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MUH104 - Nesneye Yönelik Programlama 

Object Oriented Programming 

2018-2019 Bahar Dönemi 

1. Ödev 
Veriliş Tarihi: 28 Mart 2019 

Teslim Tarihi: 8 Nisan 2019 (ders saatinde) 

Öğretim Üyesi: Dr. Suat Karakaya 

 

Problem: Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. 

 

1. Klavyeden girilen bir tam sayının (Console.ReadLine() metodu ile okunan bir sayı) 3 

basamaklı olup olmadığını kontrol eden boolean tipinde geri dönüş değeri olan static 

bir metot yazınız. 

 

2. Taban uzunluğunun ve verilen tabana ait yükseklik bilgisinin kullanıcıdan alındığı 

(Console.ReadLine() metodu ile) bir üçgenin alanını hesaplayan bir C# programı 

yazınız. 

 

Tablo1. Hastaların Ferritin değerleri (ng/mL) 

Patient1 Patient2 Patient3 Patient4 Patient5 Patient6 Patient7 Patient8 

10 105 321 65 98 245 8 12 

3. Tablo1’de verilen hastalar ve Ferritin değerleri için, 

0-12 arasında olan hastalar, 13-100 arası olan hastalar, 101-300 arası olan hastalar 

ve 300 ve üzeri olan hastalar ayrı gruplara bölünmek istenmektedir. Her gruptaki 

hastaların isimlerini kapsayan string dizileri oluşturunuz. (ipucu: Her string dizisi 

başlangıçta belli bir uzunlukta boş olarak tanımlanıp, son durumda Array.Resize() 

metodu ile dinamik olarak boyutlandırılabilir.) Dizileri Console ekranında 

gösteriniz. 

Örnek bir çıktı Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo2. Gruplandırma sonucu 

Group1 Group2 Group3 Group4 

{Patient1, Patient7, Patient8} {Patient4, Patient5} {Patient2, Patient6} { Patient3} 

 

4. Bir ürünün vergisiz fiyatını ve (varsa) vergi oranını giriş olarak alan ve ürünün vergi 

dâhil edilmiş fiyatını geri gönderen default parametreli static bir metot yazınız. (Metot, 

vergi oranı girilmemiş ise bu değeri %18 olarak kabul etmelidir.) 

(VergiDahilFiyat = VergisizFiyat + VergiOranı*VergisizFiyat) 

 

5. Kullanıcının 2, 3, 4, 5 sayı girebilmesine izin veren ve bu sayıların toplamını geri 

gönderen overloaded bir metot yazınız. Console ekranında örnek çıktılar veriniz. 

 

6. [
3 2 6
4 55 7
9 6 90

][
2 3 6
4 7 55
6 9 90

]   

 

Yukarıda verilen örnekteki gibi bir matrisin (2 boyutlu dizi) satır bazında küçükten 

büyüğe sıralamasını yapan programı yazınız. (Matrisin büyüklüğü en az 3x3 olarak 

belirlenmelidir.) Matrisin ilk ve son durumunu Console ekranına yazınız. 
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Problem: Answer the following questions. 

 

1. Write a static method with a boolean return value that checks whether the input is a 3-

digit integer or not. (The number will be read via the Console.ReadLine() method). 

 

2. Write a C # program that calculates the area of the triangle where the length of the 

base and height information of the given base is taken from the user. (The user inputs 

will be read via the Console.ReadLine() method). 

 

Table1. Ferritin values of the patients (ng/mL) 

Patient1 Patient2 Patient3 Patient4 Patient5 Patient6 Patient7 Patient8 

10 105 321 65 98 245 8 12 

3. For patients given in Table 1 and Ferritin values, patients between 0-12, patients 

between 13-100, patients between 101-300 and patients with 300 and above are 

required to be divided into separate groups. Create string arrays containing the names 

of patients in each group. (hint: Each string array can be initially defined as an empty 

string array at an arbitrary length, and can be dynamically sized by the Array.Resize() 

method in the last case.) Show the arrays on the Console screen. 

Table2. Example result 

Group1 Group2 Group3 Group4 

{Patient1, Patient7, Patient8} {Patient4, Patient5} {Patient2, Patient6} { Patient3} 

 

4. Write a static method with a default parameter, which takes the tax-free price of a 

product and the tax rate (if any) as an input and returns the tax included price of the 

product. (The method should accept this value as 18% if the tax rate has not been 

entered.) 

(Tax Included = Tax Free Price + Tax Rate * Tax Free Price) 

 

5. Write an overloaded method that allows the user to enter 2, 3, 4, 5 numbers and return 

the sum of these numbers. Provide sample outputs on the Console screen. 

 

6. [
3 2 6
4 55 7
9 6 90

][
2 3 6
4 7 55
6 9 90

]   

Sort the rows of a matrix in ascending order as given the example above. Print the initial 

and the sorted matrices on the Console screen. 

 

Açıklamalar:  

 Ödevler yazılı çıktı olarak saatinde teslim edilecektir. Ek olarak 

odev.kou.mekatronik@gmail.com adresine tek bir Word dosyası şeklinde ve 

öğrenci numarası ile isimlendirilmiş olarak gönderiniz. Örneğin 

“173224525.docx”. Çıktı olarak teslim edilmeyen ödevler 

değerlendirilmeyecektir. Geç gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.  

 Yazılı çıktıların ilk sayfasının üst bölümünde görülebilir şekilde öğrenci 

numarası, ad-soyad, tarih, ödev numarası bilgileri yer almalıdır. Ekstra 

kapak sayfasına gerek yoktur. Çıktıları arkalı önlü basılı olarak getirebilirsiniz. 

Çıktıların sayfalarının kaybolmaması için zımbalanmış olarak getirilmesi rica 

olunur. Üzerinde herhangi bir isim-numara bulunmayan ödevler 

değerlendirilmeyecektir. 
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