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ALAN Bilişim Teknolojileri  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Kontrol Deyimleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/60 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
alarak kontrol deyimlerini kullanma ile ilgili bilgi ve 
becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Probleme uygun karar kontrol deyimlerini 
kullanabileceksiniz. 

2. Probleme uygun döngü kontrollerini 
kullanabileceksiniz. 

3. Problem için uygun dizi yapılarını 
kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 
Donanım: Bilgisayar, Programlama Yazılımı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 
kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
   Öğretmeniniz, bireysel öğrenme materyalinin sonunda, 
ölçme araçları (uygulamalı faaliyetler, iş ve performans 
testleri, çoktan seçmeli / doğru-yanlış ve boşluk 
doldurmalı sorular, vb.) kullanarak kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçüp değerlendirecektir.  
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Sevgili Öğrencimiz, 
 

Programlama Temelleri dersinin bu materyalinde sizler, programlamanın temel yapı 
taşlarından “Akış Kontrol Deyimleri” ni öğreneceksiniz. 

 
Programcılığa ilk adımlarınızı bu kontrol deyimleriyle gerçekleştireceksiniz. 
 
Kontrol deyimleri programlarımızın işleyişinde çeşitli kontrol ve akış işlemlerini 

gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Bu kontrol deyimleri olmadan bir program yazılması 
düşünülemez. Bu kontrol deyimleri sayesinde en ufak örnek olarak kullanıcı adı şifrenizle 
giriş yaptığınız sitelerin nasıl çalıştığını artık bileceksiniz. 

 
Bu bireysel öğrenme materyali ile if, switch, for, while, do-while, foreach ve dizi 

yapılarını öğrenmeniz, her konu sonunda bolca örneklerle konuları pekiştirmeniz 
sağlanacaktır. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Probleme uygun karar kontrol deyimlerini kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 
Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini 

yapmalısınız.  
 Günlük hayatta bir olayın gerçekleşmesi için önceden istenen/beklenen 

koşullara verilebilecek örnekleri düşününüz. 
 Evden dışarı çıkmadan önce havanın durumuna göre üzerimize alacağımız 

kıyafetlere nasıl karar veririz? Araştırınız. 
 Bir kişinin askere gidebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Araştırınız. 

 

1. KARAR KONTROL DEYİMLERİ 
 

Program yazarken bazı noktalarda belirli koşullar altında gerçekleşmesi istenen 
durumlar olabilir. Bu bölümde anlatılan if-else ve switch deyimleri ile bu tür kapsamlı 
programlar geliştirilebilir. 

 
Genel anlamda programlama dilinde kullanılan koşul yapıları iki çeşittir. Bunlar; 
 if-else deyimi 
 switch deyimidir. 
 

1.1. If-Else Deyimi 
 
If deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre 

yapılması istenen işlemler, If (Eğer)-Else (Değilse) deyimi kullanılarak gerçekleştirilir. 
 
If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi şu şekildedir: 
 
 Kullanımı 
 
if(koşul) 
{ 
 Koşul doğruysa yapılacak işlemler; 
} 
else 
{ 
 Koşul yanlışsa yapılacak işlemler; 
} 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Eğer if ya da else’den sonra tek satır kullanılacaksa kıvırcık parantez kullanmaya 
gerek yoktur. 

 
 

 
Şekil 1.1: If-Else deyimi akış diyagramı 

 
Yukarıdaki diyagramdan da görüleceği üzere programın akışı If deyiminin olduğu 

satıra geldiğinde parantezler içindeki KOŞUL ifadesi çalıştırılır. Bu koşul ifadesi true 
(Doğru) ya da false (Yanlış) olmak üzere bir değer üretir.  

 
Şayet koşul doğruysa (true) programın akışı mavi renkle gösterilen doğruysa 

kısmından devam edecek ve kırmızıyla gösterilen yanlışsa kısmına uğramayacaktır. Eğer 
koşul yanlışsa (false) bu sefer program yanlışsa kısmından kırmızıyla belirtilen yoldan 
devam edecektir. 

 
Not 1: Eğer programın akışında sadece koşulun doğru olmasına bağlı işlem yapılması 
isteniyor, koşulun yanlış olduğu durumlarda işlem yapılması istenmiyorsa Else bloğu 
program içinde hiç kullanılmaz. 
 

 Kullanımı 
 
if(koşul) 
{ 
 Koşul doğruysa yapılacak işlemler; 
} 

 
Not 2: Eğer If veya Else’den sonra sadece bir komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) 
kullanılmayabilir. 
 

 Kullanımı 
 
if(koşul) 
 Koşul doğruysa yapılacak işlemler; 
else  
 Koşul yanlışsa yapılacak işlemler; 
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Örneğin İnternet’te daha önce üye olunan bir siteye girilmek isteniyor. Bu siteye 
girmek için bir kullanıcı adı ve şifre olmalıdır. Site üzerinden bu kullanıcı adı ve şifre 
girildiği zaman daha önce kayıt edilmiş olan (veritabanına) kullanıcı adı ve şifre 
karşılaştırılıp eğer doğruysa siteye giriş yapmaya izin verilir. Kullanıcı adı ya da şifre 
yanlışsa hata mesajı alınır. 

 
 
 
Örnek 1-1: Dersin ortalaması 50 ve üzeriyse geçti, değilse kaldı yazan programı 

yazınız. Her bir satırın yanına açıklamasını yazınız. 
 
string ad, soyad, sinif, ders, numara; 
            int yazili1, yazili2, sozlu1, sozlu2, ortalama; 
 
            Console.WriteLine("Ortalama Hesaplama Programı"); 
            Console.WriteLine(""); 
 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Adını Giriniz: "); 
            ad = Console.ReadLine(); 
 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Soyadı Giriniz: "); 
            soyad = Console.ReadLine(); 
 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Sınıfını Giriniz: "); 
            sinif = Console.ReadLine(); 
 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Ders Giriniz: "); 
            ders = Console.ReadLine(); 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Numarasını Giriniz: "); 
            numara = Console.ReadLine(); 
            Console.WriteLine(""); 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: "); 
            yazili1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: "); 
            yazili2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Sözlüsünü Giriniz: "); 
            sozlu1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Sözlüsünü Giriniz: "); 
            sozlu2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu1 + sozlu2) / 4; 
            Console.WriteLine(""); 
            Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: "); 
            Console.WriteLine(""); 
            Console.WriteLine("Öğrencinin Adı: " + ad); 
            Console.WriteLine("Öğrencinin soyadı: " + soyad); 
            Console.WriteLine("Öğrencinin Numarası: " + numara); 
            Console.WriteLine("Öğrencinin Sınıfı: " + sinif); 
            Console.WriteLine("Öğrencinin Ders: " + ders); 
            if (ortalama >= 50) 
            { 
                Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + "Dersinden Geçti!!!" + " 
Ortalaması:" + ortalama); 
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            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Kaldı :( " + 
" Ortalaması:" + ortalama); 
            } 

            Console.ReadKey(); 
 
Kodlar uzun görünebilir fakat oldukça kolay ve hep tekrar eden kodlar olduğuna 

dikkat ediniz. 
 
Örnek 1-2: Klavyeden yaşı girilen kişinin ehliyet alıp alamayacağını belirten 

programı yazınız. 
 
Aşağıdaki örnekte sayılar karşılaştırılmıştır. 
 
Console.Write("Yaşınızı giriniz: "); 

            int yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
            if (yas < 18) 

         Console.WriteLine("Yaşınız 18’den küçük olduğu için ehliyet 
alamazsınız"); 

            else 
           Console.WriteLine("Ehliyet alabilecek yaştasınız."); 
 
Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler Ekran Çıktısı 
16  
25  
18  
17  

 
Eşitlik bakımından değişkenleri karşılaştırmak için == operatörünü kullandığına, 

özellikle dikkat edin. Bu amaç için = operatörünü kullanmayınız. Tek bir = operatörü, 
değişkenleri atamak için kullanılır. 

 
Örnek 1-3: “Ünlü şairimiz Mehmet Akif’in soyadı nedir?” sorusunu kullanıcıya soran 

cevabını isteyen programı yazınız. 
 
Aşağıdaki örnekte metinsel ifadeler karşılaştırılmıştır. 
 

Console.Write("Ünlü şairimiz Mehmet Akif'in soyadı nedir?\nCevabınız    :"); 
            string cevap = Console.ReadLine(); 
            if (cevap == "Ersoy") 
            { 
                Console.Write("Tebrikler bu sorumuza doğru cevap 
verdiniz..."); 
            } 
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            else 
            { 
                Console.WriteLine("Malesef yanlış cevap"); 
            } 

            Console.ReadLine(); 
 

Not 3: Bazı programlama dilleri büyük/küçük harf duyarlı bir dil olduğu için “Ersoy”, 
“ersoy” veya “ERSOY” cevaplarından yalnızca “Ersoy” cevabını kabul edecektir. 

 
If koşul deyimlerde zaman zaman birden fazla koşula bağlı birtakım işlemler yapmak 

gerekebilir.  
 

 Kullanımı 
 

VE ( && ) bağlacı ile 
 
if((koşul1) && (koşul2)) 
{ 
 koşul1 ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler; 
} 
else 
{ 
 koşullardan en az birisi veya her ikisi de yanlış ise 

yapılacak işlemler; 
} 
 
VEYA (  || ) bağlacı ile 
 
if((koşul1) || (koşul2)) 
{ 
 koşul1 veya koşul2’den en az birisi veya her ikisi de doğruysa 

yapılacak işlemler; 
} 
else 
{ 
 koşullardan her ikisi de yanlış ise yapılacak işlemler; 
} 
 
Örnek 1-4: Klavyeden girilen sayının hem 3’e hem de 5’e kalansız bölünüp 

bölünemediğini ekrana yazan programı yazınız. 
 

Console.Write("Bir sayı giriniz:"); 
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
if ((sayi % 3 == 0) && (sayi % 5 == 0)) //eğer girilen sayının 3'e bölümden 
kalan 0'sa ve girilen sayının 5'e bölümden kalan 0'sa aşağıdaki kodu çalıştır 
     Console.WriteLine(+ sayi +" sayısı hem 3'e hem de 5'e kalansız 
bölünebilir"); 
else //değilse aşağıdaki kodu çalıştır 

Console.WriteLine(+ sayi +" sayısı hem 3'e hem de 5'e kalansız 
bölünemez"); 
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Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 
çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 

 
Girilecek Değerler Ekran Çıktısı 

150  
38  
64  
90  

 
Örnek 1-5: Klavyeden girilen cinsiyet ve yaş bilgilerine göre kişinin askere gidip 

gidemeyeceğini yazan programı yazınız. 
 
char cinsiyet; 

      int yas; 
      Console.Write("Lütfen cinsiyetinizi giriniz (E/K):"); 
      cinsiyet = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); 
      Console.Write("Lütfen yaşınızı giriniz:"); 
      yas = Console.Read(); 
      if (((cinsiyet == 'E') || (cinsiyet == 'e')) && (yas >= 20)) //eğer 
girilen cinsiyet E veya e ise ve girilen yas 20'den büyük ise aşağıdaki kodu 
çalıştır  
      Console.WriteLine("Askere Gidebilir"); 
      else//değilse aşağıdaki kodu çalıştır 
      Console.WriteLine("Askere Gidemez"); 

 
Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler 
Ekran Çıktısı Cinsiyet Yaş 

E 18  
K 21  
E 23  
K 19  
 
Örnek 1-6: Bir öğrencinin adını, soyadını, dersini, 4 notunu, kullanıcıdan okuyan 

daha sonra bu 3 notun ortalamasını alıp ortalaması 50’den büyükse “Geçti” değilse “Kaldı” 
yazan programın kodlarını yazınız. (Her bir satırın yanına ne işe yaradıklarını not alınız.) 
 
string ad, soyad, ders; 
int yazili1, yazili2, sozlu1, sozlu2, ortalama; 
 
Console.WriteLine("Ortalama Hesaplama Programı"); 
Console.WriteLine(""); 
 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Adını Giriniz: "); 
ad = Console.ReadLine(); 
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Console.Write("Lütfen Öğrencinin Soyadı Giriniz: "); 
soyad = Console.ReadLine(); 
 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Dersini Giriniz: "); 
ders = Console.ReadLine(); 
Console.WriteLine(""); 
 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: "); 
yazili1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: "); 
yazili2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Sözlüsünü Giriniz: "); 
sozlu1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Sözlüsünü Giriniz: "); 
sozlu2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu1 + sozlu2) / 4; 
 
Console.WriteLine(""); 
Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: "); 
Console.WriteLine(""); 
Console.WriteLine("Öğrencinin Adı: " + ad); 
Console.WriteLine("Öğrencinin soyadı: " + soyad); 
Console.WriteLine("Öğrencinin Ders: " + ders); 
 
if (ortalama >= 50) 
{ 
Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Geçti :)" + " Ortalaması:" + 
ortalama); 
} 
else 
{ 
Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Kaldı :( " + " Ortalaması:" 
+ ortalama); 
} 
Console.ReadKey(); 
 
 

Örnek 1-7: Bir öğrencinin adını, soyadını, dersini, 4 notunu, devamsızlığını ve 
disiplin suçu işleyip işlemediğini kullanıcıdan okuyan daha sonra bu 4 notun ortalamasını 
alıp ortalaması 50’den büyükse ve devamsızlığı 10’dan küçükse ve disiplin suçu işlememişse 
“Geçti” değilse “Kaldı” yazan programın kodlarını yazınız. 

 
Aynı örneğin “ve” yerine “veya” ile yazılmasının en tür sonuçlar doğuracağını 

tartışınız. 
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1.2. İç-İçe If İfadesi 
 
Birden fazla koşula ihtiyaç duyulan durumlarda iç-içe If ifadeleri kullanılır. Bir if 

koşuluna kaç tane else if eklenebileceği konusunda hiçbir sınır yoktur. 
İç-içe If ifadelerinin kullanımı şu şekildedir: 
 
 Kullanımı 
 
if(koşul1) 
{ 
 koşul1 doğruysa yapılacak işlemler; 
} 
else if(koşul2) 
{ 
 koşul1 yanlışsa ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler; 
} 
else 
{ 
 her iki koşul da yanlışsa yapılacak işlemler; 
} 
Aşağıda  iç-içe If ifadeleri birkaç örnekle açıklanmıştır. 
 
Örnek 1-8: Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştıran programı yazınız. 
 

      int sayi1, sayi2; 
      Console.Write("1. sayıyı giriniz: "); 
      sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      Console.Write("2. sayıyı giriniz: "); 
      sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      if (sayi1 > sayi2) //eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyükse 
         Console.Write(+ sayi1 +" sayısı "+ sayi2 +" sayısından büyüktür."); 
      else if (sayi1 < sayi2)//değilse, eğer birinci sayı ikinci sayıdan 
küçükse 
      Console.Write(+sayi1 + " sayısı " + sayi2 + " sayısından küçüktür."); 
      else//bu noktada bütün ihtimalle tükendiği ve tek ihtimal kaldığı için 
else if yerine else kullanıyoruz 

 Console.Write(+sayi1 + " sayısı " + sayi2 + " sayısına eşittir."); 
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Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler Ekran Çıktısı 
sayi1 sayi2  

12 17  
43 43  
98 21  

-106 106  
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-66 -16  
 
Örnek 1-8: Klavyeden girilen puanın 5’lik sistemdeki not karşılığını yazan programı 

yazınız. 
 

Console.Write("Puanınızı giriniz (0-100):"); 
      int puan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());) 
      if (puan >= 0 && puan < 25)//girilen puan 0 ve 25 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 0'dır"); 
      else if (puan >= 25 && puan < 50) //girilen puan 25 ve 50 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 1'dir"); 
      else if (puan >= 50 && puan < 60) //girilen puan 50 ve 60 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 2'dir"); 
      else if (puan >= 60 && puan < 70) //girilen puan 60 ve 70 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 3'tür"); 
      else if (puan >= 70 && puan < 85) //girilen puan 70 ve 85 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 4'tür"); 
      else if (puan >= 85 && puan <= 100) //girilen puan 85 ve 100 arasında mı 
          Console.WriteLine("Puanınızın 5'lik sistemdeki karşılığı 5'tir"); 
      else 

     Console.WriteLine("Hatalı puan girdiniz. Puanınız 0 ile 100 arasında 
olmalıdır."); //girilen puan 0-100 aralığı dışındaysa 

 
Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler Ekran Çıktısı 
86  
69  
43  
77  
14  
52  

 
İç-içe If ifadelerinin bir başka kullanımı da şu şekildedir: 
 
Örneğin bir koşulun sağlanması durumunda başka koşullara göre işlem yapılması 

istenen durumlarda yine iç-içe If ifadeleri kullanılır. Bu durumdaki iç-içe If ifadelerinin 
kullanımları ve akış diyagramlarıyla gösterimi şu şekildedir: 

 
 Kullanımı 
 
if(koşul1) 
{ 
   if(koşul2) 
  { 
     koşul2 doğruysa yapılacak işlemler; 
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  } 
   else 
  { 
   koşul2 yanlışsa yapılacak işlemler; 
  } 
} 
else 
{ 
 koşul1 yanlışsa yapılacak işlemler; 
} 

 

 
Şekil 1.2: İç-içe If ifadesi 

 
Örnek 1-9: Daha önceden belirlenen kullanıcı adını ve şifreyi kontrol eden programı 

yazınız. 
 

string kullaniciAdi, sifre; 
      Console.Write("Lütfen kullanıcı adınızı giriniz:"); 
      kullaniciAdi = Console.ReadLine(); 
      if (kullaniciAdi == "Admin" || kullaniciAdi == "ADMİN" || kullaniciAdi 
== "admin") 
      { 
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         Console.Write("Lütfen şifrenizi giriniz:"); 
         sifre = Console.ReadLine(); 
         if (sifre == "123rty") 
             Console.WriteLine("Tebrikler Kullanıcı ve Şifreniz Doğru"); 
         else 
             Console.WriteLine("Şifrenizi Hatalı Girdiniz"); 
       } 
      else 

    Console.WriteLine("Kullanıcı Adınızı Hatalı Girdiniz"); 
 
Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler 
Ekran Çıktısı Kullanıcı Adı Şifre 

Admin 123RTY  
Yönetici 123rty  
Admin 123rty  
admin 123rty  

ADMİN 123rty  
 
Uyarı: Yukarıdaki örnekte şifre “123rty” şeklinde verilmiştir.  
 

1.3. Switch-Case Deyimi 
 
Switch-Case deyimi de If-Else deyimleri gibi karar kontrol mekanizmalarında 

kullanılır. Switch-Case deyimi genellikle karmaşık if-else bloklarının yerine daha okunabilir 
oldukları için tercih edilir. Switch-Case ile yapabilecek karşılaştırmalar if-else ile de 
yapılabilir. 

 
Switch-Case yapısı şu şekilde çalışır: Bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede 

peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden birisiyle eşleşince bu eşleşmeyle ilgili 
işlemler gerçekleştirilir. 

 
Switch-Case ifadesinin genel formu şu şekildedir: 
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 Kullanımı 
 
switch(ifade) 
{ 
 case sabit1: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case sabit2: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case sabit3: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
. 
. 
. 
 default: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
} 
 
Switch-Case yapısının çalışması aşağıda anlatıldığı gibidir: 
 
 Önce switch parantezleri içindeki ifade hesaplanır. 
 Programın akışı, hesaplanan ifade ile aynı case sabitinin bulunduğu satıra gelir. 
 Eğer hesaplanan ifade, mevcut case sabitlerinden herhangi birisi ile 

eşleşmiyorsa default anahtar sözcüğünün bulunduğu yere gelir ve program 
buradan devam eder. 

 
Her case satırı içindeki işlemler tamamlandıktan sonra ilgili case satırının sonuna 

gelindiğini belirtmek için break komutu kullanılır.  
 
Eğer aşağıdaki örnekteki gibi break komutu kullanılmazsa “Control cannot fall 

through from one case label (‘case 1:’) to another” yani “Bir case etiketinden (‘case1:’) 
başka bir case etiketine geçilemez” hatası alınır. 

 
switch(ifade) 
{ 
 case 1: 
  Yapılacak işlemler; 
 case 2: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case 3: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 default: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
} 
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Switch-case yapısında case durumlarının sırası sorun olmaz. Default durumu bile ilk 
sıraya konabilir. Sonuç olarak iki durum aynı olamayacağı için ilgili case yapısına 
gelindiğinde o satırın çalışması sağlanacaktır. 

 

switch(ifade) 
{ 
 default: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case 3: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case 1: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
 case 2: 
  Yapılacak işlemler; 
  break; 
  
} 
 

Switch-Case Yapısı İle İlgili Önemli Kurallar: 
 
 Case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadeler sabit olmak zorundadır. Bu ifadeler 

içinde değişken bulunamaz. 
 Case ifadeleri herhangi bir tam sayı sabiti, karakter veya string sabiti olabilir. 
 Default durumu istenen yere yazılabilir. Aynı şekilde case ifadeleri de istenen 

sırada yazılabilir. 
 Bir switch bloğunda iki veya daha fazla sayıda aynı değere sahip case ifadesi 

bulunamaz. 
 Bir switch bloğunda default case olmak zorunda değildir. 
 Akış herhangi bir case ifadesine geldiğinde akış farklı bir case ifadesine 

yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır. 
 

Örnek 1-10: Klavyeden girilen 1-12 arasındaki sayı değerine göre o sıradaki ayın 
ismini veren programı yazınız 

 

            byte ay; 
            Console.Write("1-12 arasında bir sayı giriniz:"); 
            ay = Convert.ToByte(Console.ReadLine()); 
            switch (ay) 
            { 
                case 1: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay OCAK ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 2: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay ŞUBAT ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 3: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay MART ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 4: 
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                    Console.WriteLine("{0}.ay NİSAN ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 5: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay MAYIS ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 6: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay HAZİRAN ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 7: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay TEMMUZ ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 8: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay AĞUSTOS ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 9: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay EYLÜL ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 10: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay EKİM ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 11: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay KASIM ayıdır.", ay); 
                    break; 
                case 12: 
                    Console.WriteLine("{0}.ay ARALIK ayıdır.", ay); 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz değer 1-12 arasında 
değildir."); 
                    break; 

            } 
 

Örnek 1-11: Klavyeden girilen değer ile seçimi yapılan şeklin alanını veya çevresini 
bulan programı yazınız. Bu örnekte önce kenarlar okunuyor sonra kare-dikdörtgen seçimi 
sonrada alan-çevre seçimi yapılmaktadır. 

 

string sekil, secim; 
            int kenar1, kenar2; 
            Console.WriteLine("1.KARE--------->(kare)"); 
            Console.WriteLine("2.DİKDÖRTGEN--->(dikdörtgen)"); 
            Console.WriteLine("---------------"); 
            Console.Write("Lütfen şeklin ismini yazınız:"); 
            sekil = Console.ReadLine(); 
            switch (sekil) 
            { 
                case "kare": 
                    Console.WriteLine(" # ALAN--------->(alan)"); 
                    Console.WriteLine(" # ÇEVRE-------->(çevre)"); 
                    Console.WriteLine("------------------------"); 
                    Console.Write("Lütfen seçiminizi yazınız:"); 
                    secim = Console.ReadLine(); 
                    switch (secim) 
                    { 
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                        case "alan": 
                    Console.Write("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                    kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                    Console.Write("Karenin alanı={0}", kenar1 * kenar1); 
                            break; 
                        case "çevre": 
                    Console.Write("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                    kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                    Console.Write("Karenin çevresi={0}", kenar1 * 4); 
                            break; 
                        default: 
                     Console.Write("Geçerli bir seçim yapmadınız..."); 
                            break; 
                    } 
                    break; 
                case "dikdörtgen": 
                    Console.WriteLine(" # ALAN--------->(alan)"); 
                    Console.WriteLine(" # ÇEVRE-------->(çevre)"); 
                    Console.WriteLine("------------------------"); 
                    Console.Write("Lütfen seçiminizi yazınız:"); 
                    secim = Console.ReadLine(); 
                    switch (secim) 
                    { 
                        case "alan": 
                Console.Write("Dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("Dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("Dikdörtgenin alanı={0}", kenar1 * kenar2); 
                            break; 
                case "çevre": 
                Console.Write("Dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                Console.Write("Dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu giriniz:"); 
                kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
                Console.Write("Karenin çevresi={0}", (kenar1 + kenar2) * 2); 
                            break; 
                        default: 
                Console.Write("Geçerli bir seçim yapmadınız..."); 
                            break; 
                    } 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Geçerli bir seçim yapmadınız..."); 
                    break; 

            } 
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Aşağıdaki metni okuyunuz ve metinle ilgili soruları cevaplayınız. 
 
“Bir bilim adamı olan Mehmet kendini sanal gerçeklik teknolojisinin 

bilinmeyen ve keşfedilmeyen noktalarını bulmaya adar. Mehmet’in babası hastadır. 
Mehmet hem babasının bakımıyla ilgilenmek hem de ilgi duyduğu teknoloji 
dünyasında yeni bir şeyler üretmek ister. Yakın akrabası Bekir işsizdir. Bekir hayata 
bağlı, hayal dünyası zengin, gezmeyi ve keşfetmeyi seven biridir aynı zamanda. 
Mehmet, Bekir’den kendi işleri olduğu zamanlarda babasına bakmasını ister. Bekir 
bu teklifi kabul eder. Bu sayede hem Bekir bir işle meşgul olur hem de kendi 
teknoloji dünyasından uzak kalmaz. Mehmet’in babası Hakk’ın rahmetine kavuşur. 
Mehmet babasına bakan, onunla ilgilenen Bekir’i bırakmak istemez ve yanına alır. 
Bekir, bir trafik kazası geçirir ve bir süre tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda 
kalır. Bekir kazadan sonra da hayata bağlılığını, gezmek ve keşfetmek arzusunu 
yitirmemiştir. Mehmet bu durumdan çok etkilenir ve Bekir için ne yapabileceğini 
düşünür…” 
 

 
1. Mehmet’in Bekir’den babasıyla ilgilenmesini istemesiyle ile ilgili 

düşünceleriniz nelerdir? 
 
 
 
 
 
2. Mehmet’in babasının vefatından sonra da Bekir’i bırakmamasını, onunla 

ilgilenmesini nasıl adlandırırsınız. 
 
 
 

 3. Mehmet kazadan sonra Bekir için ne yapacağını düşünmektedir. Siz 
olsaydınız Bekir için ne yapardınız? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ - 1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. 
 Klavyeden girilen sayıların tek mi çift 

mi olduğunu bulan programı yazınız. 

 Bir sayının 2’ye bölümünden kalan sıfır 
(0) ise sayı çifttir.  

 Mod alma (%) işlemi kullanmalısınız. 
 Klavyeden girilen iki metinden uzun 

olanını ekrana yazdıran programı 
yazınız. 

 Metinsel ifadelerin 
uzunlukları .length özelliğiyle 
bulunur. 

 Girilen metinlerin tek tek uzunluklarını 
bulup karşılaştırmalısınız. 

 Havanın “güneşli, yağmurlu ve kar 
yağışlı” olması durumlarına göre kişinin 
gömlek, hırka veya kazak giymesi 
hususunda uyarı mesajını Switch-Case 
kullanarak ekrana yazdırınız. 

 Örnek: Hava yağmurluysa; “Bugün 
hava yağmurlu, hırka giymelisin.” 

 Havanın her durumu için bir case yapısı 
oluşturup kontrolü sağlamalısınız. 

 Klavyeden girilen 3 sayının 
karşılaştırmasını yapıp en büyük ve en 
küçük sayıları ekrana yazdıran programı 
yazınız. 

 Örnek 1-5’ten faydalanabilirsiniz. 

 Klavyeden girilen rakamı yazıyla ekrana 
yazdıran programı Switch-Case 
kullanarak yazınız. 

 Her bir rakam için tek tek case yapısı 
oluşturup kontrolü sağlamalısınız. 

 Bir işyerinde çalışan işçilerin maaşlarına 
uygulanan kesinti miktarları 
çıkarıldıktan sonra ellerine geçecek net 
maaşlarını hesaplayan programı yazınız. 
Kesinti miktarları şu şekilde olacaktır. 

Kişinin maaşı; 
 1.000-2.500 TL arasındaysa 384 TL 

kesinti 
 2.501-4.000 TL arasındaysa 567 TL 

kesinti 
 4.000 TL ve üzeri ise 863 TL kesinti 

yapılacaktır. 

 Örnek 1-6’daki gibi birden fazla koşullu 
durumlara dikkat etmelisiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma 
operatörleridir? 
A) <= 
B) != 
C) = > 
D) >= 

 
2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Break komutu içinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır. 
B) Default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur. 
C) Bir Switch-Case yapısında birden fazla aynı değere sahip case ifadesi olabilir. 
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü 

kullanılır. 
  

3. İf (sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir? 
A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten. 
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten. 
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten. 
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten. 

 
4. Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A) break 
B) default 
C) goto 
D) return 

 
5. Akış diyagramındaki Yas değişkeni 18 
değerini alırsa karar döngüsü nasıl hareket eder? 

A) Yeni değer girişi için bekler. 
B) Doğru yönünde ilerler. 
C) Yanlış yönünde ilerler. 
D) Her iki yönde de ilerler.  

 
 
 

 
DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Probleme uygun döngü kontrollerini kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini 
yapmalısınız.  

 Günümüzde kullandığımız sayaç çeşitlerini ve çalışma prensiplerini araştırınız. 
 Bir bilgisayar programı vasıtasıyla aynı işlemi defalarca tekrar etmek yerine tek 

bir seferde nasıl gerçekleştiririz? Araştırınız. 
 

2. DÖNGÜ DEYİMLERİ 
 

Döngüler bir program içinde belirli işlerin defalarca yapılmasını sağlayan komut 
bloklarıdır. Sonsuz döngüler yapılabildiği gibi belirli ölçütler sağlanana kadar devam eden 
döngüler de yapılabilir. 

 
4 tip döngü vardır. Bunlar; 
 for döngüleri 
 while döngüleri 
 do while döngüleri 
 foreach döngüleridir. 

 
2.1. Döngü Çeşitleri 

 
2.1.1. For Döngüsü 

 
Belirlenen başlangıç değerinden itibaren belirtilen koşul sağlanana kadar içine 

yazıldığı kod parçasını ardı ardına çalıştıran bir döngü çeşididir. 
 
For döngüsünün kullanımı şu şekildedir: 
 
 Kullanımı 
 
for(başlangıç;koşul;artım) 
{  
    yapılacak işler; 
} 
 
Başlangıç, döngü kontrol değişkeni olarak da ifade edilebilir. Döngü içinde bir 

sayaç görevini görür.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Koşul, döngünün ne kadar çalışacağını denetleyen mekanizmadır. Koşul 

sağlanıyorken döngü çalışmaya devam eder. Koşul sağlanmadığında döngü durur. Koşulda 
genellikle başlangıç değerinin durumu denetlenir. 

 
Artım, başlangıç değerinin döngünün her adımında artma ya da azaltma miktarını 

belirler. Eğer başlangıç değeri hiç değişmez ise sonsuz döngü oluşur. 
 
Eğer döngüde tek satır kullanılacaksa kıvırcık parantez kullanmaya gerek yoktur. 
 
Akış diyagramlarıyla for döngüsünün gösterimi şu şekildedir: 
 

 
 

 

Şekil 2.1: For döngüsü akış diyagramı 

Aşağıdaki basit örnekle for döngüsünün çalışması incelenebilir. 
 
Örnek 2-1: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırınız. 
 
byte i; 

     for (i = 1; i <= 10; i++) 
     { 
        Console.WriteLine(i); 

} 
 
Yukarıdaki kod incelendiğinde; 
 Döngü kontrol değişkeni olan i’ye 1 değerini atayarak başlangıç değeri,  
 Döngünün ne zamana kadar döneceğinin belirlendiği koşulun i<=10 ifadesi, 
 i++ ile de i değerinin döngünün her dönüşünde 1 arttırılacağı belirlenir. 
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Döngü her seferinde koşul kısmını kontrol eder ve buradaki koşul false(yanlış) 
olana kadar küme parantezleri ( {  } ) ile sınırlandırılan kod bloğunu çalıştırmaya devam 
eder. 

 
Kod parçası çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 
 

 
Fotoğraf 2.1: Örnek 2-1'in ekran çıktısı 

 
For terimiyle döngü kurulurken başlangıç değeri herhangi bir tam sayı olabileceği gibi 

char türünde bir değişken de olabilir. 
 
Örnek 2-2: d’den r’ye kadar olan harfleri ekrana yazdırınız. 
 

      char i; 
      for (i = 'a'; i <= 'z'; i++) 
      { 
         Console.WriteLine(i); 

 } 
 
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla karşılaşılır: 
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Fotoğraf 2.2: Örnek 2-2'nin ekran çıktısı 

 For döngüsüyle sonsuz bir döngü oluşturulmak istenirse şu şekilde kodlanması 
gerekir: 

 
for (;;) 
{ 
   //....... 
} 

 
 

Uyarı: Bu şekilde bir sonsuz döngü bilgisayarda çalıştırıldığı zaman uygulama sonsuza 
kadar devam eder. 

 
 
For döngüleri ileriye doğru sayabildiği gibi geriye dönük sayma işlemlerinde de 

kullanılır. 
 
Örnek 2-3: 10’dan 0’a doğru (geriye) sayan ve sayıları ekrana yazdıran programı 

yazdırınız. 
 

int i; 
for (i = 10; i >= 0; i--) 
Console.WriteLine(i); 

 
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla karşılaşılır: 
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 Fotoğraf 2.3: Örnek 2-3'ün ekran çıktısı 

 
For döngüsü içinde birden fazla döngü kontrol değişken kullanma imkanı da vardır. 
 
 
Örnek 2-4: 0’dan klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını ekrana 

yazdıran programı yazınız. 
 
int bitis, i, toplam; 

     Console.Write("Bir sayı giriniz:"); 
     bitis = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
     toplam = 0; 
     for (i = 0; i <= bitis; i++) 
     { 
         toplam = toplam + i; 
     } 

Console.WriteLine("Toplam= " + toplam); 
 
Yukarıdaki uygulamayı aşağıda verilen değerler için tek tek deneyiniz ve ekran 

çıktılarını yanlarındaki boş kısma yazınız. 
 

Girilecek Değerler Ekran Çıktısı 
15  
50  

 
Buraya kadar verilen örneklerde for döngüsü hep tek başına kullanıldı. Aynı koşul 

kontrol mekanizmalarında olduğu gibi döngülerde de iç içe kullanılabilir. İç içe kullanılacak 
döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. İstenildiği kadar sayıda döngü 
iç içe kullanılabilir. 

 
Aşağıdaki örneklerde iç içe for döngüsünün nasıl kullanıldığı verilmiştir. 
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Örnek 2-5: Aşağıdaki ekran çıktısını verecek programın kodunu yazınız. 

 
Fotoğraf 2.5: Örnek 2-5 yıldız sorusu 

string yildiz = ""; 
       for (int i = 1; i <= 5; i++) 
       { 
           for (int k = 0; k <= 5 - i; k++) 
                yildiz = yildiz + "*"; 
          Console.WriteLine(yildiz); 
          yildiz = ""; 

   } 
 
Örnek 2-6: 1’den 10’a kadar olan sayılar için çarpım tablosunu ekrana yazdıran 

programı yazınız. 
 
int i, k; 

      for (i = 1; i <= 10; i++) 
      { 
           Console.WriteLine("-"+ i + " ve Katları-"); 
           Console.WriteLine("----------------"); 
           for (k = 1; k <= 10; k++) 
                { 
                    int carpim = i * k; 
                    Console.WriteLine(+ i+" x "+ k +"  = "+carpim); 
                } 
           Console.WriteLine("----------------"); 

  } 
 
Bu kodun açıklamasını aşağıya yazınız: 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.2. While Döngüsü 

 
While döngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eder. Koşul yanlış (false) 

sonucunu verdiği zaman sonlandırılır.  
 
Genel yazım şekli şöyledir: 
 
 Kullanımı 
 
while(koşul) 
{  
    yapılacak işler; 
} 
 
Örnek 2-7: 0’dan 20’ye kadar olan çift sayıları ekrana yazdırınız. 
 
 

int i = 0; 
      while (i <= 20) 
      { 
          Console.WriteLine(i); 
          i = i + 2; 

 } 
 

Kod parçası çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 

 
Fotoğraf 2.6: Örnek 2-7'in ekran çıktısı 

Örnek 2-8: Bilgisayara rastgele ürettirdiğiniz bir sayıyı 5 hakta tahmin etmeye çalışan 
bir bilgisayar programı yazınız. 

 

int hak = 5; 
     Random rnd = new Random(); 
     int tutulan = rnd.Next(1, 50); 
     int sayi = 0; 
     while (hak > 0) 
     { 
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            Console.Write("Bir sayı giriniz: "); 
                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                hak = hak - 1; 
                if (sayi == tutulan) 
                { 
                   Console.WriteLine("Tebrikler sayıyı doğru tahmin ettiniz"); 
                    break; 
                } 
                else 
                { 
                    if (sayi > tutulan) 
                        Console.WriteLine("Aşağı"); 
                    else 
                        Console.WriteLine("Yukarı"); 
                } 
                Console.WriteLine("Kalan tahmin hakkınız:{0}", hak); 
            } 
            if (hak == 0) 

       Console.WriteLine("Tahmin hakkınız bitti. Sayımız:{0}", tutulan); 

 
Yukarıdaki programda karşılaşılan random komutu, belirtilen bir aralıkta rastgele 

sayı üretilmesini sağlayan bir komuttur. Programda 1-50 arasında bir sayı üretilmesi 
sağlanmıştır. 

 
Dikkat edilmesi gereken bir başka komut da break komutudur. Bir önceki öğrenme 

faaliyetinde görülen select-case yapısındaki gibi sonlandırma işine yarayan break komutunun 
while döngüleriyle birlikte kullanımı oldukça yaygındır. Döngülerden istenilen koşulun 
sağlanmasını beklemeden çıkmak için kullanılır. 

 
2.1.3. Do…While Döngüsü 

 
For ve while döngülerinde döngü bloklarının koşul sağlanmadığı takdirde hiç 

çalıştırılmama ihtimali vardır. Ancak döngünün en az bir kere çalıştırılması istenilen 
durumlarda do-while döngüleri kullanılır. 

 
Do-While döngülerinde koşul döngü içindeki işlemler bir kez gerçekleştirildikten 

sonra kontrol edilir. Koşul doğru olduğu müddetçe döngü içindeki işlemler tekrarlanmayı 
sürdürür. 

 
Do-While ile döngüsünün ne zaman sonlanabileceği kullanıcı ayarlayabilir. Böylece 

yazılan kodlar  istendiği sürece bir döngü hâlinde tekrar edecektir. 
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Genel yazım şekli şöyledir: 
 
 Kullanımı 
 
 
do 
{  
    yapılacak işler; 
} 
while(koşul); 
  
 
Örnek 2-9: 1’den 20’ye kadar olan tek sayıları ekrana yazdırınız. 
 
int i = 1; 

      do 
      { 
        Console.WriteLine(i); 
        i = i + 2; 

 } while (i < 20); 
 
Yukarıdaki örnek kod incelendiğinde koşulun do-while döngüsünün en sonunda 

kontrol edildiği görülebilir. 
 
Kod parçası çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 
 

 
Fotoğraf 2.7: Örnek 2-10'un ekran çıktısı 

 

Örnek 2-10: Girilen 3 notun ortalamasını alıp ortalama 50’den büyükse “Geçti” 
değilse “Kaldı” yazan ve kullanıcı isteyene kadar devam eden programın kodlarını yazınız. 

 
int not1, not2, not3, ortalama; 
string devametetme; 
 
do 
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{ 
    Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: "); 
    not1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
    Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: "); 
    not2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
    Console.Write("Lütfen Öğrencinin Üçüncü Yazılısını Giriniz: "); 
    not3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
    ortalama = (not1 + not2 + not3) / 3; 
 
  if (ortalama >= 50) 
 Console.WriteLine("Öğrencinin Ortalaması: " + ortalama + "\nÖğrenci GEÇTİ"); 
 else 
 Console.WriteLine("Öğrencinin Ortalaması: " + ortalama + "\nÖğrenci KALDI"); 
 Console.Write("Devam Edilsin mi (E-H)?"); 
 devametetme = Console.ReadLine(); 
              
} while (devametetme == "E"); 

 

 
 

Görüldüğü gibi kullanıcı “E” harfine bastığı sürece Do-While şartı sağlandığı için 
döngü başa dönmektedir. Ne zamanki kullanıcı “H” harfine basarsa o zaman program 
sonlanmaktadır. 
 
2.1.4. Foreach Döngüsü 

 
Foreach, dizi (array) ve koleksiyon (collection) tabanlı nesnelerin elemanları 

üzerinden ilerleyen bir döngüdür. 
 
Genel kullanım şekli şöyledir: 
 Kullanımı 
 
foreach(tip değişken in koleksiyon) 
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{  
   yapılacak işler; 

}  
 
 Tip: Buradaki tip koleksiyonun veri tipi ile aynı veya uyumlu olmak 

zorundadır. 
 Değişken: Foreach döngüsü içinde koleksiyonda bulunan sıradaki elemanı 

temsil eder.  
 Koleksiyon: ArrayList ya da dizi gibi aynı tip verileri barındıran koleksiyon. 
 
 

Uyarı: Bir sonraki öğrenme faaliyeti olan Diziler konusunda foreach döngüsünün 
kullanımına yönelik daha fazla örnek gösterilecektir. Aşağıdaki örnek sadece ön bilgi 
amacıyla incelenmelidir. 

 
Örnek 2-11: gunler isimli dizi içindeki elemanları ekrana yazdıran programı yazınız. 
 

    string[] gunler = new string[7]; 
    gunler[0] = "Pazartesi"; 
    gunler[1] = "Salı"; 
    gunler[2] = "Çarşamba"; 
    gunler[3] = "Perşembe"; 
    gunler[4] = "Cuma"; 
    gunler[5] = "Cumartesi"; 
    gunler[6] = "Pazar"; 
    foreach (string gun in gunler) 
    { 
         Console.WriteLine(gun); 
 
     } 

 
Burada foreach, dizi boyunca her seferinde bir elemanı adımlar. Dizinin her bir 

elemanının değerini gun adındaki string değişkenine aktarır ve daha sonra döngüyü başlatır. 
 
Foreach döngüsü ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta ise koleksiyondaki 

elemanın (örnek 2-11’deki gun) değerinin değiştirilememesidir, aksi takdirde kod 
derlenmeyecektir. 

 
foreach (string gun in gunler) 
{ 
    gun= gun+” günü”; 
   Console.WriteLine(gun); 

} 
 
Yukarıdaki kullanım hatalı bir kullanımdır ve program derlenmeyecektir. 
 
Bir koleksiyondaki elemanlar aracılığıyla döngüyü başlatmaya ihtiyaç duyulursa ve 

onların değerleri değiştirilecekse foreach döngüsü yerine bir for döngüsü kullanımına ihtiyaç 
duyulacaktır. 

 

 
Bu kısımda dizinin tanımlanması 

ve içeriğine değer atama işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 
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2.2. Jump (Dallanma – Atlama) Komutları 
 
Programın akışı esnasında başka satırlara atlama işlemi gerçekleştiren bir takım 

anahtar sözcükler vardır. 
 
Bunlar;  
 break,  
 continue,  
 goto, 
 return anahtar sözcükleridir. 
 

2.2.1. Break Anahtar Sözcüğü 
 
Break anahtar sözcüğü döngülerden çıkmak için kullanılır. Döngülerde, break anahtar 

sözcüğüne rastlandığı anda döngüden çıkılır ve program döngü bloğundan sonraki ilk 
deyimle akışına devam eder.  

 
Break anahtar sözcüğü döngü bloklarının ya da switch bloklarının dışında 

kullanılamaz. 
 
Örnek 2-12: ‘A’ harfinden başlayıp ‘Z’ye kadar devam eden bir döngüde ‘K’ harfine 

gelindiğinde döngüden çıkan programın kodunu yazınız. 
 
for (char i = 'A'; i <= 'Z'; i++) 

     { 
         if (i == 'K') 
         break; 
         Console.WriteLine(i); 
         Console.WriteLine("Döngüye devam ediliyor..."); 
     } 
 
Console.WriteLine("Döngüden çıkıldı..."); 

 
Yukarıdaki örnek incelendiğinde döngü ‘A’ harfinden başlayarak teker teker harfleri 

yazmaktayken ‘K’ harfine geldikten sonra break komutuyla karşılaşır. Bu komutu gören 
program o anda içinde bulunduğu döngüyü sonlandırır ve programın akışına kaldığı yerden 
devam eder. 

 
Aşağıdaki fotoğraf 2-8’den de görüleceği üzere programdaki döngüde i değeri ‘K’ ye 

eriştiğinde döngü sonlandırılıp programın kaldığı yerden devam etmesi sağlanır. 
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Fotoğraf 2.8: Örnek 2-12'nin ekran çıktısı 

Örnek 2-13: 0’dan 100’e kadar sayılardan asal olanları ekrana yazdıran programın 
kodunu yazınız. 

 
for (int i = 1; i < 100; i++) 

      { 
            bool asalMi = true; 
            //Sayının asal olup olmadığı kontrol ediliyor 
            for (int j = 2; j < i; j++) 
            { 
               if (i % j == 0) 
                  { 
                   asalMi = false; 
                   break; 
                  } 
            } 
                // asal olan sayılar ekrana yazdırılıyor 
                if (asalMi) 
                  Console.Write(i + " "); 

 } 
 
Yukarıdaki örnekte de break komutu if bloğundan çıkmak için kullanılmıştır. 
 
Kodlar çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 

 
Fotoğraf 2.9: Örnek 2-13'ün ekran çıktısı 
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2.2.2. Continue Anahtar Sözcüğü 
 
Continue ifadesi, break ifadesine benzer ve bir for, foreach, while ya da do...while 

döngüsü içinde de kullanılabilir. Ancak döngünün dışına çıkmak yerine mevcut döngüden 
çıkarak bir sonraki döngüye geçişi sağlar. 

 
Aşağıdaki örnekte continue anahtar sözcüğünün kullanımı incelenmiştir. 
 
Örnek 2-14: Continue anahtar sözcüğünün kullanımı. 
 
int i = 1; 

      int k = 1; 
      while (i < 10) 
      { 
           Console.WriteLine("i:{0} iken k:{1}", i, k); 
           i++; 
           continue; 
           k++; 

 } 
 
Yukarıdaki kod parçası incelendiğinde döngünün koşulu, i’nin 10’dan küçük olan 

değerleri sağlanması durumunda TRUE değerini almasıdır.  
 
i ve k değişkenlerinin değerleri döngü içinde i++ ve k++ ifadeleriyle arttırılır. 

Ancak programın ekran çıktısı (Fotoğraf 2-10) incelendiğinde yalnızca i değişkeninin 
değerinin arttırıldığı görülür. Sebebi ise k değişkeninin değerinin continue anahtar 
sözcüğünden sonra arttırılmasıdır. Program continue anahtar sözcüğünü görünce o 
satırdan tekrar döngünün başına döner ve böylece k değişkeninin değeri değiştirilemez. 

 
Fotoğraf 2.1: Örnek 2-14'ün ekran çıktısı 
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2.2.3. Goto Anahtar Sözcüğü 
 
Goto anahtar sözcüğü, koşulsuz atlama komutudur. Programın akışı esnasında goto 

anahtar sözcüğüyle karşılaşıldığı anda program, goto ile belirlenen etiketin bulunduğu satıra 
atlama işlemi gerçekleştirir. 

 
Goto anahtar sözcüğünün kullanımı nesne yönelimli programlama tekniğinde pek 

uygun görülmese de bazı durumlarda (örneğin switch deyiminde case ifadeleri arasında 
dolaşma) gerekebilir. 

 
 

Uyarı: Goto anahtar sözcüğü ile bir döngü ve koşul bloğu iç, 
 
ine dallanma işlemi gerçekleştirilemez. 

 
 
Aşağıdaki örnekte goto anahtar sözcüğünün kullanımı incelenmiştir. 
 
Örnek 2-15: Goto anahtar sözcüğünün kullanımı. 
 
int sayi1 = 10; 

     int sayi2 = 20; 
     Console.WriteLine(" {0} + {1} = {2} ", sayi1, sayi2, sayi1 + sayi2); 
     goto son; 
     Console.WriteLine(" {0} x {1} = {2} ", sayi1, sayi2, sayi1 * sayi2); 
     son: 

Console.ReadKey(); 
 
Yukarıdaki örnek incelendiğinde program ilk goto satırıyla karşılaşınca “son” isimli 

etiketin bulunduğu satıra dallanma işlemini gerçekleştirir ve çarpma işleminin 
gerçekleştirdiği satırı (Console.WriteLine("{0} x {1} = {2} ", sayi1, sayi2, 
sayi1 * sayi2);) atlayarak dallanma işlemini gerçekleştirir. 

 
2.2.4. Return Anahtar Sözcüğü 

 
Return anahtar sözcüğü, metotlardan geriye bir değer döndürmek için kullanılır. 

Metotlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve return anahtar sözcüğünün kullanımı bir sonraki Alt 
Programlar Modülü içinde incelenecektir. 
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 Verilen emanetlere sahip çıkma ile ilgili sözleri araştırarak beğendiklerinizi not 

ediniz. Bu sözlerin ne anlatmak istediği hakkında öğretmeninizin gözetiminde sınıfınızda bir 
beyin fırtınası etkinliği oluşturulmasını sağlayınız. 

 
  
………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

Yandaki şekildeki gibi 
yıldızları klavyeden girilen 
sayı kadar ekrana yazdıran 
programın kodunu yazınız. 
 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız. 

 Döngünün bitiş değerini klavyeden 
girilen sayı olacak şekilde atamalısınız. 

 Koşulunuzu belirlerken bunu göz 
önünde bulundurmalısınız. 

 Verilen bir mesajı istenilen sayıda 
ekrana yazdıran programı yazınız. 

 Girilen mesaj bilgisini bir 
değişkene atamalısınız. 

 İstenilen adede göre  
döngünüzü kurmalısınız. 

 Klavyeden girilen sayının 
faktöriyelini hesaplayan programın 
kodunu yazınız. 

 Örneğin klavyeden 5 değeri 
girilmiş olsun: 

5!= 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 
 Döngünün bitiş değerini klavyeden 

girilen sayı olacak şekilde 
atamalısınız. 

 Döngünüzü örneğe göre 
yazmalısınız. 

 1’den 50’ye kadar olan sayılardan 
tek sayıların karesini çift sayıların 
da küpünü alıp ekrana yazdıran 
programın kodunu yazınız. 

 Bir sayının üssünü hesaplamak için 
Math.Pow(sayi,us) fonksiyonunu 
kullanmalısınız. 

 Kullanıcıdan klavyeden önceden 
belirlenmiş bir PIN kodunu 
girmesini isteyiniz. 3 defa PIN 
numarasını hatalı girerse 
“Uygulamanız bloke olmuştur” 
mesajı; kullanıcı 3 deneme hakkı 
içinde doğru olarak PIN numarasını 
girerse “Hoş geldiniz” mesajı veren 
programın kodunu while döngüsü 
ile yazınız. 

 Sayı tahmin örneğinden yapısal 
olarak faydalanabilirsiniz. 

 Klavyeden girilen 10 sayı içinden  
a) 100-200 arasındaki sayıların 

adedini 
b) 100’den küçük sayıların toplamını 
c) 200’den büyük sayılardan da 4’e 

kalansız bölünebilenlerini  
ekrana yazdıran programı do-while 
döngüsü ve if komutlarıyla yazınız. 

 Bir sayaç değişkeni belirlemeli ve 
girilen sayı miktarını tutmalısınız. 

 Toplam, bolunenSayisi ve adet 
değişkenlerinizi oluşturmalısınız. 

 Girilen sayının yandaki hangi 
duruma uyacağını belirleyerek 
gerekli işlemleri 
gerçekleştirmelisiniz. 

 Klavyeden girilen sayının asal olup 
olmadığını kontrol eden programı 
yazınız. 

 Yalnızca 1 ve kendisine 
bölünebilen sayılar asal sayılardır. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir? 
A) IF…..ELSE 
B) FOR 
C) FOREACH 
D) DO…WHILE 

  
2. Aşağıdaki for döngüsü ile ilgili kullanımlardan hangisi yanlıştır? 

A) for(i=0;i<100;i=i+5) 
B) for(i=0, j=100; i<j;i++, j--) 
C) for(;;) 
D) for(i=”A”;i<”Z”;i++) 
  

3. İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanılabilir. 
B) Bir if koşulu içinde do-while döngüsü kullanılamaz. 
C) İç-içe kullanılacak döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. 
D) Hem do-while hem de while döngüsü iç-içe kullanılamaz. 

  
4. Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma için 

kullanılır? 
A) continue 
B) goto 
C) break 
D) return 
  

5. Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir. 
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir. 
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir. 
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içine atlama işlemi yapılabilir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 
Problem için uygun dizi yapılarını kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 
Bu faaliyetten önce hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini 

yapmalısınız. 
 Aynı veri türüne sahip birden fazla veri tek bir seferde nasıl saklanır? 

Araştırınız. 
 Farklı veri türlerine sahip birden fazla veri tek bir seferde nasıl saklanır? 

Araştırınız. 
 

3. DİZİLER 
 
Değişkenler konusunda her değişkene sadece bir değer atanabileceği görüldü. Bazı 

durumlarda aynı tipteki değişkenleri bir arada tutma ihtiyacı duyulabilir. C# aynı tipteki 
değişkenlerin tek bir adla saklanabileceği dizileri (array) sunar.  

 
Dizi (array), ortak isimle anılan aynı tipteki veriler topluluğudur.  
 
Diziler bir programlama dilindeki en önemli veri yapılarından biridir. Bu materyal 

içinde dizi oluşturma, diziye değer girme, diziyi yazdırma, dizilerde arama, dizilerde 
sıralama ve dinamik diziler yapma öğrenilecektir. 

 
Bir dizi, aynı tipe ait bir miktar eleman içeren bir veri yapısıdır. Diziler hep bir arada 

yer alan değişkenler listesi gibi düşünülebilir. Örneğin 5 tane sebze ismi tek bir liste içinde 
tutulmak istenirse bir dizi kullanılabilir. 

 
3.1. Dizi Oluşturma 

 
Bir dizi, boş parantezler ve bir değişken ismi tarafından takip edilen dizi içindeki 

elemanların tipini tanımlayarak bildirir.  
 
 Tanımlanması 
 
1.Yol: 
 
tip[] dizi-ismi=new tip[eleman-sayısı]; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Burada tip, dizinin temel veri türünü belirlemek için kullanılır. Temel veri türü, dizi 
içinde saklanacak olan verinin türünü belirler. Tip ifadesinden hemen sonra köşeli 
parantezler ([ ]) geldiğine dikkat edilmelidir. Köşeli parantezler, burada tek boyutlu bir 
dizinin tanımlandığını belirtir. Eleman sayısı ile de dizinin içine ne kadar eleman tutulacağını 
belirtir.  

 
Örneğin metinsel ifade (string) türde elemanlarını içeren bir dizi aşağıdaki gibi 

bildirilir: 
 
string[] sebzeler = new string[5]; 
 
Yukarıda tanımlaması gerçekleştirilen sebzeler isimli dizi içinde 5 adet string türünde 

veri tutulabilir. Oluşturulan dizi kavramsal olarak şu şekilde görünür: 
 
Marul Ispanak Biber Domates Salatalık 

se
bz

el
er

[0
] 

se
bz

el
er

[1
] 

se
bz

el
er

[2
] 

se
bz

el
er

[3
] 

se
bz

el
er

[4
] 

 

sebzeler 

Şema 3.1: Sebzeler dizisinin kavramsal görünüşü 

 
Bu şekilde dizi tanımlaması gerçekleştirilebileceği gibi aşağıdaki şekilde de dizi 

tanımlama işlemi gerçekleştirilebilir. 
 
2.Yol 
 
int[] notlar; 
notlar = new int[10]; 
 
Eğer tam sayı (integer) türünde eleman içeren bir dizi tanımlanmak istenirse 

yukarıdaki yol da izlenebilir. 
 
Yukarıdaki tanımlamada da rakamlar isimli dizi içinde 10 adet int türünde veri 

tutulabilir.  
 
Dizi tanımlama işlemlerinde üçüncü bir yol da dizinin ilk değerlerinin küme 

parantezleri ({}) içinde dizinin istenilen boyutu kadar başlangıçta belirtilmesiyle 
tanımlanmasıdır. 
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3.Yol 
 
int[] notlar = { 65, 76, 85 }; 
 
Bu tanımlama yöntemiyle tek boyutlu 3 elemandan oluşan int türünde bir dizi 

tanımlanmış olur. 
 
Yukarıdaki dizinin tanımlanması esnasında herhangi bir boyut (eleman sayısı) 

belirtilmediğine dikkat edilmelidir. Bu durumlarda ilk anda kaç adet eleman girişi yapıldıysa 
dizinin boyutu da o kadar olur. 

 
İstenirse aşağıdaki gibi dizinin boyutu belirtilerek de tanımlama gerçekleştirilebilir: 
 
int[] notlar = new int[3] { 65, 76, 85 }; 
 

3.2. Diziye Değer Girme 
 
Bir dizi tanımlandıktan sonra sıra o diziye değer girmeye gelir. Bir diziye değer 

girişleri tanımlama esnasında yapılabildiği gibi programın akışı esnasında da 
gerçekleştirilebilir. 

 
int[] notlar = new int[3]; 

     notlar[0] = 65; 
     notlar[1] = 76; 

notlar[2] = 85; 
 
Bir diğer yöntemde bir önceki konuda gördüğümüz, dizi oluşturulurken değer girmeyi 

tekrar hatırlarsak; 
 
int[] notlar = new int[3] { 65, 76, 85 }; 
  
veya 
 
int[] notlar = { 65, 76, 85 }; 
 
şeklinde tanımlama esnasında değer girişi yapabiliriz. 
 
Yukarıda her iki örnekte de verilen notlar dizisinin kavramsal gösterimi şu şekildedir; 

notlar[0] notlar[1] notlar[2] 

65 76 85 

Şema 3.2: Notlar dizisinin kavramsal görünüşü 
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Char (karakter) türündeki bir dizinin ilk kullanımına hazırlanması da şu şekillerde 
gerçekleştirilir; 

 
char[] harfler = new char[] { 'r', 'T', 'h', 'Y' }; 
 
veya 
 
char[] harfler = new char[4]; 

     harfler[0] = 'r'; 
     harfler[1] = 'T'; 
     harfler[2] = 'h'; 

harfler[3] = 'Y'; 
 
String (metinsel) türdeki bir dizinin ilk kullanımına hazırlanması da şu şekillerde 

gerçekleştirilir; 
 
string[] sebzeler = new string[] { "Marul", "Ispanak", "Biber", 

"Domates", "Salatalık" }; 
 
veya 
 

            string[] sebzeler = new string[5]; 
            sebzeler[0] = "Marul"; 
            sebzeler[1] = "Ispanak"; 
            sebzeler[2] = "Biber"; 
            sebzeler[3] = "Domates"; 
            sebzeler[4] = "Salatalık"; 

 
Bir dizi içerisindeki elemanlara tek tek dizi indeksi yardımıyla erişilebilir. Dizi indeksi 

(array index), bir elemanın dizi içerisindeki konumunu ifade eder. Genellikle progrmalama 
dillerinde dizilerin ilk elemanının indeksi sıfır (0)’dır. Örneğin 10 elemanlı bir dizi varsa, bu 
dizinin indeks numaraları 0-9 arasındadır. 

 
Dizinin tüm elemanlarına değil de bir kısmına değer girişi yapmamız isteniyorsa, ilgili 

değerin barındırılacağı indeksine değer atama işlemi gerçekleştirilir. 
 
int[] plakalar = new int[10]; 

     plakalar[2] = 43; 
     plakalar[5] = 16; 
     plakalar[6] = 66; 

plakalar[9] = 6; 
 
Yukarıda tanımlanan plakalar isimli dizinin 2, 5, 6 ve 9 numaralı indeks konumlarına 

değer ataması gerçekleştirilmiş ve kavramsal görüntüsü şu şekilde oluşmuştur:   

 43 



 

plakalar[0] 0 

plakalar[1] 0 

plakalar[2] 43 

plakalar[3] 0 

plakalar[4] 0 

plakalar[5] 16 

plakalar[6] 66 

plakalar[7] 0 

plakalar[8] 0 

plakalar[9] 6 
 
Başlangıçta eleman sayısı belli fakat değerleri daha sonra girilecekse tanımlama şu 

şekilde yapılabilir. Örneğin sebzeler dizisinin eleman sayısı 5 değil de 8 olsun, başlangıçta 
da 4 adet değer girilecek olsun: 

 
string[] sebzeler = new string[] { "Marul", "Ispanak", "Biber", 

"Domates", "", "", "", "", "" }; 
 
veya 
 

string[] sebzeler = new string[] { "Marul", "Ispanak", "Biber", "Domates", 
null, null, null, null, null }; 

 
Yukarıda tanımlaması gerçekleştirilen sebzeler isimli dizinin kavramsal görüntüsü de 

şu şekildedir: 
 

sebzeler[0] Marul 
sebzeler[1] Ispanak 
sebzeler[2] Biber 
sebzeler[3] Domates 
sebzeler[4]  
sebzeler[5]  
sebzeler[6]  
sebzeler[7]  

 
Dikkat edilirse int türündeki dizilerde boş kalan dizi hücrelerine sıfır (0) değeri, string 

türündeki dizilerde de boş kalan hücrelere boş (null-“”) değer yüklenmektedir. 
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Örnek 3-1: Rakamlar isimli dizi içine 0-9 arası rakamları tersten bir döngü yardımıyla 
yükleyiniz. 

 
int[] rakamlar = new int[10]; 

     int i; 
     for (i = 0; i <= 9; i++) 
         rakamlar[i] = 9 - i; 

 
 
Dizilerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi dizi sınırlarına 

sadık kalmaktır. Eğer 10 elemanlı bir dizi tanımlanmışsa ve bu dizi tanımlanırken belirlenen 
eleman sayısından fazla sayıda eleman değeri atamaya çalışılırsa hata alınır. 

 
Örnek 3-2: 10 elemanlı ciftSayilar isimli bir dizi tanımlayınız. İçine 0-25 arasındaki 

çift sayıları ekleyen kodu yazınız. 
 
int[] ciftSayilar = new int[10]; 

     int i, j; 
     j = 0; 
     for (i = 0; i <= 25; i = i + 2) 
     { 
         ciftSayilar[j] = i; 
         j++; 

} 
 
Yukarıdaki kod çalıştırılmak istendiğinde aşağıdaki gibi bir hata alınır: 

 
Fotoğraf 3.1: Örnek 3-2’deki dizi sınırı aşım hatası  

 
Fotoğraf 3-1’de görülen hata mesajı dizi sınırının aşıldığını belirten hata mesajıdır.  
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Örnek 3-2’de verilen kodlar incelendiğinde ciftSayilar isimli dizinin başlangıçta 10 
elemanlı bir dizi olarak tanımlandığı görülür. Ancak 0-25 arasındaki çift sayılar bu diziye bir 
for döngüsü yardımıyla (i değişkenin değeri olarak) eklenirken dizinin 10. elemanı 
eklendikten sonra (j değişkeninin değerinin 10 olmasından sonra) döngünün devam etmesi 
sebebiyle 11. eleman eklemeye çalışılınca fotoğraf 3-1’deki “dizi sınırlarının dışı” hata 
mesajı ile karşılaşılır. 

 
Dizi eleman sayısının üst limitini aşmak gibi alt sınır değerinin altına girilmeye 

çalışılması da hata mesajı alınmasına sebep olur. 
 
Örnek 3-3: Örnek 3-2’deki kodlarda biraz değişiklik yapılıp program dizinin alt sınır 

değerinden daha düşük indeksine erişilecektir.  
 
int[] ciftSayilar = new int[10]; 

     int i, j; 
     j = 5; 
     for (i = 0; i <= 25; i = i + 2) 
     { 
         ciftSayilar[j] = i; 
         j--; 
     } 

 
j değişkenin başlangıç değeri 5 yapılıp bu sefer döngü vasıtasıyla elemanlar 

yazdırılmaya çalışıldığında j indeksin j-- ifadesiyle döngü içinde her seferinde değerinin 1 
azaltıldığı görülür. j’nin değeri 0’ın altında negatif bir sayıya ulaşırsa program fotoğraf 3-
2’deki gibi bir hata mesajı verir. 

 

 
Fotoğraf 3.2: Dizi sınır değeri aşımı hatası 
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3.3. Diziyi Yazdırma 
 
Bir dizinin elemanlarına indeks numaraları vasıtasıyla erişilebileceğinden yukarıdaki 

anlatımlarda bahsedildi. Erişilen bu elemanlarla ilgili işlemlerden biri de ekrana yazdırma 
işlemidir. Erişilen değerlerin ekrana yazdırılması işlemi şu şekilde gerçekleştirilir: 

 
int[] plakalar = new int[10]; 

     plakalar[2] = 43; 
     plakalar[5] = 16; 
     plakalar[6] = 66; 

plakalar[9] = 6; 
 
Aşağıdaki işlemler yukarıda tanımlanmış olan diziye göre gerçekleştirilmektedir. 
 
Console.WriteLine(plakalar[2]); 

     Console.WriteLine(plakalar[3]); 
     Console.WriteLine(plakalar[4]); 

Console.WriteLine(plakalar[5]);  
 
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekrana  
 
43 
0 
0 
16  
 
değerleri yazılır. 
 
Bir dizi içindeki tüm değerler ekrana yazdırılmak istenirse döngü kullanmak oldukça 

mantıklıdır. Örneğin 200 elemanlı bir dizinin tüm elemanları ekrana yazdırmak istenirse alt 
alta 200 satır kod yazmak mümkün değildir.  

 
Örnek 3-4: Plakalar isimli dizi içinde bulunan bütün elemanları ekrana yazdıran 

programın kodunu yazınız. 
 
int[] plakalar = new int[10]; 

      int sayac = 0; 
      plakalar[2] = 43; 
      plakalar[5] = 16; 
      plakalar[6] = 66; 
      plakalar[9] = 6; 
      foreach (int deger in plakalar) 
      { 
         Console.WriteLine("plakalar[" + sayac + "] :" + deger); 
         sayac++; 
      } 

 
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı ile karşılaşılır: 
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Fotoğraf 3.3: Örnek 3-4’ün ekran çıktısı 

Örnek 3-5: Örnek 3-4’teki plakalar dizisi bir de for döngüsüyle ekrana aşağıdaki gibi 
yazılır. 

 
int[] plakalar = new int[10]; 

     int sayac = 0; 
     plakalar[2] = 43; 
     plakalar[5] = 16; 
     plakalar[6] = 66; 
     plakalar[9] = 6; 
     for (sayac = 0; sayac < 10; sayac++) 

Console.WriteLine("plakalar[" + sayac + "] :" + plakalar[sayac]); 
 

Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman fotoğraf 3-3’teki ekran görüntüsünün 
aynısı ile karşılaşılır. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus for döngüsünün bitiş değerini, dizinin eleman 
sayısını bilerek belirlemektir. 

 
Örnek 3-6 
 
5 öğrencinin adını, soyadını ve 3 notunun ortalamasını hesaplayıp ortalaması eğer(if) 

50’den yüksekse “Geçti” değilse (else) “Kaldı” yazan programın kodlarını dizileri 
kullanarak yazınız. 

 
 //önce öğrencinin adını, soyadını, notlarını ve hesaplandıktan sonra 

      //ortalamasını tutacak dizileri tanımlıyoruz 
      string[] adlar = new string[3]; 
      string[] soyadlar = new string[3]; 
      int[] not1 = new int[3]; 
      int[] not2 = new int[3]; 
      int[] not3 = new int[3]; 
      int[] ortalamalar = new int[3]; 
 
 Console.WriteLine("Ortalama Hesaplama Programına Hoşgeldiniz!"); 
 Console.WriteLine("****************************"); 
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 for (int i = 0; i < 3; i++)//bir öğrenci için dizilerimize adını, soyadını, 
notlarını girdiriyoruz 
{ 

Console.Write("Lütfen Öğrencinin Adını Giriniz: "); 
adlar[i] = Console.ReadLine(); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Soyadını Giriniz: "); 
soyadlar[i] = Console.ReadLine(); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: "); 
not1[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: "); 
not2[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Üçüncü Yazılısını Giriniz: "); 
not3[i] = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
ortalamalar[i] = (not1[i] + not2[i] + not3[i]) / 3;//girilen notların 
ortalamasını hesaplayıp dizimize kayıt ediyoruz 
Console.WriteLine("****************************"); 

} 
 

Şu anda i değerimiz 0 olduğu için bütün dizilerin birinci elemanına bir öğrencinin 
bilgilerini girdik. Şimdi bu bilgileri ekrana yazdıralım: 

 
      Console.WriteLine("Bilgi Girişi Tamamlandı..."); 
      Console.WriteLine("Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basınız..."); 
      Console.WriteLine("****************************************"); 
      Console.ReadKey(); 
      Console.WriteLine("Bilgiler Ekrana Yazılıyor..."); 
      Console.WriteLine("****************************"); 
      for (int j = 0; j < 3; j++) 
      { 
           Console.WriteLine("Öğrencinin:"); 
           Console.WriteLine("Adı Soyadı: " + adlar[j] + " " + soyadlar[j]); 
           //bu noktada daha önceden hesaplayıp dizimize kayıt ettiğimiz 
           //ortalamayı kontrol edeceğiz 
       if (ortalamalar[j] >= 50) 
       Console.WriteLine("Ortalamanız "+ortalamalar[j]+", Dersten Geçtiniz!"); 
       else 
       Console.WriteLine("Ortalamanız "+ortalamalar[j]+", Dersten Kaldınız!"); 
              Console.WriteLine("****************************"); 
      } 
      Console.WriteLine("Program Bitti!!!"); 
      Console.ReadKey(); 

 
Programın ekran çıktısı şöyle olacaktır: 
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Bu kodunuzda normalden farklı olarak 3 öğrencinin bilgi girişi yapıldıktan sonra 3 

öğrencinin bilgileri aynı anda ekrana yazdırılmıştır. 
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3.4. Bazı Dizi Özellikleri ve Metotları 
 

Diziler, .NET Framework içinde tanımlı array sınıfı temsil eder. Tüm diziler array 
sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanır. Bu metotlardan ve özelliklerden en sık 
kullanılanları şunlardır: 

 Length 
 Clear 
 Reverse 
 

3.4.1. Length 
 

Dizinin saklayabileceği toplam eleman sayısını veren ve int türünde bir değer veren 
özelliktir. 

 

 Kullanımı 
dizi-adi.Length; 
 

Örnek 3-7: ciftSayilar isimli dizinin içinde kaç adet eleman olduğunu ekrana yazan 
programın kodunu yazınız. 

 
int[] ciftSayilar = new int[10]; 

     int elemanSayisi = ciftSayilar.Length; 
     Console.WriteLine("ciftSayilar dizi içerisinde toplam {0} eleman 
bulunmaktadır.", elemanSayisi); 
 

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alınır: 
 

 
Fotoğraf 3.4: Örnek 3- 6'nın ekran çıktısı 

3.4.2. Clear (dizi, baslangic, adet) 
Parametre olarak verilen dizinin belirtilen indeks aralığındaki tüm değerlerini temizler. 

Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir.  
 
Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır. 

Buna karşın string tipindeki elemanlar ″″ (boş yazı) değerini alır. 
 
 Kullanımı 
 
Array.Clear(diziAdi,baslangicIndeksi,Adet); 
 
Örnek 3-8: Yeni tanımladığımız ve içeriğini oluşturduğumuz bir dizinin 

elemanlarının nasıl silindiğini inceleyelim: 
 

    int[] sayilar = new int[] { 43, 16, 66, 26 }; 
    Console.WriteLine("Temizlenmeden önce dizinin elemanları"); 
    Console.WriteLine("-------------------------------------"); 
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    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) 
        Console.WriteLine("sayilar[{0}]: {1}", i, sayilar[i]); 

 
    Array.Clear(sayilar, 1, 2); 
 
    Console.WriteLine("\nTemizlendikten sonra dizinin elemanları"); 
    Console.WriteLine("-------------------------------------"); 
 
    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) 

          Console.WriteLine("sayilar[{0}]: {1}", i, sayilar[i]); 
 
Yukarıdaki kodları çalıştırdığımız zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alırız; 

 
Fotoğraf 3.5: Örnek 3-7'in ekran çıktısı 

 52 



 

Yukarıdaki örnek 3.7 incelendiğinde Array.Clear(sayilar,1,2); komut satırı 
ile sayilar dizisinin 1 nolu indeksinden başlayarak 2 adet dizi elemanının değerinin 
temizlendiği görülür. Yani dizi elemanlarının değerlerinin yerine 0 değeri verilmiştir. 

 
Örnek 3-9: Aşağıdaki örnekte clear metodu bir de string bir dizi üzerinde 

denenmiştir. 
 
string[] metin = new string[] { "Sevcan", "Murat", "Defne", "Hatay" }; 

       Console.WriteLine("Temizlenmeden önce dizinin elemanları"); 
       Console.WriteLine("-------------------------------------"); 
       for (int i = 0; i < metin.Length; i++) 
           Console.WriteLine("metin["+i+"]: "+metin[i]+""); 
 
       Array.Clear(metin, 2, 2); 
 
       Console.WriteLine("\nTemizlendikten sonra dizinin elemanları"); 
       Console.WriteLine("-------------------------------------"); 
 
       for (int i = 0; i < metin.Length; i++) 

      Console.WriteLine("metin[" + i + "]: " + metin[i] + ""); 
 
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alınır: 
 

 
Fotoğraf 3.6: Örnek 3-8'in ekran çıktısı 

 
Yukarıdaki örnek 3.8 incelendiğinde Array.Clear(metin,2,2) satırıyla metin 

isimli dizinin 2 numaralı indeksinden başlayarak 2 adet kaydın silinmesi işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Burada yeni değerlerin “” (boş metin) olduğuna dikkat edilmelidir. 

 
Aşağıdaki örnekte dizideki tüm elemanlar silinmiştir. 
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Örnek 3-10: Bir dizi içindeki tüm elemanları silen programı yazınız. 
 
string[] metin = new string[] { "Sevcan", "Murat", "Defne", "Hatay" }; 

        Console.WriteLine(" Temizlenmeden önce dizinin elemanları"); 
        Console.WriteLine(" -------------------------------------"); 
        for (int i = 0; i < metin.Length; i++) 
            Console.WriteLine(" metin["+i+"]: "+metin[i]+""); 
 
        Array.Clear(metin, 0, metin.Length); 
 
        Console.WriteLine("\n Temizlendikten sonra dizinin elemanları"); 
        Console.WriteLine(" -------------------------------------"); 
 
        for (int i = 0; i < metin.Length; i++) 
            Console.WriteLine(" metin[" + i + "]: " + metin[i] + ""); 

 
Yukarıdaki kodlar çalıştırılınca aşağıdaki ekran görüntüsü karşımıza çıkar: 
 

 
Fotoğraf 3.7: Örnek 3-9'un ekran çıktısı 

Yukarıdaki kodlardan Array.Clear(metin, 0, metin.Length); satırı 
incelendiğinde clear metodunda dizinin 0. elemanından itibaren eleman sayısı 
(metnin.Length) kadar verinin silineceği görülebilir. Bu şekilde bir dizi içindeki tüm 
elemanları silme işlemi gerçekleştirilir. 

 
3.4.3. Reverse (Dizi) 

 
Parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. Dizinin tüm 

elemanlarının veya belirli indeks aralığındaki elemanlarının sırası tersine çevrilebilir. 
 
 Kullanımı 
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Array.Reverse(diziAdi); 
 
Örnek 3-11: Alfabe adlı dizi içine girilen A’dan Z’ye harfleri tersten ekrana yazdıran 

programın kodunu yazınız. 
 
 

char[] alfabe = new char[26]; 
     char harf; 
     int i = 0; 
     Console.WriteLine("A'dan Z'ye İngiliz Alfabesi"); 
     Console.WriteLine("---------------------------"); 
     for (harf = 'A'; harf <= 'Z'; harf++) 
     { 
         alfabe[i] = harf; 
         Console.Write(alfabe[i] + " "); 
         i++; 
     } 
     Console.WriteLine("\n"); 
     Array.Reverse(alfabe); 
     Console.WriteLine("Z'den Z'ya İngiliz Alfabesi"); 
     Console.WriteLine("---------------------------"); 
     for (i = 0; i < 26; i++) 

    Console.Write(alfabe[i] + " "); 
 
Yukarıdaki kodlar çalıştırılınca aşağıdaki ekran görüntüsü karşımıza çıkar: 

 
Fotoğraf 3.8: Örnek 3-10’un ekran çıktısı 

3.4.4. Sort (Dizi) 
 
Parametre olarak verilen dizinin elemanlarını küçükten büyüğe sıralar. Eğer dizi 

numerik ise rakamların büyüklüğüne göre, yazı tiplerinde ise baş harflerine göre sıralanır. 
Reverse’ün tersidir. 

 
 Kullanımı 
 
Array.Sort(diziAdi); 
 
Örnek 3-12: Klavyeden girilen 5 sayıyı küçükten büyüğe sıralayan programı yazınız. 
 
int[] sayilar = new int[5]; 

       int i = 0; 
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       for (i = 0; i < 5; i++) 
       { 
           Console.Write(i + 1 + ". Sayıyı Giriniz :"); 
           sayilar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
       } 

 
Array.Sort(sayilar); 

 
     Console.WriteLine(""); 
     Console.WriteLine("Sıralanmış Halleri: "); 
     foreach (int sayi in sayilar) 
         Console.Write(sayi + " "); 

 
Bu örnekte aynı zamanda foreach döngüsünün kullanımı da görülür. Bundan sonra 

dizilerle ilgili örneklerde foreach döngüsü sıkça kullanılacaktır. 
 
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla 

karşılaşılır: 

 
Fotoğraf 3.9: Örnek 3-11’in ekran çıktısı 

3.4.5. IndexOf (Dizi, arananDeger) 
 
İlk parametrede verilen dizide ikinci parametrede verilen değeri arar. Aranan değer 

dizide bulunursa bulunan elemanın indeks değerini, bulunamazsa -1 değerini döndürür. 
 
 Kullanımı 
 
Array.IndexOf(diziAdi,arananDeger); 
 
Örnek 3-13: Daha önceden değerleri girilen bir dizi içinde istenen değeri bulan 

programın kodunu yazınız. 
 
string[] iller = new string[] { "Ankara", "İstanbul", "Kütahya", "İzmir", 

"Yozgat" }; 
      string aranan = "Kütahya"; 
      int i = 0; 
      foreach (string il in iller) 
      { 
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           Console.WriteLine("iller[{0}]: {1}", i, il); 
           i++; 
     } 
     int indeks = Array.IndexOf(iller, aranan); 

Console.WriteLine("İlleri dizisi içerisinde Kütahya'nın indeksi: " + 
indeks); 

 
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla 

karşılaşılır: 
 

 
Fotoğraf 3.10: Örnek 3-12'nin ekran çıktısı 

Uyarı: Eğer aranan=”KÜTAHYA” veya aranan=”kütahya” 
yazılırsa Array.IndexOf(iller,aranan) ifadesi geriye -1 değerini döndürür. 

 
 

3.5. Dinamik Diziler 
 
Şimdiye kadar görülen klasik dizilerin programlama tekniklerine getirdiği 

kolaylıkların dışında birtakım kısıtlamaları da vardır. Bu kısıtlamaların en başında da 
dizilerin boyutları gelir. Bir dizinin boyutu dizi tanımlanırken belirlenir ve programın akışı 
esnasında genişletilip daraltılamaz.  

 
Diğer kısıtlama da şu örnekle açıklanabilir: Programın başlangıcında 250 elemanlı bir 

dizi tanımlanır ve bunun yalnızca 120’si kullanır. Geriye kalan 130 elemanlık bellek alanı ise 
boşu boşuna bellekte yer kaplamış olur. 

 
Dizilerde sıkça karşılaşılan bu kısıtlamalar ArrayList sınıfı ile çözümlenir. ArrayList, 

büyüklüğü, dinamik olarak artıp azalabilen nesne referanslarından oluşan değişken uzunlukta 
biz dizidir. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında 
bulunur.  

 
ArrayList yapısının bu dinamik boyut dışında sunduğu bir diğer avantaj da bir dizi 

içinde saklanacak verilerin tür sınırlamasını ortadan kaldırmasıdır. Örneğin bir dizi içinde 
int, string, char ve bool türünden veriler saklamak mümkündür. 

 
ArrayList ile dinamik bir dizi şu şekilde tanımlanır: 
 
 Tanımlanması 
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ArrayList diziAdi=new ArrayList(); 
 
ArrayListler örneklerde kullanılmadan önce ArrayListler ile sıkça kullanılan bazı 

metotlardan ve özelliklerden bahsedilmesi faydalı olacaktır. 
 
Özellikler: 
Capacitiy: ArrayListin kapasitesini int türünde verir. 
Count: ArrayList içindeki eleman sayısını int türünde verir. 
 
Metotlar: 
Add: Bir nesneyi ArrayListin sonuna eklemeye yarar. 
Insert: Belirtilen indeks pozisyonuna nesneyi eklemeye yarar. 
Remove: Belirtilen nesne ArrayList içinde varsa siler. 
RemoveAt: İndeks değeriyle belirtilen pozisyondaki elemanı siler. 
Sort: ArrayList içindeki elemanları sıralar. 

 
3.5.1. Capacity Özelliği 

 
ArrayListin kapasitesini int türünde veren özelliktir.   
 
 Kullanımı 
 
int kapasite=liste.Capacity; 
 

3.5.2. Count Özelliği 
 
ArrayList içinde bulunan eleman sayısını int türünde veren özelliktir.   
 
 Kullanımı 
 
int elemanSayisi=liste.Count; 
 

3.5.3. Add Metodu 
 
Bir nesneyi ArrayListin sonuna eklemeye yarar. 
 
 Kullanımı 
 

     ArrayList liste = new ArrayList(); 
     liste.Add(123); //int türünde değer ekleme 
     liste.Add("Tevfik"); //string türünde değer ekleme 
     liste.Add('H'); //char türünde değer ekleme 
     liste.Add(true); //bool türünde değer ekleme 
     liste.Add(3.14d); //double türünde değer ekleme 
     liste.Add(3.666f); //float türünde değer ekleme  

 
Örnek 3-14: 0-50 arasında 3’e kalansız bölünebilen sayıları ArrayList içine ekleyen 

programın kodunu yazınız. 
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ArrayList liste = new ArrayList(); 

    for (int sayi = 0; sayi < 50; sayi++) 
    { 
          if (sayi % 3 == 0) 
        { 
               liste.Add(sayi); 
                    Console.WriteLine(sayi + " listeye eklendi."); 
                } 

            } 
 
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 
 

 
Fotoğraf 3.12: Örnek 3-14'ün ekran çıktısı 

3.5.4. Insert Metodu 
 
Parametre olarak belirtilen indeks değerine yine parametre olarak verilen nesneyi 

ekler. Ekleme işleminden önce indeksteki ve indeksten sonraki tüm değerler bir sonraki 
indekslere kaydırılır.  

 
Dikkat edilmesi gereken nokta araya eklenmek istenen indeks değerinden önceki 

konumda en az bir veri bulunması gerekir. Aksi takdirde fotoğraf 3-13’teki hata mesajı 
alınır. 
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Fotoğraf 3-13. ArrayList indeks sınır dışı hatası 

 
 Kullanımı 
 
liste.Insert(5,123); //5 nolu indekse 123 değerini ekler 
 
Örnek 3-15: Oluşturacağınız bir ArrayList’e 5 adet nesne ekleyiniz. Daha sonra insert 

metodunu kullanarak 10. indekse başka bir nesne eklemeye çalışınız. Aldığınız ekran 
çıktısını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
Örnek 3-16: 0’dan 9’a kadar rakamları barındıran bir ArrayListin aşağıda verilen 

değerleri sırasıyla 5.indeksine ekleyen kodu yazınız. 
 
 

- 123, - Tevfik, - H, 
- true, - 3.14d, - 3.666f 

 
ArrayList liste = new ArrayList(); 
 
for (int i = 0; i < 10; i++) 
    liste.Add(i); 
 
Console.WriteLine("Insert işleminden önce liste:"); 
 
foreach (object obj in liste) 
    Console.WriteLine(obj); 
 
liste.Insert(5, 123); 
liste.Insert(5, "Tevfik"); 
liste.Insert(5, 'H'); 
liste.Insert(5, true); 
liste.Insert(5, 3.14d); 
liste.Insert(5, 3.666f); 
 
Console.WriteLine("Insert işleminden sonra liste:"); 
 
foreach (object obj2 in liste) 

Console.WriteLine(obj2); 
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Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 

 
Fotoğraf 3.14: Örnek 3-16'nın ekran çıktısı 

 
3.5.5. Remove Metodu 

 
Belirtilen nesne ArrayList içinde varsa siler. 
 
 Kullanımı 
 
liste.Remove(nesne); 
 
Örnek 3-17: Aşağıda verilen değerleri sırasıyla bir ArrayList’e ekledikten sonra 

Tevfik, 123 ve 3.14 değerlerini silen kodu yazınız. 
 

- 123, - Tevfik, - H, 
- true, - 3.14d, - 3.666f 

 
ArrayList liste = new ArrayList(); 

   liste.Add(123); 
   liste.Add("Tevfik"); 
   liste.Add('H'); 
   liste.Add(true); 
   liste.Add(3.14d); 
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   liste.Add(3.666f); 
 
   Console.WriteLine("Remove işleminden önce liste:"); 
 
   foreach (object obj in liste) 
       Console.WriteLine(obj); 
 
   liste.Remove("Tevfik"); 
   liste.Remove(123); 
   liste.Remove(3.14d); 
 
   Console.WriteLine("Remove işleminden sonra liste:"); 
   foreach (object obj2 in liste) 

         Console.WriteLine(obj2); 
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 

 
Fotoğraf 3.15: Örnek 3.17’nin ekran çıktısı 

Yukarıdaki kod parçası incelenirse ve fotoğraf 3-15’te de görüldüğü gibi liste 

dizisinden “Tevfik”, 123 ve 3.14d nesnelerinin silindiği görülebilir. 

 
3.5.6. RemoveAt Metodu 

 
Parametre olarak verilen indeks konumundaki elemanı siler. 
 
 Kullanımı 
 
liste.RemoveAt(indeks); //indeks olarak verilen konumda bulunan 

elemanı siler. 
 
Örnek 3-18: Aşağıda verilen değerleri sırasıyla bir ArrayList’e ekledikten sonra 2. ve 

4. indeksteki elemanları silen kodu yazınız. 
 

- 123, - Tevfik, - H, 
- true, - 3.14d, - 3.666f 

 
ArrayList liste = new ArrayList(); 
      liste.Add(123); 
      liste.Add("Tevfik"); 
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      liste.Add('H'); 
      liste.Add(true); 
      liste.Add(3.14d); 
      liste.Add(3.666f); 
 
      Console.WriteLine(" Remove işleminden önce liste:"); 
 
      foreach (object obj in liste) 
          Console.WriteLine(obj); 
 
      liste.RemoveAt(2); 
 
      Console.WriteLine(" Remove işleminden sonra liste:"); 
      foreach (object obj2 in liste) 

    Console.WriteLine(obj2); 
 
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır: 

 
Fotoğraf 3.16: Örnek 3-18'in ekran çıktısı 

3.5.7. Sort Metodu 
 
ArrayList içindeki elemanları küçükten büyüğe sıralar. 
 
 Kullanımı 
 
liste.Sort(); 
 
Örnek 3-19: Klavyeden girilen 5 adet ismi bir ArrayList içine kaydediniz ve bunları 

A’dan Z’ye sıralayan kodu yazınız. 
 
ArrayList liste = new ArrayList(); 

     string isim; 
     for (int i = 1; i <= 5; i++) 
     { 
         Console.Write(i + ". ismi giriniz: "); 
         isim = Console.ReadLine(); 
         liste.Add(isim); 
     } 
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     Console.WriteLine("Sıralamadan önce liste:"); 
 
     foreach (object obj in liste) 
         Console.WriteLine(obj); 
 
     liste.Sort(); 
 
     Console.WriteLine("Sıralanmış sonra liste:"); 
     foreach (object obj2 in liste) 

  Console.WriteLine(obj2); 

 
Resim 0-3. Örnek 3-19’un Ekran Çıktısı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

0’dan klavyeden girilen sayıya kadar olan 
sayılardan  
 Tek olanları tekSayilar dizisinde,  
 Çift olanları da ciftSayilar dizisinde 

saklayan, daha sonra bu dizileri ayrı ayrı 
ekrana yazdıran programı yazınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız 

 Döngünün bitiş değerini klavyeden 
girilen sayı olarak belirlemelisiniz. 

 Döngü sayacını kontrol edip tek ise 
tekSayilar dizisine, çift ise ciftSayilar 
dizisine eklemelisiniz. 

 Herhangi bir döngü yardımıyla dizileri 
ayrı ayrı ekrana yazdırmalısınız. 

Bir öğrenciye ait 3 yazılı ve 2 sözlü notunu 
bir dizi içinde saklayan ve daha sonra bu 
notların ortalamasını hesaplayan  
 Ortalama 45’e eşit ya da büyükse 

ekrana “Dersi Geçtin”,  
 Değilse “Dersten Kaldın”  

yazdıran programın kodunu yazınız. 

 Notları bir dizi içinde saklamalısınız. 
 Dizi içinden bir döngü ile notları okuyup 

ortalamasını bulmalısınız. 
 Ortalamanın 45’e eşit ya da büyük olup 

olmadığını kontrol etmelisiniz. 
 Ortalamanın durumuna göre ekrana ilgili 

durumu yazdırmalısınız. 
Sınıftaki arkadaşlarınızın  
 isim,  
 telefon,  
 e-posta adresi 

bilgilerini saklayacağınız diziler oluşturup 
bu bilgileri bir döngü yardımıyla bu dizilere 
kaydeden, daha sonra klavyeden girilen 
isme ait bilgileri ekrana getiren, klavyeden 
girilen isim kayıtlarda bulunamazsa ekrana 
“Kayıt bulunamadı” mesajı veren 
programın kodunu yazınız 

 İsimler, telefon ve e-posta adresleri için 
ayrı ayrı diziler oluşturmalısınız. 

 Bir kişiye ait bilgilerin indeks 
numaralarının 3 dizide de aynı olmasına 
dikkat etmelisiniz. 

 Dizilerde arama metodu ile ilgili örneği 
inceleyip isim dizisinde klavyeden 
girilen isme göre arama yaptırmalısınız. 

 Dönen sonuca göre ilgili bilgileri/mesajı 
ekrana yazdırmalısınız. 

Klavyeden bir dizi boyutu girin. Daha sonra 
dizi boyutu kadar ondalıklı sayıyı bu dizi 
içine ekleyin. Diziye eklenen bu sayıların 
 Toplamını,  
 Aritmetik ortalamasını, 
 En büyük değerini, 
 En küçük değerini, 

ekrana yazdıran programı yazınız. 

 Klavyeden girilen sayıyı dizinin boyutu 
olarak belirlemelisiniz. 

 Girilen sayıya göre bir döngü 
oluşturmalısınız. 

 Döngü yardımıyla kullanıcının girdiği 
sayıları diziye eklemelisiniz. 

 Dizi içindeki değerlerin toplamını 
bulmalısınız. 

 Dizi içindeki değerlerin aritmetik 
ortalamasını bulmalısınız. 

 Diziyi sıralamalısınız. 
 En büyük ve en küçük elemanları 

bulmalısınız. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 
 
 

1. Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabilen veri yapılarıdır. 
B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir. 
C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir. 
D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez. 

 
2. Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 
A) {} 
B) [] 
C) () 
D) <> 

 
3. int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden 

hangisi kesinlikle yanlıştır? 
A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir. 
B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir. 
C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir. 
D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir. 

 
4. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içindeki elemanları silmeye 

yarar? 
A) IndexOf 
B) Reverse 
C) Sort 
D) Clear 

 
5. Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilir. 
B) Count özelliği dinamik dizilerin içindeki eleman sayısını verir. 
C) Capacity özelliği dinamik dizilerin içindeki eleman sayısını verir. 
D) Dinamik diziler içinde farklı türlerde veri depolanabilir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bir switch bloğunda aynı sabite sahip birden fazla case ifadesi yer alabilir. 
2. (   ) Float veri tipi bir case sabiti olarak kullanılabilir. 
3. (   ) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur. 
4. (   ) İç içe birden fazla if ifadesi kullanılamaz. 
5. (   ) Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa else ifadesine 

gerek duyulur. 
6. (  ) Eğer If veya Else ifadelerinden sonra sadece bir komut yazılacak ise küme 

parantezleri ({}) kullanılmayabilir. 
7. (   ) Bir case bloğu içinde break komutu kullanılmazsa hata mesajı alınır. 
8. (  ) Default anahtar kelimesi switch-case yapısı içinde her zaman case ifadelerinden 

önce yer almalıdır. 
9. (   ) For döngüsünde sayaç char türünde de olabilir. 
10. (   ) For döngüsünde koşul sağlanmadığı müddetçe döngü çalıştırılmaz. 
11. (  ) Döngüler yalnızca ileri dönük sayma işlemi gerçekleştirir, geriye doğru sayma 

işlemi gerçekleştiremez. 
12. (  ) While döngüsü koşul yanlış (false) iken küme parantezleri ({}) ile belirlenen 

alandaki işlemleri tekrarlar. 
13. (  ) Foreach, dizi (array) ve koleksiyon (collection) tabanlı nesnelerin elemanları 

üzerinden ilerleyen bir döngüdür. 
14. (   ) Foreach döngüsünde belirtilen değişken tipinin koleksiyon ile aynı veya uyumlu 

bir veri tipi olması gerekir. 
15. (  ) Goto anahtar sözcüğü ile bir döngü ve koşul bloğu içine dallanma işlemi 

gerçekleştirilebilir. 
16. (   ) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir. 
17. (   ) Tek boyutlu diziler yalnızca tanımlanırken belirlenen türde veri depolayabilir.  
18. (   ) Diziler başlangıçta belirlenen kapasitelerinden fazla veri depolayabilir. 
19. (   ) Bir dizinin indeks değeri negatif (-) bir tam sayı olabilir. 
20. (   ) Length özelliği dizinin kapasitesini verir. 
21. (   ) Sort metodu, dizi içindeki elemanları büyükten küçüğe sıralamak için kullanılır. 
22. (   ) Reverse metodu, parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. 
23. (   ) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilir. 
24. (   ) Dinamik dizilerde yalnızca aynı türdeki verileri depolayabiliriz. 
25. (  ) Insert metoduyla bir dinamik diziye veri eklendiğinde o indekste bulunan elemanın 

üzerine yazılır. 
 
DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için 
öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 C 
3 D 
4 A 
5 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 
2 D 
3 C 
4 B 
5 C 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 B 
3 A 
4 D 
5 C 

 
MODÜL DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI 

 
1 Yanlış 14 Doğru 
2 Yanlış 15 Yanlış 
3 Doğru 16 Yanlış 
4 Yanlış 17 Doğru 
5 Doğru 18 Yanlış 
6 Doğru 19 Yanlış 
7 Doğru 20 Doğru 
8 Yanlış 21 Yanlış 
9 Doğru 22 Doğru 
10 Doğru 23 Doğru 
11 Yanlış 24 Yanlış 
12 Yanlış 25 Yanlış 
13 Doğru   

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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	2.2.2. Continue Anahtar Sözcüğü
	2.2.3. Goto Anahtar Sözcüğü
	2.2.4. Return Anahtar Sözcüğü


	ÖĞRENME FAALİYETİ–3
	3. DİZİLER
	Char (karakter) türündeki bir dizinin ilk kullanımına hazırlanması da şu şekillerde gerçekleştirilir;
	char[] harfler = new char[] { 'r', 'T', 'h', 'Y' };
	veya
	harfler[3] = 'Y';
	String (metinsel) türdeki bir dizinin ilk kullanımına hazırlanması da şu şekillerde gerçekleştirilir;
	string[] sebzeler = new string[] { "Marul", "Ispanak", "Biber", "Domates", "Salatalık" };
	veya
	Bir dizi içerisindeki elemanlara tek tek dizi indeksi yardımıyla erişilebilir. Dizi indeksi (array index), bir elemanın dizi içerisindeki konumunu ifade eder. Genellikle progrmalama dillerinde dizilerin ilk elemanının indeksi sıfır (0)’dır. Örneğin 10...
	Dizinin tüm elemanlarına değil de bir kısmına değer girişi yapmamız isteniyorsa, ilgili değerin barındırılacağı indeksine değer atama işlemi gerçekleştirilir.
	plakalar[9] = 6;
	Yukarıda tanımlanan plakalar isimli dizinin 2, 5, 6 ve 9 numaralı indeks konumlarına değer ataması gerçekleştirilmiş ve kavramsal görüntüsü şu şekilde oluşmuştur:
	Başlangıçta eleman sayısı belli fakat değerleri daha sonra girilecekse tanımlama şu şekilde yapılabilir. Örneğin sebzeler dizisinin eleman sayısı 5 değil de 8 olsun, başlangıçta da 4 adet değer girilecek olsun:
	string[] sebzeler = new string[] { "Marul", "Ispanak", "Biber", "Domates", "", "", "", "", "" };
	veya
	Yukarıda tanımlaması gerçekleştirilen sebzeler isimli dizinin kavramsal görüntüsü de şu şekildedir:
	Dikkat edilirse int türündeki dizilerde boş kalan dizi hücrelerine sıfır (0) değeri, string türündeki dizilerde de boş kalan hücrelere boş (null-“”) değer yüklenmektedir.
	Örnek 3-1: Rakamlar isimli dizi içine 0-9 arası rakamları tersten bir döngü yardımıyla yükleyiniz.
	Dizilerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi dizi sınırlarına sadık kalmaktır. Eğer 10 elemanlı bir dizi tanımlanmışsa ve bu dizi tanımlanırken belirlenen eleman sayısından fazla sayıda eleman değeri atamaya çalışılırsa hata al...
	Örnek 3-2: 10 elemanlı ciftSayilar isimli bir dizi tanımlayınız. İçine 0-25 arasındaki çift sayıları ekleyen kodu yazınız.
	}
	Yukarıdaki kod çalıştırılmak istendiğinde aşağıdaki gibi bir hata alınır:
	Fotoğraf 3.1: Örnek 3-2’deki dizi sınırı aşım hatası
	Fotoğraf 3-1’de görülen hata mesajı dizi sınırının aşıldığını belirten hata mesajıdır.
	Örnek 3-2’de verilen kodlar incelendiğinde ciftSayilar isimli dizinin başlangıçta 10 elemanlı bir dizi olarak tanımlandığı görülür. Ancak 0-25 arasındaki çift sayılar bu diziye bir for döngüsü yardımıyla (i değişkenin değeri olarak) eklenirken dizinin...
	Dizi eleman sayısının üst limitini aşmak gibi alt sınır değerinin altına girilmeye çalışılması da hata mesajı alınmasına sebep olur.
	Örnek 3-3: Örnek 3-2’deki kodlarda biraz değişiklik yapılıp program dizinin alt sınır değerinden daha düşük indeksine erişilecektir.
	j değişkenin başlangıç değeri 5 yapılıp bu sefer döngü vasıtasıyla elemanlar yazdırılmaya çalışıldığında j indeksin 23Tj--23T ifadesiyle döngü içinde her seferinde değerinin 1 azaltıldığı görülür. j’nin değeri 0’ın altında negatif bir sayıya ulaşırsa ...
	Fotoğraf 3.2: Dizi sınır değeri aşımı hatası
	Bir dizinin elemanlarına indeks numaraları vasıtasıyla erişilebileceğinden yukarıdaki anlatımlarda bahsedildi. Erişilen bu elemanlarla ilgili işlemlerden biri de ekrana yazdırma işlemidir. Erişilen değerlerin ekrana yazdırılması işlemi şu şekilde gerç...
	plakalar[9] = 6;
	Aşağıdaki işlemler yukarıda tanımlanmış olan diziye göre gerçekleştirilmektedir.
	Console.WriteLine(plakalar[5]);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekrana
	43
	0
	0
	16
	değerleri yazılır.
	Bir dizi içindeki tüm değerler ekrana yazdırılmak istenirse döngü kullanmak oldukça mantıklıdır. Örneğin 200 elemanlı bir dizinin tüm elemanları ekrana yazdırmak istenirse alt alta 200 satır kod yazmak mümkün değildir.
	Örnek 3-4: Plakalar isimli dizi içinde bulunan bütün elemanları ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.
	Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı ile karşılaşılır:
	Fotoğraf 3.3: Örnek 3-4’ün ekran çıktısı
	Örnek 3-5: Örnek 3-4’teki plakalar dizisi bir de for döngüsüyle ekrana aşağıdaki gibi yazılır.
	Console.WriteLine("plakalar[" + sayac + "] :" + plakalar[sayac]);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman fotoğraf 3-3’teki ekran görüntüsünün aynısı ile karşılaşılır.
	Burada dikkat edilmesi gereken husus for döngüsünün bitiş değerini, dizinin eleman sayısını bilerek belirlemektir.
	Örnek 3-6
	5 öğrencinin adını, soyadını ve 3 notunun ortalamasını hesaplayıp ortalaması eğer(if) 50’den yüksekse “Geçti” değilse (else) “Kaldı” yazan programın kodlarını dizileri kullanarak yazınız.
	}
	Şu anda i değerimiz 0 olduğu için bütün dizilerin birinci elemanına bir öğrencinin bilgilerini girdik. Şimdi bu bilgileri ekrana yazdıralım:
	Console.ReadKey();
	Programın ekran çıktısı şöyle olacaktır:
	Bu kodunuzda normalden farklı olarak 3 öğrencinin bilgi girişi yapıldıktan sonra 3 öğrencinin bilgileri aynı anda ekrana yazdırılmıştır.
	Diziler, .NET Framework içinde tanımlı array sınıfı temsil eder. Tüm diziler array sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanır. Bu metotlardan ve özelliklerden en sık kullanılanları şunlardır:
	 Length
	 Clear
	 Reverse
	3.4.1. Length

	Dizinin saklayabileceği toplam eleman sayısını veren ve int türünde bir değer veren özelliktir.
	 Kullanımı
	dizi-adi.Length;
	Örnek 3-7: ciftSayilar isimli dizinin içinde kaç adet eleman olduğunu ekrana yazan programın kodunu yazınız.
	Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alınır:
	Fotoğraf 3.4: Örnek 3- 6'nın ekran çıktısı
	3.4.2. Clear (dizi, baslangic, adet)

	Parametre olarak verilen dizinin belirtilen indeks aralığındaki tüm değerlerini temizler. Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir.
	Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır. Buna karşın string tipindeki elemanlar ″″ (boş yazı) değerini alır.
	 Kullanımı
	Array.Clear(diziAdi,baslangicIndeksi,Adet);
	Örnek 3-8: Yeni tanımladığımız ve içeriğini oluşturduğumuz bir dizinin elemanlarının nasıl silindiğini inceleyelim:
	Console.WriteLine("sayilar[{0}]: {1}", i, sayilar[i]);
	Yukarıdaki kodları çalıştırdığımız zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alırız;
	Fotoğraf 3.5: Örnek 3-7'in ekran çıktısı
	Yukarıdaki örnek 3.7 incelendiğinde 23TArray.Clear(sayilar,1,2);23T komut satırı ile sayilar dizisinin 1 nolu indeksinden başlayarak 2 adet dizi elemanının değerinin temizlendiği görülür. Yani dizi elemanlarının değerlerinin yerine 0 değeri verilmiştir.
	Örnek 3-9: Aşağıdaki örnekte clear metodu bir de string bir dizi üzerinde denenmiştir.
	Console.WriteLine("metin[" + i + "]: " + metin[i] + "");
	Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü alınır:
	Fotoğraf 3.6: Örnek 3-8'in ekran çıktısı
	Yukarıdaki örnek 3.8 incelendiğinde 23TArray.Clear(metin,2,2)23T satırıyla metin isimli dizinin 2 numaralı indeksinden başlayarak 2 adet kaydın silinmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yeni değerlerin “” (boş metin) olduğuna dikkat edilmelidir.
	Aşağıdaki örnekte dizideki tüm elemanlar silinmiştir.
	Örnek 3-10: Bir dizi içindeki tüm elemanları silen programı yazınız.
	Yukarıdaki kodlar çalıştırılınca aşağıdaki ekran görüntüsü karşımıza çıkar:
	Fotoğraf 3.7: Örnek 3-9'un ekran çıktısı
	Yukarıdaki kodlardan 23TArray.Clear(metin, 0, metin.Length);23T satırı incelendiğinde clear metodunda dizinin 0. elemanından itibaren eleman sayısı (metnin.Length) kadar verinin silineceği görülebilir. Bu şekilde bir dizi içindeki tüm elemanları silme...
	3.4.3. Reverse (Dizi)

	Parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. Dizinin tüm elemanlarının veya belirli indeks aralığındaki elemanlarının sırası tersine çevrilebilir.
	 Kullanımı
	Array.Reverse(diziAdi);
	Örnek 3-11: Alfabe adlı dizi içine girilen A’dan Z’ye harfleri tersten ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.
	Console.Write(alfabe[i] + " ");
	Yukarıdaki kodlar çalıştırılınca aşağıdaki ekran görüntüsü karşımıza çıkar:
	Fotoğraf 3.8: Örnek 3-10’un ekran çıktısı
	3.4.4. Sort (Dizi)

	Parametre olarak verilen dizinin elemanlarını küçükten büyüğe sıralar. Eğer dizi numerik ise rakamların büyüklüğüne göre, yazı tiplerinde ise baş harflerine göre sıralanır. Reverse’ün tersidir.
	 Kullanımı
	Array.Sort(diziAdi);
	Örnek 3-12: Klavyeden girilen 5 sayıyı küçükten büyüğe sıralayan programı yazınız.
	Bu örnekte aynı zamanda foreach döngüsünün kullanımı da görülür. Bundan sonra dizilerle ilgili örneklerde foreach döngüsü sıkça kullanılacaktır.
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla karşılaşılır:
	Fotoğraf 3.9: Örnek 3-11’in ekran çıktısı
	3.4.5. IndexOf (Dizi, arananDeger)

	İlk parametrede verilen dizide ikinci parametrede verilen değeri arar. Aranan değer dizide bulunursa bulunan elemanın indeks değerini, bulunamazsa -1 değerini döndürür.
	 Kullanımı
	Array.IndexOf(diziAdi,arananDeger);
	Örnek 3-13: Daha önceden değerleri girilen bir dizi içinde istenen değeri bulan programın kodunu yazınız.
	Console.WriteLine("İlleri dizisi içerisinde Kütahya'nın indeksi: " + indeks);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısıyla karşılaşılır:
	Fotoğraf 3.10: Örnek 3-12'nin ekran çıktısı
	Şimdiye kadar görülen klasik dizilerin programlama tekniklerine getirdiği kolaylıkların dışında birtakım kısıtlamaları da vardır. Bu kısıtlamaların en başında da dizilerin boyutları gelir. Bir dizinin boyutu dizi tanımlanırken belirlenir ve programın ...
	Diğer kısıtlama da şu örnekle açıklanabilir: Programın başlangıcında 250 elemanlı bir dizi tanımlanır ve bunun yalnızca 120’si kullanır. Geriye kalan 130 elemanlık bellek alanı ise boşu boşuna bellekte yer kaplamış olur.
	Dizilerde sıkça karşılaşılan bu kısıtlamalar ArrayList sınıfı ile çözümlenir. ArrayList, büyüklüğü, dinamik olarak artıp azalabilen nesne referanslarından oluşan değişken uzunlukta biz dizidir. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collectio...
	ArrayList yapısının bu dinamik boyut dışında sunduğu bir diğer avantaj da bir dizi içinde saklanacak verilerin tür sınırlamasını ortadan kaldırmasıdır. Örneğin bir dizi içinde int, string, char ve bool türünden veriler saklamak mümkündür.
	ArrayList ile dinamik bir dizi şu şekilde tanımlanır:
	 Tanımlanması
	ArrayList diziAdi=new ArrayList();
	ArrayListler örneklerde kullanılmadan önce ArrayListler ile sıkça kullanılan bazı metotlardan ve özelliklerden bahsedilmesi faydalı olacaktır.
	UÖzellikler:
	Capacitiy: ArrayListin kapasitesini int türünde verir.
	Count: ArrayList içindeki eleman sayısını int türünde verir.
	UMetotlar:
	Add: Bir nesneyi ArrayListin sonuna eklemeye yarar.
	Insert: Belirtilen indeks pozisyonuna nesneyi eklemeye yarar.
	Remove: Belirtilen nesne ArrayList içinde varsa siler.
	RemoveAt: İndeks değeriyle belirtilen pozisyondaki elemanı siler.
	Sort: ArrayList içindeki elemanları sıralar.
	3.5.1. Capacity Özelliği

	ArrayListin kapasitesini int türünde veren özelliktir.
	 Kullanımı
	int kapasite=liste.Capacity;
	3.5.2. Count Özelliği

	ArrayList içinde bulunan eleman sayısını int türünde veren özelliktir.
	 Kullanımı
	int elemanSayisi=liste.Count;
	3.5.3. Add Metodu

	Bir nesneyi ArrayListin sonuna eklemeye yarar.
	 Kullanımı
	Örnek 3-14: 0-50 arasında 3’e kalansız bölünebilen sayıları ArrayList içine ekleyen programın kodunu yazınız.
	}
	Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır:
	Fotoğraf 3.12: Örnek 3-14'ün ekran çıktısı
	3.5.4. Insert Metodu

	Parametre olarak belirtilen indeks değerine yine parametre olarak verilen nesneyi ekler. Ekleme işleminden önce indeksteki ve indeksten sonraki tüm değerler bir sonraki indekslere kaydırılır.
	Dikkat edilmesi gereken nokta araya eklenmek istenen indeks değerinden önceki konumda en az bir veri bulunması gerekir. Aksi takdirde fotoğraf 3-13’teki hata mesajı alınır.
	Fotoğraf 3-13. ArrayList indeks sınır dışı hatası
	 Kullanımı
	liste.Insert(5,123); //5 nolu indekse 123 değerini ekler
	Örnek 3-15: Oluşturacağınız bir ArrayList’e 5 adet nesne ekleyiniz. Daha sonra insert metodunu kullanarak 10. indekse başka bir nesne eklemeye çalışınız. Aldığınız ekran çıktısını arkadaşlarınızla paylaşınız.
	Örnek 3-16: 0’dan 9’a kadar rakamları barındıran bir ArrayListin aşağıda verilen değerleri sırasıyla 5.indeksine ekleyen kodu yazınız.
	- 123, - Tevfik, - H,
	- true, - 3.14d, - 3.666f
	Console.WriteLine(obj2);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır:
	Fotoğraf 3.14: Örnek 3-16'nın ekran çıktısı
	3.5.5. Remove Metodu

	Belirtilen nesne ArrayList içinde varsa siler.
	 Kullanımı
	liste.Remove(nesne);
	Örnek 3-17: Aşağıda verilen değerleri sırasıyla bir ArrayList’e ekledikten sonra Tevfik, 123 ve 3.14 değerlerini silen kodu yazınız.
	- 123, - Tevfik, - H,
	- true, - 3.14d, - 3.666f
	Console.WriteLine(obj2);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır:
	Fotoğraf 3.15: Örnek 3.17’nin ekran çıktısı
	Yukarıdaki kod parçası incelenirse ve fotoğraf 3-15’te de görüldüğü gibi liste dizisinden “Tevfik”, 123 ve 3.14d nesnelerinin silindiği görülebilir.
	3.5.6. RemoveAt Metodu

	Parametre olarak verilen indeks konumundaki elemanı siler.
	 Kullanımı
	liste.RemoveAt(indeks); //indeks olarak verilen konumda bulunan elemanı siler.
	Örnek 3-18: Aşağıda verilen değerleri sırasıyla bir ArrayList’e ekledikten sonra 2. ve 4. indeksteki elemanları silen kodu yazınız.
	- 123, - Tevfik, - H,
	- true, - 3.14d, - 3.666f
	Console.WriteLine(obj2);
	Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığı zaman aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı alınır:
	Fotoğraf 3.16: Örnek 3-18'in ekran çıktısı
	3.5.7. Sort Metodu

	ArrayList içindeki elemanları küçükten büyüğe sıralar.
	 Kullanımı
	liste.Sort();
	Örnek 3-19: Klavyeden girilen 5 adet ismi bir ArrayList içine kaydediniz ve bunları A’dan Z’ye sıralayan kodu yazınız.
	Console.WriteLine(obj2);
	Resim 0-3. Örnek 3-19’un Ekran Çıktısı
	Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
	1. Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabilen veri yapılarıdır.
	B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir.
	C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.
	D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.
	2. Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
	A) {}
	B) []
	C) ()
	D) <>
	3. int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi Ukesinlikle yanlıştırU?
	A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
	B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
	C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
	D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir.
	4. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içindeki elemanları silmeye yarar?
	A) IndexOf
	B) Reverse
	C) Sort
	D) Clear
	5. Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilir.
	B) Count özelliği dinamik dizilerin içindeki eleman sayısını verir.
	C) Capacity özelliği dinamik dizilerin içindeki eleman sayısını verir.
	D) Dinamik diziler içinde farklı türlerde veri depolanabilir.
	DEĞERLENDİRME
	Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
	MODÜL DEĞERLENDİRME
	Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
	1. (   ) Bir switch bloğunda aynı sabite sahip birden fazla case ifadesi yer alabilir.
	2. (   ) Float veri tipi bir case sabiti olarak kullanılabilir.
	3. (   ) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
	4. (   ) İç içe birden fazla if ifadesi kullanılamaz.
	5. (   ) Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa else ifadesine gerek duyulur.
	6. (  ) Eğer If veya Else ifadelerinden sonra sadece bir komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) kullanılmayabilir.
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