
Ad-Soyad.................................................................. No.........................................MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, 
İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) FİNAL SINAVI, 12.01.2015 @Doğru şıkkın içini taşırmadan düzgünce karalayarak 
doldurunuz  , çarpı ve tik işareti kullanmayınız. @Şeffaf şablonla okunacaktır. @Şıkların dışındaki alanlarda karalama yapabilirsiniz.  

@Çözdüğünüz soruları çizebilirsiniz. @ Sınavda gruplar vardır, soruların yerleri ve şıkları farklıdır. @ Süre 60 dakikadır. Başarılar dilerim. @ İ.Çayıroğlu 
@ Aşağıda verilen Öğrenciler tablosuna göre "SELECT ID FROM Ogrenciler WHERE BolumID=1 AND (Ad='Ali' OR Ortalama>60)" 

sorgusu hangi sonucu verir? ©12 ©13 ©17 ©20 © 12,17 © 12,20 ©13,20 © 17,20 © Şıklarda yok. @ Aşağıda verilen Öğrenciler tablosuna göre "SELECT 

Soyad FROM Ogrenciler WHERE Soyad LIKE '_A%' " sorgusu hangi sonucu verir? ©Ak ©Yılmaz ©Polat ©Çakır ©İçinde “a” geçen tüm soyadları 
getirir. ©Şıklarda yok. @ Aşağıda verilen Öğrenciler tablosuna göre "SELECT COUNT(Ortalama) FROM Ogrenciler WHERE Ortalama>=60" 

sorgusu hangi sonucu verir? ©1 ©2 ©3 ©4 ©5 ©6 ©7©8©Şıklarda yok. @ Aşağıda verilen Öğrenciler tablosuna göre "SELECT SUM(Vize) FROM 
Ogrenciler WHERE BolumID=2 GROUP BY BolumID" sorgusu hangi sonucu verir? ©157 ©134 ©123 ©57 ©100 ©34 ©23 ©8 ©Şıklarda yok.  
@ Aşağıda verilen Öğrenciler tablosuna göre "SELECT ROUND(Ortalama,0) FROM Ogrenciler WHERE Vize>60 AND Final<50 AND 

LEN(Ad)>5" sorgusu hangi sonucu verir? ©64 ©53 ©56 ©38 ©65 ©78 ©67 ©64 ©72 ©Şıklarda yok. @ Hangisi SQL sorgularında bilgileri getirirken 
“Benzersiz” olarak getirir. ©Validate ©Require ©Compare ©Operator ©Distinct @ Hangisi SQL sorgusunda metni küçük harfe çevirir. ©MIN() ©LOW() ©NOW() 
©AVG() ©SMALL() ©UCASE() ©LCASE() @ Hangisi Asp.Net formlarını doldururken İlgili Textbox’ın doldurulmasını Zorunlu tutar. ©RequiredFieldValidator 
©RegularExpressionValidator © CompareValidator ©ControlToValidate ©CustomValidator @ Hangisi Asp.Net formlarını doldururken kullanılan validatörün 
Butona tıklandığında aktif olmasını sağlamak için ayarlanması gereken özelliktir. ©ControlToValidate ©ValidationGroup ©InitialValue ©SetFocusOnClick 
©ValidationExpression  @ “Asp.Net sayfası yüklenirken Form Load () kısmında komutların ilk açılışta çalışmasını istersek kodlar hangi blok yapısı içine 
yazılmalıdır. © if (IsPostBack==true){...} © if (PostBack!=true){...} © if (!PostBack){...} © if (IsPostBack){...} © if (IsPostBack!=true){...}  @Hangisi Veritabanından 
bilgileri getirirken parçalı olarak taşımamızı sağlayan nesnedir?  ©OleDbDataReader ©OleDbConnection ©OleDbCommand ©GridView ©DropDownList 
@”Web.config” için hangi ifade doğrudur. ©Server ayarlarının yapıldığı dosyadır. ©Web sitesinin açılış sayfasıdır. ©Asp.net içinde kullanılan bir komuttur. 
©Sitenin genel ayarlarının yapıldığı dosyadır ©Kullanıcıların yetkilerini kontrol eden dosyadır @ Access veritabanı işlemleri için projemize hangi kütüphaneyi 
eklemeliyiz? ©using System.Collections; ©using System.Configuration; ©using System.Data; ©using System.Linq; © using System.Web; ©using 
System.Data.OleDb;  @Hangisi açık gri (gümüş) bir renk verir? ©#c0c0c0 ©#808080 ©#800000 ©#000080 ©#008000 ©#000000 ©#303030 @Hangisi gridview 
içinde genel olarak kullanabileceğimiz sütun tipidir? ©BoundField ©TemplateField ©FooterTemplate ©EditItemTemplate ©ItemTemplate ©ButtonField 
©HyperLinkField ©CommandField ©ImageField @Hangisi gridview içinde genel sütun tipi kullanılırken ilk açılışta gösterilecek bilgilerin kullanıldığı etiketi ifade 
eder? ©BoundField ©TemplateField ©FooterTemplate ©EditItemTemplate ©ItemTemplate ©ButtonField ©HyperLinkField ©CommandField ©ImageField 
@Hangisi sıralama ile ilgili işlemlerde karşılaşmayacağımız bir ifadedir. ©AVG() ©ASC ©DESC ©OnSorting ©AllowSorting @Gridview’de genel sütun tipi 
kullanılırken ”AutoGenerateColumns=false” yapılmalıdır. ©Doğru ©Yanlış @ GridView de kullanılan sütun tiplerinden hangisi hem “Label” hem de “TextBox” gibi 
davranışa otomatik olarak sahip olur. © BoundField © DataField © ItemTemplate © TemplateField © CommandField ©HyperLinkField ©ImageField 
@ DropDownList nesnesine tıklandığında servera gitmesi için hangi özelliği ayarlanmalıdır. ©CauseValidation=”True” ©AutoPostPack=”True” 
©DataValueField=”True” ©EnableViewState=”True”  @ NavigateURL hangi nesnenin bir özelliğidir? © Button © LinkButton ©ImageButton  © HyperLink © <a 
href> @ <a href> Asp.net nesnesine ait bir etikettir ©Doğru ©Yanlış @ MasterPage sayfası kullanılırken İçerik sayfasının görüntüleneceği yeri belirleyen etiket 
hangisidir. © ContentPlaceHolder © CodeFile © PlaceHolder © Panel © ContentHolder  @Html etiketleri  “.aspx” uzantılı sayfalarda kullanılırken etiket içinde 
(runat=”server”) ifade geçmelidir yoksa, server bu kodları çalıştıramaz. ©Doğru ©Yanlış @ Request.QueryString["A"]; ifadesi nerede kullanılır? © 
Session[“A”] içindeki bilgileri almak için © Cookies[“A”] içindeki bilgileri okumak için © Link yoluyla başka bir sayfadan gelen “A” değişkeni içindeki bilgileri 
okumak için © “A” yerine yazılacak sorguyu çalıştırmak için © A yerine yazılacak sayfaya adresine gitmek için  @ Şifre girişi yapan kullanıcının, sayfalar arasında 
gezerken her seferinde doğru kişi olup olmadığını anlamak için, kişinin bilgisayarına atılan küçük bir dosya için hangi kod kullanımı doğrudur. 
©Request.QueryString["B"]; ©Session[“C”]="D"; ©Response.Write("E"); ©Response.Cookies.Add(F); ©Response.Redirect("A.aspx"); @ Sayfanın altında verilen 
1. NUMARALI KODLAR da textbox1’e 4 yazılırsa, textbox2’den hangi sonuç alınır? © 1 © 4 © 6 © 12 © 24 © 48 @Sayfanın altında verilen 2 NUMARALI ÇIKTI 

sorusunda hangi  seçenek şu kodların çıktısıdır (işaretlemeyi  aşağıda yerinde yapınız!). Response.Write("<ol type='a'> <li>*A <li>*B <li>*C 
</ol>"); @Sayfanın altında verilen 3. NUMARALI KODLAR ın çıktısı nasıl olur? © MEKATRONİK © MEKAT © MEKA © TRONİK © RONİK  ©0123 ©01234 
©0123456789 @ Sayfanın altında verilen 4. NUMARALI KODLAR ın çıktısı nasıl olur? ©0 ©1 ©10 © 40 ©45 ©54 ©55 ©hiçbiri @ Sayfanın altında verilen 5. 
NUMARALI KODLAR ın çıktısı nasıl olur? (Cevabınızı soru üzerinde ilgili yere yazın) @ Sayfanın altında verilen 6. NUMARALI KODLAR ın çıktısı nasıl olur? 
(Cevabınızı soru üzerinde ilgili yere yazın) @ Sayfanın altında verilen 7. NUMARALI KODLAR ın çıktısı nasıl olur? (Cevabınızı soru üzerinde ilgili yere yazın) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. NUMARALI KODLAR 
 
string C = null; int i = 0; 

string A = "MEKATRONİK"; 

string[] B = A.Split('T'); 

for (i = 0; i < B[0].Length; i++) 

{ 

C = C + i.ToString(); 

} 

Response.Write(C); 

4. NUMARALI KODLAR 
protected void Button1_Click(object 

sender, EventArgs e) 

{ 

 int A = 10; int B=0; 

 for (int i = A; i > 5; i--) 

 {  

   B = B + i;  

 } 

 Response.Write(B.ToString()); 

} 

6. NUMARALI KODLAR 
for (int i = 2; i <= 3; i++) 

{ 

  for (int j = 1; j <= 3; j++) 

  { 

   listBox1.Items.Add(i + "^" + j + 

"=" + Math.Pow(i, j)); 

  } 

listBox1.Items.Add("-------"); 

} 

 
 
 

2. NUMARALI ÇIKTI SORUSU 

 

 
 

Not: işaretlemeyi burada © 

simgesi üzerinde yapınız! 

1. NUMARALI KODLAR 
int A = 

Convert.ToInt32(textBox1

.Text); 

int B = 1; 

for (int i = 1; i <= A; 

i++) 

B = B* i; 

textBox2.Text = 

B.ToString(); 

5. NUMARALI KODLAR 
string A = textBox1.Text; 

int B = A.Length; 

string C; 

  for (int i = 3; i <= B; i++) 

  { 

  C = A.Substring(B - i, 1); 

  textBox2.Text = textBox2.Text 

+ C; 

  } 

  

 
 

7. NUMARALI KODLAR 
private void 

button1_Click(object 

sender, EventArgs e) 

{ 

 A(9); 

} 

 

public void A(int a) 

{ 

 listBox1.Items.Add(a); 

 a--; 

  if (a > 4) 

  { 

  A(a);  
  } 

} 
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3. NUMARALI KODLAR 
 
string C = null; int i = 0; 
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sender, EventArgs e) 
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Not: işaretlemeyi burada © 

simgesi üzerinde yapınız! 

1. NUMARALI KODLAR 
int A = 

Convert.ToInt32(textBox1

.Text); 

int B = 1; 

for (int i = 1; i <= A; 

i++) 

B = B* i; 

textBox2.Text = 

B.ToString(); 

5. NUMARALI KODLAR 
string A = textBox1.Text; 

int B = A.Length; 

string C; 

  for (int i = 3; i <= B; i++) 

  { 

  C = A.Substring(B - i, 1); 

  textBox2.Text = textBox2.Text 

+ C; 

  } 

  
 
 

7. NUMARALI KODLAR 
private void 

button1_Click(object 

sender, EventArgs e) 

{ 

 A(9); 

} 

 

public void A(int a) 

{ 

 listBox1.Items.Add(a); 

 a--; 

  if (a > 4) 

  { 

  A(a);  
  } 

} 

 

 
 


