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B İ R L İ K T E  Ö Ğ R E N İ Y O R U Z . . .

Un�ty �le mob�l oyun yapab�lmek �ç�n b�ld�ğ�n�z üzere C# b�lmem�z gerek�yor. Un�ty

oyun motorunun kullandığı kend� fonks�yonları ve sını�arı yer alıyor ama bunları

anlamadan önce temel b�r C# eğ�t�m� almamız gerekecek.

Un�ty �le oyun programlamaya yen� başlayan arkadaşlardan programlama d�l�ne

yatkın olma avantajım olacak. Fakat �ş�m gereğ� JavaScr�pt ve Java d�ller�n� b�ld�ğ�m

�ç�n ve ben de C# konusunda yen� olacağım.

B�raz ek b�lg� verel�m…

C#, 2000 yılında M�crosoft tarafından çıkarılan nesne tabanlı b�r programlama

d�l�d�r. Genell�kle d�ğer nesne tabanlı programlama d�ller� arasından olan Java �le

kıyaslanıyor. Hatta daha önceden hang� yazılım d�l�n� öğrenmel�y�m d�ye araştırma

yaptıysanız Java mı C# mı d�ye soruları çok görmüşsünüzdür.

B�r tartışma ortamı yaratmak �stemem ama ben�m gözlemled�ğ�m 5 yıl önce Java

çok akt�f olarak Türk�ye’dek� büyük f�rmaları parsellem�şt�. Fakat yen� açılan startup

ya da orta ölçekl� f�rmalara baktığımda C# �le başladıklarını ya da mevcut

s�stemler�n� değ�şt�rd�kler�n� gördüm. Bu yüzden zaten zorunlu olarak Un�ty �ç�n C#

öğrenmem�z b�z�m �ç�n �ler� k� süreçte ek b�r avantaj olacaktır.

Had� başlayalım…
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C# kodlarını yazab�lmem�z �ç�n b�ze b�r IDE yan� ed�tör programı gerek�yor. IDE

seç�m� olarak Un�ty’� destekleyen programlardan b�r� olan V�sual Stud�o �le

çalışmalarımıza devam edeceğ�z. Zaten  ders�nde M�crosoft V�sual

Stud�o Commun�ty 2019 sürümünü, Un�ty’ye modül olarak eklem�şt�k.

Un�ty İç�n Ed�tör Seç�m�

Öncel�kle �lk yapmamız gereken Un�ty üzer�nden varsayılan ed�tör olarak V�sual

Stud�o seç�m� yapmak olacak. Ama bunun �ç�n önce at kısımda yer alan “Project”

alanı �çer�s�nde yer alan “Assets” klasörü �ç�nde “Sağ Tık /Create / Folder” yaparak

“Scr�pts” �sm�nde b�r klasör oluşturuyoruz.

Klasörü oluşturduktan sonra �çer�s�ne g�rerek �lk C# dosyamızı oluşturacağız. İs�m

olarak “TemelCDersler�” olarak bel�rled�m. S�zde �ç�nde TR karakter geçmeyen ve �lk

har�er� büyük olan b�r �s�m bel�rleyeb�l�rs�n�z.

Un�ty kurulumu
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Evet ş�md� eklem�ş olduğumuz “TemelCDersler�” dosyasını tıklayarak açalım. Eğer

“V�sual Stud�o” �le açmayıp “notepad” programı �le açarsa üst kısımda yer alan

“Ed�t/Preferences” menüsüne g�r�p “External Tools” kısmına tıklayın.
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Pencerede “External Scr�pt Ed�tor” �sm�nde b�r kısım göreceks�n�z. Eğer notopad �le

açılıyorsa burada “Open by f�le extens�on” yazısını görürsünüz. Seçeneklere

tıklayarak V�sual Stud�o 2019(Commun�ty) seçeb�l�rs�n�z. Eğer V�sual Stud�o h�ç

gelm�yorsa “Browse” seçeneğ�ne tıklayarak aşağıda bel�rtt�ğ�m adresten V�sual

Stud�o ed�törünü seçmen�z yeterl� olacaktır.

“C:\Program F�les (x86)\M�crosoft V�sual

Stud�o\2019\Commun�ty\Common7\IDE\devenv.exe”
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Evet Un�ty standartlarına göre C# çalışmalarımızı atacağımız scr�pts klasörümüzü

ve C# dosyamızı oluşturarak, ed�tör ayarlamasını yaptık. Ş�md� oluşturduğunuz

“TemelCDersler�” dosyasına tıklayarak V�sual Stud�o �le C# dosyamızı açıyoruz.

Karşımıza açılan pencerede aşağıdak� g�b� b�r yazı göreceks�n�z. Burada yazan “vo�d

Start“, “vo�d Update” g�b� kısımlar Un�ty’n�n kend� fonks�yonları daha sonralı bunları

detaylı �nceleyeceğ�z. Ş�md�l�k sadece C# temel kodlarına odaklanalım.

Un�ty ed�tör seç�m�yle �lg�l� b�r sorun yaşıyorsanız b�ld�reb�l�rs�n�z.

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      // Start is called before the first frame update
4.      void Start()
5.      {
6.          
7.      }
8.  
9.      // Update is called once per frame

10.      void Update()
11.      {
12.          
13.      }
14.  }
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Değ�şken Tanımlama Kuralları

C#’da değ�şken tanımlama kuralları konusundan sonra farklı değ�şken türler�n�

�nceleyeceğ�z ve bu değ�şken türler�ne �s�mler vereceğ�z. Değ�şkenler� tanımlarken

vereceğ�m�z �s�mlerde bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların bazıları zorunlu

olup eğer uygulamazsanız hata alırsınız. Fakat bazıları �se yazılı olmayan ama kabul

görmüş tanımlama kurallarıdır.

Değ�şken tanımlamalarında standart olarak kabul ed�len yönteme camelCase

b�ç�m� denmekted�r. Bu �s�mlend�rme b�ç�m�nde �lk harf her zaman küçük har�e

başlayıp �k�c� kel�men�n �lk harf� büyük har�e yazılır.

Örneğ�n dusmanSay�s�, karakterSec�m� örnek değ�şken �s�mler�nde olduğu g�b� İlk

harf küçük ve �k�nc� kel�men�n �lk harf� büyük.

Değ�şkenler

Her d�lde olduğu g�b� y�ne �lk öğreneceğ�m�z şey değ�şken kavramı olacaktır. En

bas�t anlatımıyla C# d�l�n�n �z�n verd�ğ� koşullarda ver�ler� saklamamızı sağlayan b�r

yapı d�yeb�l�r�z.

Değ�şken �sm� h�ç b�r zaman b�r sayı �le başlayamaz. Fakat �lk harf har�c�nde
değ�şken �sm�n�n �sted�ğ�n�z kısmında sayı kullanab�l�rs�n�z. Örneğ�n değ�şken
�sm�n� ders1 yapab�l�rs�n�z ama 1ders yapamazsınız.

Değ�şken �s�mler�nde alt ç�zg�(_) har�c�nde herhang� b�r karakter �çeremez. Fakat
alt ç�zg�(_) kullanımı da genell�kle tavs�ye ed�lmez. Örneğ�n hasar-gucu,
hasar/gucu-, ?hasargucu g�b� tanımalamalar yapamazsınız ama vurus_gucu
şekl�nde tanımlama yapab�l�rs�n�z.

Değ�şken �s�mler�nde boşluk kullanılamaz.

Değ�şken �s�mler� büyük, küçük harfe karşı duyarlıdır. Yan� Elma ve elma aynı
değ�ld�r.

Değ�şken �s�mler� Türkçe karakterler �çereb�l�r fakat kes�nl�kle tavs�ye ed�lmez.

Programlama d�l�nde kullanılan �f, else, true, char g�b� tüm ter�mler kullanılamaz.

Arkadaşlar tavs�yem camelCase g�b� genelleşm�ş kalıplara uymanız ve değ�şken,

fonks�yon sınıf g�b� oluşturacağınız tüm �s�mlend�rmeler de İng�l�zce cümleler

kullanmanız olacaktır.
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C# programlama d�l�nde 14 adet değ�şken tanımlama yöntem� bulunmaktadır.

Fakat genell�kle kullanılan ve Un�ty üzer�nde de akt�f olarak kullanacağımız 7 adet

değ�şken türü bulunmaktadır. En çok kullanacağımız değ�şken türler� str�ng, �nt,

�oat, double, Boolean ve char üzer�ne ekstra değ�neceğ�z.

Tür Boyut Açıklama

�nt 4 bayt
-2.147.483.648 �le +2.147.483.647 arasındak� tam sayılar �ç�n
kullanılır.

long 8 bayt
-9.223.372.036.854.775.808 �le 9.223.372.036.854.775.807
arasındak� tam sayılar �ç�n kullanılır

�oat 4 bayt
Kes�rl� sayılar �ç�n kullanılır. ±1.5*10-45, …, ±3.4*1038 arasında
sayılar �ç�n kullanılır.

double 8 bayt
Kes�rl� sayılar �ç�n kullanılır. ±5.0*10 , …, ±1.7*10  arasında
sayılar �ç�n kullanılır.

bool 1 b�t true ya da false değer� alır.

char 2 bayt Tek b�r karakter-harf �ç�n kullanılır.

str�ng
Her harf
2 byte

B�rden fazla karakter yan� kel�meler, cümleler �ç�n kullanılır.

Boyut alanında bel�rt�len değerler her b�r değ�şken�n kapladığı depolama alanını

bel�rtmekted�r.

Integer ve Long Değ�şkenler�

“Integer” ve “Long” değ�şkenler tam sayı barındırırlar. Genell�kle “�nt” değ�şken�n�

kullanacağız fakat 2.147.483.647 sayısından büyük ya da -2.147.483.647 sayısından

küçük b�r sayı kullanmanız gerek�rse “long” değ�şken�n� tanımlamanız gerekecekt�r.

Integer = �nt ve Long = long olarak �fade ed�l�r.

-324 308

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      int sayi1 = 37;
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Örneğ�n yukarıdak� kodda görüldüğü g�b� 37 sayısını “say�1” �sm�nde Integer(�nt)

değ�şkene ve 2147483648 sayısını “say�2” �sm�nde Long(long) b�r değ�şkene

tanımladık. Sonrasında �se “Debug.Log(say�)” �le tanımladığımız “say�1” ve “say�2”

değ�şkenler�n� Un�ty Console penceres�ne bastırdık.

Double ve Float Değ�şkenler�

Double ve Float değ�şken türler� ondalıklı sayılar �ç�n kullanılmaktadır. Integer tam

sayı değ�şken�nden farklı olarak atama yaparken Float �ç�n “F” ve Double �ç�n “D”

harf�n� eklemem�z gerekmekted�r.

Double = double ve Float = �oat olarak �fade ed�l�r.

Örneğ�n yukarıdak� kodda görüldüğü g�b� 11.22 ondalıklı sayısını “say�1” �sm�nde

Float(�oat) değ�şkene ve 22.345223 ondalıklı sayısını “say�2” �sm�nde

Double(double) değ�şkene tanımladık. Sonrasında �se “ ” �le

tanımladığımız “say�1” ve “say�2” değ�şkenler�n� Un�ty Console penceres�ne bastırdık.

4.      long sayi2 = 2147483648;
5.      void Start()
6.      {
7.          Debug.Log("Birinci Sayı: " + sayi1);
8.          Debug.Log("İkinci Sayı: " + sayi2);
9.      }

10.  
11.    
12.  }

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      float sayi1 = 11.22F;
4.      double sayi2 = 22.345223D;
5.      void Start()
6.      {
7.          Debug.Log("Birinci Sayı: " + sayi1);
8.          Debug.Log("İkinci Sayı: " + sayi2);
9.      }

10.  }

Debug.Log(sayi)
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Str�ng ve Char Değ�şkenler�

“Char” değ�şken�n� sadece tek b�r harf atamak �ç�n kullanab�l�yoruz. Tek b�r harften

fazla tanımlamak �sted�ğ�m�zde “Char” yer�ne “Str�ng” değ�şken�n� kullanmanız

gerekmekted�r.

Char değ�şkenlere atanan değerler ” – tek tırnak �le ayrılırken Str�ng değ�şkenlere

atanan değerler “” – ç�ft tırak �le ayrılması gerekmekted�r.

Char = char ve Str�ng = str�ng olarak �fade ed�l�r.

Örneğ�n yukarıdak� kodda görüldüğü g�b� “B” harf�n� “harf” �sm�nde Char(char)

değ�şkene ve “Barış” kel�mes�n� “kel�me” �sm�nde Str�ng(str�ng) değ�şkene

tanımladık.

 örneğ�nde görüldüğü g�b� Char değ�şken� �ç�n tek b�r harf

tanımlanab�leceğ� g�b� Str�ng b�r değ�şken �ç�nde tek b�r harf tanımlaması

yapılab�l�r. Burada aslında anlamamız gereken durum atayacağımız değer� eğer

tırnak �şaretler� �çer�s�ne alırsak otomat�k olarak Str�ng b�r değ�şken olur. Bu

duruma “1”, “-100”, “1,3”, “false” g�b� d�ğer tanımlama çeş�tler�n�n heps� dah�ld�r.

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      char harf = 'B';
4.      string kelime = "Barış";
5.      string tekHarf = "B";
6.      void Start()
7.      {
8.          Debug.Log("Char Örnek: " + harf);
9.          Debug.Log("String Örnek: " + kelime);

10.          Debug.Log("String Tek Harf Örnek: " + tekHarf);
11.      }
12.  }

string tekHarf = "B"
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Boolean Değ�şken�

“Boolean” değ�şken�ne sadece true ve false değerler� atanab�lmekted�r.

Programlama d�l�nde en çok kullanılan değ�şken türler�nden b�r�d�r. İler� de �f-else

bloglarında ya da tey�t amaçlı g�b� b�rçok alanda kullanacağız.

Boolean değ�şken� “bool” kel�mes�yle tanımlanır.

Örneğ�n yukarıdak� kodda görüldüğü g�b� true değer�n� “dogruMu” �sm�nde

Boolean(bool) değ�şkene atadık ve un�ty debug penceres�nde göreb�lmem�z �ç�n “

Debug.Log(dogruMu) ” koduyla bastırdık.

�f .. else yapısına, Do-Wh�le g�b� yapılara ya da for, foreach g�b� döngüler�n

konularına sürekl� olarak operatörler� kullanacağımız �ç�n, bu konulara g�rmeden

önce mantıksal ve karşılaştırma operatörler�n� b�lmem�z gerek�yor.

Değ�şkenlerle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Array(D�z�) Kullanımı

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      bool dogruMu = true;
4.      void Start()
5.      {
6.          Debug.Log("Doğru mu: " + dogruMu);   
7.      }
8.  }
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C#’da bel�rl� ver� t�pler�n� b�r araya get�rmek �ç�n kullanılan sını�ardır. Oyun

programlamada karşımıza oldukça fazla çıkacak b�r yapı olduğu �ç�n ve çalışmayı

kolaylaştırdığı �ç�n öneml� b�r konudur.

Oyun programlama da genell�kle “Tek boyutlu d�z�ler” kullanılır ama d�ğer türler�

olan “Çok boyutlu d�z�ler” ve “Düzens�z d�z�ler” konularında da ufaktan değ�neceğ�z.

Çalışma mantığı �ç�n şöyle düşüneb�l�rs�n�z. Örneğ�n 100 tane “Integer” değ�şken

oluşturmanız gerek�yor. Bu değ�şkenler� tek tek oluşturmanızın ve her b�r�ne �s�m

bel�rlemeye çalışmanızın ne kadar zor olacağını düşünün. İste burada devreye Array

d�z�ler g�r�yor.

Array Oluşturma Yöntemler�

D�z� oluşturmanın b�rkaç yöntem� bulunmaktadır. Önce genel tanımlama

yöntemler�nden bahsedeceğ�m ve sonlara doğru en prat�k olan d�z� tanımlama

yöntem�n� �nceleyeceğ�z.

Yukarıdak� örnekte b�r standart b�r Integer ya da Str�ng oluşturma aşamasından

farklı olduğunu görmüşsünüzdür. Eğer b�r tanımlamada köşel� parantez

görüyorsanız bu tanımlamanın b�r array yan� d�z� olduğunu anlayab�l�rs�n�z. 

numaralar �le başlayarak numaralar �sm�nde b�r Integer d�z� oluşturduğumuzu ve 

 �s�mler �le başlayarak b�r Str�ng d�z� oluşturduğumuzu bel�rt�yoruz.

 ve  alanları �se oluşturduğumuz d�z�n�n kaç elemanlı

olacağını bel�rt�yoruz.

D�ğer d�z� oluşturma yöntem� �se d�rek elemanlarını bel�rteceğ�m�z tanımlama

yöntem�d�r. Yukarıda bel�rtt�ğ�m�z tanımlamadan farkı �se eleman sayısını bel�rtmek

yer�ne �çer�s�nde yer alan elemanları bel�rt�yoruz.

En bas�t ve kullanmak �steyeceğ�n�z yöntem �se aşağıdak� g�b�d�r.

1.  int[] numaralar = new int[5];
2.  string[] isimler = new string[2];

int[]

string[]

new int[5] new string[2]

1.  int[] numaralar = new int[]{1,2,3,77,44,12};

1.  int[] numaralar = {1,15,8,11,23};
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Bu yöntemde sadece köşel� parantezle b�r array olduğunu bel�rtt�kten sonra süslü

parantezlerle �çer�s�nde yer alacak elemanları bel�rt�yorsunuz.

D�z� Elemanlarına Er�şmek

Evet nasıl d�z� oluşturacağımızı gördük pek� bu d�z�n� �çer�s�nde yer alan b�r

elemana nasıl er�şeb�leceğ�z. Bunun �ç�n öncel�kle �ndex mantığını anlamamız

gerek�yor.

Örneğ�n 5 elemanlı b�r Integer d�z� oluşturalım.

Bu oluşturduğumuz d�z�n�n 5 elemanı array �ç�nde aşağıdak� g�b� yer almaktadır.

1 eleman olan 55, d�z�n�n 0 �ndex’�nde yer almaktadır. 

2 eleman olan 23, d�z�n�n 1 �ndex’�nde yer almaktadır. 

3 eleman olan 68, d�z�n�n 2 �ndex’�nde yer almaktadır. 

4 eleman olan 33, d�z�n�n 3 �ndex’�nde yer almaktadır. 

5 eleman olan 11, d�z�n�n 4 �ndex’�nde yer almaktadır.

Yan� d�z�n�n �çer�s�ndek� 1. elemana er�şeceğ�n�z zaman 0. �ndex numarasına

bakmanız gerek�yor. Tüm programlama d�ller�nde �st�sna� b�r durum olmadığı

sürece başlangıçlar 1 yer�ne 0’dır.

D�z�ye atadığımız sayıların hang� �ndex numarasında olduğunu anladığımıza göre

ş�md� nasıl er�şeb�leceğ�m�ze bakalım.

Sonuç: 55

Aynı sayılar d�z�s�nde 1. elemana er�şmek �ç�n  şekl�de yan� köşel�

parantez �ç�nde ulaşmak �sted�ğ�m�z �ndex numarasını yazarak kullanmalıyız. Ya da

“11” sayısına er�şmek �ç�nse say�lar[4] şekl�nde yazmalıyız.

1.  int[] sayilar = {55,23,68,33,11};

1.  int[] sayilar = {55,23,68,33,11};
2.  Debug.Log(sayilar[0]);

sayilar[0]

5



Ç�ft Boyutlu ve Düzens�z D�z�ler

Şu ana kadar bahsett�kler�m�z tek boyutlu d�z�lerd�. Konunun başında bahsett�ğ�m

g�b� ç�ft boyutlu ve düzens�z d�z�ler �ç�nde b�r örnek vereceğ�m. Fakat b�raz daha zor

ve un�ty �le oyun programlarken karşımıza çok çıkmadığı �ç�n mantığını anlamanız

yeterl� olacaktır.

Örneğ�n ç�ft boyutlu Str�ng türünde olan b�r �s�mler d�z�s� oluşturalım.

Örnekte gördüğümüz g�b� tek boyutlu d�z�lerde tek köşel� parantez olurken ç�ft

boyutlu d�zlerde �k�şer adet köşel� parantez bulunmaktadır.

Ç�ft boyutlu d�z�lerdek� mantığı aslında d�z� �ç�nde d�z� olması d�ye düşüneb�l�rs�n�z.

Yukarıda �s�mler �sm�nde b�r str�ng d�z� oluşturduk ve �çer�s�nde 3 elaman olduğunu

bel�rtt�k. Aslında buradak� 3 eleman d�ye bahsett�ğ�m�z kısım d�z� �çer�s�nde 3 d�z�

daha olduğu anlamına gelmekted�r.

Gördüğümüz g�b� her b�r �ndex numarasına farklı b�r d�z� tanımladık. Bu d�z�lerdek�

elemanlara er�şmek �ç�n �se  ya da  g�b� yöntemler

kullanırız.

Sonuç: “Yelda” ve “F�gen”

isimler[0][1]  �le sıfırıncı �ndex numarasında yer alan d�z�n�n b�r�nc� �ndex�nde yer

alan elemanı

1.  string[][] isimler = new string[3][];

1.  isimler[0] = new string[] {"Barış", "Yelda", "Çağatay"};
2.  isimler[1] = new string[] {"Türkan", "Tüncer", "Bahar"};
3.  isimler[2] = new string[] {"Figen", "Yekta", "Hande", "Mustafa"};

isimler[0][1] isimler[2][0]

1.  isimler[0] = new string[] {"Barış", "Yelda", "Çağatay"};
2.  isimler[1] = new string[] {"Türkan", "Tüncer", "Bahar"};
3.  isimler[2] = new string[] {"Figen", "Yekta", "Hande", "Mustafa"};
4.  
5.  Debug.Log(isimler[0][1]);
6.  Debug.Log(isimler[2][0]);

5



isimler[2][0]  �le �k�nc� �ndex numarasında yer alan d�z�n�n sıfırıncı �ndex�nde yer

alan elemanı

Yukarıdak� örnekte ç�ft boyutlu d�z�ler� ve düzens�z d�z�ler� gösterd�m. Düzens�z

d�zlerde nerden çıktı dersen�z eğer. Fark ett�ysen�z  d�z�s�nde 4 adet

eleman bulunmaktadır. Bu şek�lde eleman sayısının farklı olduğu d�z�ler

oluşturmaya �se düzens�z d�z�ler denmekted�r.

D�z�lerle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Mantıksal ve Karşılaştırma Operatörler�

Tek başlarına anlamları olmayan ama çoğu durumda bazı değ�şkenler� ya da

çıktıları karşılaştırmamıza yarayan operatörlere karşılaştırma operatörler� den�r.

Kontrol etmem�z yarayan operatörlere �se mantıksal operatörler den�r. C#’da 6 adet

karşılaştırma ve 3 adet mantıksal operatör bulunmaktadır.

Kodlama �şlemler� sırasında sürekl� karşımıza çıkacağı �ç�n ezbere b�lmen�z faydalı

olacaktır.

Karşılaştırma Operatörü Anlamı

< Küçükse

> Büyükse

<= Küçük ve Eş�tse

>= Büyük ve Eş�tse

== Eş�tse

!= Eş�t Değ�lse

Mantıksal Operatör Anlamı

&& Ve

|| Veya

isimler[2]
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! Değ�lse

Operatorlerle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

�f … else Koşul Yapısı

Net olarak söyleyeb�l�r�m k� �f-else koşul yapısı for döngüsüyle b�rl�kte

programlamada en çok karşınıza çıkacak yapılardan b�r�d�r. Bu sebeple bu kısmı

net olarak anlamanız çok öneml�.

Moral açısından şöyle söyleyey�m çalıştığım bazı kurumsal f�rmalarda sadece �f-else,

for ve do-wh�le döngüsüyle çalışma hayatlarına devam edenler görüyorum.

�f, else �f ve else anahtar kel�meler�n� kullanılarak bel�rl� koşulların sağlanması ya da

sağlanmaması durumuna göre bel�rl� kodları çalıştıran b�r kod bloğudur.

Fakat �f … else yapısını öğrenmeden önce bu yapıların �çer�s�nde sürekl� olarak

kullanacağımız mantıksal ve karşılaştırma operatörler�n� öğrenmem�z gerek�yor.

�f … else döngüsünü en �y� örneklerle anlayab�l�rs�n�z o yüzden örneklere geçeceğ�m.

Örneğ�n telev�zyonun karşısına geçt�k ve kumandadan açma tuşuna bastık ama

telev�zyon çalışmadı.

Yukarıdak� örnekte �f, else �f ve else anahtar kel�meler�n� görmüşsünüzdür. Ş�md� bu

yapıları karşılaştırma operatörler� �le kullanalım.

1.  if(televizyonun fişi takılı değil){
2.     
3.  Fiş takılı değilse fişi tak.
4.  
5.  }else if(kumandanın pili bitmiş){
6.  
7.  Kumandanın pili bittiyse değiştir.
8.  
9.  }else if(kablolar mı çıkmış){

10.  
11.  Kabloları yerine tak
12.  
13.  }else{
14.  
15.  Bunların hiç biri değilse sevisi çağır.
16.  
17.  }

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
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Sonuç: say�1, say�2’den büyüktür.

Yukarıdak� örnekte say�1 ve say�2 �sm�nde �k� adet değ�şken oluşturduk ve �f-else

bloğuna soktuk. �f �çer�s�nde yer alan say�1 > say�2 (sayı1 büyüktür say�2) koşulu

sağlandığı �ç�n �f bloğunun �çer�s�ne g�rd� ve süslü parantezler�n �ç�nde yazdığımız

kodu çalıştırdı.

Eğer say�1, say�2 den küçük olsaydı else bloğunun �ç�ne g�recekt�r. Yan� �f() �çer�s�nde

tanımlı olan koşul geçerl� olursa �f süslü parantezler� �ç�nde geçerl� değ�lse else süslü

parantezler� �ç�ne g�recekt�r.

Burada �f bloğunun �ç�ne g�rmes� �ç�n parantezler �ç�nde yazan karşılaştırmanın

doğru olması gerek�yor. Pek� b�rden fazla karşılaştırma yapmamız gereken

durumlarda ne yapıyoruz? İşte burada else �f mantığı devreye g�d�yor.

2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          int sayi1 = 10;
6.          int sayi2 = 5;
7.  
8.          if (sayi1 > sayi2)
9.          {

10.  
11.              Debug.Log("sayi1, sayi2'den büyüktür.");
12.  
13.          }
14.          else 
15.          {
16.  
17.              Debug.Log("sayi1, sayi2'den küçüktür.");
18.  
19.          }
20.      }
21.  }

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          int ahmetYas = 30;
6.          int mehmetYas = 20;
7.          int yeldaYas = 25;
8.  
9.          if (ahmetYas < mehmetYas)

10.          {
11.  
12.              Debug.Log("Ahmet'in yaşı, Mehmet'in yaşından küçüktür.");
13.  
14.          }
15.          else if (ahmetYas < yeldaYas)
16.          {
17.  
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Sonuç: Ahmet’�n yaşı, Yelda ve Mehmet’�n yaşından büyüktür.

Yukarıda else else-�f ve else üçlüsünün b�r arada kullanıldığı b�r yapı örneğ� verd�m.

Burada �lk �f bloğu doğru olmadığı �ç�n çalışmadı, sonrasında else �f bloğunu

kontrol ett� ve y�ne doğrulamadığı �ç�n else bloğu �ç�nde sonucu ekrana bastırdı.

İş�n özet� b�rden fazla kontrol yapmanız gereken durumlarda else �f kullanab�l�rs�n�z.

�f … else yapısında �sted�ğ�n�z kadar  ekleyeb�l�rs�n�z ama b�rer adet 

 ve  yazab�l�rs�n�z.

Son b�r örnek vererek �f .. else yapısını sonlandıracağım ama bu sefer daha zor b�r

örnek olsun.

18.              Debug.Log("Ahmet'in yaşı, Yelda'nın yaşından küçüktür.");
19.  
20.          }
21.          else 
22.          {
23.  
24.              Debug.Log("Ahmet'in yaşı, Yelda ve Mehmet'in yaşından büyüktür.");
25.  
26.          }
27.      }
28.  }

else if(){}

if(){} else{}

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          int aKarakteriGucu = 2;
6.          int bKarakteriGucu = 10;
7.          int cKarakteriGucu = 10;
8.  
9.          if (aKarakteriGucu == bKarakteriGucu)

10.          {
11.  
12.              Debug.Log("A ve B karakterlerinin gücü eşittir.");
13.  
14.          }
15.          else if (bKarakteriGucu > aKarakteriGucu && bKarakteriGucu > 

cKarakteriGucu)
16.          {
17.  
18.              Debug.Log("B karakteri en güçlüdür.");
19.  
20.          }
21.          else if (bKarakteriGucu != aKarakteriGucu)
22.          {
23.  
24.              Debug.Log("B ve A karakterlerinin gücü aynı değildir.");
25.  
26.          }
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Ş�md� yukarıdak� koda baktığınızda  ve 

 kısımlarının doğru olduğunu göreceğ�z.

Pek� bu durumda hang�s�n� çalıştıracak?

Sonuç: “B ve A karakterler�n�n gücü aynı değ�ld�r.”

Böyle b�r durumda her zaman �lk doğru olan çalışacaktır. Eğer koşullardan b�r

doğru olursa d�ğer koşullara geçmeden çalışmayı sonlandıracağını b�lmel�y�z.

Eğer bu kod yukarıdak� g�b� olsaydı her �k�s�n� de çalıştıracaktı. Çünkü her �f bloğu

kend� �ç�nde başlar ve b�ter. Yan� b�r�nc� �f bloğunu çalıştırdı, doğruladı ve sonucu

yazdı. Sonrasında �k�nc� çalıştırdı, doğruladı ve sonucu yazdı.

27.          else if (cKarakteriGucu == aKarakteriGucu)
28.          {
29.  
30.              Debug.Log("C ve A karakterlerinin gücü aynıdır.");
31.  
32.          }
33.          else{
34.  
35.              Debug.Log("Doğru sonuç bulunamamıştır.");
36.          }
37.      }
38.  }

else if (bKarakteriGucu != aKarakteriGucu)

else if (cKarakteriGucu == aKarakteriGucu)

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          int aKarakteriGucu = 2;
6.          int bKarakteriGucu = 10;
7.          int cKarakteriGucu = 10;
8.  
9.          if (aKarakteriGucu != bKarakteriGucu)

10.          {
11.  
12.              Debug.Log("A ve B karakterlerinin gücü eşit değildir.");
13.  
14.          }
15.          
16.          if (bKarakteriGucu == cKarakteriGucu)
17.          {
18.  
19.              Debug.Log("B ve C karakterlerinin gücü eşittir.");
20.  
21.          }
22.          
23.      }
24.  }
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Sonuç: “A ve B karakterler�n�n gücü eş�t değ�ld�r.” ve “B ve C karakterler�n�n gücü

eş�tt�r.”

�f .. else yapısıyla �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

For Döngüsü

Programlama d�ller� arasında en çok kullanılan yapılardan b�r�de for döngüler�d�r.

For döngüler� sayes�nde bel�rt�len koşul sağlanana kadar �sten�len komutları b�r

döngüye sokarak çalıştırab�l�r�z. Yan� bell� b�r �şlem� bell� b�r sayıda

gerçekleşt�reb�l�r�z.

Yazım kalıbı aşağıdak� g�b�d�r.

Ş�md� küçük b�r örnek yapalım. Örneğ�n ekrana 5 kere “B�rl�kte Öğren�yoruz”

yazdırmak �st�yoruz. Bunun �ç�n 5 kere aynı kodu yazmamız hem kod kalabalıklığı

hem de b�ze �ş yükü olacaktır. Tab� b�r de bu sayının 5 değ�lde 500 olduğunu

düşünün.

Yukarıda bel�rtt�ğ�m�z g�b� for döngüsü �çer�s�nde  şekl�nde b�r

başlangıç değer� atıyoruz. Burada önceden gördüğümüz g�b� b�r Integer değ�şken

oluşturduk ve değer atadık. Böylece döngünün başlangıç sayısını bel�rtm�ş

oluyoruz.

İk�nc� kısım yan�  yazarak �se, oluşturduğumuz sayı değ�şken�n�n hang�

değere kadar devam edeceğ�n� bel�rled�k. Son aşamada yazdığımız  �le her

1.  for(başlangıç değeri; koşul; değişim miktarı)
2.  {
3.  çalıştırılacak komut
4.  }

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          for (int sayi = 0; sayi < 5; sayi++)
6.          {
7.              Debug.Log("Birlikte Öğreniyoruz - " + "Sayı: " + sayi );
8.          }
9.          

10.      }
11.  }

int sayi = 0

sayi < 5

sayi++
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döngü sonunda sayı değ�şken�n� b�r arttırıyoruz.

say� değ�şken� her arttığında for değ�şken�n�n süslü parantez� �ç�ne ekled�ğ�n�z kod

bloğu çalışacaktır. Örneğ�n süslü parantez �ç�ne � sayısının kaç olduğunu

bastırdığımız da aşağıdak� g�b� b�r çıktı alacağız. Çok farklı for döngüler� kullanımları

var ama merak etmey�n �ler� k� süreçte çokça örnek yapacağız.

Bu arada say�++ kısmını �lk defa gördünüz, buna da kısaca b�r değ�nel�m.

Eğer değ�şken�n sonunda say�++ ya da say�– varsa önce kullandığınız kod çalışır ve

sonrasında değ�şken� arttırır ya da azaltır.

Eğer değ�şken�n başında ++say� ya da –say� varsa önce değ�şken� arttırır ya da

azaltır ve sonrasında kod çalışır.

For döngüsüyle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Foreach Döngüsü

Foreach döngüler� for döngüler�n�n l�ste ve d�z�lerle kullanılan vers�yonu d�ye

düşüneb�l�rs�n�z. for döngüler�nde b�r değ�şken tanımlayarak değ�şken�n değer�ne

göre �şlem yapıyorduk. Foreach döngüsüyle �se l�steler ve d�z�ler �ç�nde gezerek

�şlem yapab�l�yoruz. B�l�yorum karışık oldu b�raz o yüzden yazım kalıbına ve

örneklere geçel�m.

Yazının öncek� kısımlarında array yan� l�steler konusunda nasıl b�r l�ste

oluşturacağımıza değ�nm�şt�k. El�m�zde renkler şekl�nde b�r l�ste olduğunu

düşünel�m.

string[] renkler = { "siyah", "beyaz", "kırmızı", "mavi", "sarı" };
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Ş�md� bu l�sten�n �ç�ndek� elemanlara tek tek er�şerek ekrana yazdırmak �ç�n b�r

foreach döngüsü oluşturalım.

 kalıbında oluşturduğumuz l�stey� foreach döngüsüne

tanımladık. Burada bel�rt�len  kısmı foreach döngüler� �ç�n b�r kalıptır.

S�z �stersen�z burada k� eleman �sm�n� değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Döngünün amacı renkler l�stes�nde yer alan her değer� sırasıyla “elaman” yapısına

aktarır. B�z burada array �ç�ndek� her değer�n� log ekranına bastırdık ama bunu

daha kapsamlı düşüneb�l�rs�n�z. Örneğ�n çıkan her sonuçta �şlemler yapıldığını ya

da bel�rl� b�r sonuca göre farklı b�r sürec�n başladığını düşüneb�l�rs�n�z. İler�de mob�l

oyun yapmak �ç�n çokça kullanacağımız yapılardan olduğu �ç�n farklı çeş�tler�n�

detaylıca �nceleyeceğ�z.

Foreach �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Wh�le ve Do-Wh�le Döngüsü

Bel�rled�ğ�m�z koşul gerçekleşene kadar çalışan döngü yapılarıdır. Fakat Wh�le ve

Do Wh�le döngüler� arasında çalışma mantığı bakımından kr�t�k b�r fark

1.   foreach (var eleman in renkler)
2.    {
3.      Debug.Log(eleman);
4.    }

var eleman in renkler

var eleman in

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          string[] renkler = { "siyah", "beyaz", "kırmızı", "mavi", "sarı" };
6.  
7.          foreach (var eleman in renkler)
8.          {
9.              Debug.Log(eleman);

10.          }
11.      }
12.  }
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bulunmaktadır. Şuan çalıştığım ş�rkette en çok kullandığımız yapılardan b�r� olduğu

ve un�ty �le oyun programlama aşamasında da sıkça karşılaşacağımız �ç�n mantığını

ve aralarındak� farkı anlamanızın öneml� olduğunu söyleyeb�l�r�m.

Wh�le Döngüsü

Wh�le döngüsünde bel�rled�ğ�m�z koşul sağlandığı sürece bel�rled�ğ�m�z kodları

çalışmak �ç�n kullanırız. Do-Wh�le arasındak� farkı koşul gerçekleşmed�ğ� sürece

çalışmaz.

Yazım kalıbı aşağıdak� g�b�d�r.

wh�le (koşul) 

{ 

çalışacak kod 

}

B�r örnek vererek pek�şt�rmeye çalışalım.

Yukarıda k� örnekte �  �le sayı �sm�nde Integer b�r değ�şken oluşturduk

ve 5 değer�n� atadık. Wh�le bloğunun �ç�ne koşul olarak  şekl�nde

yazarak say� değer� 10’dan küçük olduğu sürece döngüye g�rmes�n� söyled�k.

Son olarak çalışacak kod kısmına �se Un�ty console ekranına basması �ç�n log bastık

ve her döngüye g�rd�ğ�nde say� değer�n�n artması �ç�n tanımlamasını

yaptık.

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.          int sayi = 5;
6.  
7.          while (sayi < 10)
8.          {
9.              Debug.Log("Sayı şuan: " + sayi);

10.              sayi++;
11.          }
12.  
13.      }
14.  }

nt sayi = 5;

while (sayi < 10)

sayi++ 
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Say� değ�şken� her döngüye g�rd�ğ�nde b�r artacaktır ve kural geçerl� olmayana

kadar çalışacaktır. Burada eğer sayı değ�şken�n� her döngüye g�rd�ğ�nde 

şekl�de artırmasaydık tahm�n edeb�leceğ�n�z üzere sürekl� aynı döngüye g�recekt�.

Bu durumda yazdığınız kod loopa g�recekt�r ve un�ty oyun motoru k�l�tlenecekt�r.

Bu sebeple her �k� döngüde de loop durumuna d�kkat etmen�z gerekecekt�r.

Wh�le döngüsüyle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Do – Wh�le Döngüsü

do-wh�le döngüsünde �se bel�rt�len koşul gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�ne

bakmaksızın b�r kereye mahsus çalışacaktır. Sonrasında �se bel�rt�len kural

gerçekleşt�ğ� sürece çalışmaya devam edecekt�r.

Ş�md� b�r örnekle hem yazım kalıbını öğrenel�m hem de kafamızda b�raz daha

yapının oturmasını sağlayalım.

Wh�le döngüsündek� örneğ�n benzer�n� Do-Wh�le �ç�nde gerçekleşt�rd�k. Y�ne aynı

şek�lde  b�r Integer değ�şken oluşturduk ve  say�

değ�şken� 10’dan küçükse do-wh�le döngüsüne g�rmes�n� bel�rtt�k.

sayi++

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.  
6.          int sayi = 11;
7.  
8.          do
9.          {

10.              Debug.Log("Sayı: " + sayi);
11.              i++;                 
12.  
13.          } while (sayi<10);
14.  
15.      }
16.  }

int sayi = 11; while (sayi<10);
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Ama gördüğünüz üzere burada say� değ�şken�ne 11 atandığı �ç�n ve kural �se 10’dan

küçük olduğu �ç�n döngünün kuralını gerçekleşt�rem�yor. Fakat do-wh�le

döngüsünün özell�ğ� kurala uyup, uymamasına bakmadan b�r kere çalıştırdığı �ç�n

sonuç aşağıdak� g�b� olacaktır. B�r kere çalışma �şlem�nden sonra kurala uyarsa da

normal wh�le döngüsü g�b� kurala uymayana kadar çalışmaya devam edecekt�r.

Sonuç: Sayı: 11

Do-Wh�le döngüsüyle �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Sw�tch Case Yapısı

Sw�tch Case yapısı genell�kle bel�rl� b�r koşula dönecek olan farlı karar yapılarında

kullanılan yapılardır. Evet b�raz karışık b�r tab�r oldu. O yüzden şöyle b�r örnek

vereceğ�m. 1-10 arasındak� sayıları b�r kağıda yazarak b�r sepet�n �ç�n attık ve her

seç�m�m�zde çıkan numaraya göre farklı hed�yeler kazanıyoruz. Gerçek hayatta k�

bu örneğ� programlama dünyasında gerçekleşt�rmek �ç�n kullanab�leceğ�n�z

yapılardan b�r� sw�tch-case yapısıdır.

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.  
6.          int tahminEdilenSayi = 8;
7.  
8.          switch (tahminEdilenSayi)
9.          {

10.              case 1:
11.                  Debug.Log("Saat Kazandınız");
12.                  break;
13.  
14.              case 4:
15.                  Debug.Log("Araba Kazandınız");
16.                  break;
17.  
18.              case 8:
19.                  Debug.Log("Ev Kazandınız");
20.                  break;
21.  
22.              case 10:
23.                  Debug.Log("Bilgisayar Kazandınız");
24.                  break;
25.  
26.              default:
27.                  Debug.Log("Herhangi bir ödül kazanamadınız.");
28.                  break;
29.          }
30.      }
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Örnektek� görüldüğü  tanımlamasıyla b�r Integer değ�şken

oluşturarak 8 sayısını atadık. Bu sayısı kullanıcıdan aldığımız tahm�n olarak

düşüneb�l�rs�n�z.

 kısmında bu yapı �ç�n geçerl� olacak değ�şken� atadık. Yan�

kullanıcının cevabını aktarıyoruz ve aşağıdak�  , g�b� seçeneklerle

kullanıcıdan gelen cevapları tey�t ed�yoruz.

Yan� kullanıcının cevabı 1 �se case 4: olan kısımdak� kodlar çalışsın eğer cevap 10 �se

case 10: olan kısımdak� cevaplar çalışsın dem�ş oluyoruz.

Ş�md� örnekte kullanıcının 8 numaralı cevabı verd�ğ�n� tanımladığımız �ç�n un�ty

console ekranına bastırmak �ç�n komutu çalışacaktır.

Örnekte 1,4,8 ve 10 sayıları �ç�n tanımlama yaptığımız �ç�n eğer bu sayılardan farklı

b�r atama yaparsak  kısmındak� komutlar çalışır. Yan� b�r sw�tch-case

yapısında koşul olarak bel�rt�lmeyen b�r durum gerçekleş�rse default: alanı devreye

g�rmekted�r.

Her case yapısının sonunda gördüğünüz  komutu �se eğer koşulun

sağlanması durumunda eklenmes� zorunlu olan b�r anahtar kel�med�r. Eğer

kullanıcı 1 seç�m�n� yaparsa case 1: çalışır ve sw�tch-case yapısı sonlanır.

Ayıca aşağıdak� g�b� b�rden fazla seç�m �ç�n de aynı kodları da çalıştırab�l�rs�n�z.

31.  }

int tahminEdilenSayi = 8;

switch (tahminEdilenSayi)

case 1: case 4 : 

Debug.Log("Ev Kazandınız") 

default:

break;

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.  
6.          int tahminEdilenSayi = 8;
7.  
8.          switch (tahminEdilenSayi)
9.          {

10.              case 1:
11.                  Debug.Log("Saat Kazandınız");
12.                  break;
13.  
14.              case 4:
15.                  Debug.Log("Araba Kazandınız");
16.                  break;
17.  
18.              case 8:
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[Sw�tch – Case yapısıyla �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

L�st Kullanımı

C#’nın s�tes�nde ArrayL�st’ler�n kullanılmasının artık tavs�ye ed�lmed�ğ� b�lg�s�

yazıldığı �ç�n sadece l�st yapılarına değ�neceğ�m.

L�st aslında b�r C# sınıfı olup .Net tarafından, nesneler� b�r l�ste sınıfı olarak

göster�lmes� �ç�n özel olarak tasarlanmıştır. D�z�lerde olduğu g�b� �çer�s�ndek�

elemanlara �ndex numaralarıyla er�şeb�l�r�z ve ekleme, çıkarma, tem�zleme, arama

g�b� b�r çok kend�ne özgü metodu bulunmaktadır.

 şekl�nde b�r yazım kalıbı bulunmaktadır.

L�st anahtar kel�mes� ve örnekte str�ng olarak bel�rtt�ğ�m�z g�b� �çer�s�ne

ekleyeceğ�m�z değ�şken türü bel�rt�l�r. Son olarak new anahtar kel�mes�yle(nesne

oluşturma) l�st yapısı oluşturulur.

L�steye Eleman Ekleme

B�r l�steye eleman eklemek �ç�n Add metodu kullanılır. Önceden oluşturduğunuz

seh�rler l�stes�ne seh�rler.Add(“İstanbul”); komutuyla yen� eleman ekleyeb�l�rs�n�z.

Eğer eleman sayısının bell� olduğu durumlar varsa Array yan� d�z�ler� daha az yer

kapladığı ve daha performanslı olduğu �ç�n terc�h edeb�l�rs�n�z. Ama örneğ�m�zdek�

g�b� elemanlar bell� değ�lse ve sonradan ekleme yapacaksak l�st yapısını

kullanab�l�rs�n�z.

19.              case 9:
20.              case 2:
21.  
22.                  Debug.Log("Ev Kazandınız");
23.                  break;
24.  
25.              case 10:
26.                  Debug.Log("Bilgisayar Kazandınız");
27.                  break;
28.  
29.              default:
30.                  Debug.Log("Herhangi bir ödül kazanamadınız.");
31.                  break;
32.          }
33.      }
34.  }

List<string> sehirler = new List<string>();

1.  public class TemelCDersleri : MonoBehaviour
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L�st Eleman Sayısını Öğrenme

B�r l�sten�n eleman sayısını öğrenmek �ç�n .Count anahtar kel�mes�n� yan�

metodunu kullanab�l�rs�n�z.

Aşağıdak� örnektek� g�b� şeh�rler l�stes� oluşturduk ve eleman eklemes� yaptıktan

sonra  komutuyla un�ty console ekranına log bastık.

Sonuç: 3

L�st Elemanlarına Er�şme

L�st elemanlarına er�şme �şlem� daha önceden d�z�ler konusunda değ�nd�ğ�m�z g�b�

köşel� parantezler arasına er�şmek �sted�ğ�m�z �ndex numarasını yazarak yapacağız.

Tab� �ndex numaralarının 1’den değ�lde 0’dan başladığını unutmayın.

2.  {
3.      void Start()
4.      {
5.  
6.          List<string> sehirler = new List<string>();
7.          sehirler.Add("İstanbul");
8.          sehirler.Add("Artvin");
9.  

10.      }
11.  }

sehirler.Count

1.   void Start()
2.      {
3.  
4.          List<string> sehirler = new List<string>();
5.          sehirler.Add("İstanbul");
6.          sehirler.Add("Artvin");
7.          sehirler.Add("İzmir");
8.          Debug.Log(sehirler.Count);
9.  

10.      }

1.  void Start()
2.      {
3.  

Bu arada bel�rtmeden geçemeyeceğ�m. Örneğ�n b�r çok örnek �ç�n Debug.Log

�le console ekranına bastırarak görmeye çalışıyoruz. Ama programlama yaparken

neredeyse bu şek�lde h�ç kullanmayıp bu örnekler� d�rek kod yapısının �ç�nde

kullanacağız. Örneğ�n b�r for fonks�yonunun �ç�nde boyut bel�rt�rken ya da b�r �f

fonks�yonunda kural olarak tanımlama g�b�.
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Sonuç: Artv�n

Bel�rl� L�st Index Numarasına Eleman Ekleme

L�stelere eleman eklemek �ç�n .Add metodu kullandığımızı bel�rtm�şt�k. Fakat her

zaman l�sten�n en sonuna ekleme yapmaktadır. Eğer l�sten�n bel�rl� b�r �ndex

numarasına ekleme yapmak �stersen�z .Insert sınıfını kullanab�l�rs�n�z.

 yazarak seh�rler l�stes�n�n �lk sırasına eleman

ekleyeb�l�rs�n�z. Sıfır olarak bel�r�len rakam �le hang� �ndex numarasına

ekleyeneceğ�n� bel�rt�yoruz.

Sonuç: Ankara, İstanbul, Artv�n, İzm�r

L�st Elemanı S�lme

B�r l�ste �ç�nde yer alan elemanlardan b�r�n� s�lmek �st�yorsanız  sınıfını

kullanab�l�rs�n�z.

Aşağıdak� örnekte olduğu g�b� L�ste �çer�s�nde yer alan “İzm�r” elemanını s�lmes�n�

bel�rtt�ğ�m�z g�b� bel�rl� elemanları s�lmes�n� söyleyeb�l�r�z.

4.          List<string> sehirler = new List<string>();
5.          sehirler.Add("İstanbul");
6.          sehirler.Add("Artvin");
7.          sehirler.Add("İzmir");
8.          Debug.Log(sehirler[1]);
9.  

10.      }

sehirler.Insert(0,"Ankara")

1.  void Start()
2.      {
3.  
4.          List<string> sehirler = new List<string>();
5.          sehirler.Add("İstanbul");
6.          sehirler.Add("Artvin");
7.          sehirler.Add("İzmir");
8.          sehirler.Insert(0,"Ankara");
9.  

10.      }

.Remove

1.  void Start()
2.      {
3.  
4.          List<string> sehirler = new List<string>();
5.          sehirler.Add("İstanbul");
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Sonuç: İstanbul, Artv�n

L�st Tüm Elemanları S�lme, Boşaltma

B�r l�stey� tamamen tem�zlemek yan� �çer�s�n� s�lmek �ç�n .Clear metodu kullanılır.

Bu şek�lde l�ste �ç�nde yer alan tüm elemanlar s�l�necekt�r.

L�st kullanımıyla �lg�l� kafanıza takılan b�r konu varsa yazab�l�rs�n�z.

Sıradak� ders�m�zde C# �ç�n fonks�yon, sınıf ve er�ş�m bel�rley�c�ler g�b� kavramları

öğrend�kten sonra Un�ty Oyun Motorunun temel fonks�yonlarına geç�ş yapacağız.

6.          sehirler.Add("Artvin");
7.          sehirler.Add("İzmir");
8.          sehirler.Remove("İzmir");
9.  

10.      }

1.   void Start()
2.      {
3.  
4.          List<string> sehirler = new List<string>();
5.          sehirler.Add("İstanbul");
6.          sehirler.Add("Artvin");
7.          sehirler.Add("İzmir");
8.          sehirler.Clear();
9.  

10.      }

Unity Fonksiyonlar ve Sınıflar
Unity fonksiyonlar ve sınıflar dersine başlamadan önce öğrendiğim konuları
biraz sindirmem ve bu sürede aldığım bir e-ticaret sitesi tasarımı yapmam
için biraz daha fazla ara vermiş gibi olduk. Ama merak etmeyin şimdi
nesneye yönelik programlama dillerinin en kritik konularına değineceğiz ve
bu kısmı iyi anlarsak mantığı kafamızda oluşturarak kolayca kodlarımızı
yazabileceğimizi düşünüyorum. Aslında class ve … Okumaya devam et
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4.5

Eğ�t�m� Puanla

  Abone Ol  G�r�ş yapılan kullanıcı adı: B�rl�kte Öğren�yoruz | Çıkış

5 YORUM

Furkan

  10 Mayıs 2021 14:32

mühteşem s�te efsane g�r�ş yap�cam ald�ğ�n�z tüm paralar helal olsun

2 0  Yanıtla

dreamon

 Yanıtlanan    11 Mayıs 2021 08:55

Teşekkürler. Fakat herhang� b�r gel�r�m�z yok şuan. Beraber b�r şeyler
öğreneb�lmek �ç�n yapıyoruz.

0 0  Yanıtla

asaf

  15 Haz�ran 2021 04:38

ben�m b�r problem�m var ben b�r uygulama yapıyorum uygulamda yaklaşık
6 k l k 1 f d �l k ö ğ� � 2 f d �l

{ } [ + ]

Sende yorumda bulun
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>6 seçenek olucak 1. sayfada seç�len seçenek örneğ�n a �se 2. sayfada seç�len
seçenek b �se sonuç sayfasında 1. sayfadak� seçenek b olarak gözüküyor
ben�mde aklıma sonuçlarımın d�rek son sayfada gözükse sorunu halleder�m
zannet�m ama aklıma gelen şey� yapmadım d�rekt olarak seçenekler sonuç
sayfasına çıkmasını nasıl sağlarım yardım edersen�z çok sev�n�r�m
teşekkürler

0 0  Yanıtla

dreamon

 Yanıtlanan    16 Haz�ran 2021 18:46

Merhaba Asaf, Yapmaya çalıştığın b�r uygulamada değ�l de Un�ty Oyun
Motoru üzer�nde C# kullanırken b�r sorun yaşıyorsan destek olmaya
çalışab�l�r�z.

0 0  Yanıtla

Em�r

  2 Ağustos 2021 15:23

Selam ben 10 yaşındayım ve köydey�m acaba PDF varsa 
�nd�reb�l�rm�y�m?

0 0  Yanıtla

Yazar

asaf
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