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Statik Üyeler – Parçalı Sınıflar 

Nesneye yönelik programlama (NYP) kapsamında sınıf üyeleri statik (static) veya statik olmayan 

(non-static) özellikte olabilir. Statik olmayan üyeler sınıftan türetilen nesnelere aittir. Bir nesneye ait 

üyenin değeri ile aynı sınıftan türetilen diğer bir nesnenin üyesi birbirini etkilemez. Statik üyeler ise 

doğrudan sınıfın kendisine aittir. Tüm nesnelerin erişebileceği ortak bir bellek alanında tutulurlar. 

Statik üyeler static sözcüğü ile tanımlanır. 

Sadece değişkenler değil, metotlar, özellikler hatta sınıflar da statik olarak tanımlanabilir. Satik üyeler 

sınıfla birlikte yüklenir ve program sonlana kadar aktif kalırlar.  

Statik alanlar ve özellikler, sınıftan türetilen tüm nesneleri etkileyen değişkenler için tanımlanır. 

Standart alanların yazım özelliklerine sahiptirler. Salt okunur, salt yazılır, hem okunur hem yazılır 

olarak tanımlanabilirler. Sınıfa ait statik bir property (veya field) değiştirildiğinde sınıfa ait tüm 

nesnelerde de değişir.  

 

 
Şekil1. Static bir field’e sınıf adı ile erişilebilir, non-static field’e ise türetilmiş nesne üzerinden erişilir 

 

Şekil1’de verilen örnekte static field olan minWorkTime değişkeni doğrudan sınıfın adı ile erişime 

açıktır. Ancak non-static bir field olan extraWorkTime değişkenine ancak bu sınıftan türetilen bir 

nesne aracılığı ile erişilebilmektedir. 

 YORUM: Verilen örnek üzerinden açıklanırsa, minWorkTime değişkeni, Personel sınıfından 

türetilen tüm personeller için ortaktır. Personel.minWorkTime = 50; işlemi; personel1, personel2, 

personel3, personel4, ….. personelN kadar nesne türetilse bile hepsi için 50 değerine set edilmiş olur. 

Ancak personel1.extraWorkTime = 9; yapıldığında diğer personelX (2, 3, 4, …..,N) nesnelerinin 

extraWorkTime özelliği 9 olmaz. Bir değişken (alan, özellik) static mi, non-static mi olmalı sorusunun 

cevabı da burada gizlidir. Bir sınıfın tüm üyeleri için ortak olarak değiştirilecek parametreler static, 

nesneye (türe) özel parametreler ise non-static olarak tanımlanır. minWorkTime değişkeninin en az 

çalışılması gereken süre, extraWorkTime değişkenini ise fazla mesai süresi olarak yorumlarsak; 

minimum zorunlu çalışma süresi Personel sınıfının tüm alt nesneleri için ortaktır. Ekstra çalışma süresi 

ise kişiye (türe/nesneye) özgü bir davranış olduğu için, bir ekstra çalışma süresinden bahsetmek için 

önce bir personel tanımlanması gereklidir. Tanımlanan personel (örn. personel3) için ona özgü bir  

extraWorkTime tanımlanırsa diğer nesneler (personel1, 2, 4, ……,N)’e ait extraWorkTime değişkeni 

etkilenmez. 
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Statik metotlar sadece statik metotları çağırabilir. Statik bir metot içerisinde statik olmayan bir metot 

ile işlem yapılmak istendiğinde hata oluşacaktır. main() metodu statik bir metottur. Genellikle 

“Program.cs” olarak çalıştığımız (varsayılan olarak bu isimde açılır sonradan değiştirilebilir) sınıf 

içerisinde bulunan non-static metotları main altında kullanmak istediğimizde hata oluşacaktır. Bu 

sebeple “Program.cs” gibi main() içerek kök sınıf içerisinde yazdığımız metotlar genelde static void, 

static int, static double…..vb. olarak tanımlanmıştır. 

  

 

Şekil2. Static bir metot sadece static olarak tanımlanmış metotları çağırabilir (solda). Statik olmayan 

bir metot, hem statik olmayan hem de statik bir metodu çağırabilir (sağda). 

Statik yapıcı metotlar (Static constructors) ise sınıfların standart yapıcı metotlarından farklı bir 

çalışma prensibine sahiptir. Standart yapıcı metotlar, new sözcüğü ile sınıftan türetilen her nesne için 

koşturulurken, statik yapıcılar sınıf program içerisinde ilk örneklendiğinde bir kez çalışır, program 

sonlanıncaya kadar bir daha çalıştırılmaz. Türetilen ilk nesneden sonra herhangi bir nesne için statik 

yapıcılar koşturulmazlar. 

 Sinif isimli bir class’a ait 3 farklı nesne türetilsin. Her new operasyonu sırasında hangi 

constructor metotlarının koşturulduğuna bakalım: 

class Sinif 
{ 
    static Sinif() 
    { 
        Console.WriteLine("sınıfa ait yapıcı metot (static)"); 
    } 
    public Sinif() 
    { 
        Console.WriteLine("nesneye ait yapıcı metot (non-static)"); 
    } 
} 

Main() metodu (driver method) altındaki komutlar: 

static void Main(string[] args) 
{ 
    Sinif sinif1 = new Sinif();  //Sinif class'ından türetilen sinif1 nesnesi 
    Sinif sinif2 = new Sinif();  //Sinif class'ından türetilen sinif1 nesnesi 
    Sinif sinif3 = new Sinif();  //Sinif class'ından türetilen sinif1 nesnesi 
    Console.ReadKey(); 
} 
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Statik sınıflar (Static classes): Bir önceki konuda bir sınıfın statik üyelerine erişmek için sınıftan 

nesne oluşturmaya gerek olmadığından bahsetmiştik. Hatta statik üyelere nesneler üzerinden 

erişilemediğini gözlemlemiştik. Bu bilgilere dayanarak, statik olmayan (non-static) üyeleri olmayan 

bir sınıftan new kelimesi ile nesne türetilmesine gerek olmadığı sonucuna varılabilir. Bu tip 

durumlarda sınıfın kendisi static olarak tanımlanır ve bu sınıfı içeren program veya isim uzayı 

yüklendiği anda otomatik olarak belleğe taşınır.   

 Statik sınıflar, sınıftan türetilen nesnelere özgü öznitelikler (property, method vs.) yoksa tercih 

edilir. 

 Statik sınıflar sadece statik üye içerebilir. 

 Bu sınıflardan statik de olsa bir nesne türetilemez. 

 Statik iç içe sınıflar tanımlanabilir, bu sınıfların altında overloaded statik metotlar 

tanımlanabilir. Main statik metodu altında “Islemler” sınıfından nesne türetilmeden 

kullanılabilir. 

static class Islemler  // Statik sınıf 
{ 
    public static class Aritmetikler // Statik iç sınıf 
    { 
        public static int Mutlak(int s1) // Statik Metot 
        { 
            if (s1 < 0) return -1 * s1; 
            else return s1; 
        } 
    } 
    public static int Topla(int s1, int s2) // Statik overloaded Metot 
    { 
        return s1 + s2; 
    } 
    public static double Topla(double s1, double s2) 
    { 
        return s1 + s2; 
    }  
    public static int Carp(int s1, int s2) // Statik overloaded Metot 
    { 
        return s1 * s2; 
    } 
    public static double Carp(double s1, double s2) 
    { 
        return s1 + s2; 
    } 
} 
class Program 
{   
    static void Main(string[] args) 
    { 
        int sonuc1,sonuc2; 
        int x = 9; 
        int y = 3; 
        sonuc1 = Islemler.Carp(x, y); 
        sonuc2 = Islemler.Aritmetikler.Mutlak(x); 
        Console.WriteLine(sonuc1); 
        Console.WriteLine(sonuc2); 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 
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this sözcüğü: this sözcüğü, genellikle sınıf içerisinde tanımlı bir değişken ile, sınıf içerisindeki 

metotlar altında tanımlanan bir yerel değişkenin aynı isimde olması durumunda bu değişkenleri 

birbirinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. this sözcüğü, bulunduğu sınıfı temsil etmektedir. 

Statik sınıflar this sözcüğü ile ifade edilemez. 

public class MyClass 
{ 
    private string x; 
    public MyClass(string x) 
    { 
        x = "text1"; 
        this.x = "text2"; 
        Console.WriteLine("Sınıfın parametresi x: " + this.x); 
        Console.WriteLine("Constructor parametresi x: " + x); 
    } 
} 
class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        MyClass myclass = new MyClass("x?"); 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 

 
 

Proje dosyalarına sınıf ekleme işlemi 

Sınıf (class) ‘lar programın yazıldığı sayfaya yazılabileceği gibi harici olarak da tanımlanabilir. Bu 

işlem için Solution explorer üzerinde proje dosyasının üzerine sağ tıklayıp AddClass işlem sırası 

takip edilebilir. Class ismi verildikten sonra projemize yeni bir class dosyasını eklemiş oluruz. Aynı 

isim uzayında tanımlı olduğu sürece class (.cs) dosyalarının harici veya dâhili olarak yazılması fark 

etmeyecektir. 

 
 

Solution dosyası 

Proje dosyası 

Main metodunu içeren sınıf (Program.cs) 

Harici sınıf (TestClass.cs) 
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Harici sınıf içeriği ve program.cs içeriği şekilde verilmiştir. Namespace (isim uzayı) olarak ortak bir 

çatıda oldukları görülebilir. 

 

 
 

Parçalı Sınıf (Partial Class) 

Sınıflar (özellikle büyük hacimli sınıflar) kendi içerisinde alt parçalar halinde de yazılabilir. Metotları 

için ayrı, property ve diğer bileşenleri için ayrı .cs dosyaları altında yazılıp bağımsız dosyalar 

oluşturulabilir. Sınıf kodunu okumak ve modüler bir biçimde paylaşmak için başvurulan bir 

yaklaşımdır. partial sözcüğü ile tanımlanan sınıf, kaydedilirken “Sinif1.metotlar.cs”, 

“Sinif1.ozellikler.cs” gibi isimlerle kaydedilerek parçalı bir yapıda oluşturulabilir. 

 

Parçalı sınıfın metotlarını içeren bölümü 

Parçalı sınıfın özelliklerini içeren bölümü 
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public partial class TestClass 
{ 
    public void method1() 
    { 
        Console.WriteLine("metot1..."); 
    } 
    public void method2() 
    { 
        Console.WriteLine("metot2..."); 
    } 
    public void method3() 
    { 
        Console.WriteLine("metot3..."); 
    } 
} 
public partial class TestClass 
{ 
    public int property1; 
    public int property2; 
    public int property3; 
    public int property4; 
    public int property5; 
} 

 
 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi parçalı sınıf tanımlandıktan ve içerikleri tamamlandıktan sonra, 

ortak sınıf ismi kullanılarak tüm metot ve özelliklerine nesne üzerinden erişilir. 
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 Örnek: Statik field üzerindeki değişikliğin nesnelere ait bir metot üzerindeki etkisi: 

    class Test 
    { 
        public static int param1 = 2; 
        public int param2 = 0; 
        public int hesap() 
        { 
            return param1 * param2; 
        }   
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Test test1 = new Test(); 
            Test test2 = new Test(); 
            Test test3 = new Test(); 
            test1.param2 = 1; 
            test2.param2 = 2; 
            test3.param2 = 3; 
            Console.WriteLine("Başlangıç durumu {0}",test1.hesap()); 
            Console.WriteLine("Başlangıç durumu {0}", test2.hesap()); 
            Console.WriteLine("Başlangıç durumu {0}", test3.hesap()); 
            Test.param1 = 3; 
            Console.WriteLine("Final durumu {0}", test1.hesap()); 
            Console.WriteLine("Final durumu {0}", test2.hesap()); 
            Console.WriteLine("Final durumu {0}", test3.hesap()); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 

 
 


