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KONTROLLER-II 

 NumericUpDown Kontrolü 

 PictureBox Kontrolü 

 RichTextBox Kontrolü 

 ToolTip Kontrolü 

 Web Browser Kontrolü 

 ContextMenuStrip Kontrolü 

 MenuStrip Kontrolü 

 ToolStrip Kontrolü 

 Timer Kontrolü 

 ProgressBar Kontrolü 

 

 

 



 

NumericUpDown Kontrolü: Aşağı yukarı okları kullanılarak 

değerin artırılıp azaltıldığı ve sayısal bir değer alınan bir kontroldür. 

 
 Value: içerisindeki değer decimal tipindedir. Kontrol içindeki değeri okumamızı 

sağlar. 

 Minimum: Girilebilecek minimum değer 

 Maximum: Girilebilicek maximum değer 

          



PictureBox Kontrolü 

 





RichTextBox Kontrolü: Textbox ile aynı özelliklere sahiptir.  

Bir nevi MultiLine özelliği açık olan Textbox demektir. 

 



 

ToolTip Kontrolü: Kontrollere ipucu eklemek için kullanılır. 

Genellikle mouse imleci kontrol üzerine geldiğinde çalışır 

 



Web Browser Kontrolü: Günlük hayatta 

kullandığımız tarayıcılarla aynı işi yapar. 

 Document: Mevcut html kodlarını çalıştırır. 

 Url: Sayfa isminin alınıp döndürülmesini sağlar 

 ScrollBarsEnabled: Kaydırma çubuklarının aktifliğini ayarlar 

 GoHome: Ana sayfaya geri gidilir. 

 Stop: Navigate işlemini sonlandırır. 

 







ContextMenuStrip Kontrolü: Kontrollere sağ tuş 

özelliği eklemek için kullanılır. 

 Item: Menü öğelerine erişimi sağlar 

 Checked: Menü öğelerinin yanında check işaretinin olup 

olmamasını ayarlar. 

 DefaultItem: Varsayılan menü öğesini belirler. 

 ShortcutKeys: Kullanılacak kısayol tuşlarını belirler. 

 ShowShortcutKeys: Kısayol tuşlarının kullanılıp 

kullanılmayacağını belirler. 
 
 



MenuStrip Kontrolü: Menü dizaynı yapmak için kullanılır. Bu 

kontrolün özellikleri ContextMenuStrip ile aynıdır. 

 



ToolStrip Kontrolü: Form ekranının üst kısmında araç 

çubuğu oluşturmak için kullanılır. 





Timer Kontrolü: 

 İstediğimiz  komutların belirlediğimiz zaman aralığında 

tekrarlamasını istiyorsak timer kullanabiliriz. 

 İnterval Özelliği: Timer’ın çalışacağı zaman bölümüdür. 

Zaman mili saniye cinsindedir.  Mesela her 1 saniyede kodları 

çalıştırmak istersek interval 1000, her 2 saniyede kodları 

çalıştırmak için interval’i 2000 yapmamız gerekir. 

 Enabled Özelliği: Değeri true ise timer’ın çalışmasını, false 

ise durdurulmasını sağlar. 

 Tick Olayı : Bu olaya yazılan kodlar interval ile belirlenen  

zamanda tekrar edilir. 





ProgressBar Kontrolü: 

 Maximum Özelliği: Progressbar’ın maksimum 

alacağı değeri belirler. Varsayılan değeri 100′dür. 

 

 Minimum Özelliği: Progressbar’ın minimum alacağı 

değeri belirler. Varsayılan değeri sıfırdır. 

 

 Value Olayı : Progressbar’ın gözüken değeridir. 

 

 Step: Artış değeridir. 

 




