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Ders İzlencesi
Hafta Modüller/İçerik/Konular

1. Hafta Visiual Studio Kurulumu ve Çalışma Ortamı

2. Hafta Method, Function ve Araçlar

3. Hafta Araç kutusu , Özellikleri ve Bazı Araçların 

Kullanımı

4. Hafta

5. Hafta

6. Hafta

7. Hafta

8. Hafta

9. Hafta

10. Hafta

11. Hafta

12. Hafta

13. Hafta

14. Hafta
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Bu Ünitede Ele Alınan Konular

 Properties (Özellikler) Paneli 

 Events (Olaylar) Peneli

 ToolBox (Araç Kutusu)

 Button

 Label

 TextBox

 CheckBox

 CheckedListBox

 RadioButton

 ListBox

 ComboBox Kullanımı Ele Alınmaktadır.
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Araç Kutusu (ToolBox) Kullanımı
ToolBox yada araç kutusu tasarım yapmak istediğimiz tüm bileşenlerin 

bulunduğu listedir. Bu listeden kullanmak istediğimiz elemanı çalışma alanına 

sürükleyerek veya çift tıklayarak form ekranımıza yükleyebiliriz. Araç 

kutumuza geldiğimizde hiçbir elemanı göremiyorsak bu form(design) 

ekranında değil kod ekranında olduğumuz için olabilir. Tasarım ekranına 

geçince araçlar aktif olacaktır.

Araç kutusunda bulunan tüm araçların kendine ait fiziksel özelliklerinin 

yapıldığı bir properties (özellikler) ekranı vardır. Buradan nesnelerin renkleri, 

arkaplan renkleri boyutları, gizlilik, etkinlik

gibi bir çok özelliği ayarlanabilir. 

Yine her bir araç için properties sekmesinde 

şimşek resmine tıklayarak events (olaylar) 

sekmesine geçilebilir. Her araca ait 

Programların yazılabileceği olaylara ait 

fonksiyonlar bu sekmede bulunur. Örneğin bir 

butonun tıklama click olayını bu events

sekmesinden seçerek butona tıkladığımızda 

çalışacak kodları yazabiliriz.
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Araç Kutusu (ToolBox) Kullanımı
Araç kutusunda bulunan bütün 

araçlara ait bazı ortak properties

(fiziksel özellikler) ve Events (olaylar) 

vardır. Her bir araçta tek tek 

bunlardan bahsetmemek için her 

araçta bulunan ortak özelliklerin 

kullanımından genel olarak 

bahsedeceğiz. Aynı şekilde ortak 

event (olayların) kullanımından da 

öncelikle bahsedeceğiz.

Burda bahsedeceğimiz özellikler her 

araç için aynı şekilde kullanılabilir.

Yanda butona ait ve diğer araçlarda

da bulunan bazı özellikler görülüyor.
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Tüm araçlarda bulunan özellikler şu şekilde 

listelenebilir.

Şimdi bu özellikleri birer örnekle inceleyelim tüm 

özellikleri  aynı şekilde diğer araçlar için kullana 

bilirsiniz
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Tüm Araçlarda Bulunan Genel Özellikler

Name ForeColor Text

BackColor Locked TextAlign

BorderStyle MinimumSize Visible

Enebled MaximumSize Size

Font RightToLeft Location



Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Name: Bu özellik her bir nesne için ayrıdır. Nesneye kod 

ile ulaşmak için kullanılan bir değişken özelliğini taşır. Bu 

sebeple bir aracın Name özelliğini değiştirirken değişken 

yazım kurallarına göre değiştirmek önemlidir. Şimdi bir 

örnekle inceleyelim. Normalde bir butonun ismi button1 

iken bu butonun özelliklerine;

button1.Text = "Tıkla";

Kodu ile erişirken Name ‘ini "Ali" diye değiştirdiğimizde 

artık;

Ali.Text = "Tıkla";

Şeklinde ulaşabiliriz. Artık button1 Ali ismini almıştır ve tüm 

özellikleri bu şekilde kontrol edilir.  
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı

BackColor: Bu özellik her bir nesne 

için nesneye ait arkaplan rengini 

değiştirmede kullanılır. Şimdi bir 

örnekle inceleyelim. Butonun arkaplan

rengini değiştirelim. Bu işlemleri kod ile 

yapabileceğimiz gibi Properties

sekmesinden de yapabiliriz.

button1.BackColor = Color.Red;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
BorderStyle: Bu özellik her bir nesne için nesneye ait 

Kernarlık Sitilini değiştirmede kullanılır. Her nesnede 

bulunmayabilir. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Bu işlemleri 

kod ile yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

textBox1.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;

textBox2.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
textBox3.BorderStyle = BorderStyle.None
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Enebled: Bu özellik her bir nesneyi pasif veya aktif 

duruma getirmek için  kullanılır. Eğer false ise nesneyi 

görebilirsiniz ama çalışmaz. Şimdi bir örnekle inceleyelim. 

Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz gibi Properties

sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.Enabled = false;

textBox2.Enabled = true;
button1.Enabled = false;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Font: Bu özellik her bir nesnenin yazı ailesini, boyutunu, 

sitilini kalınlığını değiştirmek için  kullanılır. Şimdi bir 

örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz 

gibi Properties sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.Font = new Font("Tahoma",16, FontStyle.Italic);

textBox2.Font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold);
button1.Font = new Font("Meiryo", 9, FontStyle.Underline);
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
ForeColor: Bu özellik her bir nesnenin yazı rengini 

değiştirmek için  kullanılır. Şimdi bir örnekle inceleyelim. 

Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz gibi Properties

sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.ForeColor = Color.Red;
button1.ForeColor = Color.Yellow;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı

Locked: Bu özellik her bir nesnenin boyutlarının 

değiştirilmesini ve yerinin değiştirilmesini 

engellemek için  kullanılır. True olduğunda nesne 

kilitlenir ve tasarım ekranında bile hareket edemez 

boyutu değiştirilemez. Şimdi bir örnekle 

inceleyelim. Bu işlemlemi sadece Properties

sekmesinden yapabiliriz.
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
MinimumSize: Bu özellik her bir nesnenin alabileceği en 

küçük boyutu gösterir. Kullanıcı ne kadar nesneyi 

küçültmeye çalışsa da sizin verdiğiniz boyuttan küçük 

olamaz. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile 

yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

button1.MinimumSize = new Size(250, 24);
textBox1.MinimumSize = new Size(150, 50);
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
MaximumSize: Bu özellik her bir nesnenin alabileceği en 

büyük boyutu gösterir. Kullanıcı ne kadar nesneyi 

büyütmeye çalışsa da sizin verdiğiniz boyuttan büyük 

olamaz. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile 

yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

button1.MaximumSize = new Size(250, 24);
textBox1.MaximumSize = new Size(150, 50);

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI   



Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
RightToLeft: Bu özellik Arapça gibi sağdan sola yazılan 

diller için form ekranını düzenler.Bu özellik sadece Form 

ekranında geçerlidir.Kapatma,büyültme,alta alma gibi 

simgeleri sola geçirerek Başlığı sağdan sola yazılır hale 

getirir.. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile 

yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

textBox1.RightToLeft = RightToLeft.Yes;
textBox2.RightToLeft = RightToLeft.No;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Text: Bu özellik araçların görünür adlarını değiştirmenize 

olanak sağlar label içinde yazanlar buton adları gibi. Şimdi 

bir örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile 

yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

textBox1.Text="Mutlu";
button1.Text = "Happy";
label1.Text = "Selamlar";
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
TextAlign: Bu özellik araçların görünür adlarının ve içlerindeki 

yazıların yataydaki konumlarını ayarlamamıza olanak sağlar. Textboxta

vardır buton ve labelda yoktur. Şimdi bir örnekle inceleyelim. Bu 

işlemleri kod ile yapabileceğimiz gibi Properties sekmesinden de 

yapabiliriz.

textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;
textBox2.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Visible: Bu özellik araçların görünür olup olmamalarını 

ayarlamamıza olanak sağlar. Şimdi bir örnekle inceleyelim. 

Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz gibi Properties

sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.Visible = false;
button1.Visible = true;
label1.Visible = false;
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Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Size: Bu özellik araçların width (genişlik) ve Height

(yükseklik) lerini ayarlamamıza olanak sağlar. Şimdi bir 

örnekle inceleyelim. Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz 

gibi Properties sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.Width = 200;
textBox1.Height = 50;
button1.Width = 300;
button1.Height = 20;

Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI   



Ortak Properties

(Özellikler) Kullanımı
Location: Bu özellik araçların sahnedeki X  ve Y 

konumlarını ayarlamamıza olanak sağlar. Şimdi bir örnekle 

inceleyelim. Bu işlemleri kod ile yapabileceğimiz gibi 

Properties sekmesinden de yapabiliriz.

textBox1.Location=new Point(200,30);
button1.Location = new Point(20, 30);
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Araç Kutusu (ToolBox) Kullanımı
Şimdi çoğu araçta ortak olarak 

bulunan ve çok sık kullanılan 

bazı events (olay) lara bakalım. 

Olaylar bir işlemin 

gerçekleşmesi için tanımlanmış 

metod veya fonksiyon 

parçalarıdır. Properties

ekranındaki şimşek simgesine 

tıklayarak seçili olan araca ait 

olayları görebiliriz. Buton 

üzerinde tanımlanmış olayların 

listesini yanda görüyorsunuz.
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Event (Olay) Kullanımı
Click : Click olayı bir nesneye tıkladığımızda gerçekleşir. 

Örneğin bir butona tıkladığımızda gerçekleşmesini 

istediğimiz olayları click eventine yazarız. Şimdi bir örnek 

yapalım. Butona tıkladığımızda  mesaj verdirmek için 

sahnemdeki butonu seçip properties event ekranından 

click olayına çift tıklayarak kodları yazalım

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
MessageBox.Show("Butona Tıkladın");

}
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Event (Olay) Kullanımı
KeyPress: KeyPress olayı bir nesne seçiliyken klavyede 

bir tuşa bastığımızda gerçekleşir. Örneğin bir form 

seçiliyken klavyede bir tuşa basınca gerçekleşmesini 

istediğimiz olayları KeyPress eventine yazarız. Şimdi bir 

örnek yapalım. Form üzerinde bir tuşa basınca  mesaj 

verdirmek için sahnemdeki formu seçip properties event

ekranından KeyPress olayına çift tıklayarak kodları 

yazalım

private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

{
MessageBox.Show("Klavyeye Bastın");

}
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Event (Olay) Kullanımı
MouseMove: MouseMove olayı bir 

nesnenin üzerine fare ile gelir gelmez 

gerçekleşir, tıklamamızı beklemez. 

Şimdi bir örnek yapalım. Buton üzerine 

fareyle gelince mesaj verdirelim
private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)

{
MessageBox.Show("Çekil Üstümden");

}
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Event (Olay) Kullanımı
SizeChanged: SizeChanged olayı bir nesnenin 

boyutlarını değiştirdiğimizde gerçekleşir. Şimdi bir 

örnek yapalım. Formun boyutunu değiştirince 

gelince mesaj verdirelim

private void Form1_SizeChanged(object sender, EventArgs e)
{

MessageBox.Show("Boyutunu değiştirdin");
}
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Event (Olay) Kullanımı
TextChanged: TextChanged olayı bir nesnenin 

içerisindeki yazıyı değiştirdiğimizde gerçekleşir. 

Şimdi bir örnek yapalım. TextBox içindeki yazıyı 

değiştirince gelince mesaj verdirelim

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

MessageBox.Show("Yazıyı Değiştirdin");
}
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Button Kullanımı
En çok kullandığımız araçlardan bir tanesi 

Butonlardır. 

Programınıza eklemek istediğiniz nesneyi toolbox

içinden seçerek ister sürükleyerek form üzerine 

bırakın, ister nesneye çift tıklayın, isterseniz de 

nesneye bir kez tıkladıktan sonra form üzerine 

tıklayarak çizin. Bütün yollarla nesneyi form üzerine 

ekleyebilirsiniz. 

Daha önceki sunumlarda saydığımız özellikleri 

buttonlar için uygulayabilirsiniz. Şimdi daha önce 

görmediğimiz butonlara özel birkaç özelliğe 

bakalım.
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Button Kullanımı
Bir formda Enter tuşuna basıldığında veya ESC 

tuşuna basıldığında otomatik olarak çalışan 

düğmeler yapabilirsiniz.

Bir düğmenin Enter tuşu ile çalışması için formun 

AcceptButton, ESC tuşu ile çalışması için 

CancelButton özelliğinden ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği ayarlamak için önceden butonları değil 

Formu seçmiş olmanız gerekir bu özellikler formun 

propertiesinde çıkar ancak diğer elemanları 

ayarlarsınız.
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Button Kullanımı
Örneğin formun 

propertiesinde

AcceptButton özelliğini 

ayarlayalım böylece 

button1 enter tuşuna 

basınca aktif olacaktır.

Aynı şekilde CancelButton

özelliğinede button2yi 

ayarlayalım
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Label Kullanımı
Kullanıcıya form üzerinde bilgi vermek için 
kullanılır. Bu nesneye kullanıcı tarafından bilgi 
girmek dışında text kutusuna çok benzer.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{
label1.Text = "Buton1 için Enter";
label2.Text = "Buton2 için ESC";

}
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TextBox Kullanımı
Textbox, kullanıcıdan veri almamızı ya da sisteme 
dışardan değer girmemizi sağlayan kontroldür.

TextBoxların PasswordChar özelliğine bir karakter 
girerek password girişi olarak kulanıldığında
ekranda görünmesini istediğiniz karakteri 
ayarlayabilirsiniz. Örneğin textboxa veri 
girdiğimizde * görünmesi için;
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CheckBox Kullanımı
Checkbox birçok seçenek arasından bir veya daha fazla seçim 

yapmamızı sağlayan araçtır. Mesela ilgi alanlarınızı 

sorduğumuzda bir yada daha fazla ilgi alanınız olabilir bunun 

gibi çoklu seçim yaptırmak istediğimiz yerlerde checkbox

nesnesini kullanırız.

Programınıza eklemek istediğiniz nesneyi toolbox içinden 

seçerek ister sürükleyerek form üzerine bırakın, ister nesneye 

çift tıklayın, isterseniz de nesneye bir kez tıkladıktan sonra form 

üzerine tıklayarak çizin. Bütün yollarla nesneyi form üzerine 

ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki resimde checkbox nesnesini 

görebilirsiniz.
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CheckBox Kullanımı
 Checked : CheckBox ın işaretli olup olmadığını belirten özellikdir. True/ 

False değerlerinden birini alır.

 CheckState : CheckBox ın başlangıçtaki durumunu belirten özelliktir. Unchecked/ 

Checked/ Indeterminate değerlerini alır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int s1, s2, sonuc;
s1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
s2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
if (checkBox1.Checked)
{

sonuc = s1 + s2;
MessageBox.Show(sonuc.ToString(), "Toplam");

}
if (checkBox2.Checked)
{

sonuc = s1 - s2;
MessageBox.Show(sonuc.ToString(), "Fark");

}
if (checkBox3.Checked)
{

sonuc = s1 * s2;
MessageBox.Show(sonuc.ToString(), "Çarpım");

}
if (checkBox4.Checked)
{

sonuc = s1 / s2;
MessageBox.Show(sonuc.ToString(), "Bölüm");

}
}
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Checked List Box Kullanımı
 CHECKED LİSTBOX KONTROLÜ: CheckedListBox kontrolü checkbox kontolü ile 

hemen hemen aynı ve checkboxların toplanmış bir listede bulunan halidir denilebilir.

 CheckedListBox’a eleman eklemek için üzerindeki üçgen işaretine tıklayarak Edit

İtems… komutunu vererek elemanları ekleyebiliriz veya properties penceresinden 

İtems özelliğini kullanarak da yapabiliriz.

 Aynı işlemi kod penceresinde checkedListBox1.Items.Add(“Geometri”);

 Komutunu vererek de yapabiliriz.

Örnek: CheckedListBox da seçili olanları listbox’a ekleyen programı yapalım.

listBox1.Items.Clear();

int esayisi = checkedListBox1.CheckedItems.Count;

for (int i = 0; i < esayisi; i++)

{

listBox1.Items.Add(checkedListBox1.

CheckedItems[i]);

}
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ListBox Kullanımı
 ListBox kontolu verilerimizi-bilgilerimizi alt alta sıralayan bir kontroldur.

ListBox Kontolunun Genel Özellikleri:

 Listbox1.Items : Listbox Kontrolünün veri-bilgi-eleman ile ilgili tüm işlemleri 

yapabildiğimiz en temel özelliğidir. Listbox1.Items. sonuna nokta koyduğumuz 

zaman elemanlarla ilgili özellik kodları gelmektedir.

Örnek:

Listbox1.Items.Count;

Gibi

ListBox1.Items.Add: Listbox'a veri eklemek için kullanılır.

Örnek:

listBox1.Items.Add('a');

listBox1.Items.Add(23);

listBox1.Items.Add(true);

listBox1.Items.Add("Galatasaray");

listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
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ListBox Kullanımı
 ListBox’a veri eklemek: Bir önceki sunumda anlatıldığı gibi listboxa kod ile veri 

eklenebileceği gibi Listbox üzerindeki ListBox Tasks simgesi tıklanarak, çıkan 

pencerede Edit Items seçilir. Çıkan Pencere veriler alt alta yazılarak işlem 

gerçekleştirilir.

Listboxdaki eleman sayısını Count özelliği ile alabiliriz.

int sayi= listBox1.Items.Count;

MessageBox.Show(sayi.ToString());
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ListBox Kullanımı
 ListBox’tan veri silmek: Listboxtaki seçili veriyi silmek için removeveya romoveat

özelliği kullanılır. RemoveAt parametresi ile index numarasını vererek Remove
parametresi ile text bilgisi verilerek kayıt silinebilir.

 listBox1.Items.RemoveAt(i);

 listBox1.Items.Remove(“Ali”); gibi

Listbox’taki tüm verileri silmek yada temizlemek için Clear özelliği kullanılır.

 listBox1.Items.Clear();

 Listbox elemanları üzerinde ayrı ayrı işlem yalpam: listBox1.Items[1] Dizinin 
belirtilen elemanı üzerinde işlem yapmamızı sağlar.

 textBox1.Text = listBox1.Items[1].ToString();

Items.IndexOf Özelliği: listbox’ta eleman aramak için kullanılır .Eğer belirtilen eleman 
var ise sıra numarasını ,  yok ise -1  değerini döndürür.

 label1.Text = listBox1.Items.IndexOf(textBox1.Text).ToString();

Textbox’a girilen değerin listbox’ın kaçıncı elemanı olduğunu gösterir.

Not: Elemanların sıra numaralarının sıfırdan başladığını unutmayın.
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ListBox Kullanımı
 Items.Contains Özelliği: listBox’ta eleman aramak için kullanılır. Eğer belirtilen 

eleman var ise true , yok ise false değerini döndürür.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

listBox1.Items.Add("İstanbul");

listBox1.Items.Add("İzmir");

listBox1.Items.Add("Ankara");

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

label2.Text = listBox1.Items.Contains(textBox1.Text).ToString();

}
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ListBox Kullanımı
 FindStringExact Özelliği: listBox’ta eleman aramak için kullanılır. Aynı indexof

özelliği gibidir ancak farklı olarak arama işlemi belirli bir elemandan sonra da 

başlatılabilir. Aynı elemandan iki tane var ise sonrakinin değeri dönebilir. Eğer 

belirtilen eleman var ise sıra numarasını , yok ise -1  değerini döndürür.

 Örnek : FindStringExact(“Mutlu”,3)  —>Mutlu kelimesini 4. (elemanların sıfırdan 

başladığını unutmayın.) elemandan itibaren başlayarak arar.(var ise sıra numarasını 

yok ise -1 değerini döndürür.)

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

listBox1.Items.Add("İstanbul");

listBox1.Items.Add("İzmir");

listBox1.Items.Add("Ankara");

listBox1.Items.Add("İstanbul");

listBox1.Items.Add("İzmir");

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

label2.Text = listBox1.FindStringExact(textBox1.Text,3).ToString();

}
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ListBox Kullanımı
 FindString Özelliği: listbox’ta eleman aramak için kullanılır .Eğer belirtilen metnin 

karakter sıraları listBox’taki harhangi bir  elemanın karakter sıraları ile eşleşiyorsa  ise sıra 

numarasını , yok ise -1  değerini döndürür. Bu arama türünde de FindStringExact ta 

olduğu gibi aramayı belirli bir elemandan sonra başlatabiliriz. Farkı Ankarayı aramak için 

an yazmakta yeterli olur an ile başlayan tüm elemanları bulur. Örnek ile daha iyi 

anlayacağınızı düşünüyorum.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

listBox1.Items.Add("İstanbul");
listBox1.Items.Add("İzmir");
listBox1.Items.Add("Ankara");
listBox1.Items.Add("İzmit");
listBox1.Items.Add("Antalya");
listBox1.Items.Add("İstanbul");
listBox1.Items.Add("İzmir");
listBox1.Items.Add("Ankara");

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

label2.Text = listBox1.FindString(textBox1.Text,2).ToString();
}
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ComboBox Kullanımı
 ComboBox kullanıcıya sunulacak liste elemanlarını açılan bir kutu içince sunan form elemanıdır. ComboBox

kullanımı ile ilgili örneğe geçmeden önce ComboBox’ın temel özelliklerinden bahsedelim. Listboxa ait özellikler 

bu araç içinde geçerlidir. Yani İndexOf, Contains, FindStringExact, FindString özelliklerini bu araç içinde aynı 

şekilde kullanabilirsiniz. Yine eleman ekleme, sileme ve temizleme işlemleride aynı şekilde yapılır. Bu araç listeyi 

açılır kutu şeklinde sunmaktadır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

MessageBox.Show("Seçtiğiniz Gün..=" + comboBox1.Text);//seçili elemanın değeri
MessageBox.Show("Seçilen Gün Sırası..=" + 

comboBox1.SelectedIndex.ToString());//seçili elemanın sıra numarası
comboBox1.Items.RemoveAt(1);//sıra numarası ile siler
comboBox1.Items.Remove("Çarşamba");// isim ile sile
string a;
int b;
a = comboBox1.Text;
b = comboBox1.SelectedIndex;

}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

comboBox1.Items.Add("Pazartesi");
comboBox1.Items.Add("Salı");
comboBox1.Items.Add("Çarşamba");
comboBox1.Items.Add("Perşembe");
comboBox1.Items.Add("Cuma");
comboBox1.Items.Add("Cumartesi");
comboBox1.Items.Add("Pazar");

}
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