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CEVAPLAR 

 
1. Aşağıda verilen bilgiler kullanılarak istenen programın C# kodunu yazınız. (Not: Cevaplar için aşağıdaki şablonu 

kullanmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

a) Ogrenci sınıfı için; 

 Parametresiz ve 3 parametreli (parametreler: vize, 

kısa sınav, final) kurucu fonksiyonlar tanımlayınız. 

Fonksiyonu doldurunuz. (3p) 

 ogrenci_no adlı değişkene dışarıdan erişimi 

sağlamak için gerekli kapsüllemeyi yapınız. (5p) 

 GenelOrtalama fonksiyonu bu sınıftan kalıtım alan 

sınıflarda ezdirilmek üzere (polymorphism) basit bir 

satır işlem yazılarak oluşturulsun. (3p) 

 DurumKontrol adlı fonksiyon genel ortalama 40’dan 

veya final notu 50’den düşükse “false”, diğer 

durumlarda “true” döndürsün. (5p) 

 Tarih fonksiyonu sınav tarihini 13.11.2018 yerine 13 

Kasım 2018 şeklinde düzenlesin ve geri döndürsün. 

Aylar isim olarak yazdırılmalıdır. (5p) 

 SonucTarihi fonksiyonunda, sınav sonucunun 20 

gün sonra açıklandığı varsayılarak ekrana 

yazdırılmalıdır. 13.11.2018” tarihi sınav tarihi ise 

ekrana “3 Aralık 2018” yazmalıdır. (12p) 

 EkranaYaz() fonksiyonu Ogrenci sınıfında 

tanımlanan tüm değişkenleri ekrana yazdırsın. (2p) 

 

b) Dersler sınıfı; (2p) (Ogrenci sınıfından kalıtım alır.) 

 Parametresiz ve 5 parametreli (parametreler: no, ad, 

vize, kısa sınav, final) kurucu fonksiyonlar 

tanımlayınız. (Kalıtım alınan sınıftan yararlanınız.) 

(5p) 

 GenelOrtalama adlı fonksiyon ezdirilsin ve 

vize(%40), kısa sınav(%10), final(%50) olacak 

şekilde ayarlansın. (4p) 

 SınavYeri, eğer öğrencinin adı sessiz harflerle 

başlıyorsa “C105”, diğer durumlarda “C106” nolu 

sınıf geri döndürülsün. (5p) 

c) Main fonksiyonunda; 

 5 parametreli kurucu fonkiyonunu kullanarak Dersler 

sınıfından bir nesne oluşturun. (3p) 

 Gün, ay, yıl bilgileri kullanıcıdan alınarak sınav 

tarihi Tarih fonksiyonu ile ekrana yazdırılsın. (3p) 

 Sınav sonuç tarihi ekrana yazdırılsın. (3p) 

 DurumKontrol fonksiyonu ile öğrencinin dersi geçip 

geçmediği bilgisi verilsin. (5p) 

 
class Ogrenci………………………………………… 
{ 
private string ogrenci_no; 
public string ogrenci_adi; 
protected double vize; 
protected double kisa_sinav; 
protected double final; 
private int gun, ay, yil; 
public Ogrenci(){} 
public Ogrenci(…){} 
…………… …………… double GenelOrtalama(){} 
public …………… DurumKontrol(){} 
public …………… Tarih(int gun, int ay,int yil){} 
public void SonucTarihi(){} 
public …………… EkranaYaz(){} 
} 

class Dersler……………………………………… 
{ 
public string ders_kodu; 
public string ders_adi; 
public Dersler(){} 
public Dersler(…){}       
………………… GenelOrtalama(){} 
public ……………… SinavYeri(){} 
} 
class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
 //ifadeler 
    } 
} 

1(65p) 2(35p) T(100p) 

65 35 100 
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class Ogrenci 
    { 
        private string ogrenci_no; 
        public string ogrenci_adi; 
        protected double vize; 
        protected double kisa_sinav; 
        protected double final; 
        private int gun, ay, yil; 
        public Ogrenci() 
        { 
            ogrenci_no = "NULL"; 
            ogrenci_adi = "NULL"; 
            vize = 0; 
            kisa_sinav = 0; 
            final = 0; 
        } 
        public Ogrenci(double v, double k, double f) 
        { 
            vize = v; 
            kisa_sinav = k; 
            final = f; 
        } 
        public string OGR_NO // Encapsulation 
        { 
            get { return ogrenci_no; } 
            set { ogrenci_no = "No:" + value; } 
        } 
        public virtual double GenelOrtalama() // Polymorphism 
        { 
            return 0; // default 
        } 
        public bool DurumKontrol() 
        { 
            if (GenelOrtalama() > 40 || final < 50) 
                return false; 
            return true; 
        } 
        public string Tarih(int gun, int ay,int yil) 
        { 
            this.gun = gun; this.ay = ay; this.yil = yil; 
            string[] AYLAR = {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayis", "Haziran", 
                "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"}; 
            return gun.ToString() + " " + AYLAR[ay-1] + " " + yil.ToString(); 
        } 
 
        public void SonucTarihi() 
        { 
            int gunSonuc = gun + 20; 
            int aySonuc = ay, yilSonuc = yil; 
            if (gunSonuc > 30) 
            { 
                aySonuc = ay + 1; 
                gunSonuc -= 30; 
            } 
            if(aySonuc > 12) 
            { 
                yilSonuc = yil + 1; 
                aySonuc -= 12; 
            } 
            Console.WriteLine(Tarih(gunSonuc,aySonuc,yilSonuc)); 
        } 
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        public void EkranaYaz() 
        { 
            Console.WriteLine("Öğrenci No:" + ogrenci_no); 
            Console.WriteLine("Öğrenci Adi:" + ogrenci_adi); 
            Console.WriteLine("Öğrenci Vize:" + vize); 
            Console.WriteLine("Öğrenci Kısa Sınav:" + kisa_sinav); 
            Console.WriteLine("Öğrenci Final:" + final); 
        } 

} 
 

class Dersler:Ogrenci 
    { 
        public string ders_kodu; 
        public string ders_adi; 
        public Dersler() // Constructor 1 
        { 
            ders_kodu = "BM307"; 
            ders_adi = "Gorsel Programlama"; 
        } 
        public Dersler(string no, string ad, double v, double k, double f):base(v,k,f) 
        { // Constructor 2 
            OGR_NO = no; // Encapsulation 
            ogrenci_adi = ad; 
        } 
        public override double GenelOrtalama() // ezdirme 
        { 
            return vize*0.4+kisa_sinav*0.1+final*0.5; 
        } 
        public string SinavYeri() 
        { 
            string yer = "C105"; 
            char[] sesli_harf = {'a','e','ı','i','o','ö','u','ü'}; 
            for(int i=0;i<sesli_harf.Length;i++) 
                if (ogrenci_adi[0] == sesli_harf[i]) 
                    yer = "C106"; 
            return yer; 
        } 

} 
class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int gun, ay, yil; 
            Console.Write("Gun:"); gun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Ay:");  ay = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Yıl:"); yil = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            Dersler g1 = new Dersler("1001", "Murad",55,80,45);  
            g1.EkranaYaz2(); 
            Console.WriteLine(g1.Tarih(gun,ay,yil)); 
            g1.SonucTarihi(); 

if (g1.DurumKontrol())  
Console.WriteLine("Öğrenci {0} ortalama ile {1} dersini 

geçmiştir",g1.GenelOrtalama(),g1.ders_adi); 
else  
Console.WriteLine("Öğrenci {0} ortalama ile {1} dersinden kalmıştır", 

g1.GenelOrtalama(), g1.ders_adi); 
        }  

} 
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2. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur? Kutucuklara sırasıyla yazınız. (35 puan) 
    static void Main(string[] args) 
    { 
           int x = -3; 
            A a1 = new A(); 
            A a2 = new A(7, 13); 
            B b = new B(); 
            B b2 = new B(6); 
            C c = new C(); 
            a1._bool = true; 
            if (true) 
                a1.x--; 
            a1.Yazdir(a2.x); 
            x = x + a2.y; 
            a2.x -= x; 
            a2.Yazdir(); 
            b2 = b; 
            a2.x = b2.y; 
            a2.Yazdir(); 
            if (!a1._bool) 
                b.fooA(55); 
            b.Yazdir(); 
            c.fooA(66); 
            c.Yazdir(c.y); 
            c.x = c.fooC(); 
            c.Yazdir();    

      c.x = x; 
        c.Yazdir(); 

  
} 

class A 
    { 
        public int x; 
        public int y; 
        public bool _bool; 
        public A() 
        { 
            this._bool = true; 
            this.x = 33; 
            this.y = 45; 
        } 
        public A(int X,int Y) 
        { 
            this.x = X; 
            this.y = Y; 
        } 
        public void fooA(int x) 
        { 
            this.x = x; 
        } 
        public void Yazdir() 
        { 
            Console.WriteLine(x); 
        } 
        public void Yazdir(int x) 
        { 
            Console.WriteLine(x+this.x); 
        } 
    } 
 

    class B:A 
    { 
        public B() 
        { 
            this.x = 9; 
        } 
        public B(int x) 
        { 
            this.x = x; 
        } 
        public void fooB(int x,int y) 
        { 
            this.x = x; 
            this.y = y; 
        } 
    } 
 

    class C:A 
    { 
        public C() 
        { 
            this.x = 65; 
            this.y = 18; 
        } 
        public int fooC() 
        { 
            return this.x+5; 
        } 
    } 
 

 

 Ekran çıktısı: 

39 -3 45 9 84 71 10 

 

 

 


