye girilir, ilk çevrimden sonra koşul sorgulanır.  
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do { 

      işlem_yap(); 

} while (koşul); 

işlem_yap() en az 1 kez gerçekleştirildikten sonra verilen koşul 

gerçekleştiği sürece işlem_yap() olarak verilen görev gerçekleştirilir. 

koşul false değerine döndüğü adımda döngüden çıkılır. 

 

 Örnek: x değişkeni 4 değerini taşıdığı için (x<4 & x>0) koşulunu sağlamamaktadır. Ancak do-

while döngüsünde ilk çevrim için koşula bakılmadığından x değişkeni döngüye girer. İlk 

adımda x-- işlemi ile x değişkeni 3 değerine düşer ve koşul (x<4 & x>0) sağlanır. Döngü 

koşul sağlandığı sürece devam eder. 

    byte x = 4; 
    int adim = 1;  
    do 
    { 
       Console.WriteLine("{0}.işlem adımı... x değeri:  {1}", adim, x); 
       x--; 
       adim++; 
    } while (x < 4 & x > 0); 
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 for döngüsü 

 

 for deyimi hemen tüm dillerde ortak kullanıma sahip bir döngü ifadesidir. Koşul başlangıçta 

sınanır. Gerçekleşiyorsa döngüye girilir. Döngüye belirli aralıklarla ve adımda girilmesini 

sağlar. Artım miktarının girilmesi zorunludur. 

 

for(sayaç = “başlangıç değeri”; sayaç <= “bitiş değeri”; sayaç+= “adım”) { 

 işlem_yap(); 

} 

 

 Örnek: 1 den 5 e kadar tam sayıların toplamını hesaplayan program yazınız. 
            short x, toplam = 0; 
            for(x=1; x<=5; x++) 
            { 
                toplam += x; 
            } 
            Console.WriteLine(toplam); //  15 

 

 for döngüsünde sayaç değişkeni geri doğru saydırılarak döngü ters yönlü olarak da 

çalıştırılabilir.  

 

 Örnek: 10 dan geri doğru pozitif tam sayıları sayan program yazınız. 
            byte a; 
            for(a=10; a>0; a--) 
            {  
                Console.Write(a + " "); 
            } 

 

 for ifadesinin farklı kullanım biçimleri vardır. Sayaç döngü içinde değiştirilebilir, başlangıç 

değer ataması döngü tanımı sırasında veya öncesinde yapılabilir. 
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 Örnek: Aşağıda verilen 3 for döngüsü de aynı işlemi gerçekleştirmektedir. 
byte x = 3; 
for(; x<6; x++) 
{ 
 Console.WriteLine(x + " "); 
} 

byte x = 3; 
for(; x<6; ) 
{ 
 Console.WriteLine(x + " "); 
 x++; 
} 

for(byte x=3; x<6; x++) 
{ 
  Console.WriteLine(x + " "); 
} 

 

 foreach döngüsü 

Dizi ve koleksiyon türündeki nesnelerin elemanlarına döngüyle erişmek için kullanılır.  

 Örnek: Öğrenciler dizisinin elemanları foreach döngüsü kullanılarak ekrana yazdırılmıştır.  
string[] Dizi = {"elm1", "elm2", "elm3", "elm4"}; 
foreach(string d in Dizi) 
{ 
    Console.WriteLine(d);  
} 

 

Atlama/Döngü Kontrol Deyimleri: 

Döngüler çalışırken belli durumların gerçekleşmesi halinde döngünün ilgili adımı atlanıp bir sonraki 

adıma geçmek istenebilir veya döngüden tamamen çıkıp programın kalan bölümünden devam etmek 

istenebilir. Bu işlemler sırasıyla continue ve break deyimleri ile gerçekleştirilir. 

 continue deyimi 

Döngüde continue satırı ile karşılaşıldığında o çevrim atlanarak sonraki çevrime geçilir.  

 

 Örnek: 1 den 7 ye kadar tamsayılar arasında tek sayıları ekrana yazan program.  
for (int i = 1; i <= 7; i++) 
{ 
    if (i % 2 == 0)  
        continue;   // i sayısı çift ise bir sonraki döngü adımına geç 
    Console.Write(i + " ");  // i sayısı çift değil ise ekran yazdır ve boşluk bırak 
} 
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 break deyimi 

Döngüde break satırı ile karşılaşıldığında döngü sonlandırılır.  

 

 Örnek: Kendisi ve 1 den başka bir pozitif tamsayı ile tam bölünme durumunu (asal sayı olup 

olmama durumunu) kontrol eden program. 
bool _asalMi = true; // sayı varsayılan olarak asal kabul edilir 
byte sayi = 37; // kontrol edilen sayı 
byte i = 2; 
for (i = 2; i < sayi; i++) // (sayı-1)’e kadar mod işlemi yapılır 
{ 
    if (sayi % i == 0)  // bu sayılardan herhangi biri ile tam bölünüyor mu? 
    { 
        _asalMi = false;  // bölünüyorsa asal değildir  
        break; // döngünün devam etmesine gerek kalmadığı için sonlandırılır.Bu satıra 
    }           //                                      Program bu satırdan devam eder 
} 
Console.Write("{0} sayısı asal sayi mi?>> {1} ", sayi, _asalMi); 

 

 Problem1: Bir tamsayının basamak sayısını bulan program: 

int sayi = 9875; 
int sayiTmp = sayi; 
int basamak = 0; 
while (sayiTmp > 0) 
{ 
    sayiTmp /= 10; 
    basamak++; 
} 
Console.WriteLine("{0} sayısı {1} basamaklıdır.", sayi, basamak); 

 Problem2: 3𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥𝑦 ≤ 0 eşitsizliğini [-3, 3] aralığında sağlayan birbirinden 

farklı x, y tamsayı değerlerini bulan program: 

int x, y; 
for (x = -3; x <= 3; x++) 
{ 
    for (y = -3; y <= 3; y++) 
    { 
        if (x == y) 
            continue; 
        else if (3 * x * x + y * y - 4 * x * y <= 0) 
            Console.WriteLine("(x, y) = ({0}, {1})\n", x, y); 
    } 
} 

 



Nesneye Yönelik Programlama - C# 

10 

 

 Problem3: 2 ile 10 arasındaki tam sayıların mükemmel sayı olma durumunu kontrol 

eden program: (pozitif tam bölenlerinin toplamına eşit olan sayılar mükemmel sayıdır) 

for (int sayi = 2; sayi <= 10; sayi++) 
{ 
    int x = 1, xToplam = 0; 
    do 
    { 
        if (sayi % x == 0) 
            xToplam += x; 
        x++; 
    } while (x < sayi); 
    if (xToplam == x) 
        Console.WriteLine("{0} mükemmel sayıdır.", sayi); 
    else 
        Console.WriteLine("{0} mükemmel sayı değildir.", sayi); 
} 

 

 Problem4: cbxax 2
 denkleminin köklerini hesaplayan program: 

double a, b, c, delta; 
double reel1, reel2, imag1, imag2; 
Console.Write("a>>"); 
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
Console.Write("\r\n" + "b>>"); 
b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
Console.Write("\r\n" + "c>>"); 
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
delta = b * b - 4 * a * c;  
if (delta >= 0) 
{ 
    reel1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a); 
    reel2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);  
    imag1 = 0; 
    imag2 = 0;                              
} 
else 
{ 
    reel1 = (-b) / (2 * a); 
    reel2 = reel1; 
    imag1 = (Math.Sqrt(-delta)) / (2 * a); 
    imag2 = (-Math.Sqrt(-delta)) / (2 * a); 
} 
Console.WriteLine("reel kökler: {0}, {1}", reel1, reel2); 
Console.WriteLine("sanal kökler: {0}i, {1}i", imag1 , imag2); 
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 Problem5: Yapay zekâ tekniklerinden Bulanık Mantık yaklaşımının uygulaması: 

// BULANIK MANTIĞA GİRİŞ: 
// Girişler: I:işçilik, M:malzeme kalitesi 
double inputI = 3, inputM = 5; 
double minK = 0, maxK = 10; // İşçilik: K:kötü, I:iyi 
double minI = 0, maxI = 10; 
double minD = 0, maxD = 10; // Malzeme Kalitesi: 
double minY = 0, maxY = 10; // D:düşük, Y:yüksek 
double uyeK, uyeI, uyeD, uyeY; // Üyelik yüzdeleri 
double uyeMax = 100, uyeMin = 0; 
// Çıkışlar(Fiyat): A:az, O:orta, C:çok 
double outA = 50, outO = 100, outC = 150, outExact; 
double uyeA, uyeO1, uyeO2, uyeO, uyeC; 
if (inputI < 0 || inputI > 10 || inputM < 0 || inputM > 10) 
{ 
    Console.WriteLine("Geçersiz Girişler"); 
    Console.ReadLine(); 
    return; 
} 
// Bulandırma Aşaması: 
// Girişlerin üyelik fonksiyonlarına 
// olan üyelik yüzdeleri: 
uyeD = uyeMax - inputM * maxD; 
uyeY = inputM * maxY; 
uyeK = uyeMax - inputI * maxK; 
uyeI = inputI * maxI; 
// Minimum işlemleri: 
uyeA = uyeK; 
if (uyeD < uyeK) 
    uyeA = uyeD; 
uyeC = uyeI; 
if (uyeY < uyeI) 
    uyeC = uyeY; 
uyeO1 = uyeK; 
if (uyeY < uyeK) 
    uyeO1 = uyeY; 
uyeO2 = uyeI; 
if (uyeD < uyeI) 
    uyeO2 = uyeD; 
uyeO = uyeO1; 
// Maximum işlemi: 
if (uyeO2 > uyeO1) 
    uyeO = uyeO2; 
// Durulama aşaması: 
outExact = (uyeA * outA + uyeO * outO + uyeC * outC) / (uyeA + uyeO + uyeC); 
Console.WriteLine("Fiyat: {0}", outExact); 
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