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Yeni bir proje oluştur

Varolan projeyi aç

Visual Studio IDE kullanarak, C# Windows Forms Uygulaması geliştirmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. 



C# için “.NET Framework” 

seçildiğinden emin

olunmalıdır.



Proje ismi verildikten sonra CREATE 

butonuna tıklanabilir.

Yapılan bu işlemler sonucunda Visual Studio IDE, C# Windows 

Forms Uygulaması geliştirmek için hazır hale getirilmiş olur. 

NOT: Aynı işlemler

FILE -> NEW -> PROJECT 
yolunu izleyerek de 

gerçekleştirilebilir.
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▪ Çözüm Gezgini (Solution Explorer), çözüm ve çözüme bağlı projelerdeki kontrol, sınıf, metot vb. 

bileşenleri görüntülemek amacıyla kullanılan Visual Studio aracıdır. 

▪ Solution, projeleri gruplandırarak bir çatı altında toplamak amacıyla kullanılır. Bir Solution içerisinde, 

bir veya daha fazla proje olabilir. Solution ile ilgili kodlar *.sln uzantılı dosyalarda tutulmaktadır. 

Çözüm Gezgini (Solution Explorer)



▪ Windows tabanlı uygulamalar geliştirirken sıkça kullanacağımız bir grup kontrol vardır. 

▪ Form kontrolü hariç diğer bütün kontroller Toolbox panelinden seçilir. 

▪ Bu kontroller sürüklenip Form üzerine istenilen pozisyona bırakılır. 

Toolbox

Toolbox kapalı ise Ctrl + Alt + X tuşlarına

birlikte basarak aktif hale getirilebilir.

Veya



▪ Seçili olan nesnenin özelliklerini ve olaylarını görüntüleyip düzenlemek amacıyla kullanılan 

Visual Studio aracıdır.

Özellikler Penceresi (Properties & Events)

Properties Events



Özellikler Penceresi (Properties & Events)



▪ Çözüm Gezgini penceresinde Form1 üzerinde sağ klik yapılarak elde edilen menüden proje formu 

ve kaynak kodları görüntülenebilmektedir. 

▪ Diğer bir yol ise, Designer alanında Form1’in üzerine çift tıklamaktır.

Kodu Görüntüleme



Kodu Görüntüleme



▪ C# program geliştirme işlemlerinde yapılan değişikler için Kaydetme işlemi yapılmalıdır.

PROGRAMIN DERLENMESİ VE BAŞLATILMASI:

C# dilinde yazılmış bir Windows Forms Uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki yollardan birisi izlenebilir:

▪ Araç çubuğundan “Başlat (START)” butonuna tıklamak

▪ Menüden “Hata Ayıkla (DEBUG) ->Hata Ayıklamayı Başlat (START DEBUGGING)” a tıklamak

▪ F5 fonksiyon tuşunu kullanmak

Start (Başlat)



Designer ekranından butonun üzerine çift tıklanarak Click olayına komut yazılabilir. 

Oluşturulan butonun Click olayına yazılan komut aşağıdaki gibidir. 







▪ Yazılan bir programın built edilmesi durumunda eğer hatalar varsa aşağıdaki gibi program çalıştırılmaz ve 

hata listesi verilir. Hatalar giderilmedikçe program çalıştırılamaz. 

Derleme Hatası!

Dikkat: Programın 

başarılı bir şekilde 

Built edilen en son 

halini çalıştırmak için 

‘Evet’ denir. 



Kullanıcıya diyalog penceresi içerisinde mesaj verme işlemi için MessageBox sınıfı Show metodu kullanılır.

MessageBox







Diyalog Result: Basılan tuşa göre işlem yapma



Form Özellikleri – MinimizeBox, MaximizeBox

MinimizeBox Özelliği: Simge Durumuna Küçültme 

MaximizeBox Özelliği: Ekranı Kaplama 

MinimizeBox =false, MaximizeBox=true



▪ Formun boyutları: Width (yatay boyutu) , Height (yüksekliği) 

▪ Formun Ekrandaki Konumu (Loaction):

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{ 
this.Location=new Point (150, 250);

}

Form Özellikleri



▪ BackgroundImage: Form arka planına resim ekleme 

▪ Oppacity: Formun şeffaflığını ayarlama 

▪ Show metodu birden fazla formu aynı anda ekrana getirmek için, ShowDialog ise sadece çalışmak 

istediğimiz formu ekrana getirmek için kullanılır. Bu form dışındakilere erişilemez. 

Form Özellikleri



Form Özellikleri



▪ İptal (CancelButton) düğmesi 

Esc ile aynı işleve sahiptir. Forma 

yerleştirmiş olduğunuz düğmeye 

benzer işlevi vermek istiyorsanız 

formun özelliğine söz konusu 

düğmenin adını aktarmalısınız. 

▪ Tamam (AcceptButton) düğmesi 

Enter ile tuşu aynı işleve sahiptir. 

Herhangi bir anda Enter tuşuna 

basıldığında formdaki düğmelerden 

birisi tıklanmış gibi işlem 

yapılmasını istiyorsanız o düğmenin 

adını formun AcceptButton

özelliğine aktarmalısınız. 



Form Özellikleri



Form Olayları

Form Metodları



▪ Label kontrolü Form üzerinde kullanıcıya bilgi vermek amaçlı kullanılan etikettir.

Label



▪ Metin kutuları, kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. 

TextBox



▪ KeyDown: Bir tuşa basıldığı durumda meydana gelen olay 

▪ KeyUp: Tuştan elin çekildiği durumda meydana gelen olay

▪ KeyPress: Bir tuşa basılma ve çekme anı arasında meydana gelen olaydır.

▪ Formun üzerine yerleştirilen nesnelerin KeyDown metodu yerine formun KeyDown metodunun 

işletilmesini istiyorsanız formun KeyPreview özelliğini true yapmalısınız. Bu özellik true iken 

öncelik formun KeyDown olayını temsil eden metoda verilir ve aktif nesnenin KeyDown metodu, 

formun KeyDown metodunun çalışması sona erdikten sonra işletilir. Bu durum KeyUp ve KeyPress

için de geçerlidir.

TextBox



Yukarıdaki komut TextBox’ın KeyDown olayına

yazılmıştır.

ENTER tuşuna basıldığında, TextBox’a yazılmış olan

metin MessageBox vasıtasıyla gösterilmektedir.

TextBox



▪ MultiLine Özelliği: Metin kutusuna bilginin çoklu satır olarak girilmesini sağlar. 

▪ ScrollBars Özelliği: Eğer satır sayısı metin kutusunun boyutundan fazla ise kaydırma çubuklarına 

gerek duyulabilir. Kaydırma çubukları eklemek için ScrollBars özelliği kullanılır, bu özellik dört 

değişik değer alır. 

TextBox



▪ PaswordChar Özelliği: Metin kutusuna girilen bilginin belirlenen karakter ile gizlenmesini sağlar. 

TextBox



TextBox Özellikleri



TextBox Olayları

TextBox Metodları



▪ Windows uygulamalarında, form üzerinde komut düğmeleri olarak kullanılır. 

▪ Kısayol tuşları ile buton kontrolüne erişmek için & işareti kullanılır. Örneğimizde Alt+ G tuşuna 

basarak butona tıklanma sağlanır.

Button



▪ Enabled ve Visible Özellikleri: Butonun aktif veya görünür olmasını kontrol eder. 

▪ TabIndex ve TabStop Özellikleri

TabStop false olursa o nesne atlanır.

▪ FlatStyle Özelliği

Dört farklı değer alabilir. Bunlar Standart, popup, flat, system’ dir. Görünüm şekilleri aşağıdaki gibidir.

Button



▪ PerformClick() metodu: 

▪ Butonların çalışması için üzerine tıklamak gerekir. Ancak PerformClick() metodu ile buton tıklanmış 

gibi bir etki sağlanır. 

▪ Image Özelliği: Butonların üzerine resim 

yerleştirmek için kullanılır. 

Button



▪ Zengin metin kutusu anlamına gelmektedir. Normal metin kutusundan farklı olarak alt satıra da 

yazmaya imkan vermektedir.

▪ Kod yapısı olarak Lable veya TextBox ile aynı yapıda kullanılmaktadır.

RichTextBox



Maskeli metin kutusu anlamına gelir. Güçlü tasarımlar konusunda çok sıklıkla kullanılır. Belirli bir formatta alınması

gereken veri girişi için kullanılır. Alabileceği değerler aşağıdaki görselde görünmektedir.

MaskedTextBox



MaskedTextBox



▪ Kontrol Kutusu, kullanıcıya birden çok seçeneği seçme imkanı sağlar. Checked özelliği kontrol 

kutusunun seçilip seçilmediğini kontrol eder. Seçili ise , true değilse false değerini alır. 

CheckBox



▪ RadioButton kontrolü CheckBox’tan farklı olarak birkaç seçenekten sadece birini seçme imkanı 

veren bir onay kontrolüdür. 

▪ Bu kontrolün tek başına kullanılması anlamsızdır. Bir kaç seçenekten birini seçme imkanı veren bir 

kontrol olduğu için en az iki tane birlikte verilmelidir. 

▪ Formda düğmelerden biri seçildiğinde seçilmiş olan kendiliğinden kalkacaktır. 

▪ GroupBox kontrolleri sayesinde farklı seçim butonları yapabilirsiniz. 

RadioButton



▪ Bu kontrolün özellikleri CheckBox’a çok benzemektedir. CheckBox’ta olduğu gibi; 

▪ Appearance özelliği ile komut düğmesi görünümüne sahip RadioButton düğmeleri oluşturulabilir.

▪ Text özelliği ile içindeki metin yazılabilir.

▪ TextAlign özelliği ile içindeki metnin yerleşmesi 

belirlenebilir.

▪ Image özellikleri ile içinde resim gösterilebilir.

▪ CheckAlign özelliği ile seçenek düğmesi sola, 

sağa alınabilir.

RadioButton



▪ Açılır liste üzerinden sunulan seçenekler arasından seçim

yapılmasına olanak sağlayan araçtır. 

▪ Listelenen öğeler açılan bir kutuda görüntülenir ve

listeden en fazla bir tane öğe seçilebilir. 

▪ Combobox’ın Items özelliği kullanılarak açılır

listeye eleman eklenebilir.

ComboBox



▪ Sayfa içerisinde kodlar ile ComboBox a eleman eklenebilir. 

ComboBox



ComboBox



▪ Bu kontrol tek başına değil, diğer kontrolleri gruplamak için kullanılır. Kontrolleri bu GroupBox ile 

gruplamanın birçok avantajı vardır. 

▪ GroupBox içine yerleştirilen kontroller, GroupBox’a bağımlıdırlar ve konumları bu çerçeve dışına 

taşamaz. Özellikle birkaç kontrolü birden görünür ya da görünmez yapmak için hepsinin Visible

özelliğini tek tek değiştirmek yerine çerçevenin Visible özelliğini değiştirilerek çerçeve içindeki tüm 

kontroller aynı anda değiştirilebilir. 

▪ Her bir kontrol tek tek taşınmak yerine çerçeve 

taşınır. Çerçevelerin buna benzer pek çok faydaları 

vardır. Ayrıca RadioButton' ların gruplanmasında 

çerçeve kullanmak kaçınılmaz olabilir. 

GroupBox



▪ Aşağıdaki form dizaynında aile bilgileri bölümünün medeni hali bekar olanlar için gösterilmemesi, 

mezun olduğu fakülte bölümünün ise sadece öğrenim durumu üniversite olması durumunda 

gösterilmesi gerekir. Aile bilgileri ve mezun olduğu fakülte içindeki bütün kontrolleri tek seferde 

gizleyip, göstermek için sadece onun içinde bulunduğu GroupBox kontrolünü gizleyip göstermek 

yeterlidir. 

Örnek



▪ Kullanılacak grupları kontrol etmek, üzerinde daha rahat işlem yapabilmek için bir arada tutan bir 

toolbox aracıdır. Panel üzerine istediğimiz toolbox aracını rahatça bırakabilir üzerlerinde işlem 

yapabiliriz. GroupBox gibi ayarlama yapan bir kontroldür. GroupBox’a göre en büyük artısı kaydırma 

çubuklarını (AutoScroll) desteklemesidir. 

Panel



▪ Kullanıcıya sunulan seçeneklerin bir liste halinde görünmesini sağlar. Liste kutusundan istenen 

sayıda öğe seçilebilir. 

ListBox



▪ Kod ortamında ListBox'a eleman ekleme 

ListBox



▪ AddRange() metodu: Birden fazla eleman bir seferde listBox nesnesine ekler. String bir 

dizinin elemanlarını da ekleyebilirsiniz. 

listBox2.Items.AddRange(listBox1.Items); 

listBox1.Items.AddRange(string dizi_adı); 

▪ CopyTo() metodu: listBox’ın içeriğini bir dizi değişkene aktarır.

string[] sehir; sehir=new string[3]; 

listBox1.Items.CopyTo(sehir,0); 

▪ Insert(sıra_no, eleman) metodu: İstediğimiz bir sıraya eleman yerleştirmek için

kullanılır.

listBox1.Items.Insert(1, "eleman"); 

▪ Remove() metodu: Listbox’tan bir eleman silmek için kullanılır.

listBox1.Items.Remove("eleman"); 

ListBox



▪ Clear() metodu: Liste kutusunu tamamen boşaltmak 

▪ Contains(string) metodu: Liste içerisinde bir elemanın olup olmadığını kontrol eder varsa true yoksa 
false değeri geri döner.

listBox1.Items.Contains("a"); 

▪ FindStringExact(string) metodu: Contains ile aynı işleve sahip fakat elamanın ilk geçtiği index
numarasını geri döndürür. 

listBox1.FindStringExact("a"); 

▪ Count Özelliği: Liste kutusundaki elaman sayısını verir. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++) 
{

MessageBox.Show(""+listBox1.Items[i]); 
} 

} 

ListBox



▪ Text Özelliği: Liste kutusundaki seçilen elamanın değerini döndürür. 

▪ SelectedIndex Özelliği: Liste kutusundaki elamanının indis numarasını verir. 

ListBox



▪ SelectedIndexChanged() metodu: Liste kutusundan herhangi bir eleman seçildiğinde çalışan 

olaydır. 

ListBox



ListBox



ListBox



▪ Tedarikçiden alınacak ve stokta bulunan ürünleri listelemek ve alım satım işlemi yapmak için ListBox

kontrolleri kullanma. 

Örnek



▪ Liste kutusunun tüm özellik, metot ve olaylarını alır ve listedeki öğelerin işaret kutusu ile 

gösterilmesini sağlar.

CheckedListBox



CheckedListBox



▪ Kategori başına stoktaki ürün toplamının gösterildiği bir uygulamada listelenen kategorileri seçmek 

için CheckedListBox kullanımı

Örnek



▪ Listview gelişmiş bir listeleme kontrolüdür. Listbox’ta olduğu gibi içine elemanlar eklenebilir, her 

elemana bir resim verilebilir ve listedeki elemanlar farklı biçimlerde listelenebilir. 

▪ Form uygulamasına Listview özelliği eklendikten sonra Properties -> View kısmından Details

seçeneğini seçerek oluşturulacak sütunlar görüntülenir.

ListView



▪ Listview içerisindeki verileri sütunlar halinde gruplamak için Properties/Columns (Collection) 

seçeneği seçilir ve sütun ifadeleri girilir.

▪ Sütunlar içerisinde görülecek ifadeler için de Items (Collection) seçeneği seçilip ifadeler girilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken şey birinci sütuna gelecek ifadeyi ekledikten sonra bu pencerede 

iken diğer sütunlara gelecek ifadeler için SubItems (Collection) seçeneğini kullanmaktır.

ListView



▪ Listview’a kodlama yoluyla da ekleme yapılabilir. 

ListView



▪ Şayet aşağıdaki kod eklenirse Listview’daki sıralama alfabetik olarak yapılır. 

ListView



▪ Project - > Add Windows 

Forms tıklanarak projeye yeni

form eklenebilir.

Yeni Form Ekleme



Formlar Arası Bilgi Aktarımı



Formlar Arası Bilgi Aktarımı

Form1

Form2
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