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Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan

Hafta 8
Enum, Typedef ve Struct (Yapı)

BLM 112- Programlama Dilleri II

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.
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► Değişkenin alabileceği değerlerin belli (sabit) olduğu 
durumlarda programı daha okunabilir hale getirmek için 
kullanılır. 

► Enum’lar sabitler gibidir.

o Enum değerleri otomatik olarak ayarlanır

o Değerler 0’dan başlar ve 1’er artırılır.

o Benzersiz sabit isimlerine ihtiyaç vardır.

► Biz enum ile kendi veri tipimizi oluşturabiliriz.

► Örneğin yeni bir boolean tipi oluşturabiliriz.

o Bu boolean tipinde 0 false 1 ise true olabilir.

Enum
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// An example program to demonstrate working of enum in C 
#include<stdio.h> 

enum week{Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun}; 

int main() 
{ 

enum week day; 
day = Wed; 
printf("%d",day); 
return 0; 

} 
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Two enum names can have same value. For example, in 
the following C program both ‘Failed’ and ‘Freezed’ have 
same value 0.

#include <stdio.h> 
enum State {Working = 1, Failed = 0, Freezed = 0}; 

int main() 
{ 
printf("%d, %d, %d", Working, Failed, Freezed); 
return 0; 
}
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#include <stdio.h> 
enum day {sunday = 1, monday, tuesday = 5, 

wednesday, thursday = 10, friday, saturday}; 

int main() 
{ 

printf("%d %d %d %d %d %d %d", sunday, monday, 
tuesday, 

wednesday, thursday, friday, saturday); 
return 0; 

} 

Output: 1 2 5 6 10 11 12
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► Gruplanması gereken bir veri kümeniz var ise Enum
kullanışlı olabilir. Örneğin:

o enum egitim { ilkokul, ortaokul, lise, lisans };

o enum egitim ogrenci;

o enum cinsiyet { kadin, erkek };

o enum cinsiyet kisi;

► Her bir değişken tanımlaması için enum deyimi 
kullanılmaktadır.

► Her değişken tanımlamasında enum yazmamanın iki yolu 
var.

o Değişkeni enum tanımlaması ile yazmak

o Typedef kullanmak

Enum
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► Veri tiplerini kullanıcı tanımlı adlar ile isimlendirmek için 
kullanılır.

► Typedef kullanım formatı:

o typedef eski_veri tipi yeni_veri_tipi
o typedef int tamsayi

o int tipini tamsayi ismi ile tanımlar

Typedef
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► Eğer enum global olarak tanımlanırsa bir fonksiyona parametre 
olarak kullanılabilir.
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► Farklı tipte değişkenleri tek bir yapı altında gruplamak için kullanılır.

► Yapılar, nesne yönelimli programlama için önemlidir.

Yapılar (Struct)
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► Eğer bu örnekte yapı kullanılmasaydı 9 farklı değişken tanımlamak zorunda 
kalacaktık.

► Yapı kullanarak 3 değişken yeterli.

► Bir kişinin 20 farklı bilgisi

üzerinde işlem yapan bir 

program düşünün.

► 3 kişi için 60 farklı değişken

tanımlamalısınız.

► Yapıların bir başka avantajı

kolaylıkla kveriyi bir değişkenden diğerine 

opyalayabilmek.

► you = yourSister ataması 

yourSister’ın verisini you üzerine

kopyalar.

Yapılar (Struct)
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► Yapıları etiketlemenin birçok avantajı vardır.

► Eğer etiketleme yapılmaz ise 

değişkenleri de yapıyı tanımlarken

tanımlamak zorunda kalırsınız.

► Eğer etiket kullanırsanız 

programın her hangi bir yerinde 

yapıdan dilediğiniz kadar değişken

tanımlayabilirsiniz.

► Yapıyı kullanabilmemiz için 

tanımladığımız etiket ile bir 

değişken oluşturmalıyız.

Yapıları Etiketleme
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► Yapılar değişkenlerinin başlangıç değerleri ile tanımlanabilir.

► Değerlerin sırası yapıdaki sırayla olmalıdır.

► Etiket ile tanımlanmış veya tanımlanmamış yapılar için başlangıç 
değeri verebilirsiniz.

Yapılar İçin Başlangıç Değeri
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Olarak Gönderme
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➢ Yapıyı global olarak tanımla ve 

fonksiyona gönderme.



23Gelecek Hafta

23
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Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve 
yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, 
Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. 
Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk 
Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin 
affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, 
çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekânı unut!.. Daima çalışkan 
ol…

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

Dip not..


