
 

 

Ana Main Kodları 

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları 

biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ 

package javaapplication1; 

public class JavaApplication1 {    

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println("Personel Sınıfı\n\n");  

        Personel pers=new Personel();           /*Personel Sınıfından pers adında nesne oluşturduk*/  

        pers.set_AdSoyad("Bahadır Telef");      

 /*pers nesnesi ile set metodu yardıymıyla personel sınıfındaki özelliğe deger gönderdik*/ 

        pers.set_Email("bahadırtelef@x"); 

        pers.set_Id(1); 

        pers.set_sifre("123456789");  

        System.out.println("Ad Soyad :"+pers.get_AdSoyad());        

 /*pers nesnesi ile get metodu yardımıyla personel sınıfından değer aldık*/ 

        System.out.println("Email :"+pers.get_Email()); 

        System.out.println("Şifre :"+pers.get_Sifre()); 

        System.out.println("İd :"+pers.get_Id());  

        System.out.println("-------------------");  

        pers.yazdır();      /*pers nesnesini kullanarak Personel sınıfında ki yazdır metodunu çağırdık*/  

        System.out.println("\n\nArGe Sınıfı\n\n");  

        ArGe argepers=new ArGe();        /*ArGe Sınıfından argepers adında nesne oluşturduk*/  

            argepers.set_AdSoyad("Çağlar Telef");      /*argepers nesnesi ile set metodu yardıymıyla ArGe 

sınıfındaki özelliğe deger gönderdik*/ 

            argepers.set_Email("caglartelef@x"); 

            argepers.set_Id(1); 

            argepers.set_sifre("12345"); 



 

 

            argepers.set_gorev("Kıdemli Yazılım Uzmanı"); 

            argepers.set_yil(3); 

        

            System.out.println("Ad Soyad: "+argepers.get_AdSoyad());  /*argepers nesnesi ile get metodu 

yardımıyla ArGE sınıfından değer aldık*/ 

            System.out.println("Email: "+argepers.get_Email());  

            System.out.println("-------------------");  

            argepers.yazdır();   

/*argepers nesnesini kullanarak Personel sınıfında ki yazdır metodunu çağırdık*/ 

    }} 

Personel Sınıfı Kodları 

package javaapplication1; 

/* 

Projects bölümünden Source Packages ve  

paket adınında sağ tık new daha sonra new class'a tıklayarak 

class a isim vererek oluşturduk. 

*/ 

public class Personel /* Personel Adında sınıf oluşturduk*/ 

{ 

        private int id;             /*Personel Sınıfına özellik tanımladık*/ 

        private String adSoyad;     /*Personel Sınıfına özellik tanımladık*/ 

        private String email;       /*Personel Sınıfına özellik tanımladık*/ 

        private String sifre;       /*Personel Sınıfına özellik tanımladık*/  

        public Personel(){}         /*Personel Sınıfına boş yapıcı metot tanımladık*/  

        public Personel(String adSoyad,String email, String sifre)  

/*Personel Sınıfına parametre alan yapıcı metot tanımladık*/ 

        { 



 

 

            this.adSoyad=adSoyad; 

            this.email=email; this.sifre=sifre; } 

         

         

        public double get_Id()          /*Personel Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return id; 

        } 

         

        public void set_Id(int a)       /*Personel Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 

             this.id=a; 

        }  

        public String get_AdSoyad()        /*Personel Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return adSoyad; 

        } 

        public void set_AdSoyad(String a)   /*Personel Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 

            this.adSoyad=a; 

        }  

        public String get_Email()           /*Personel Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return email; 

        } 

        public void set_Email(String a)     /*Personel Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 



 

 

             this.email=a; 

        }  

        public String get_Sifre()           /*Personel Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return sifre; 

        } 

        public void set_sifre(String a)     /*Personel Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 

            this.sifre=a; 

        }  

        public void yazdır()                /*Personel Sınıfına yazdır metodu tanımladık*/ 

        { 

            System.out.println("Ad Soyad: "+get_AdSoyad()+"\nEmail: "+get_Email()+"\nŞifre: 

"+get_Sifre());        

 }} 

ArGe Sınıfı Kodları 

package javaapplication1; 

/* 

Projects bölümünden Source Packages ve  

paket adınında sağ tık new daha sonra new class'a tıklayarak 

class a isim vererek oluşturduk. 

*/ 

public class ArGe extends Personel  

/*Personel sınıfında ArGe isminde bir sınıf extends ettik 

Artık personel sınıfının tüm özellik ve metotlarını kullanabiliriz  

ama personel sınıfı ArGe sınıfına erişemez. */ 

{ 



 

 

         private String gorev;          /*ArGe Sınıfına özellik tanımladık*/ 

         private int yil;               /*ArGe Sınıfına özellik tanımladık*/      

     

    public ArGe(){}                 /*ArGe Sınıfına boş yapıcı metot tanımladık*/ 

     

         public ArGe(String gorev,int yil)      /*ArGe Sınıfına parametre alan yapıcı metot tanımladık*/ 

        { 

            this.gorev=gorev; 

            this.yil=yil; 

        } 

        public String get_gorev()           /*ArGe Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return gorev; 

        } 

        public void set_gorev(String a)     /*ArGe Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 

            this.gorev=a; 

        } 

        public int get_yil()                /*ArGe Sınıfına get metodu tanımladık*/ 

        { 

            return yil; 

        } 

        public void set_yil(int a)          /*ArGe Sınıfına set metodu tanımladık*/ 

        { 

            this.yil=a; 

        }  

   @Override 



 

 

        public void yazdır()            

                /*ArGe Sınıfına yazdır metodu tanımladık ve  

                bu metot personel sınıfında ki yazdır metotu ile aynı 

                isimde olduğu için bu metotun çalışmasını istediğimiz 

                için başına override yazdık. 

                */ 

        {  

          System.out.println("Ad Soyad: "+get_AdSoyad()+"\nEmail: "+get_Email()+"\nŞifre: 

"+get_Sifre()+"\nGörev: "+get_gorev()+"\nYıl: "+get_yil()); 

        } } 

 

/*Aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmeniz gerekir.*/ 

 


