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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu ders kitabı, Programlama I dersinin devamı niteliğindeki Programlama II dersini
ele alan bir ders kitabı mahiyeti taşımaktadır. Programlama I dersinde genel olarak bilgisayar
temelleri, programlama temelleri, C diline giriş konuları ele alınmışken bu ders çerçevesinde
C programlama dilinin daha ileri konuları ele alınmıştır.
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada C programlama dilindeki ileri konular olan fonksiyon, rekürsif fonksiyon,
diziler, karakter dizileri, dinamik diziler, işaretçiler, dinamik bellek yönetimi, dosyalar,
yapılar, birlikler incelenmiş ve bu konular ile ilgili bol bol programlama örneğine yer
verilmeye çalışılmıştır. Bu programlama örnekleri detaylı incelendiği takdirde okuyucuların
iyi bir programcı olmasına katkıda bulunacağı kesindir.
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1. C DİLİNDE FONKSİYONLAR

6

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Fonksiyon Nedir
1.2. Fonksiyonların Tanımlanması
1.3. Fonksiyonların Çağrılması
1.4. Global ve Yerel Değişken Tanımlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Fonksiyon kelimesinin günlük hayattaki kullanımları nelerdir?
Bir bütünü parçalayarak daha kolay bir biçimde düzenleme işlemi hangi strateji ile
ifade edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri




Fonksiyon kavramını öğrenmek
Programlamada, bilgisayar programlarının neden fonksiyonlara ayrıldığını anlamak
Bu, fonksiyona ayırma işleminin nasıl yapıldığını anlamak
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Anahtar Kavramlar


Fonksiyon, prosedür, altprogram
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Giriş
Programlama dilleri ve programlama yaklaşımları, daha önceki bölümlerde de
incelendiği üzere, ilk ortaya çıktıkları andan itibaren günümüze gelinceye kadar çok büyük
oranda değişimler ve gelişmeler göstermiştir. Bu değişim ve gelişmeler gerek programların
çeşitleri, kullanıldıkları alan ve uygulamalar gerekse programın ele aldığı verinin, programın
gerçekleştirdiği işlemlerin ve dolayısıyla programın boyutu şeklinde gerçekleşmiştir.
Bilgisayar programlarının boyutları artııkça, bir bilgisayar programını tek parça halinde
yazma yaklaşımından uzaklaşılarak programlar parça parça yazılmaya başlanmıştır. Her biri
kendi içerisinde birer anlam ifade eden bu program parçalarına fonksiyon, prosedür,
altprogram, yordam gibi çeşitli isimler verilmektedir.
Bu bölümde C programlama dilinde yazılan bir bilgisayar programının parçalar
halinde yazılması, yani fonksiyonlar konusu ele alınmıştır. Bu konu çerçevesinde fonksiyonel
yazımın avantajları, fonksiyonların tanımlanması, kullanım şekilleri, fonksiyon tipleri gibi
farklı konular işlenmiştir.
C programlama dili altprogramlar halinde yazılmaya oldukça uygun bir programlama
dilidir. Oldukça farklı şekillerde, farklı parametrelere sahip fonksiyonlar yazmak, hazır
fonksiyonlar kullanmak, yazılan bir fonksiyonu pek çok kez kullanmak gibi avantajlara sahip
olan C dilinde fonksiyonlar kavramına geçmeden önce genel olarak bilgisayar programlarının
fonksiyonlar halinde yazılması kavramını inceleyelim.
Bilgisayar programlarının parçalar halinde yazılması günümüz programlarında neredeyse
bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzde bilgisayar programları binlerce, onbinlerce, kimi
zaman milyonlarca satırdan oluşabilen, binlerce veri tutup üzerinde işlem yapması gereken,
pek çok farklı işlemi gerçekleştirebilen programlar haline geldiğinden elbette ki bu
programların tek bir parça halinde yazılması mümkün olmayacaktır. Bu zorunluluk halinin
dışında bir bilgisayar programının parçalar halinde yazılmasının pek çok avantajı da
bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde maddelendirilebilir :


Program ayrı ayrı parçalar halinde yazıldığında hata kontrolü kolaylaşır. Programda
bir hata olduğu takdirde bu hatanın nereden, hangi kod parçasından, hangi işlemden vs
kaynaklandığı daha kolay bir biçimde anlaşılabilir.



Programdaki tekrar eden kod miktarı azalır. Özellikle aynı işlemin pek çok kez
yapılması gereken bilgisayar programlarında, tekrar etmesi gereken bu kod parçası
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fonksiyon halinde yazılarak kod tekrarının, dolayısıyla da kod miktarının azalması
sağlanmış olur.


Programda değişiklik yapmak kolaylaşır. Program fonksiyonel bir halde yazıldığında
programın hangi kısmında değişiklik yapılması isteniyorsa yalnızca o kısımda
değişiklik yapılır, diğer kısımlar üzerinde bir değişiklik yapmaya gerek olmaz.
Böylece tüm programı ele almak yerine yalnızca değişmesi gereken kısım ele alınarak
daha az zahmetle yapılması gereken iş gerçekleştirilmiş olur.



Programa ekleme yapmak kolaylaşır. Programa yeni eklenecek bir kod parçası tüm
programı etkilemez yalnızca gerekli yere eklemeler yaparak kolayca işlemin
eklenmesi sağlanır.



Program hantallaşmaktan uzaklaşır. Programın her seferinde tamamı çalıştırılmak
zorunda kalmaz, yalnızca ilgili kısımlar, ilgili program parçaları çalıştırılır. Bu sayede
program hantal bir hale gelmekten kurtulur.
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1.1. Fonksiyon Nedir
C programlama dilinde, bir bilgisayar programını oluşturan altparçaların her birine
fonksiyon denir. Her bir fonksiyon kendi içerisinde bazı işlevleri meydana getiren program
parçalarıdır. Fonksiyonların, işleme girmek üzere aldığı girdi verileri ve işlem sonucunda
oluşan çıktı verileri bulunmaktadır.

Şekil 1.1 : Fonksiyon Şeması
Fonksiyonların giriş değerlerine genel olarak parametreler ya da argümanlar adı
verilirken, çıkış değerlerine sonuç ya da çıktı adı verilir.
Her C programının main() adı verilen ve ana fonksiyon olarak ifade edilebilecek bir
fonksiyonun içerisine yazıldığı daha önceki bölümlerde ifade edilmişti. Bir C programına
eklenecek diğer fonksiyonlar da mutlaka main() fonksiyonu ile ilişki içerisinde olmalıdır.
Başka türlü çalışmaları mümkün değildir. Bir fonksiyonun main() fonksiyonu ile olan
ilişkisine çağırma adı verilir. main() fonksiyonu satır satır işlerken herhangi başka bir
fonksiyonun çalışması gereken noktada, o fonksiyonu çağırır, çalışmasını bekler, sonuçlarını
alır ve kendisi çalışmaya devam eder. Bu durum main() fonksiyonu içerisinde başka bir
fonksiyon çağrılıncaya kadar devam eder. Başka bir fonksiyon çağrılacağı zaman aynı
işlemler tekrarlanır. Bu durumu bir şema ile ifade etmek istersek Şekil 1.2’deki gibi bir
şekiller karşı karşıya kalırız.
Bu şekli açıklayalım :
1 numaralı kısımda main() fonksiyonu çalışmaktadır. Herhangi başka bir fonksiyonla
ilgili bir durum bulunmamaktadır.
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Şekil 1.2 : Fonksiyon Yapısı
2 numaralı kısımda fonksiyon1 ismindeki fonksiyonun çalışması gerektiğinden, main()
fonksiyonu tarafından fonksiyon1() çağrılır, diğer bir deyişle main() fonksiyonu fonksiyon1()
isimli fonksiyonun çalışması için çağrı yapmaktadır. Bu çağrıyı yaptığı sırada, fonksiyonu
çağırmak dışında yaptığı bir işlem daha vardır ki o da fonksiyon1()’e gerekli girdileri
sağlamaktır. fonksiyon1(), çalışması için gerekli olan doğru miktarda ve türde girdiye sahip
olduğu takdirde, içerisindeki işlemleri sırasıyla gerçekleştirir. Oluşan çıktıyı main()
fonksiyonuna geri gönderir.
3 numaralı kısımda main() fonksiyonu, fonksiyon1()’in sonuç olarak ürettiği çıktı
değerlerini alarak işlemlerini yapmaya devam eder. Yeni bir fonksiyon gelinceye, ya da
yapması gereken işlemler bitinceye kadar bu durum bu şekilde sürer.
4 numaralı kısımda main() fonksiyonunun çalışması durmuş ve yeni bir fonksiyon
olan fonksiyon2() ortaya çıkmıştır. Bu noktada, fonksiyon2() ismindeki fonksiyon, main()
fonksiyonu tarafından uygun girdiler sağlanarak çağrılır. fonksiyon2() çalışmasını
tamamladıktan sonra oluşan çıktıyı main() fonksiyonuna geri döndürür.
5 numaralı kısımda main() fonksiyonu, fonksiyon2()’nin sonuç olarak ürettiği çıktı
değerlerini alarak işlem yapmaya devam eder. Yeni bir fonksiyon gelinceye, ya da yapması
gereken işlemler bitinceye kadar bu durum bu şekilde sürer.
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Bir fonksiyon mutlaka main() fonksiyonu içerisinden çağrılmak zorunda değildir,
başka bir fonksiyon içerisinden de çağrılabilir. Yani diğer bir deyişle içiçe fonksiyonlar
mevcut olabilir, fonksiyonlar farklı farklı seviyelerde bulunabilir. Ancak içiçe kaç adet
fonksiyon olursa olsun eninde sonunda main() fonksiyonuna bağlanması gerekir. Aşağıdaki
Şekil 1.3, bu durumu yansıtan bir örnektir.

Şekil 1.3 : İçiçe Fonksiyonların Yapısı
Burada işlemler şu sıra ile gerçekleşir :


main() fonksiyonu çalışmaya başlar.



fonksiyon1() çağrısı gelir.



fonksiyon1() uygun girdilerle çalışmaya başlar.



fonksiyon1() çalışmaya devam ederken fonksiyon1.1() çağrısı gelir.



fonksiyon1.1() uygun girdilerle çalışmaya başlar.



fonksiyon1.1() çıktıları üretir.



fonksiyon1(), fonksiyon1.1()’in çıktılarını kullanarak çalışmaya devam eder.



fonksiyon1(), çıktılarını üretir.
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main() fonksiyonu, fonksiyon1()’in ürettiği çıktıları kullanarak çalışmaya devam eder.



fonksiyon2() çağrısı gelir.



fonksiyon2() uygun girdilerle çalışmaya başlar.



fonksiyon2(), çıktılarını üretir.



main() fonksiyonu, fonksiyon2()’nin ürettiği çıktıları kullanarak çalışmaya devam
eder.



main() fonksiyonu biter.

1.2. Fonksiyonların Tanımlanması
Fonksiyonların, bir bilgisayar programında kullanılması için mutlaka tanımlanması
gerekir. Bu tanımlama iki şekilde olabilir. Bu yöntemlerden birincisi, fonksiyonun kodlarını
tamamen main() fonksiyonundan önce yazmaktır. Daha çok tercih edilen diğer yöntem ise
main() fonksiyonundan önce fonksiyonun yalnızca prototipini yazarak, fonksiyonun tüm
tanımlamasını main() fonksiyonundan sonra yazmaktır.
Bir fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanır.
[fonksiyonun geri dönüş değeri türü]

(fonksiyon ismi)

[parametreler]

{
fonksiyon kodları;
}
Fonksiyonun yalnızca prototipi ise şu şekilde yapılır.
[fonksiyonun geri dönüş değeri türü]

(fonksiyon ismi)

[parametreler];

Burada fonksiyonun geri dönüş değeri türü, C programlama dilinde var olan herhangi
bir değişken türü, yani, short, int, long, double, float, char olabileceği gibi, herhangi bir değer
döndürmediğini anlatmak için void de olabilir. “Bir fonksiyon değer döndürmezse ne işe
yarar?” diye düşünecek olursanız, yalnızca bazı işlemleri gerçekleştirmek örneğin ekrana yazı
yazdırmak için kullanılan fonksiyonlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. fonksiyon ismi
kısmı, fonksiyonun yaptığı işleme uygun bir biçimde verilmesi uygun olan, değişken
isimlendirme kurallarına göre verilen bir kelimedir.

Değişken isimlendirme kurallarını

hatırlayalım:
Değişken isimlendirme kuralları genel olarak şu şekildedir :
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Tüm değişkenler İngiliz alfabesindeki harfler kullanılarak yazılır.



Her değişken adı harfle başlamalıdır. Devamında harf, rakam veya alt tire _ işareti
kullanılabilir.



Değişkenlere verilecek isimler içinde *, /, +, }, ], gibi özel simgeler bulunamaz.



C dili için ayrılmış sözcük olarak kullanılan ifadeler değişken adı olarak kullanılamaz.



Boşluk kullanılmaz. Dolayısıyla 1’den fazla kelimeden oluşan değişken isimleri için
ilk kelime ile ikinci kelimeyi birleştirecek bir yol bulunmalıdır.

Bu isimlendirme kurallarının dışında, bir kural olmasa bile dikkat edilmesi gereken bir
nokta daha bulunmaktadır. Bir değişkenin ismi, içerdiği değer ile ne kadar ilgiliyse,
programcının bu değişkeni hatırlaması, kullanması ve programcı dışındaki programlama
ekibinin, ya da kodu okuyan herhangi birisinin o kodu anlaması kolaylaşacaktır. Örneğin
öğrencinin vize notu için x, final notu için y, yıl sonu notu için z şeklinde isimlendirme yerine
vize notu için vize, vize_notu, ilk_not, vizeNotu, vize_degeri, vizeDegeri gibi; aynı şekilde
final notu için final, final _notu, ikinci_not, finalNotu, final_degeri, finalDegeri gibi ve yıl
sonu notu için de yil_sonu, yilSonu, yil_sonu_notu_son_not gibi isimler vermek daha
mantıklı bir yaklaşımdır. Benzer şekilde, bir faiz miktarı hesaplanacakken anapara için x, faiz
oranı için y, geçen süre için z şeklinde bir isimlendirme yapmak yerine;


anapara için anapara, anaPara, ana_para kapital, esas_para_ilk_para gibi;



faiz oranı için, faiz_orani, faizOrani, faiz



geçen süre için, sure, gecenSure, gecen_sure, zaman, gecenZaman, gecen_zaman gibi

isimler vermek kodun okunurluğunu daha da arttırır.
Bu durumu fonksiyonlar için de uygulayacak olursak, örneğin kullanıcıdan alınan
sayıları toplayan bir fonksiyon için topla() ismi uygun iken, bir dizideki tüm elemanları
toplayan bir fonksiyon için dizi_topla() gibi bir isim daha uygun olacaktır.
Fonksiyonlar aldıkları argüman ve geri dönüş değerlerine göre 4 türde incelenebilir :


Hem giriş hem çıkış değeri olan fonksiyonlar



Giriş değeri olup çıkış değeri olmayan fonksiyonlar



Giriş değeri olmayıp çıkış değeri olan fonksiyonlar



Giriş değeri de çıkış değeri de olmayan fonksiyonlar

Bu fonksiyon tiplerini inceleyelim.
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Hem giriş hem çıkış değeri olan fonksiyonlar

: En çok kullanılan fonksiyon

tiplerinden biridir. Bu fonksiyonların hem üzerinde işlem yapmak üzere dış çevreden aldıkları
giriş değerleri; hem de bu işlem sonucunda ürettikleri ve dış çevreye verdikleri çıkış değerleri
bulunmaktadır. Giriş parametre sayısı ile çıkış sayısı aynı sayıda ve aynı türde olmak zorunda
değildir. Bununla ilgili bazı örnekler şu şekilde ifade edilebilir :
int topla (int x, int y) : Bu fonksiyon int türünde iki adet parametre alıp int türünde
bir çıkış değeri üreten bir fonksiyondur. Kullanımı şu şekilde olabilir :
Herhangi bir değere atanması :
int x, y;
int sonuc;
……………… (x ve y’nin değeri herhangi bir kaynaktan alınır)
sonuc = toplam(x,y);
printf() komutu ile birlikte kullanılarak ekranda yazdırılması :
printf(“toplam fonksiyonunun sonucu = %d’dir\n”, toplam(x,y));
int mutlak (int x) : Bu fonksiyon int türünde bir adet parametre alıp int türünde bir
çıkış değeri üreten bir fonksiyondur. Kullanımı şu şekilde olabilir :
Herhangi bir değere atanması :
int x ;
int sonuc;
……………… (x’in değeri herhangi bir kaynaktan alınır)
sonuc = mutlak(x);
printf() komutu ile birlikte kullanılarak ekranda yazdırılması :
printf(“mutlak fonksiyonunun sonucu = %d’dir\n”, mutlak(x));
float fonksiyon1 (int x) : Bu fonksiyon int türünde bir adet parametre alıp float
türünde bir çıkış değeri üreten bir fonksiyondur. Kullanımı şu şekilde olabilir :
Herhangi bir değere atanması :
int x ;
float sonuc;
……………… (x’in değeri herhangi bir kaynaktan alınır)
sonuc = fonksiyon1(x);
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printf() komutu ile birlikte kullanılarak ekranda yazdırılması :
printf(“fonksiyon1 fonksiyonunun sonucu = %f’dir\n”, fonksiyon1(x));

float fonksiyon2 (float x, float y, float z) : Bu fonksiyon float türünde üç adet
parametre alıp float türünde bir çıkış değeri üreten bir fonksiyondur. Kullanımı şu şekilde
olabilir :
Herhangi bir değere atanması :
float x,y,z ;
float sonuc;
……………… (x, y ve z’nin değeri herhangi bir kaynaktan alınır)
sonuc = fonksiyon2(x, y, z);
printf() komutu ile birlikte kullanılarak ekranda yazdırılması :
printf(“fonksiyon2 fonksiyonunun sonucu = %f’dir\n”, fonksiyon2(x, y, z));

double sqrt(double x) : C dilinde hazır bir fonksiyon olan karekök alma (sqrt)
fonksiyonudur. Parametre olarak double türünde bir değer alıp double türünde bir çıkış değeri
üreten bir fonksiyondur. Kullanımı şu şekilde olabilir :
Herhangi bir değere atanması :
double x ;
double sonuc;
……………… (x’in değeri herhangi bir kaynaktan alınır)
sonuc = sqrt(x);
printf() komutu ile birlikte kullanılarak ekranda yazdırılması :
printf(“sqrt fonksiyonunun sonucu = %lf’dir\n”, sqrt(x));
Giriş değeri olup çıkış değeri olmayan fonksiyonlar : Bunlar genelde aldığı bir
değere göre ekranda yazı yazdırma ya da başka bir fonksiyon çağırma gibi işlemleri
gerçekleştiren fonksiyon tipidir. Çoğunlukla menü oluşturmak için, if yapısıyla beraber
kullanılırlar. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.
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int türünde bir seçenek değeri alıp, karşılığında ekranda bir yazı yazdıran
program_yeri isminde bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyon girilen parametre değerine
göre ekrana yazdıracağı yazıya karar versin. Örneğin eğer girilen değer 1 ise programın
başında olduğunu, eğer girilen değer 2 ise programın içerisinde olduğunu, eğer farklı bir
değer girilirse programın bittiğini ifade etsin. Buna göre bu tip bir fonksiyon aşağıdaki gibi
yazılır.
program_yeri(int secenek)
{
if(secenek= =1)

printf(“Baslangic noktasi”);

else if(secenek= =2) printf(“Programin ici\n”);
else

printf (“Program sonu\n”);

}
Burada secenek şeklinde bir değişkeni girdi olarak alan ancak herhangi bir çıktı vermeyen
yalnızca ekranda bir yazı yazdıran bir fonksiyon tanımlaması görülmektedir. Bu fonksiyonun
ana fonksiyon içerisindeki çağrılışı da şu şekilde olacaktır.
printf(“Seceneginizi giriniz”);
scanf(“%d”,&secenek)
program_yeri(secenek);
Görüldüğü üzere fonksiyonun çıkış değerinin atanacağı herhangi bir değişken yoktur,
çünkü fonksiyonun bir değişkene atanabilecek bir çıkış değeri bulunmamaktadır, yalnızca
ekrana yazı yazdırma işlevi gören bir fonksiyondur.
Giriş değeri olup, çıkış değeri olmayan fonksiyonlara diğer bir örnek olarak bir hesap
makinesi menüsünü örnek verebiliriz. Bu hesap makinesi menüsü örneğinde kullanıcının
girdiği değere göre yapılacak olan işlem seçilsin.
Örneğin
kullanıcı 1 girdiği takdirde girilen 2 sayının toplamını alan topla() fonksiyonu,
kullanıcı 2 girdiği takdirde girilen 2 sayının farkını alan cikar() fonksiyonu,
kullanıcı 3 girdiği takdirde girilen 2 sayının çarpımını alan carp() fonksiyonu,
kullanıcı 4 girdiği takdirde girilen 2 sayının bölümünü alan bol() fonksiyonu,
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kullanıcı 5 girdiği takdirde girilen ilk sayının ikinciye göre modunu alan mod_al()
fonksiyonu,
kullanıcı 6 girdiği takdirde girilen ilk sayı üzeri girilen ikinci sayı miktarını hesaplayan
us_al() fonksiyonu,
kullanıcı başka bir değer girdiği takdirde ise kullanıcıya yanlış bir değer girdiğini ifade eden
uyari() fonksiyonu çalışsın.
Buna göre fonksiyonun kodu aşağıdaki gibi olur.
void menu()
{
int tercih;
printf("Hangi islemi yapmak istiyorsunuz?\n");
printf("Toplama icin 1\nCikarma icin 2\nCarpma icin 3\nBolme icin 4\nMod alma icin
5\nUs alma icin 6\n'e basilmalidir!\n");
scanf("%d",&tercih);
if(tercih==1)

topla(x,y);

else if(tercih==2)

cikar(x,y);

else if(tercih==3)

carp(x,y);

else if(tercih==4)

bol(x,y);

else if(tercih==5)

mod_al(x,y);

else if(tercih==6)

us_al(x,y);

else

uyari();

getch();
}
Görüldüğü gibi bu fonksiyonda direkt olarak bir geri dönüş değeri yoktur, girilen
parametreye göre çalıştırılacak fonksiyona karar verilir.
Giriş değeri olmayıp çıkış değeri olan fonksiyonlar : Bu tip fonksiyonlar int topla(),
float fonksiyon1(), char sec() şeklinde tanımlanabilen fonksiyonlardır. Çağrıldığı fonksiyon
tarafından bir parametre ile beslenmezler buna karşın bir geri dönüş değeri üretirler. Peki bu
nasıl olabilir? Giriş değeri yokken nasıl bir çıkış değeri üretebilir?
Bu tip bir fonksiyon ilk etapta insanlara olası ve gerekli görünmese de kullanım
alanları mevcuttur. Burada prosedürel olarak uygun ancak program mantığı olarak çok uygun
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olmana bir fonksiyon örneği, yapının anlaşılabilmesi amacıyla verilmiştir (WEB : C dili
fonksiyonları).
int toplama()
{
int toplam = 3+6;
}
int main()
{
x = toplama();
printf("%d",toplam);
}
Burada tanımlanan toplama değerinin herhangi bir giriş değeri yoktur ve toplayacağı
değerler 3 ve 6 olmak üzere sabit şekilde verilmiştir. Buna göre herhangi bir değişkeni girdi
olarak almadan, toplama fonksiyonu çağrıldığında sonuçta 9 değeri döndürülür. Veya örneğin
rastgele sayı üreten rand fonksiyonu da buna uygun bir örnek olarak ifade edilebilir. Herhangi
bir giriş parametresi yokken sayı üreterek bir çıkış parametresine sahiptir.
Giriş değeri de çıkış değeri de olmayan fonksiyonlar : Genel olarak ekrana yazı
yazdırma, kullanıcıdan değer alma vb bir işlem yaptıran, herhangi bir girdi almayan ve sonuç
döndürmeyen fonksiyonlardır. Örnek olarak printf (); scanf(); getch(); gets(); gibi
fonksiyonlar gösterilebilir.

1.3. Fonksiyonların Çağrılması
C programlama dilinde ve tüm bilgisayar programlama dillerinde, fonksiyonlar, ancak
çağrıldıkları zaman çalışacak şekilde bir yapıya sahiptirler. Bir fonksiyonun çağrılması
demek, fonksiyonun çalışması gereken sayıda ve türde parametreyi o fonksiyona besleyerek,
fonksiyonun kod içerisinde çalışması için komut verme anlamına gelir. Her fonksiyon
tanımlanmış başka bir fonksiyon tarafından çağrılır. Burada şu şekilde bir soru ile karşı
karşıya kalabilirsiniz “Her fonksiyon diğer bir fonksiyon tarafından çağrılıyorsa, bu durumun
başlangıcı neresidir?” Bu durumun başlangıcı main() fonksiyonudur. Her C programında
bulunması gereken ve main() ismini taşıyan program parçasının da bir fonksiyon olduğunu
daha önce belirtmiştik. Buna göre her fonksiyon ya main() fonksiyonu tarafından ya da main()
fonksiyonu içerisinde çağrılmakta olan başka bir fonksiyon tarafından çağrılır. Ancak bir
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fonksiyonun çağrılabilmesi ve kullanılabilmesi için çeşitli kurallar bulunmaktadır. Bunlar şu
şekilde ifade edilebilir :


Fonksiyonun çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için kodlarının yazılmış olması
gerekir.



Fonksiyonun çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için kodlar main() fonksiyonundan
sonra yazılmışsa, prototipinin main() fonksiyonundan önce ifade edilmiş olması
gerekir.



Fonksiyonun çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için, fonksiyona gerekli sayıda ve
türde parametrenin gönderilmesi gerekir. Örneğin topla(int x, int y) şeklinde
tanımlanmış ve iki adet int parametresi alması gereken bir fonksiyon, ancak iki adet
int türünde değişken gönderilirse çalışabilir. Daha az, daha fazla veya farklı türde
değişken gönderilmesi halinde hata verir, çalışamaz.

Fonksiyonların kullanımlarına dair örnekler yazalım :
int fonksiyon(int x, int y);
main()
{
……………… //Fonksiyonun çağrılmasından önceki kodlar;
fonksiyon();
//Fonksiyonun çağrılması;
……………… //Fonksiyonun çağrılmasından sonraki kodlar;
}
int fonksiyon(int x, int y)
{
……………… //Fonksiyonun kodları;
}
Fonksiyonun çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için fonksiyonun geri döndürdüğü
değere uygun bir biçime sahip olan bir değişkene atanması gerekir. Bir fonksiyon int türde
değer döndürecek şekilde tanımlandıysa, buna göre int türündeki bir değere atanmalı, ya da
int türünde bir değer gibi davranabileceği bir durum oluşturmalıdır. Örneğin bu fonksiyonun
oluşturacağı değer int türünde ise, buna göre printf fonksiyonu ile bu komutun sonucu
yazdırılmak istendiğinde %d işareti ile yazdırılmalıdır.

1.4. Global ve Yerel Değişken Tanımlama
Şu ana kadar incelediğimiz C programlama dili kod parçalarında değişkenlerin yerel
olarak tanımlandığını, diğer bir deyişle kullanılacağı fonksiyonun içerisinde tanımlandığını
görmüştük. Ancak bu, her zaman böyle olmak zorunda değildir. Değişkenlerin tanımlanma
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şekilleri yerel tanımlama ve global tanımlama olmak üzere ikiye ayrılır. Yerel tanımlama daha
önce de ifade ettiğimiz gibi, değişkenlerin fonksiyonun içerisinde kullanılmasıdır. Global
tanımlama ise, değişkenlerin, fonksiyonların dışında bir yerde, çoğunlukla main()
fonksiyonundan önce tanımlanmasıdır. Aşağıdaki kod parçası, yerel tanımlamaya bir örnektir
çünkü değişkenler, fonksiyonun içindeki kısımda tanımlanmıştır.
1 #include <stdio.h>
2 int func1(int x, int y);
3 void main()
4{
5 ……
6 int a;
7 int b;
8 int sonuc;
9 ………
10 sonuc = func1(a,b);
11 ……
12 }
13 int func1(int x, int y)
14 {
15 int x;
16 int y;
17 ………..
18 return ……..
19}

Bu programı satır satır inceleyelim.
1. satır : kütüphane dosyasının eklenmesi : C programlarına öncelikli olarak gerekli
kütüphane dosyaları eklenmelidir. Kütüphane dosyaları, programın yapacağı işlemlere göre
belirlenir.
En çok kullanılan, en temel kütüphane dosyası stdio.h’tır. Bu örnekte de stdio.h kütüphane
dosyasının eklenmesi yeterli olacaktır.
2. satır : func1 isimli, iki adet int türünde değişkeni parametre olarak alan ve bir adet
int türünde değişkeni geri dönüş değeri olarak döndüren fonksiyonun prototipi :
Fonksiyonlara ait kodlar tercihe göre

main() fonksiyonundan önce veya main()

fonksiyonundan sonra yazılabilir. Ancak ikinci seçenek, yani main() fonksiyonundan sonra
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yazılması

tercih

edildiğinde,

fonksiyonun

prototipi

main()

fonksiyonundan

önce

bildirilmelidir. Bu satırda, bu duruma bir örnek görülmektedir.
3. satır : ana fonksiyonun eklenmesi : Her C programında, main() isminde bir ana
fonksiyon olması gerekmektedir. Yapılacak tüm işlemler burada yapılır. Başka fonksiyonlar
varsa, bu fonksiyon içerisinden çağrılır.
4. satır : main() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
5. satır : Temsilî olarak main() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, func1 fonksiyonunu
çağırmadan önce gerçekleşen ancak bu örnek için bir önemi bulunmayan komutları göstermek
için kullanılmıştır. Bu örnekte, main() fonksiyonu içerisindeki değişken tanımlama ve func1
fonksiyonunu çağırma işlemleri önemlidir. main() fonksiyonunun yaptığı diğer işlemler
önemli değildir.
6., 7. ve 8. satırlar : değişken tanımlama : main() fonksiyonu içerisinde a, b ve sonuc
şeklinde isimlendirilmiş, hepsi int türünde olan üç adet değişken tanımlanmıştır. Bu
tanımlama, bir fonksiyonun içerisinde yer aldığından yerel bir tanımlamadır.
9. satır : func1 isimli fonksiyonun çağrılması : func1 isimli fonksiyon, main() fonksiyonundan
önceki prototipinde de verildiği gibi int türünde iki adet değişken alıp, sonuçta int türünde bir
değer döndüren bir fonksiyondur. Buna göre, main() fonksiyonundan func1 fonksiyonunun
çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için iki adet int türünde parametrenin bu fonksiyona
gönderilmesi ve sonuç değerinin başka bir int türünde değişkene atanması gerekmektedir.
Bu satır tam da bu gereksinimleri karşılayan bir kod satırıdır. sonuc = func1(a,b); şeklinde
verilen satırda, görüldüğü gibi, func1 fonksiyonuna, a ve b isimli iki adet int türünde
parametre beslenmiştir. Ayrıca func1 fonksiyonunun oluşturduğu sonuç, sonuc isimli int
türünde bir değişkene atanmıştır. Buna göre, func1 fonksiyonu, a ve b değişkenlerini alarak
çalışır, bir sonuç üretir ve bu sonucu da sonuc ismindeki değişkene atar. Burada func1 isimli
fonksiyonun kendi parametrelerinin farklı isimlerle (x ve y) tanımlanmış olması önemli
değildir, yalnızca parametrelerin türü ve sırası önemlidir. main() fonksiyonundan func1 isimli
fonksiyona gönderilen parametreler yani a ve b, func1 fonksiyonunun kendi parametreleri
yani x ve y gibi davranır. Buna göre a değişkeni x parametresinin kullanıldığı görevler için
kullanılacaktır, b parametresi ise y değişkeninin kullanıldığı görevler için kullanılacaktır.
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10. satır : Temsilî olarak main() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, func1 fonksiyonunu
çağırdıktan sonra gerçekleşen ancak bu örnek için bir önemi bulunmayan komutları
göstermek için kullanılmıştır. Bu örnekte, main() fonksiyonu içerisindeki değişken tanımlama
ve func1 fonksiyonunu çağırma işlemleri önemlidir. main() fonksiyonunun yaptığı diğer
işlemler önemli değildir.
11. satır : main() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma yapısı
ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
12. satır : func1 fonksiyonunun tanımlanması : kullanıcı tarafından tanımlanan tüm
fonksiyonların kodları, ya main() fonksiyonundan önce ya da main fonksiyonundan sonra
tanımlanmalıdır. main() fonksiyonundan sonra tanımlanması halinde, main() fonksiyonundan
önce, fonksiyonun prototipi yazılmalıdır. Bu örnekte, bu şekildeki ikinci seçenek seçilmiştir
ve burada da fonksiyon tanımlaması yapılmıştır. func1 fonksiyonu, prototipine uygun bir
biçimde, iki adet int türünde değer alan ve gene int türünde değer üreten bir fonksiyon olarak
tanımlanmıştır.
13. satır : func1() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
14. ve 15. satırlar : değişken tanımlama : func1() fonksiyonu içerisinde x ve y şeklinde
isimlendirilmiş, hepsi int türünde olan iki adet değişken tanımlanmıştır. Bu tanımlama, bir
fonksiyonun içerisinde yer aldığından yerel bir tanımlamadır.
16. satır : Temsilî olarak func1() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, komutları göstermek
için kullanılmıştır.
17. satır : func1 fonksiyonu ile main() fonksiyonu arasında ilişki kuran return terimi :
Kullanıcı tarafından oluşturulan fonksiyonların ürettikleri sonucu main() fonksiyonuna, ya da
kendisini çağıran herhangi bir fonksiyona döndürebilmeleri için return kelimesi kullanılır.

Bu sayede iki fonksiyon arasında bağlantı kurulmuş olur. return deyimi ile döndürülen
değer, tanımlanan fonksiyonun geri dönüş değerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Diğer bir
deyişle eğer fonksiyon tanımlanırken, geri dönüş değeri olarak int tanımlanmışsa, bu durumda
return kelimesi ile döndürülen değişkenin türü int olmalıdır, aynı şekilde fonksiyonun geri
dönüş değeri char olarak tanımlanmışsa, return anahtar sözcüğü ile geri döndürülen değerin
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türü char olmalıdır. 18. satır : func1() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı. Her fonksiyon,
karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile
kapatılır.
Buna göre görüldüğü gibi hem main() fonksiyonu içerisinde hem de func1()
fonksiyonu içerisinde yerel tanımlamalar yapılmıştır, görüldüğü gibi her iki fonksiyonda da
yapılan tanımlamalar yereldir ve main() fonksiyonunda tanımlanan a ve b değerleri, func1()
fonksiyonunda tanımlanan x ve y değerlerine karşılık gelmektedir. Bazen, özellikle pek çok
fonksiyon bulunduğunda, daha sistematik bir yapı oluşturabilmek için değişkenler global
olarak da tanımlanabilir.
Global tanımlama, herhangi bir fonksiyonun içerisinde yapılmayan, genellikle main()
fonksiyonundan önce yapılan değişken tanımlamasına verilen isimdir, Global tanımlama ile
tanımlanan değişkenler, tüm fonksiyonlar için geçerlidir ve tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
Aşağıda az öncekine benzer bir örnek global tanımlamalar ile birlikte açıklanmıştır.
1 #include <stdio.h>
2 int func1(int x, int y);
3 int x, y;
4 void main()
5 {
6 ……
7 int sonuc;
8 printf(“x sayisini girin...\n”);
9 scanf(“%d”,&x);
10 printf(“y sayisini girin...\n”);
11 scanf(“%d”,&y);
12 sonuc = func1(x,y);
13 ……
14 }
15 int func1(x, y)
16 {
17 ………..
18 return ……..
19 }

1. satır : kütüphane dosyasının eklenmesi : C programlarına öncelikli olarak gerekli
kütüphane dosyaları eklenmelidir. Kütüphane dosyaları, programın yapacağı işlemlere göre
belirlenir. En çok kullanılan, en temel kütüphane dosyası stdio.h’tır. Bu örnekte de stdio.h
kütüphane dosyasının eklenmesi yeterli olacaktır.
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2. satır : func1 isimli, iki adet int türünde değişkeni parametre olarak alan ve bir adet
int türünde değişkeni geri dönüş değeri olarak döndüren fonksiyonun prototipi :
Fonksiyonlara ait kodlar tercihe göre

main() fonksiyonundan önce veya main()

fonksiyonundan sonra yazılabilir. Ancak ikinci seçenek, yani main() fonksiyonundan sonra
yazılması

tercih

edildiğinde,

fonksiyonun

prototipi

main()

fonksiyonundan

önce

bildirilmelidir. Bu satırda, bu duruma bir örnek görülmektedir.
3. satır : global değişken tanımlama : x ve y isminde, int türünde iki adet değişken
tanımlanmıştır. Burada global tanımlama sözkonusudur. Diğer bir deyişle, fonksiyonların
dışında tanımlanan ve tüm fonksiyonlar için geçerli olan ve her fonksiyonda kullanılabilecek
olan değişkenler tanımlanmıştır. Bu değişkenler, aynı isimlerle, diğer fonksiyonlar içerisinde
de kullanılabilir.
4. satır : ana fonksiyonun eklenmesi : Her C programında, main() isminde bir ana
fonksiyon olması gerekmektedir. Yapılacak tüm işlemler burada yapılır. Başka fonksiyonlar
varsa, bu fonksiyon içerisinden çağrılır.
5. satır : main() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
6. satır : Temsilî olarak main() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, func1 fonksiyonunu
çağırmadan önce gerçekleşen ancak bu örnek için bir önemi bulunmayan komutları göstermek
için kullanılmıştır. Bu örnekte, main() fonksiyonu içerisindeki değişken tanımlama ve func1
fonksiyonunu çağırma işlemleri önemlidir. main() fonksiyonunun yaptığı diğer işlemler
önemli değildir.
7. satır : değişken tanımlama : sonuc isminde, int türünde bir değişken tanımlanmıştır.
Bu değişken, ileride kullanıcı tanımlı olan func1 isimli fonksiyonun çağrılmasında
kullanılacaktır.
8. satır : x değişkeninin kullanıcıdan değerinin istenmesi : Kullanıcıdan, tanımlı x
değişkenine dair değer almak için kullanıcıya mesaj verilir.
9. satır : x değişkeninin kullanıcıdan değerinin alınması : Kullanıcıdan, tanımlı x
değişkenine dair değer alınır.
10 satır : y değişkeninin kullanıcıdan değerinin istenmesi : Kullanıcıdan, tanımlı y
değişkenine dair değer almak için kullanıcıya mesaj verilir.
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11. satır : y değişkeninin kullanıcıdan değerinin alınması : Kullanıcıdan, tanımlı y
değişkenine dair değer alınır.
12. satır : func1 isimli fonksiyonun çağrılması : func1 isimli fonksiyon, main()
fonksiyonundan önceki prototipinde de verildiği gibi int türünde iki adet değişken alıp,
sonuçta int türünde bir değer döndüren bir fonksiyondur. Buna göre, main() fonksiyonundan
func1 fonksiyonunun çağrılabilmesi ve çalıştırılabilmesi için iki adet int türünde parametrenin
bu fonksiyona gönderilmesi ve sonuç değerinin başka bir int türünde değişkene atanması
gerekmektedir. Bu satır tam da bu gereksinimleri karşılayan bir kod satırıdır.
sonuc = func1(a,b); şeklinde verilen satırda, görüldüğü gibi, func1 fonksiyonuna, a ve b isimli
iki adet int türünde parametre beslenmiştir. Ayrıca func1 fonksiyonunun oluşturduğu sonuç,
sonuc isimli int türünde bir değişkene atanmıştır. Buna göre, func1 fonksiyonu, x ve y
değişkenlerini alarak çalışır, bir sonuç üretir ve bu sonucu da sonuc ismindeki değişkene atar.
13. satır : Temsilî olarak main() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, func1 fonksiyonunu
çağırdıktan sonra gerçekleşen ancak bu örnek için bir önemi bulunmayan komutları
göstermek için kullanılmıştır. Bu örnekte, main() fonksiyonu içerisindeki değişken tanımlama
ve func1 fonksiyonunu çağırma işlemleri önemlidir. main() fonksiyonunun yaptığı diğer
işlemler önemli değildir.
14. satır : main() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma yapısı
ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
15. satır : func1 fonksiyonunun tanımlanması : kullanıcı tarafından tanımlanan tüm
fonksiyonların kodları, ya main() fonksiyonundan önce ya da main fonksiyonundan sonra
tanımlanmalıdır. main() fonksiyonundan sonra tanımlanması halinde, main() fonksiyonundan
önce, fonksiyonun prototipi yazılmalıdır. Bu örnekte, bu şekildeki ikinci seçenek seçilmiştir
ve burada da fonksiyon tanımlaması yapılmıştır. func1 fonksiyonu, prototipine uygun bir
biçimde, iki adet int türünde değer alan ve gene int türünde değer üreten bir fonksiyon olarak
tanımlanmıştır.
16. satır : func1() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
17. satır : Temsilî olarak func1() fonksiyonunun gerçekleştirdiği, komutları göstermek
için kullanılmıştır.
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18. satır : func1 fonksiyonu ile main() fonksiyonu arasında ilişki kuran return terimi :
Kullanıcı tarafından oluşturulan fonksiyonların ürettikleri sonucu main() fonksiyonuna, ya da
kendisini çağıran herhangi bir fonksiyona döndürebilmeleri için return kelimesi kullanılır.
Bu sayede iki fonksiyon arasında bağlantı kurulmuş olur. return deyimi ile döndürülen değer,
tanımlanan fonksiyonun geri dönüş değerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Diğer bir deyişle
eğer fonksiyon tanımlanırken, geri dönüş değeri olarak int tanımlanmışsa, bu durumda return
kelimesi ile döndürülen değişkenin türü int olmalıdır, aynı şekilde fonksiyonun geri dönüş
değeri char olarak tanımlanmışsa, return anahtar sözcüğü ile geri döndürülen değerin türü char
olmalıdır.
19. satır : func1() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı. Her fonksiyon, karşılaştırma yapısı
ve döngü yapısı birer bloktur ve bu bloklar { işareti ile açılıp } işareti ile kapatılır.
Görüldüğü gibi burada fonksiyonların üstünde yer alan global değişken tanımlama
satırı, tüm fonksiyonlarda kullanılabilecek değişkenler üretmiştir.
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Uygulamalar
1 #include <stdio.h>
2 int func1(int x, int y);
3 int x, y;
4 void main()
5 {
6 ……
7 int sonuc;
8 printf(“x sayisini girin...\n”);
9 scanf(“%d”,&x);
10 printf(“y sayisini girin...\n”);
11 scanf(“%d”,&y);
12 sonuc = func1(x,y);
13 ……
14 }
15 int func1(x, y)
16 {
17 ………..
18 return ……..
19 }
programını, değişkenleri yerel olarak tanımlayacak şekilde yeniden yazın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,





bilgisayar programlarının parçalara ayrılmasının getirdiği faydalar
programların parçalara ayrılma biçimleri
fonksiyon tanımlama
değişkenlerin yerel ve global olarak tanımlanması

gibi konular öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar programlarında, program parçalarına verilen
isimlerden biri değildir?
a) Fonksiyon
b) Prosedür
c) Altprogram
d) Program kısmı
e) Yordam

2) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar programını parçalar halinde yazmanın
avantajlarından biri değildir?
a) Programın dosya, veritabanı gibi bağlantıları kolaylaşır
b) Tekrar eden kod miktarı azalır
c) Programda değişiklik yapmak kolaylaşır
d) Programa ekleme yapmak kolaylaşır
e) Program hantal bir yapı olmaktan uzaklaşır
3) Bir bilgisayar programında fonksiyonun çağrılması ne demektir?
a) Çalıştırılması için istekte bulunulması
b) Parametrelerinin belirlenmesi
c) Geri dönüş değerinin belirlenmesi
d) Kodlarının yazılması
e) Başka bir fonksiyona parametre göndermesi
4) Bir bilgisayar programındaki fonksiyonlarda argüman ne anlama gelir?
a) Bir fonksiyonun aldığı parametrelerdir
b) Bir fonksiyonun ürettiği çıktı değerleridir
c) Bir fonksiyonun sahip olduğu kodlardır
d) Bir fonksiyonun ana fonksiyonla bağlandığı noktadır
e) Bir fonksiyonun ismidir

5) Her C programında bulunması gereken fonksiyon aşağıdaki hangi kavramla
adlandırılmaktadır?
a) Hazır fonksiyon
b) Kullanıcı tanımlı fonksiyon
c) Özel fonksiyon
d) Ana fonksiyon
e) Parça fonksiyonu
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6) Yukarıdaki fonksiyon şekline göre x ve y yerine gelebilecek kavramlar, hangi şıkta
tümüyle doğru olarak ifade edilmiştir?

a)
b)
c)
d)
e)

x
girdi – çıktı
parametre – geri dönüş değeri
girdi – parametre
çıktı – geri dönüş değeri
girdi – geri dönüş değeri

y
parametre – geri dönüş değeri
girdi – çıktı
çıktı – geri dönüş değeri
girdi – parametre
çıktı – parametre

7) int topla(int x, int y) şeklindeki bir fonksiyon için aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin
değildir?
a) Hem giriş hem çıkış parametresi olan bir fonksiyondur
b) Giriş parametresi sayısı ile çıkış parametresi sayısı birbirinden farklıdır
c) Giriş parametresi türü ile çıkış parametresi türleri birbiri ile aynıdır
d) İki tamsayı üzerinde yaptığı işlem sonucunda tek bir tamsayı üretir
e) İki sayının toplamını hesaplar

Aşağıdaki 3 soru verilen şekille ilgilidir.
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8) fonksiyon2 ile adlandırılan fonksiyonun çalışması için aşağıdakilerden hangisinin
çalışmış ve bitmiş olmasına gerek yoktur?
a) main fonksiyonunun fonksiyon2’den önceki kod parçaları
b) fonksiyon1 isimli fonksiyonun, fonksiyon1.1’den önceki kod parçaları
c) fonksiyon1.1 isimli fonksiyon
d) fonksiyon1 isimli fonksiyonun, fonksiyon1.1’den önceki kod parçaları
e) main fonksiyonunun fonksiyon2’den sonraki kod parçaları
9) Bu şekle göre, fonksiyonların çağrılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Tüm fonksiyonlar main fonksiyonundan direkt olarak çağrılmaktadır
b) fonksiyon1 çağrılmadan fonksiyon2 çağrılamaz
c) fonksiyon1 çağrılmadan fonksiyon1.1 çağrılamaz
d) fonksiyon1.1 çağrılmadan fonksiyon2 çağrılamaz
e) fonksiyon1.1, fonksiyon1’in içerisinden çağrılmaktadır
10) Bu şekildeki fonksiyonların çağrılma sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) fonksiyon1’in kaç kez çağrıldığı, fonksiyon2’ye bağlıdır
b) fonksiyon1’in kaç kez çağrıldığı, fonksiyon1.1’e bağlıdır
c) fonksiyon2’nin kaç kez çağrıldığı, fonksiyon1’e bağlıdır
d) fonksiyon1.1’in kaç kez çağrıldığı, fonksiyon1’e bağlıdır
e) Hiçbir fonksiyonun kaç kez çağrıldığı, bir diğer fonksiyona bağlı değildir
CEVAPLAR
1-d
2-a
3-a
4-a
5-d
6-c
7-e
8-e
9-a
10 - e
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2. FONKSİYONEL C PROGRAM ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekrana Yazı Yazdırma
2.2. İki Sayının Toplamının Ve Ortalamasının Alınması
2.3. Hesap Makinesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 1’den fazla işlem yapılan bir bilgisayar programını
o Fonksiyonsuz bir biçimde
o Fonksiyonlu bir biçimde
yazın.

 Kullanıcıdan aldığı 10 sayının ortalamasını bulan bir programı
o kullanıcıdan sayı alma kısmını fonksiyon haline getirerek
o hem kullanıcıdan sayı alma hem de ekrana yazdırma kısımlarını sayı haline
getirerek
yazın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri



Bir programın fonksiyonlu/fonksiyonsuz bir biçimde yazılışını incelemek
Fonksiyonlu bir biçimde yazılmış bilgisayar programlarını incelemek
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Anahtar Kavramlar


Fonksiyon
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Giriş
Fonksiyon kavramı

hemen her programlama dilinde olduğu gibi C programlama

dilinde de oldukça önemli bir kavramdır. Bir bilgisayar programının daha derli toplu bir
biçimde yazılmasını sağlayan, hataların takibini kolaylaştıran, büyük çaplı bilgisayar
programlarının yazılmasını sağlayan fonksiyon (altprogram, prosedür, yordam gibi isimlerle
de anıldığı daha önce belirtilmiştir) kavramı önceki bölümde incelenmiştir. Bu bölümde de
fonksiyon kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için çeşit örnek uygulamaların incelenmesi
uygun görülmüştür.
Bu bölümde fonksiyonel olarak yazılmış ya da tek bir parça halinde yazılmış çeşitli
C programları incelenerek, fonksiyon kavramının C programlama dilindeki uygulamaları
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu sayede fonksiyon kavramının bir bilgisayar programına sağladığı
avantajların görülmesi amaçlanmıştır.
Bu bölümde 3 adet bilgisayar programı uygulaması üzerinde durulmuştur. Bunlar
ekrana herhangi bir mesaj yazmayı sağlayan bilgisayar programı, kullanıcı tarafından girilen
iki sayının toplamını ve ortalamasını bulan bir program ve gene kullanıcı tarafından iki sayı
üzerinde istenilen herhangi bir matematiksel işlemin (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ya da
mod alma) yapılmasını sağlayan bir C programıdır. Bunlardan ilki yani, ekrana bir mesaj
yazdıran program ile iki sayının toplamı ve ortalamasını bulan programın öncelikle
fonksiyonel halde yazılmış programı verilmiş, bu program satır satır incelenmiş,
fonksiyonların sağladığı faydalara bakılmış, ardından programlar fonksiyonsuz olacak şekilde
tek bir parça halinde yeniden yazılmıştır. Son olarak da bu programların her iki şeklinin
(fonksiyonel ya da tek bir parça halinde) derleyicide yazılmış hali ve çalıştırıldıktan sonra
ortaya çıkan görüntüsü ele alınmıştır.
Örneklerden sonuncusu olan hesap makinesi örneğinde ise hazır bir kod
incelenmemiş, bunun yerine program tasarlanarak adım adım kodu oluşturulmuştur. Bu
programın kodu üç şekilde yazılmıştır. İlk olarak fonksiyonsuz, diğer bir deyişle tek bir parça
halinde bir biçimde oluşturulmuştur. Ardından programda yapılan temel işlemlerin ya da
diğer bir deyişle programın hesap makinesi kısmını oluşturan matematiksel işlemlerin birer
fonksiyon olarak yazıldığı bir versiyon oluşturulmuştur. Son olarak da menü de dahil olmak
üzere programda yapılan tüm işlemlerin, fonksiyonel şekilde yazıldığı bir versiyon
geliştirilmiştir. Bu 3 yazım şeklinin de derleyicide yazılmış halleri ve çalıştırıldıktan sonra
ortaya çıkan ekran görüntüsü de bölüm içerisinde verilmiştir.
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2.1. Ekrana Yazı Yazdırma
Bu bölümdeki ilk örnek ekrana herhangi bir mesaj, herhangi bir yazı yazdıran bir
program örneğidir. Kodları aşağıdaki gibidir. Bu kodlar satır satır incelenerek, programın bu
işlemi yani ekrana mesaj yazdırma işlemini nasıl yaptığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 void mesaj_yaz();
4 main()
5 {
6 mesaj_yaz();
7 }
8 void mesaj_yaz()
9{
10 printf("Buraya istediginiz mesaji girebilirsiniz...\n");
11 getch();
12 }
1., 2. satırlar – Kütüphane fonksiyonları : Program yalnızca ekrana bir yazı
yazdırma işlemini gerçekleştirecektir. Herhangi bir hazır fonksiyon vs ihtiyacı olmayacaktır.
Bu açıdan programda yalnızca kullanıcıdan veri girişi almayı ve ekranda çıktı görüntülemeyi
sağlayan fonksiyonların bulunduğu kütüphane dosyaları yani stdio.h ve conio.h’ın
kullanılması yeterli olacaktır.
3. satır – mesaj_yaz() fonksiyonu prototipi : main() fonksiyonundan önce
mesaj_yaz() ismindeki, parametresi olmayan, dönüş değeri olarak da herhangi bir değeri
döndürmeyen bir fonksiyonun prototipi verilmiştir. Bu satırın derleyiciye verdiği mesaj
şudur: “mesaj_yaz() ismini verdiğim, parametresi ve geri dönüş değeri olmayan bir
fonksiyonum var, bu fonksiyonu, main() fonksiyonu içerisinden ya da başka bir fonksiyon
içerisinden 1 ya da daha fazla kez çağırabilirim. Fonksiyonun kendine ait kodları nerede
diyecek olursan, main() fonksiyonu tamamlandıktan sonra fonksiyonun kodlarını
bulabilirsin.”
4. satır – main fonksiyonu : Her C programında olduğu gibi bu C programında da
ana fonksiyon olarak ifade edilen bir main() fonksiyonu bulunmaktadır.
5. satır : main() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı : Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve { işareti ile başlayıp } işareti ile biter.
6. satır – mesaj_yaz() fonksiyonu fonksiyonunu çağırma : Bu satırda direkt olarak
sözkonusu fonksiyon yani mesaj_yaz() fonksiyonu çağrılmaktadır. Başka da bir işlem
yapılmamaktadır.
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8. satır

– mesaj_yaz() fonksiyonu : main() fonksiyonu içerisinde çağrılan

mesaj_yaz() fonksiyonu çalıştırılır.
9. satır : mesaj_yaz() fonksiyonu bloğunun başlangıç satırı : Her fonksiyon,
karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve { işareti ile başlayıp } işareti ile biter.
10, 11. satırlar – mesaj_yaz() fonksiyonu komutları : mesaj_yaz() fonksiyonu
komutları çalıştırılır. Burada bir printf komutu görülmektedir ve bu komut çalıştırılır. Buna
göre bu satıra gelindiğinde printf komutu ile, ekrana Buraya istediginiz mesaji girebilirsiniz...
katarı yazdırılır. Ardından getch() komutu çalıştırılır. Bilindiği gibi getch() komutu,
kullanıcıdan bir karakter girilene kadar, yazılan yazıyı ekranda tutar. Başka bir komut
bulunmadığından main() fonksiyonuna geri dönülür.
12. satır : mesaj_yaz() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı : Her fonksiyon, karşılaştırma
yapısı ve döngü yapısı birer bloktur ve { işareti ile başlayıp } işareti ile biter.
7. satır – main() fonksiyonuna geri dönüş : Çağrılan fonksiyonun çalışmasını
bitirmesinden sonra main() fonksiyonuna geri dönülerek işlemlere bu noktadan itibaren
devam edilir. Ancak main() fonksiyonunun çalıştıracağı herhangi bir komut kalmamıştır, buna
göre kod tamamlanmış olur.
8. satır : main() fonksiyonu bloğunun bitiş satırı : Her fonksiyon, karşılaştırma yapısı
ve döngü yapısı birer bloktur ve { işareti ile başlayıp } işareti ile biter. Kod incelenmesi
tamamlandıktan sonra, kodun Dev C++ derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran
görüntüsü Şekil 2.1’de verilmiştir. Şekil 2.1.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali,
Şekil 2.1.b’de ise programın ekran görüntüsü verilmiştir.

a) Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü
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b) Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.1 : Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Fonksiyonlu
Bu programın gerçekleştirdiği işlemler, elbette ki fonksiyonsuz olarak tek bir main()
fonksiyonu içerisinde yazılabilir. Böyle bir durumda, kod şu hale gelir.
1
2
3
4
5
6
7
8

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
printf("Buraya istediginiz mesaji girebilirsiniz...\n");
getch();
}
Burada, görüldüğü gibi her C programında bulunması gereken kütüphane dosyaları

eklenir ve main() fonksiyonu oluşturulur. Ardından kullanıcıya istediği mesajı girebileceğini
ifade eden printf() komutu yazılarak program bitirilir. Kod incelenmesi tamamlandıktan
sonra, kodun Dev C++ derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil
2.2’de verilmiştir. Şekil 2.2.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.2.b’de ise
programın ekran görüntüsü verilmiştir.
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a) Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü

b) Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.2 : Ekrana Mesaj Yazdırma Programı – Fonksiyonsuz
Görüldüğü gibi programın fonksiyonlu ya da fonksiyonsuz bir biçimde yazılması,
programı kullanan kişilere görünen yüzünde bir farklılık yaratmamaktadır, yarattığı farklılık
arka planda olmaktadır.
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2.2. İki Sayının Toplamının Ve Ortalamasının Alınması
Bu örnek kullanıcıdan alınan iki sayının toplamının ve ortalamasının

alınmasını

sağlayan bir program örneğidir. Kodları aşağıdaki gibidir. Bu kodlar satır satır incelenerek,
programın bu işlemi nasıl yaptığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu örnekte toplam ve ortalama
alınma işlemleri birer fonksiyon içerisine yazılmıştır.
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int topla(int x, int y);
5 float ortalama(int x, int y);
6
7 int x,y;
8
9 main()
10 {
11 printf("Toplami ve ortalamasi hesaplanacak iki sayi girin:\n");
12 scanf("%d %d",&x,&y);
13 printf( "Girilen sayilarin toplamlari : %d\n", topla(x,y) );
14 printf( "Girilen sayilarin ortalamasi : %f\n", ortalama(x,y) );
15 getch();
16 }
17
18 float ortalama(int x, int y)
19 {
20 float ort;
21 ort = topla(x,y)/2.0;
22 return ort;
23 }
24
25 int topla(int x,int y)
26 {
27 return x+y;
28 }
1., 2. satırlar – Kütüphane fonksiyonları : Program yalnızca iki sayının toplanması
ve ortalamasını almak gibi işlemler gerçekleştirmektedir. Herhangi bir hazır fonksiyon
kullanmamaktadır. Bu programda yalnızca kullanıcıdan veri girişi almayı ve ekranda çıktı
görüntülemeyi sağlayan fonksiyonların bulunduğu kütüphane dosyaları yani stdio.h ve
conio.h’ın kullanılması yeterli olacaktır.
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3., 6., 8., 17., 24. satırlar – Boşluklar : Kod blokları arasındaki boşluklardır.
4. satır – topla fonksiyonu prototipi : main() fonksiyonundan önce topla ismindeki,
iki adet int türünde değişkeni parametre olarak alıp, gene int türünde bir değişkeni döndüren
bir fonksiyonun prototipi verilmiştir. Bu satırın derleyiciye verdiği mesaj şudur: “topla ismini
verdiğim, iki int parametre alıp, bir adet int türünde parametre döndüren bir fonksiyonum var,
bu fonksiyonu, main() fonksiyonu içerisinden ya da başka bir fonksiyon içerisinden 1 ya da
daha fazla kez çağırabilirim. Fonksiyonun kendine ait kodları nerede diyecek olursan, main()
fonksiyonu tamamlandıktan sonra fonksiyonun kodlarını bulabilirsin.”
5. satır – ortalama fonksiyonu prototipi : main() fonksiyonundan önce ortalama
ismindeki, iki adet int türünde değişkeni parametre olarak alıp, float türünde bir değişkeni
döndüren bir fonksiyonun prototipi verilmiştir. Bu satırın derleyiciye verdiği mesaj şudur:
“ortalama ismini verdiğim, iki adet int türünde parametre alıp, bir adet float türünde parametre
döndüren bir fonksiyonum var, bu fonksiyonu, main() fonksiyonu içerisinden ya da başka bir
fonksiyon içerisinden 1 ya da daha fazla kez çağırabilirim. Fonksiyonun kendine ait kodları
nerede diyecek olursan, main() fonksiyonu tamamlandıktan sonra fonksiyonun kodlarını
bulabilirsin.”
7.satır – değişken tanımlama : Burada x ve y değişkenleri global olarak
tanımlanmıştır. Global olarak tanımlanma, tüm fonksiyonlarda aynı adla kullanılacak
değişkenlerin var olması halinde, bu değişkenlerin tüm fonksiyonlarda kullanılabilmesi için
main() fonksiyonundan önce tanımlanmasıdır.
9. satır – main fonksiyonu : Her C programında olduğu gibi bu C programında da
ana fonksiyon olarak ifade edilen bir main() fonksiyonu bulunmaktadır.
11. satır – kullanıcıdan sayıları isteme : Bir printf deyimiyle, kullanıcıdan, toplamını
ve ortalamasını buldurmak istediği sayıları girmesi istenir.
12. satır – kullanıcıdan sayıları alma : Bir scanf deyimiyle, kullanıcıdan, toplamı ve
ortalaması bulunacak sayılar alınır.
13. satır – topla() fonksiyonunu çağırma : Bu satırda bir printf fonksiyonu
bulunmaktadır. Bu printf fonksiyonu içerisinde yazdırılmak istenen, kullanıcı tarafından
girilen sayıların toplamıdır. Bu toplam, printf fonksiyonunun içerisinde, topla() fonksiyonu
çağrılarak elde edilmiştir. topla() isimli fonksiyon, kullanıcıdan girilen x ve y sayılarını
parametre olarak alacak şekilde çalışır.
14. satır – ortalama () fonksiyonunu çağırma : Bu satırda bir printf fonksiyonu
bulunmaktadır. Bu printf fonksiyonu içerisinde yazdırılmak istenen, kullanıcı tarafından
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girilen sayıların ortalamasıdır. Bu ortalama, printf fonksiyonunun içerisinde, ortalama()
fonksiyonu çağrılarak elde edilmiştir. ortalama() isimli fonksiyon, kullanıcıdan girilen x ve y
sayılarını parametre olarak alacak şekilde çalışır.
18-23. satır – ortalama() fonksiyonu : 13. satırda ortalama() fonksiyonu çağrılmıştı.
Buna göre main() fonksiyonundaki kodlara devam edilmeden önce ortalama() fonksiyonu
çalıştırılır. ortalama() fonksiyonu daha önce de ifade edildiği gibi iki adet int türünde değişken
almaktadır. x ve y olarak isimlendirilen bu değişkenler, main() fonksiyonu içerisinde
kullanıcıdan alınan x ve y değişkenleri olacaktır. Fonksiyonun yaptığı işlemler, ortalama
değerini tutacak yeni, float türünde bir ort değeri tanımlamak ve bu ort değerine x ve y’nin
ortalamasını atayarak ortalamayı main() fonksiyonuna geri döndürmektir. Bu satırda,
görüldüğü gibi x+y’nin toplam değeri, return anahtar sözcüğünden faydalanılarak main()
fonksiyonuna gönderilir. main() fonksiyonunda, bu değer, bir printf komutu içerisinde
kullanılmakta olduğundan, buradan x+y değerinin ekrana yazdırıldığı sonucuna ulaşabiliriz.
Burdan itibaren main() fonksiyonu kendi kodları ile çalışmaya devam eder.
13. satır – main() fonksiyonuna geri dönüş : Çağrılan fonksiyonun çalışmasını
bitirmesinden sonra main() fonksiyonuna geri dönülerek işlemlere bu noktadan itibaren
devam edilir. Ancak main() fonksiyonunun çalıştıracağı herhangi bir komut kalmamıştır, buna
göre kod tamamlanmış olur. Kod incelenmesi tamamlandıktan sonra, kodun Dev C++
derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil 2.3’te verilmiştir. Şekil
2.3.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.3.b’de ise programın ekran
görüntüsü verilmiştir.

a) Toplama ve Ortalama Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü
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b) Toplama ve Ortalama Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.3 : Toplama ve Ortalama Programı – Fonksiyonlu
Bu programın gerçekleştirdiği işlemler, elbette ki fonksiyonsuz olarak tek bir main()
fonksiyonu içerisinde yazılabilir. Böyle bir durumda, kod şu hale gelir.
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 main()
5{
6 int x, y, toplam;
7 float ort;
8 printf("Toplami ve ortalamasi hesaplanacak iki sayi girin:\n");
9 scanf("%d %d",&x,&y);
10 toplam = x+y;
11 ort = toplam/2;
12 printf( "Girilen sayilarin toplamlari : %d\n", toplam);
13 printf( "Girilen sayilarin ortalamasi : %f\n", ort );
14 getch();
15 }

Burada, görüldüğü gibi her C programında bulunması gereken kütüphane dosyaları eklenir ve
main() fonksiyonu oluşturulur. Ardından kullanıcıdan sayılar alınır, bu sayıalra göre toplam
ve ortalama hesaplanır ve printf() komutları ile bu toplam ve ortalama değeri ekranda
yazdırılarak program bitirilir.

Kod incelenmesi tamamlandıktan sonra, kodun Dev C++

derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil 2.4’te verilmiştir. Şekil
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2.4.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.4.b’de ise programın ekran
görüntüsü verilmiştir.

a) Toplama ve Ortalama Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü

b) Toplama ve Ortalama Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.4 : Toplama ve Ortalama Programı – Fonksiyonsuz
Görüldüğü gibi programın fonksiyonlu ya da fonksiyonsuz bir biçimde yazılması,
programı kullanan kişilere görünen yüzünde bir farklılık yaratmamaktadır, yarattığı farklılık
arka planda olmaktadır.

50

2.3. Hesap Makinesi
Bu sefer hazır bir kod üzerinden gitmeyelim, bunun yerine fonksiyonlardan oluşan bir
programı kendimiz yazmaya çalışalım. Programımız, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve
mod alma işlemlerini yapan bir hesap makinesi olsun. Bu programı fonksiyonsuz ve
fonksiyonlu olacak şekilde iki halde de yazalım. Program şu şekilde çalışsın. Öncelikle
kullanıcıdan iki adet int türünde sayı alınsın, ardından bir menü halinde kullanıcıya bu iki sayı
arasında hangi işlemi yaptırmak istediği sorulsun, kullanıcıdan bu amaçla bir tercih değeri
alınsın. Bu tercih değerine göre sayılar arasında gerekli işlem yaptırılsın ve ortaya çıkan sonuç
ekranda yazdırılsın.
Programda adım adım gerçekleşmesi gereken işlemler şu şekilde olur :


Kütüphane dosyalarının eklenmesi : Yalnızca giriş-çıkış yapmayı sağlayacak
dosyaların eklenmesi yeterli olur.



main() fonksiyonu oluşturulması : Her C programında olduğu gibi bu programda da
main() fonksiyonu eklenmelidir.



Kullanıcıdan alınacak sayıları tutacak değişkenlerin tanımlanması : Değişkenler int
türünde tanımlanacaktır, bu sadece bu hesap makinesi örneği için sözkonusudur, başka
bir örnek için float vs gibi farklı türlerde de değişken tanımlaması mümkündür.



Kullanıcının hangi işlemi yapacağını seçmesini sağlayacak olan seçim değişkeninin
tanımlanması



Kullanıcıdan, üzerinde işlem yapılacak sayıların alınması



Kullanıcıya hangi işlem için hangi değeri girmesi gerektiğinin bildirilmesi, diğer bir
deyişle kullanıcıya işlem menüsünün sunulması



Kullanıcıdan verilen menüye göre, yapmak istediği işlemin alınması



Bu işlem seçeneğine göre alınan iki sayı arasında toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve
mod alma işlemlerinden birinin yaptırılması



Elde edilen sonucun ekranda yazdırılması



Kullanıcının yanlış bir seçim yapması halinde uyarı verilmesi

Bu adımlara göre, fonksiyonsuz olarak programın yazımı şu şekilde olur :
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1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 main()
4{
5 int x,y;
6 int tercih;
7 printf("Islem yaptirmak istediginiz iki sayiyi girin...\n");
8 scanf("%d,%d",&x,&y);
9 printf("Hangi islemi yapmak istiyorsunuz?\n");
10 printf("Toplama icin 1\nCikarma icin 2\nCarpma icin 3\nBolme icin 4\nMod alma icin
5\n'e basilmalidir!\n");
11 scanf("%d",&tercih);
12
13 if(tercih==1)
14
printf("%d + %d = %d'dir.\n", x,y, x+y);
15 else if(tercih==2)
16
printf("%d - %d = %d'dir.\n", x,y, x-y);
17 else if(tercih==3)
18
printf("%d * %d = %d'dir.\n", x, y, x*y);
19 else if(tercih==4)
20
printf("%d/%d = %f'dir.\n", x,y, x/y);
21 else if(tercih==5)
22
printf("%d mod %d = %d'dir.\n", x,y, x%y);
23 else
24
printf("Yanlis bir secim yaptiniz.\n");
25 getch();
26 }

Kodun Dev C++ derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil 2.5’te
verilmiştir. Şekil 2.5.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.5.b’de ise
programın ekran görüntüsü verilmiştir.
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a) Hesap Makinesi Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü

b) Hesap Makinesi Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.5 : Hesap Makinesi Programı – Fonksiyonsuz
Görüldüğü gibi bu programda ilk olarak kütüphane dosyası eklenmiş ve main()
fonksiyonu

oluşturulmuştur.

Ardından

kullanıcıdan

alınacak

ve

üzerlerinde

işlem

gerçekleştirilecek olan değişkenler tanımlanmıştır. Kullanıcıdan bu değişkenler alındıktan
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sonra, bir de hangi işlemi yaptıracağına dair bir tercih değeri alınmıştır. Tercih değerine göre
yapılacak olan işlemi belirleyen bir menü sunulmuştur. Bu örnekte kullanıcının toplama
işlemi yapabilmesi için 1; çıkarma işlemi yapabilmesi için 2; çarpma işlemi yapabilmesi için
3; bölme işlemi yapabilmesi için 4; mod alma işlemi yapabilmesi için 5 değerlerini girmesi
beklenmektedir. Bu menü tamamen keyfî şekilde oluşturulmuştur, farklı şekillerde de
oluşturulabilir. Buna göre kullanıcının girdiği tercihe göre bir if yapısı oluşturarak ekrana
işlemin sonucu yazdırılmıştır. Bu if yapısında dikkat edilecek durumlar şunlardır. Toplama,
çıkarma, çarpma ve mod alma işlemlerinde oluşan sonuç int yani tamsayı türünde
yazdırılırken (%d işareti ile), bölme işlemi sonucunda oluşan sonuç float türünde
yazdırılmıştır (%f işareti ile). Bunun sebebi, iki tamsayının toplanması, çıkarılması,
çarpılması ve mod alınması sonucunda oluşacak olan sayıda verinin tamsayı olmasının garanti
olmasına

rağmen

bölümün

bir

tamsayı

olmasının

garanti

olmamasıdır.

Bu if yapısında dikkat edilecek diğer husus şu şekildedir: Bu programda kullanıcının
yaptırabileceği toplam 5 adet işlem türü olması dolayısıyla yalnızca 5 adet seçenekten birini
girmelidir. Başka bir seçenek girmesi halinde kullanıcıya yanlış bir seçim yaptığına dair uyarı
verilmelidir. İstenirse programın bu kısmı if yapısı kullanılarak değil, switch yapısı
kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
Programın tek bir main() fonksiyonu içerisinde yazılmış hali bu şekildedir. Programı
fonksiyonel olarak yazma kısmına gelelim. Öncelikle kaç adet fonksiyonumuzun
bulunacağına, bu fonksiyonların isimlerine, alacakları parametre sayısına, parametre türüne ve
geri dönüş değeri türüne karar vermemiz gereklidir.
Parametre sayısı ve türü, bu örnek için bellidir. Her fonksiyon, kullanıcıdan alınan iki
adet int türündeki sayıyı parametre olarak alacaktır. Peki kaç adet fonksiyon olmalı ve geri
dönüş değerleri ne olmalı? Her işlemi ayrı bir fonksiyon olarak düşünelim. Buna göre main()
fonksiyonunun yanısıra topla(), cikar(), carp(), bol(), mod_al() şeklinde 5 adet fonksiyon daha
olmalıdır. Bu fonksiyonların geri dönüş değerleri sırasıyla şu şekilde olmalıdır.






topla() fonksiyonunun geri döndüreceği değer, girilen sayıların toplamı bir tamsayı
olacağından int türünde olur.
cikar() fonksiyonunun geri döndüreceği değer, girilen sayıların farkı bir tamsayı
olacağından int türünde olur.
carp() fonksiyonunun geri döndüreceği değer, girilen sayıların çarpımı bir tamsayı
olacağından int türünde olur.
bol() fonksiyonunun geri döndüreceği değer, girilen sayıların bölümü bir ondalık sayı
olabileceğinden float türünde olur.
mod_al() fonksiyonunun geri döndüreceği değer, girilen sayıların modu bir tamsayı
olacağından int türünde olur.
54

Ayrıca kullanıcı, bu 5 seçenekten başka bir seçenek girdiği takdirde, kullanıcıyı
uyaracak ve yanlış değer girdiğini söyleyecek bir fonksiyon daha olsun. O da parametresiz ve
geri dönüş değeri olmayan, yalnızca ekranda yazı yazılmasını sağlayan uyari() isimli bir
fonksiyon olsun. Şimdi bu fonksiyonları tek tek yazalım.
topla() fonksiyonu : Prototipi int topla (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir :
int topla (int x, int y)
return x + y;
cikar() fonksiyonu : Prototipi int cikar (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir :
int cikar (int x, int y)
return x - y;
carp() fonksiyonu : Prototipi int carp (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
int carp (int x, int y)
return x * y;
bol() fonksiyonu : Prototipi float bol (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
float bol (int x, int y)
return x/y;
mod_al() fonksiyonu : Prototipi int mod_al (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
int mod_al (int x, int y)
return x%y;
uyari() fonksiyonu : Prototipi void uyari(void) veya uyari() şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
uyari()
printf(“Yanlis bir secim yaptiniz.\n”);
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Daha kolay görülebilmesi için bu programda kullanılacak olan fonksiyonlara ait
bilgileri aşağıdaki gibi bir tabloda (Tablo 2.1) göstermekte fayda vardır.
Tablo 2.1: Programa Ait Fonksiyonlar
Adı

Parametre
Sayısı

Parametre
Türü

Geri Dönüş
Değeri Türü

İşlevi

topla()

2

int

int

Girilen 2 sayıyı toplamak

cikar()

2

int

int

Girilen 2 sayıyı çıkarmak

carp()

2

int

int

Girilen 2 sayıyı çarpmak

bol()

2

int

float

Girilen 2 sayıyı bölmek

mod_al()

2

int

int

YOK

YOK

YOK

uyari()

Girilen 2 sayının modunu almak
Kullanıcıya yanlış
yaptığını ifade etmek

bir

seçim

Buna göre, programda kullanılacak olan fonksiyonlar hazırlanmış oldu. Bundan sonra
yapılacak olan bu fonksiyonların ana fonksiyon olan main() ile aralarındaki bağlantıyı
kurmaktır.
main() fonksiyonunda, kullanıcıdan 2 adet int türünde sayı alınması ve yapılacak
işlemin belirlenebilmesi için tercih yapılması kısımları, fonksiyonsuz olarak yazılan bir
önceki program parçası ile 1-1 aynı olur. Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra, fonksiyonsuz
programdaki gibi işlemler direkt olarak yaptırılmaz bunun yerine her seçim için çalışması
planlanan işleme ait fonksiyon çağrılır. Fonksiyonların içerdikleri kodların yazılacağı yer ile
ilgili olarak 2 adet seçim şansımız vardır. Ya fonksiyonlara ait kod parçaları, main()
fonksiyonundan önce yazılmalıdır, ya da kod parçaları main() fonksiyonundan sonra yazılır
ancak main() fonksiyonundan önce fonksiyonların prototipleri yazılmalıdır. Böylece main()
fonksiyonu hangi fonksiyonların bulunduğuna dair bir fikir sahibi olacaktır. Buna göre
fonksiyonel halde yazılmış program aşağıdaki şekilde olur.
Kodun Dev C++ derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil
2.6’da verilmiştir. Şekil 2.6.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.6.b’de ise
programın ekran görüntüsü verilmiştir.
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 int topla(int x, int y);
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4 int cikar(int x, int y);
5 int carp(int x, int y);
6 float bol(int x, int y);
7 int mod_al(int x, int y);
8 void uyari();
9 main()
10 {
11 int x,y;
12 int tercih;
13 printf("Islem yaptirmak istediginiz iki sayiyi girin...\n");
14 scanf("%d,%d", &x, &y);
15 printf("Hangi islemi yapmak istiyorsunuz?\n");
16 printf("Toplama icin 1\nCikarma icin 2\nCarpma icin 3\nBolme icin 4\nMod alma icin
5\n'e basilmalidir!\n");
17 scanf("%d",&tercih);
18 if(tercih==1)
printf("%d + %d = %d'dir.\n", x,y, topla(x,y));
19 else if(tercih==2)
printf("%d - %d = %d'dir.\n", x,y, cikar(x,y));
20 else if(tercih==3)
printf("%d * %d = %d'dir.\n", x, y, carp(x,y));
21 else if(tercih==4)
printf("%d/%d = %f'dir.\n", x,y, bol(x,y));
22 else if(tercih==5)
printf("%d mod %d = %d'dir.\n", x,y, mod_al(x,y));
23
else
uyari();
24
getch();
25 }
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

int topla(int x, int y)
{
return x + y;

}

int cikar(int x, int y)
{
return x - y;

}

int carp(int x, int y)
{
return x * y;

}

float bol(int x, int y)
{
return x/y;

}

int mod_al(int x, int y)
{
return x%y;

}

void uyari()
{
printf("Yanlis bir secim yaptiniz.\n");
}
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a) Hesap Makinesi Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü

b) Hesap Makinesi Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.6 : Hesap Makinesi Programı – Fonksiyonlu
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Bu programda dikkat edilirse main() fonksiyonu içerisinde fonksiyonlar dışında pek
çok işlem daha yapılmaktadır. Menünün kullanıcıya gösterilmesi, kullanıcının tercihinin
alınması, tercihe göre hangi fonksiyonun gerçekleştirileceğine karar veren bir if yapısı,
işlemlerin sonuçlarının printf komutları ile kullanıcıya gösterilmesi.
Şimdi öyle bir program tasarlayalım ki main() fonksiyonu içerisinde bu işlemlerden
hiçbiri yaptırılmasın, herşey fonksiyonlar içinde gerçekleşsin, main() fonksiyonunda ise
yalnızca kullanıcıdan sayılar alınsın ve fonksiyonlar çağrılsın. Kullanıcıdan sayı alma kısmı
da fonksiyon içerisinde gerçekleştirilebilir ancak bu durumda bir fonksiyonda iki adet değer
döndürülmesi gerekecektir ki, bu konunun içeriğinde bu durum bulunmadığından henüz o tür
bir uygulama için yeterli bilgi verilmemiştir. İleriki bölümlerde buna benzer uygulamalar
yapılabilir.
Bunun için öncelikle, kullanıcıdan menü kısmını bir fonksiyona çevirelim. menu()
ismini verdiğimiz fonksiyonun amacı, main() fonksiyonu içerisinde, işlem menüsünü
kullanıcıya sunmak için oluşturulan printf() komutu kalabalığından main() fonksiyonunu
kurtarmaktadır.
Buna göre, menu() fonksiyonu herhangi bir parametresinin bulunmasına gerek
olmayan, çağrıldığı anda herhangi bir parametreye ihtiyaç duymadan çalışabilen, kullanıcıya
yapabileceği işlem seçeneklerini sunan ve kullanıcıdan buna karşın uygun bir seçim değeri
alarak bunu main() fonksiyonuna geri döndüren bir fonksiyon olmalıdır. Buna göre prototoipi
int menu() şeklinde içerdiği kodlar ise şu şekilde olacaktır :
int menu()
{
int tercih;
printf("Hangi islemi yapmak istiyorsunuz?\n");
printf("Toplama icin 1\nCikarma icin 2\nCarpma icin 3\nBolme icin 4\nMod alma icin
5\n'e basilmalidir!\n");
scanf("%d",&tercih);
return tercih;
}
Ekleyeceğimiz yeni fonksiyonu ekledikten sonra, diğer fonksiyonlarımızda yapmayı
planladığımız değişiklikleri yapalım. main() fonksiyonundaki printf() komutları yerine bu
printf() komutlarını fonksiyonlar içerisine gömmeyi hedeflemiştik. Buna göre işlem yapan her
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fonksiyon aynı zamanda işlemin sonucunu ekrana yazdırma işlemini de gerçekleştirmelidir.
Buna göre fonksiyonlar artık oluşturdukları sayısal sonucu main() fonksiyonuna
döndürmeyecekler, kendi içlerinde yazdıracaklardır. Bu durumda fonksiyonların geri dönüş
değerleri artık int ya da float değil void olacaktır, çünkü herhangi bir değeri geri
döndürmeyeceklerdir. Fonksiyonların yeni durumları şu şekilde olur :
topla() fonksiyonu : Prototipi void topla (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir :
void topla (int x, int y)
printf("%d + %d = %d'dir.\n", x,y, x+y);
cikar() fonksiyonu : Prototipi void cikar (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir :
void cikar (int x, int y)
printf("%d - %d = %d'dir.\n", x,y, x-y);
carp() fonksiyonu : Prototipi void carp (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
void carp (int x, int y)
printf("%d * %d = %d'dir.\n", x, y, x*y);
bol() fonksiyonu : Prototipi void bol (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
void bol (int x, int y)
printf("%d/%d = %f'dir.\n", x,y, x/y);
mod_al() fonksiyonu : Prototipi void mod_al (int x, int y); şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu
şekildedir:
void mod_al (int x, int y)
printf("%d mod %d = %d'dir.\n", x,y, x%y);
uyari() fonksiyonu : Herhangi bir değişiklik olmaz. Prototipi void uyari(void) veya uyari()
şeklindedir. İçerdiği kodlar ise şu şekildedir:
uyari()
printf(“Yanlis bir secim yaptiniz.\n”);
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Bu değişikliklere göre, main() fonksiyonundan önce yazılan prototipler, main()
fonksiyonundan sonra yazılan kodlar vs de değişecektir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan
sonra programın yeni hali şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void topla(int x, int y);
void cikar(int x, int y);
void carp(int x, int y);
void bol(int x, int y);
void mod_al(int x, int y);
int menu();
void uyari();
main()
{
int x,y, tercih;
printf("Islem yaptirmak istediginiz iki sayiyi girin...\n");
scanf("%d,%d", &x, &y);
tercih = menu();
if(tercih==1)
topla(x,y);
else if(tercih==2)
cikar(x,y);
else if(tercih==3)
carp(x,y);
else if(tercih==4)
bol(x,y);
else if(tercih==5)
mod_al(x,y);
else
uyari();
getch();
}
int menu()
{
int tercih;
printf("Hangi islemi yapmak istiyorsunuz?\n");
printf("Toplama icin 1\nCikarma icin 2\nCarpma icin 3\nBolme icin 4\nMod alma icin
5\n'e basilmalidir!\n");
scanf("%d",&tercih);
return tercih;
}
void topla(int x, int y)
{ printf("%d + %d = %d'dir.\n", x,y, x+y);
}
void cikar(int x, int y)
{ printf("%d - %d = %d'dir.\n", x,y, x-y);

}

void carp(int x, int y)
{ printf("%d * %d = %d'dir.\n", x, y, x*y);

}

void bol(int x, int y)
{ printf("%d/%d = %f'dir.\n", x,y, x/y);

}

void mod_al(int x, int y)
{ printf("%d mod %d = %d'dir.\n", x,y, x%y);

}

void uyari()
{ printf("Yanlis bir secim yaptiniz.\n");

}
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Kodun Dev C++ derleyicisine yazılmış hali ve sonuçta oluşan ekran görüntüsü Şekil
2.7’de verilmiştir. Şekil 2.7.a’da programın derleyicide yazılmış kod hali, Şekil 2.7.b’de ise
programın ekran görüntüsü verilmiştir.

a) Hesap Makinesi Programı – Derleyicideki Kodların Görüntüsü

b) Hesap Makinesi Programı – Ekran Görüntüsü
Şekil 2.7 : Hesap Makinesi Programı – Fonksiyonlu
Görüldüğü gibi programın fonksiyonlu ya da fonksiyonsuz bir biçimde yazılması,
programı kullanan kişilere görünen yüzünde bir farklılık yaratmamaktadır, yarattığı farklılık
arka planda olmaktadır.
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Uygulamalar


Bir bilgisayar programını fonksiyonu/ fonksiyonsuz biçimde yazmak, ekran
görüntülerinde ne gibi değişiklikler meydana getirir? Herhangi bir programı
uygulayarak inceleyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde




Fonksiyonel program yazma
Fonksiyonel olarak yazılmış bir programı tek parça halinde yazma (ve tersi)
Fonksiyonel olarak yazılmış bir programın ne işe yaradığını anlama

işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
int topla(int x, int y);
Sıradaki 3 soru yukarıda verilen fonksiyon prototipi ile ilgilidir.
1) Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonla ilgili olarak kesin olarak varılabilecek
yargılardan biri değildir?
a) Fonksiyonun iki adet parametresi bulunmaktadır
b) Fonksiyonun bir adet geri dönüş değeri bulunmaktadır
c) Fonksiyonun tum argümanları (giriş ve çıkış) tamsayı türündedir
d) Fonksiyon iki sayıyı toplayıp sonucunu geri döndürmektedir
e) Yukarıdaki ifade fonksiyonun prototipni ifade etmektedir
2) Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyonun kullanımı olamaz?
a) x = topla(3, y);
b) x = topla(3, x);
c) x = topla(x, y);
d) x = topla(y, z);
e) x = topla(y, z, 3);
3) Bu fonksiyonda verilen kavramlar ve eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
int topla ( int x , int y ) ;
1
2
3 4
5 6 7
8 9 10
a) 1 : fonksiyonun geri dönüş değerini ifade eder
b) 2 : fonksiyonun ismini ifade eder
c) 3 – 9 : fonksiyonun argümanlarının bulunduğu parantezler
d) 5 : fonksiyonun ilk parametresinin türü
e) 10 : fonksiyonun prototipinin sonlandırılma işareti

int topla (int x, int y)
{
return x + y;
}
Sıradaki 2 soru yukarıda verilen fonksiyon ile ilgilidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyon ile ilgili olarak doğrudur?
a) Geri döndürülen değer iki giriş parametresinin toplamıdır
b) Geri döndürülen değer iki giriş parametresinden biridir
c) Geri döndürülen değer iki giriş parametresinin farkıdır
d) Geri döndürülen değer iki giriş parametresinden küçük olandır
e) Geri döndürülen değer iki giriş parametresinden büyük olandır
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5) Aşağıdakilerden hangisi bu fonksiyon ile ilgili olarak doğrudur?
a) Fonksiyonun geri dönüş değerinin türü, gövdesinde ve fonksiyonun yaptığı işte herhangi
bir değişiklik olmadan float olarak değiştirilebilir
b) Fonksiyonun parametrelerinin türü, gövdesinde ve fonksiyonun yaptığı işte herhangi bir
değişiklik olmadan float olarak değiştirilebilir
c) Fonksiyonun adı, gövdesinde ve fonksiyonun yaptığı işte herhangi bir değişiklik olmadan
cikar şeklinde değiştirilebilir
d) Fonksiyonun geri dönüş değerinin sayısı, gövdesinde ve fonksiyonun yaptığı işte herhangi
bir değişiklik olmadan 2 olarak değiştirilebilir
e) Fonksiyonun parametrelerinin sayısı, gövdesinde ve fonksiyonun yaptığı işte herhangi bir
değişiklik olmadan 3 olarak değiştirilebilir
uyari()
{
printf(“Yanlis bir secim yaptiniz.\n”);
}
Sıradaki 2 soru yukarıda verilen fonksiyon ile ilgilidir.
6) Verilen fonksiyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1 adet giriş parametresi, 1 adet çıkış parametresi bulunmaktadır
b) 1 adet giriş parametresi varken, çıkış parametresi bulunmamaktadır
c) 1 adet çıkış parametresi varken, giriş parametresi bulunmamaktadır
d) Giriş parametresi de çıkış parametresi de bulunmamaktadır
e) Giriş ve çıkış parametresi olup olmadığı fonksiyonun kullanımına göre değişir
7) Yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki durumlardan hangisi için kullanılamaz?
a) Bir öğrenci işleri otomasyonunda, kullanıcı mevcut olmayan bir işlem yaptırmak
istediğinde
b) Bir banka programında, kullanıcı menüde olmayan bir işlem seçmek istediğinde
c) Bir hesap makinesi programında, kullanıcı matematiksel 4 işlemden birini seçmek
istediğinde
d) Bir mobil uygulamada, kullanıcı işletim sisteminin izin vermediği bir uygulamayı
başlatmak istediğinde
e) Bir hastane otomasyonunda, kullanıcı hastaya yapılmayan bir işlemi yapmak istediğinde
Bir sayının mutlak değerini bulan ve tek parça halinde yazılan bir C programı olduğunu
varsayın. Sıradaki 3 soru bu program ile ilgilidir.
8) Bu programda aşağıdaki kontrollerden hangisinin yapılmasına gerek vardır?
a) Girilen sayısının 0’dan büyük olup olmaması
b) Girilen sayının tamsayı olup olmaması
c) Girilen sayının çift olup olmaması
d) Girilen sayının asal sayı olup olmaması
e) Girilen sayının mükemmel sayı olup olmaması
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9) Bu programda negatif sayıların mutlak değerinin alınması işlem, hangi matematiksel
işlem sayesinde gerçekleştirilir?
a) Toplama
b) Çıkarma
c) Çarpma
d) Bölme
e) Mod alma
10) Bu programda, aşağıdaki işlemlerin hangisinin yapılması, kesin olarak gerekli
değildir?
a) Kütüphane dosyalarının eklenmesi
b) main() fonksiyonunun oluşturulması
c) Herhangi bir kaynaktan, mutlak değeri alınacak değerin elde edilmesi
d) Mutlak değer işleminin gerçekleştirilmesi
e) Mutlak değerin ekranda yazdırılması

CEVAPLAR
1-d
2-e
3-d
4-a
5-c
6-d
7-c
8-a
9-c
10 - e
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3. REKÜRSİF FONKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Matematikte Rekürsif Fonksiyonlar
3.2. Bilgisayar Programlamada Rekürsif Fonksiyonlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


“Programcılığa adım atmak için öncelikle işletim sistemlerini iyi bilmek gerekir,
ancak işletim sistemini anlayabilmek için de programcılığı bilmek gerekir.” Bu cümle
ile örneği verilen ve birbirinden faydalanan bu tip kavramlar günümüzde sıklıkla
karşımıza çıkmaktadır. Bu tip bir kavrama bir örnek de siz verin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
 Kendi kendisinden faydalanan rekürsif kavramını öğrenmek
 Dizileri, fonksiyonları, bilgisayar programlarını rekürsif hale getirmeyi öğrenmek
 Rekürsif yapının hangi durumlarda tercih sebebi, hangi durumlarda kesin olarak
gerekli olduğunu öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Fonksiyon, rekürsif fonksiyon, iteratif fonksiyon
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Giriş
Rekürsif fonksiyonlar, gerek matematikte, gerekse bu matematiksel işlemleri
modellemeyi hedefleyen bilgisayar programcılığında oldukça önemli bir kavramdır.
Fonksiyonlar genel olarak iki şekilde çözüme ulaşabilirler. Bunlardan birincisi, şu ana kadar
fonksiyon örneklerimizde gördüğümüz adım adım ilerleme yolu, diğer ismiyle iterasyon,
diğeri de bu bölümün konusunu oluşturan rekürsif (özyinelemeli) yaklaşımdır. Rekürsif
yaklaşım, en az bir değeri bilinen ve diğer değerlerin, bu değerden faydalanarak bulunduğu,
diğer bir deyişle kendi kendisinden faydalanan bir çözüm yöntemidir. Bu bölümde öncelikle
rekürsif algoritmaların ve fonksiyonların doğasından ve özelliklerinden bahsedilecek,
ardından C programlama dilinde, rekürsiflik ile ilgili örnekler yapılacaktır.
Bu bölümde kendi kendini çağıran fonksiyonlar olarak tanımlayabileceğimiz rekürsif
fonksiyonlar (ya da Türkçe’de karşılık gelen ismi ile özyinelemeli fonksiyonlar) ele
alınmıştır. Bölümde, öncelikle bu fonksiyonların matematikteki karşılığı ifade edilmiş,
örneklerle açıklanmış; ardından bilgisayar programlamadaki karşılığı açıklanmış ve örneklerle
anlatılmıştır.

3.1. Matematikte Rekürsif Fonksiyonlar
Türkçe’ye özyinelemeli olarak çevrilen bu sözcük, kendi kendinden faydalanma, bir
sonuca ulaşırken kendi kendini tekrar etme, kendisini çağırma gibi anlamlara gelmektedir.
Peki bu ne demektir? Matematikte, bir fonksiyon iki şekilde ifade edilebilir. Bunlardan biri
normal şekilde formülize edilmesi, böylece aranan değerin tek bir adımda bulunmasını
sağlayan normal yaklaşım, diğeri ise belli bir değerin verildiği ve diğer sonuçların bu
değerden faydalanarak nasıl bulunacağının ifade edildiği rekürsif yaklaşımdır. Rekürsiflik
maalesef ki örnek verilmeden çok fazla anlaşılamayan bir kavramdır, bu açıdan konuyu
anlatırken burada da sıklıkla örneklere başvurulacaktır.
f(x) = 2x şeklindeki bir fonksiyonda f(0), f(1), f(10) değerlerini kolaylıkla bulabiliriz.
f(0) = 2.0=0,

f(1) = 2.1 = 2,

f(10) = 2.10 = 20

Bu yaklaşım özyinelemeli olmayan normal yaklaşımdır. Bu fonksiyonun özyinelemeli
yaklaşımı ise şu şekildedir: f(x) = 2 + f(x-1). Bu kurala göre f(1), f(0)’dan;

f(2), f(1)’den,

f(11), f(10)’dan 2 fazla olmalıdır ki, gerçekten de hesaplamalar yapıldığında bu şekilde
olduğu görülür. Ancak bu şekildeki bir yazımda yalnızca değerler arasındaki ilişki görülebilir,
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değerlerin kaç olduğu görülmemektedir. Örneğin aşağıdaki sayı dizilerinin yalnızca birincisi
f(x) = 2x fonksiyonu ile ifade edilebilirken, hepsi f(x) = 2 + f(x-1) fonksiyonu ile ifade
edilebilir.
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137
-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24
Görüldüğü gibi rekürsif ifade daha geniştir. Buna göre f(x) = 2x kuralı ile f(x) = 2 +
f(x-1) kuralının aynı şeyi ifade etmesini istiyorsak, ya da genel olarak normal kural tanımı ile
rekürsif kural tanımının aynı şeyi ifade etmesini istiyorsak, rekürsif ifadeyi sınırlandırmalıyız.
Bu sınırlandırma işlemi, rekürsif ifadeye bir başlangıç değeri koyarak yapılır.
f(x) = 2x, ile f(x) = 2 + f(x-1), f(0) = 0 fonksiyonu aynı anlama gelmekte ve her ikisi
de yukarıda verilen diziler arasından birinci diziyi

ifade etmektedir. Böylece fonksiyon

sınırlandırılmış olur. Buna göre normal tarzda yazılmış bir fonksiyon, gerekli kural ve
başlangıç değeri verilerek rekürsif şekilde de yazılabilir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 3.1) çeşitli
fonksiyonların normal ve rekürsif haldeki yazılışları verilmiştir.
Tablo 3.1 : Bazı fonksiyonların normal ve rekürsif yazım şekli
Normal Yazım

Rekürsif Yazım

1

f(x) = 3x + 2

f(x) = f(x-1) + 3,

f(0) = 2

2

f(x) = 5x + 2

f(x) = f(x-1) + 5,

f(0) = 2

3

f(x) = 10x + 20

f(x) = f(x-1) + 10,

f(0) = 20

4

f(x) = x

f(x) = f(x-1) + 1

f(0) = 0

5

f(x) = x/3

f(x) = f(x-1) + 1/3

f(0) = 0

6

f(x) = x/2 + 3

f(x) = f(x-1) + 1/2

f(0) = 3

7

f(x) = 4x

f(x) = f(x-1) + 4

f(0) = 0

8

f(x) = ax

f(x) = f(x-1) + a

f(0) = 0

9

f(x) = x/a + b

f(x) = f(x-1) + 1/a

f(0) = b

10

f(x) = ax + b

f(x) = f(x-1) + a,

f(0) = b
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Bunlardan bazılarını ele alıp inceleyelim.
1. fonksiyonda normal yazım :
f(0) = 3.0 + 2 = 2
f(1) = 3.1 + 2 = 5
f(2) = 3.2 + 2 = 8
f(3) = 3.3 + 2 = 11
f(4) = 3.4 + 2 = 14

1. fonksiyonda rekürsif yazım :
f(0) = 2
f(1) = f(0) + 3 = 5
f(2) = f(1) + 3 = 8
f(3) = f(2) + 3 = 11
f(4) = f(3) + 3 = 14

2. fonksiyonda normal yazım :
f(0) = 5.0 + 2 = 2
f(1) = 5.1 + 2 = 7
f(2) = 5.2 + 2 = 12
f(3) = 5.3 + 2 = 17
f(4) = 5.4 + 2 = 22
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2. fonksiyonda rekürsif yazım :
f(0) = 2
f(1) = f(0) + 5 = 7
f(2) = f(1) + 5 = 12
f(3) = f(2) + 5 = 17
f(4) = f(3) + 5 = 22
5. fonksiyonda normal yazım :
f(0) = 0/3
f(1) = 1/3
f(2) = 2/3
f(3) = 3/3
f(4) = 4/3
5. fonksiyonda rekürsif yazım :
f(0) = 0
f(1) = f(0) + 1/3 = 1/3
f(2) = f(1) + 1/3 = 2/3
f(3) = f(2) + 1/3 = 3/3
f(4) = f(3) + 1/3 = 4/3
Görüldüğü gibi rekürsif fonksiyonlar kendilerini çağırarak sonuca ulaşırlar ancak bunu
yapabilmeleri için mutlaka en az bir adet bilinen değerlerinin olması gerekir. Buna göre
rekürsif fonksiyonları şu şekilde (Şekil 3.1) sınıflandırmak mümkün olabilir :
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Şekil 3.1 : Rekürsif Fonksiyonların Bileşenleri
Burada temel durum olarak ifade edilen, bilinen durum ya da durumlardır. Genel
durum olarak ifade edilen, fonksiyonun genel kuralıdır. Yakınlaşma ise, temel ve genel
durumların ikisinden birden faydalanarak sonuca ulaşma olarak ifade edilebilir.
Matematikteki pek çok bilindik problem ve işlem, rekürsif yaklaşımla çözülebilir.
Örneğin faktöriyel alma işlemi rekürsif yaklaşım için oldukça iyi bir örnektir. Faktöriyel
işlemi 0’dan büyük eşit tüm tamsayılar için tanımlı bir işlemdir ve uygun bir n sayısı için n
faktöriyel (n!) aşağıdaki gibi ifade edilir :
n!= n.(n-1).(n-2)....3.2.1
Ayrıca 0! = 1 olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir. Bu şekildeki bir yazım, kendi
kendisinden faydalanan yani rekürsif bir yazım değildir, bu ifadeyi rekürsif olarak yazmak
istersek öncelikle bir fonksiyona çevirmeli ve F(n) = n!= n.(n-1).(n-2)....3.2.1 şeklinde
yazmalıyız, ayrıca rekürsifliğin kaynağını bulmalıyız, diğer bir deyişle F(n-1)’i biliyorken,
F(n)’i nasıl hesaplayabileceğimizi bulmalıyız. Dikkat ederseniz F(n), n sayısı ile bir önceki
sayının faktöriyelinin çarpımı şeklinde de hesaplanabilir. Diğer bir deyişle
F(n) = n. F(n-1)
şeklinde yazılabilir. Bu durum, şu anda yalnızca bir adım ilerlemiş bir rekürsiflik durumudur.
Bu F(n) değeri hesaplanırken, sistem bildiği bir değeri görünceye kadar devam edecektir.
Yani bu algoritma ile F(n) değeri şu şekilde hesaplanır.
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F(n) = n. F(n-1)
F(n-1) = (n-1). F(n-2)
...
F(2) = 2. F(1)
F(1) = 1. F(0)
F(0) değeri bilinen bir değerdir, böylece bu değerden faydalanarak geriye doğru gidilerek
istenilen sonuç bulunur.
F(1) = 1. F(0) = 1.1 = 1
F(2) = 2. F(1) = 2.1 = 2
F(3) = 3. F(2) = 3.2 = 2
....
Örneğin 4 sayısının faktöriyelini bu şekilde bulma işlemi aşağıdaki şekilde (Şekil 3.2) ifade
edilmiştir.

Şekil 3.2 : 4 sayısının faktöriyelini rekürsif şekilde bulma
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Faktöriyel dışında, rekürsif fonksiyonlar için verilebilecek diğer bir örnek üs alma
işlemidir. İkisi de birer pozitif tamsayı olmak üzere 𝑎𝑏 şeklinde tanımlanan üs alma işlemi, b
kez 𝑎 ’nın kendisiyle çarpılması şeklinde tanımlanır ve şu şekilde hesaplanır.
𝑎𝑏 = ⏟
𝑎. 𝑎 … 𝑎
b kez

Görüldüğü gibi bu işlem rekürsif bir yaklaşıma sahip değildir ve herhangi bir 𝑎,b

değeri için sözkonusu 𝑎𝑏 değeri kolayca hesaplanabilir. Örneğin 35 değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

⏟ … 3 = 243
35 = 3.3
5 kez

Peki bu işlem rekürsif olarak nasıl ifade edilir? Üs alma işlemini bir fonksiyon olarak
düşünelim. Tabi burada iki adet parametre sözkonusudur, bunlardan biri taban olan 𝑎 değeri,

diğeri ise üs olan b değeri. Dolayısıyla fonksiyon tanımlamamız da iki parametreli bir F(𝑎, 𝑏)

fonksiyonu şeklinde olur. Biz burada F( 𝑎, 𝑏 )’dan bahsederken 𝑎𝑏 ’den, F( 𝑎, 𝑏 − 1 )’den

bahsederken 𝑎𝑏−1 ’den, F(𝑎, 𝑏 − 2)’dan bahsederken ise 𝑎𝑏−2’den bahsediyor olacağız. Buna
göre bu fonksiyonu rekürsif olarak şu şekilde yazabiliriz :
F(𝑎, 𝑏) = 𝑎 .F(𝑎, 𝑏 − 1)

F(𝑎, 𝑏 − 1) = 𝑎 .F(𝑎, 𝑏 − 2)
...

F(𝑎, 2) = 𝑎 .F(𝑎, 1)

F(𝑎, 1) = 𝑎 .F(𝑎, 0)
Son denklemdeki F(𝑎, 0) değeri bilinen bir değerdir ve 1’dir, buna göre herhangi bir

F( 𝑎, 𝑏) değeri tersten gidilerek bulunabilir. Örneğin yukarıda ele aldığımız 35 ’i 𝐹(3,5)
şeklinde yazarak bu yöntemle hesaplayalım.

𝐹(3,5) = 3. 𝐹(3,4) buradan 𝐹(3,5) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(3,4)

bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(3,4)’ü hesaplamak gerekir.
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𝐹(3,4) = 3. 𝐹(3,3) buradan 𝐹(3,4) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(3,3)

bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(3,3)’ü hesaplamak gerekir.

𝐹(3,3) = 3. 𝐹(3,2) buradan 𝐹(3,3) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(3,2)

bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(3,2)’yi hesaplamak gerekir.

𝐹(3,2) = 3. 𝐹(3,1) buradan 𝐹(3,2) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(3,1)

bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(3,1) ’i hesaplamak gerekir.

𝐹(3,1) = 3. 𝐹(3,0) buradan 𝐹(3,1) değeri hesaplanabilir, çünkü 𝐹(3,0) 1 olarak

bilinmektedir. Buna göre bu noktadan itibaren işlem tersine döner.

olur.

𝐹(3,1) = 3. 𝐹(3,0) = 3.1 = 3

𝐹(3,0) ’dan faydalanarak 𝐹(3,1) hesaplanmış

olur.

𝐹(3,2) = 3. 𝐹(3,1) = 3.3 = 9

𝐹(3,1) ’den faydalanarak 𝐹(3,2) hesaplanmış

olur.

𝐹(3,3) = 3. 𝐹(3,2) = 3.9 = 27

𝐹(3,2)’den faydalanarak 𝐹(3,3) hesaplanmış

olur.

𝐹(3,4) = 3. 𝐹(3,3) = 3.27 = 81

𝐹(3,3)’ten faydalanarak 𝐹(3,4) hesaplanmış

olur.

𝐹(3,5) = 3. 𝐹(3,4) = 3.81 = 243

𝐹(3,4) ’ten faydalanarak 𝐹(3,5) hesaplanmış

Rekürsif algoritmalar ile ilgili verilecek son örneğimiz fibonacci sayılarıdır. Fibonacci
sayıları, matematikte tanımlanmış olan ve pek çok uygulamada ismi geçen özel sayılardır.
Fibonacci sayılarının tanımlaması şu şekildedir :
F(n) = F(n-1) + F(n-2)
Bu tanımlamaya göre, her Fibonacci sayısı, kendisinden 1 önceki ve 2 önceki
Fibonacci sayılarının toplamı şeklinde hesap edilir. Buna göre bir F(n) sayısı şu şekilde
hesplanır :
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F(n) = F(n-1) + F(n-2)
F(n-1) = F(n-2) + F(n-3)
...
F(3) = F(2) + F(1)
F(2) = F(1) + F(0)
Fibonacci sayıları, kendilerinden önce 2 adet sayıdan faydalandıkları için, 2 adet
bilinen değeri olmalıdır. 0 ve pozitif sayılar için tanımlanan Fibonacci sayılarının bilinen
değerleri F(0) = 1 ve F(1) = 1 şeklindedir. Buna göre örneğin F(5) şu şekilde hesaplanır.
F(5) = F(4) + F(3) buradan 𝐹(5) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(4) ve

𝐹(3) bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(4) ve 𝐹(3)’ü hesaplamak gerekir.

F(4) = F(3) + F(2) buradan 𝐹(4) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(3) ve

𝐹(2) bilinmemektedir. O zaman önce 𝐹(3) ve 𝐹(2)’yi hesaplamak gerekir.

F(3) = F(2) + F(1) buradan 𝐹(3) değerini hesaplamak olanaksızdır, çünkü 𝐹(1) değeri

biliniyor olmasına rağmen 𝐹(2) bilinmemektedir. O zaman önce ve 𝐹(2)’yi hesaplamak

gerekir.

F(2) = F(1) + F(0) buradan 𝐹(2) hesaplanabilir, çünkü 𝐹(0) ve 𝐹(1) bilinmektedir.

Buna göre hesaplama bu noktadan itibaren terse dönerek şu şekilde yapılır.
F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 1 = 2
F(3) = F(2) + F(1) = 2 + 1 = 3
F(4) = F(3) + F(2) = 3 + 2 = 5
F(5) = F(4) + F(3) = 5 + 3 = 8

𝐹(0) ve 𝐹(1)’den faydalanarak 𝐹(2) hesaplanmış olur.

𝐹(1) ve 𝐹(2)’den faydalanarak 𝐹(3) hesaplanmış olur.

𝐹(2) ve 𝐹(3)’ten faydalanarak 𝐹(4) hesaplanmış olur.

𝐹(3) ve 𝐹(4)’ten faydalanarak 𝐹(5) hesaplanmış olur.

3.2. Bilgisayar Programlamada Rekürsif Fonksiyonlar

Bilgisayar programlarında, fonksiyonların birbirlerini çağırabileceği bir önceki
bölümde ifade edilmişti. Aslında rekürsif fonksiyonlar da bu şekilde düşünülebilir çünkü
burada da bir fonksiyon başka bir fonksiyonu çağırmaktadır. Burada tek farklı durum, çağıran
fonksiyonun da, çağrılan fonksiyonun da aynı olmasıdır. Buna göre fonksiyon yazılırken
kendi kod bloğu içerisinde kendisini çağıracak bir satır olmalıdır. Peki bu işlem nereden
başlar? Diğer bir deyişle rekürsif olarak yazılan bu fonksiyon ilk kez nereden ve kim
tarafından çağrılır? Tabi ki ilk başlangıç noktası main() fonksiyonudur, buna göre fonksiyon
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ilk olarak main fonksiyonundan çağrılır, ardından gerektiği kadar, kendi kendisini çağıracak
şekilde ilerler. Şimdi, matematikteki durumlarını incelediğimiz rekürsif fonksiyonların C
programı ile yazılmış hallerini sırasıyla inceleyelim. İlk olarak C programlama dili ile
faktöriyel hesabı yapan bir rekürsif fonksiyonun kodunu oluşturalım. Bu amaçla öncelikle
main fonksiyonu ve öncesinde yapılması gerekenleri belirleyelim :


Kütüphane dosyaları eklenir.



main fonksiyonu oluşturulur.



Bir int değer tanımlanır. (faktöriyel yalnızca tamsayılar için geçerli bir fonksiyondur)



Bu int değer kullanılarak kullanıcıdan faktöriyelini hesaplamak istediği sayı alınır.



Sayının faktöriyel almaya uygun olup olmadığı kontrol edilir (negatif sayılar için
faktöriyel fonksiyonu çağrılamaz, ayrıca 0 ve 1 için de bu fonksiyonu çağırmaya gerek
yoktur, sonuç direkt olarak 1 olacaktır, ancak faktöriyel fonksiyonunun içerisinde
bilinen değerleri tanımlamak uygun olacağından bu kısmın ifadesi fonksiyonun
içerisine de bırakılabilir.)



Sayı, faktöriyel hesaplamaya uygunsa, faktöriyel fonksiyonu çağrılır.



Sonuç ekranda yazdırılır.



main fonksiyonu bitirilir.

Buna göre rekürsif bir fonksiyon ile faktöriyel hesaplayan bir bilgisayar programının,
fonksiyon haricindeki noktalarına ait kod şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int sayi;
int sonuc;
printf("Faktoriyelini almak istediginz sayiyi girin...\n");
scanf("%d",&sayi);
if(sayi<0)
{
printf("Negatif sayilarin faktoriyeli alinamaz...\n");
}
else
{
sonuc = faktoriyel(sayi);
printf("%d sayisinin faktoriyeli = %d'dir\n", sayi, sonuc);
getch();
}
}
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Buraya kadar olan kısım main() fonksiyonu ve öncesi ile, diğer bir deyişle faktöriyel
fonksiyonu dışındaki kısımlar ile ilgilidir. Peki faktöriyel fonksiyonu nasıl olmalıdır?
Öncelikle bilinen değerler tanımlanmalıdır, yani 0 ya da 1 için geri döndürülecek değerin 1
olduğu ifade edilmelidir. 0 ya da 1 dışında 1 değer giriliyorsa buna göre fonksiyonun
döndüreceği değer, sayı ile fonksiyonun bir önceki değerinin çarpımı (F(n) = n. F(n-1))
olmalıdır. Buna göre fonksiyonun içeriği esasında yalnızca bir if yapısı ile gerçekleştirilebilir.
int faktoriyel(int sayi)
{
if(sayi<2)
else
}

return(1);
return(sayi*faktoriyel(sayi-1));

Tabi bu fonksiyon, main fonksiyonundan sonra tanımlanmışsa, main fonksiyonundan önce bir
prototipinin yazılması gerekmektedir. Buna göre tüm kod parçası şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int faktoriyel(int sayi);
main()
{
int sayi;
int sonuc;
printf("Faktoriyelini almak istediginz sayiyi girin...\n");
scanf("%d",&sayi);
if(sayi<0)
{ printf("Negatif sayilarin faktoriyeli alinamaz...\n"); }
else
{
sonuc = faktoriyel(sayi);
printf("%d sayisinin faktoriyeli = %d'dir\n", sayi, sonuc);
}
getch();
}
int faktoriyel(int sayi)
{
if(sayi<2)
return(1);
else
return(sayi*faktoriyel(sayi-1));
}
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Şekil 3.3’te bu kod parçasının bulunduğu derleyici görüntüsü, Şekil 3.4’te ise bu kod
parçasının birkaç ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 3.3 : Programın Derleyici Görüntüsü

Şekil 3.4.a : Programın Ekran Görüntüsü – Negatif Sayılar
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Şekil 3.4.b : Programın Ekran Görüntüsü – Sıfır (0)

Şekil 3.4.c : Programın Ekran Görüntüsü – Bir (1)

Şekil 3.4.d: Programın Ekran Görüntüsü – Pozitif Sayılar
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Ele alacağımız ikinci program örneği üs alma işlemini ifade eden bir rekürsif
fonksiyon olacaktır. Öncelikle bu programda, fonksiyon dışındaki kısımların neler yapacağını
inceleyelim.


Kütüphane dosyaları eklenir.



main fonksiyonu oluşturulur.



İki int değer tanımlanır. (üs alma işlemini yalnızca tam sayılar için tanımlayan bir kod
parçası oluşturmaktayız)



Bu int değerler kullanılarak kullanıcıdan taban ve üs değerleri alınır.



Sayıların üs alma işlemine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Üs değeri
negatifse üs alma işlemi gerçekleştirilemez. Ayrıca taban değeri 0 ise de üs alma
işlemi gerçekleştirilemez. (Daha doğrusu bizim programımız negatif sayılar ve 0 için
üs alma işlemini gerçekleştirecek şekilde yazılmamıştır, yoksa tabi ki her sayı için üs
alma işleminin yapılacağı bir program geliştirmek mümkündür)



Sayıların her ikisi de üs almaya uygunsa, üs alma fonksiyonu çağrılır.



Sonuç ekranda yazdırılır.



main fonksiyonu bitirilir.

Buna göre bu kod parçası şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int us_al(int taban, int us);
main()
{
int taban, us;
printf("Sirasiyla us islemini yapmak istediginiz taban ve us degerlerini girin...\n");
scanf("%d,%d",&taban,&us);
if(taban ==0)
printf("Taban degeri 0 iken us alma islemi gerceklestirilemez...\n");
else if(us<0)
printf("Negatif us degerleri icin us alma islemi gerceklestirilemez...\n");
else
printf("%d uzeri %d = %d'dir...\n",taban, us, us_al(taban, us));
getch();
}
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Buraya kadar olan kısım main() fonksiyonu ve öncesi ile, diğer bir deyişle us_al
fonksiyonu dışındaki kısımlar ile ilgilidir. Peki us_al fonksiyonu nasıl olmalıdır? Öncelikle
bilinen değerler tanımlanmalıdır, us değerinin 0 olması halinde geri döndürülecek değerin 1
olduğu ifade edilmelidir, us değerinin 0 dışında olması halinde buna göre fonksiyonun
döndüreceği değer, taban ile fonksiyonun bir önceki değerinin çarpımı (F(𝑎, 𝑏) = 𝑎.F(𝑎, 𝑏 −

1 )) olmalıdır. Buna göre fonksiyonun içeriği esasında yalnızca bir if yapısı ile
gerçekleştirilebilir.

int us_al(int taban, int us)
{
if(us==0)
return(1);
else
return(taban*us_al(taban, us-1));
}
Tabi bu fonksiyon, main fonksiyonundan sonra tanımlanmışsa, main fonksiyonundan önce bir
prototipinin yazılması gerekmektedir. Buna göre tüm kod parçası şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int us_al(int taban, int us);
main()
{
int taban, us;
printf("Sirasiyla us islemini yapmak istediginiz taban ve us degerlerini girin...\n");
scanf("%d,%d",&taban,&us);
if(taban ==0)
printf("Taban degeri 0 iken us alma islemi gerceklesitirlemez...\n");
else if(us<0)
printf("Negatif us degerleri icin us alma islemi gerceklestirilemez...\n");
else
printf("%d uzeri %d = %d'dir...\n",taban, us, us_al(taban, us));
getch();
}
int us_al(int taban, int us)
{
if(us==0)
return(1);
else
return(taban*us_al(taban, us-1));
}
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Şekil 3.5’te bu kod parçasının bulunduğu derleyici görüntüsü, Şekil 3.6’da ise bu kod
parçasının birkaç ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 3.5 : Programın Derleyici Görüntüsü

Şekil 3.6.a : Programın Ekran Görüntüsü – Negatif Us
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Şekil 3.6.b : Programın Ekran Görüntüsü – Sıfır Taban

Şekil 3.6.c : Programın Ekran Görüntüsü – Negatif Taban, Pozitif Us

Şekil 3.6.d : Programın Ekran Görüntüsü – Pozitif Taban, Us
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Son olarak kodunu yazacağımız örnek Fibonacci sayılarıdır.
Öncelikle bu programda, fonksiyon dışındaki kısımların neler yapacağını inceleyelim.


Kütüphane dosyaları eklenir.



main fonksiyonu oluşturulur.



Bir int değer tanımlanır. (Kaçıncı Fibonacci sayısının bulunacağını ifade eder.)



Bu int değeri kullanarak kullanıcıdan kaçıncı Fibonacci sayısının bulunmasını istediği
sorulur.



Girilen sayının Fibonacci sayısına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Negatif
bir sayının karşılığı olan Fibonacci sayısı yoktur. Ayrıca kaçıncı Fibonacci sorusuna
cevap olacak olan sayının bir tamsayı olması gerektiği de açıktır.



Sayı uygunsa, fibonacci fonksiyonu çağrılır.



Sonuç ekranda yazdırılır.



main fonksiyonu bitirilir.

Buna göre bu kod parçası şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int sayi;
int sonuc;
printf("Kacinci Fibonacci sayisini bulmak istiyorsunuz?...\n");
scanf("%d",&sayi);
if(sayi<0)
{
printf("Negatif sayilarin Fibonacci karsiligi yoktur...\n");
getch();
}
else
{
sonuc = fibonacci(sayi);
printf("%d. Fibonacci sayisi = F(%d)= %d'dir\n", sayi, sayi, sonuc);
getch();
}
}
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Buraya kadar olan kısım main() fonksiyonu ve öncesi ile, diğer bir deyişle fibonacci
fonksiyonu dışındaki kısımlar ile ilgilidir. Peki fibonacci fonksiyonu nasıl olmalıdır?
Öncelikle bilinen değerler tanımlanmalıdır, 0 ve 1 için fibonacci fonksiyonu 1 değerini
döndürecektir, bu durum bilinmektedir, fonksiyon içerisinde tanımlanmalıdır. Bunlar
dışındaki değerler için F( 𝑎 ) = F( 𝑎 − 1 ) + F( 𝑎 − 2 )

formülasyonuna göre hesaplama

yapılmalıdır. Buna göre fonksiyonun içeriği esasında yalnızca bir if yapısı ile
gerçekleştirilebilir.
int fibonacci(int sayi)
{
if((sayi==0) || (sayi==1))
return (1);
else
return (fibonacci(sayi-1) + fibonacci(sayi-2));
}
Tabi bu fonksiyon, main fonksiyonundan sonra tanımlanmışsa, main fonksiyonundan önce bir
prototipinin yazılması gerekmektedir. Buna göre tüm kod parçası şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int sayi);
main()
{
int sayi; int sonuc;
printf("Kacinci Fibonacci sayisini bulmak istiyorsunuz?...\n");
scanf("%d",&sayi);
if(sayi<0)
{
printf("Negatif sayilarin Fibonacci karsiligi yoktur...\n");
getch();
}
else
{
sonuc = fibonacci(sayi);
printf("%d. Fibonacci sayisi = F(%d)= %d'dir\n", sayi, sayi, sonuc);
getch();
}
}
int fibonacci(int sayi)
{
if((sayi==0) || (sayi==1))
return (1);
else return (fibonacci(sayi-1)+fibonacci(sayi-2));
}
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Şekil 3.7’de bu kod parçasının bulunduğu derleyici görüntüsü, Şekil 3.8’de ise bu kod
parçasının birkaç ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 3.7 : Programın Derleyici Görüntüsü

Şekil 3.8.a : Programın Ekran Görüntüsü – 0 İçin Fibonacci Sayısı Hesaplama
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Şekil 3.8.b : Programın Ekran Görüntüsü – 1 İçin Fibonacci Sayısı Hesaplama

Şekil 3.8.c : Programın Ekran Görüntüsü – 5 İçin Fibonacci Sayısı Hesaplama
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Uygulamalar
 Fibonacci sayılarının rekürsif olmayan biçimdeki ifadesini araştırın ve bu ifadeyi
ortaya çıkaracak bir C programı yazın.

 Bölümde rekürsif karşılığı verilen üs alma işlemini, rekürsif olmayacak şekilde
tasarlayın ve bu tasarımın C programını yazın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde,


fonksiyonları rekürsif şekilde ifade etme işlemi

öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, rekürsif bir fonksiyondur?
a) f(x) = f(x-1) + 2

b) f(x) = x2

c) f(x) = 2x

d) f(x) = x+2

e) f(x) = x/2

2) Aşağıdakilerden hangisi f(x) = x/2 + 3 fonksiyonunun rekürsif karşılığıdır?
a) f(x) = f(x-1) + 2
b) f(x) = f(x-1) + 2
f(0) = 3
c) f(x) = f(x-1)/2
f(0) = 3
d) f(x) = f(x-1) + 1/2
e) f(x) = f(x-1) + 1/2

f(0) = 3

3) Aşağıdakilerden hangisi f(x) = f(x-1) + 5 fonksiyonunun rekürsif olmayan
arşılıklarından biri değildir?
a) f(x) = 5x
d) f(x) = 5x + 3

b) f(x) = 5x + 1
c) f(x) = 5x + 2
e) f(x) = 5x + x

4) Aşağıdaki matematiksel dizilerin hangisi f(x) = 2 + f(x-1) fonksiyonu ile ifade
edilemez?
b) 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
a) 7, 10, 15, 18, 24, 27, 32, 45, 48, 50
c) 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
d) -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
e) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24
5) Rekürsif fonksiyonlar, aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi 3 durumdan
oluşmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, bu durumların tamamı doğru bir
biçimde ifade edilmiştir?

a) Temel durum – genel durum – özel durum
b) Temel durum – genel durum – yakınlaşma
c) Genel durum – özel durum – yakınlaşma
d) Temel durum – genel durum – sıradan durum
e) Genel durum – özel durum – sıradan durum
6) Aşağıdaki işlemlerden hangisi, rekürsif bir yapı ile gerçekleştirilemez?
a) Bir pozitif tamsayının sayının faktöriyelinin alınması
b) Bir pozitif tamsayının pozitif bir üs değerinin hesaplanması
c) 1’den herhangi bir sayıya kadar olan tamsayıların toplanması
d) Herhangi bir sıradaki Fibonacci sayısının hesaplanması
e) Bir sınıftaki tüm öğrencilerin not ortalamasının bulunması
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7)Aşağıdakilerden hangisi 5! hesaplanırken yapılacak işlemlerden biri değildir?
a) 5*24

b) 4*6

c) 3*2

d) 2*1

e) 1*0

F(a,b) = ab şeklinde tanımlanan bir fonksiyon olsun. Sıradaki 3 soru bu fonksiyon ile
ilgilidir.
8) Bu fonksiyonda aşağıdaki kontrollerin hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
a) a sayısının tamsayı olup olmama kontrolü
b) b sayısının 0 olup olmama kontrolü
c) a sayısının negatif olup olmama kontrolü
d) b sayısının negatif olup olmama kontrolü
e) a sayısının 0 olup olmama kontrolü
9) F(3,4) fonksiyonunun sonucu hesaplanmak istendiğinde aşağıdaki işlemlerden
hangisini yapmaya gerek yoktur?
a) 𝐹(3,4) = 3. 𝐹(3,3)
b) 𝐹(3,3) = 3. 𝐹(3,2)
c) 𝐹(3,2) = 3. 𝐹(3,1)
d) 𝐹(3,1) = 3. 𝐹(3,0)
e) 𝐹(3,0) = 3. 𝐹(3, −1)
10) Tanımlamaya göre F(a, b-1) neye karşılık gelir?
a) ab
b) (a-1)b
c) a(b-1)
d) (a-1)(b-1)
e) ba

CEVAPLAR
1-a
2-e
3-e
4-a
5-b
6-e
7-e
8-c
9-e
10 - c
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4. C DİLİNDE ÖZEL FONKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. C Dilinde Matematik Fonksiyonları
4.1.1. Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları
4.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
4.1.3. Sayı Fonksiyonları
4.2. C Dilinde Katar Fonksiyonları
4.3. C Dilinde Grafik Fonksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




C programlama dilinde matematiksel fonksiyonlar hangi kütüphane dosyasında
bulunmaktadır?
C programlama dilinde metin fonksiyonları hangi kütüphane dosyasında
bulunmaktadır?
C programlama dilinde grafik fonksiyonları hangi kütüphane dosyasında
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri



C programlama dilindeki özel bazı fonksiyonları öğrenmek
C programlama dilindeki fonksiyonların bulunduğu kütüphaneleri öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Matematiksel
fonksiyonu

fonksiyonlar,

metin

fonksiyonları,

katar

fonksiyonları,

grafik
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Giriş
C programlama dilinin avantajlı yönlerinden birinin, pek çok hazır fonksiyon
bulundurması olduğu daha önceki bölümlerde ifade edilmişti. C programlama dili, pek çok
farklı konuda hazır fonksiyonlara sahiptir. Bunlardan bazıları matematiksel fonksiyonlar,
katar fonksiyonları, grafik fonksiyonları, zaman, tarih ve saat ile ilgili fonksiyonlar, hata
denetimi fonksiyonları, tek bir karakter üzerinde işlem yapan fonksiyonlar, dosya
fonksiyonları şeklinde sayılabilir. Bu hazır fonksiyonlar, kullanıcının yazması gereken kod
miktarını azaltır, hata denetimini daha kolay hale getirir, zaman ve emek tasarrufu sağlar. Bu
açıdan C programlama dili ile yazılan programlarda sıklıkla bu hazır fonksiyonlara rastlanılır.
Bir C programında hazır fonksiyon kullanabilmek için o fonksiyonun bulunduğu
kütüphane dosyasının programın başına eklenmiş olması gerekir. Hangi kütüphane dosyasının
içerisinde hangi hazır fonksiyonların bulunduğu, çeşitli kaynaklardan bulunabileceği gibi
kullanılan C derleyicisinin kendi yardım menüsünden de bu bilgiyi edinmek mümkün olabilir.
C dilinin kendi bünyesinde var olan fonksiyonlar, özel fonksiyon ya da hazır
fonksiyon şeklinde isimlendirilebilirler. Bunlar yukarıda da ifade edildiği pek çok farklı amaç
için kullanılabilirler. Bu bölümde hazır fonksiyonlardan matematiksel fonksiyonlar, katar
fonksiyonları ve grafik fonksiyonları ele alınmış, böylece hazır fonksiyonlar hakkında genel
bir bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.

4.1. C Dilinde Matematik Fonksiyonları
C programlama dilinde pek çok işlem için olduğu gibi matematiksel işlemlerin çoğu
için de hazır fonksiyonlar bulunmaktadır. C programlama dilinde matematiksel fonksiyonlar
math.h ismindeki kütüphane dosyası içerisinde bulunurlar. Matematiksel fonksiyonlar,
isimleri, amaçları, aldıkları parametre sayısı, aldıkları parametrenin türü, geri dönüş değeri
türü, genel tanımı ve kullanım şekilleri şeklinde incelenmiştir.
Matematiksel fonksiyonların sayısı oldukça fazla olduğundan bu fonksiyonları kendi
içerisinde birkaç adet gruba ayırmak, inceleme açısından daha pratik ve faydalı bir durum
oluşturacaktır.

Buna

göre

bu

bölümde

ele

alınan

matematiksel

fonksiyonlar,

“Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları”, “Trigonometrik Fonksiyonlar”, “Sayı Fonksiyonları”
olmak üzere üç gruba ayırarak incelenmiştir.
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4.1.1. Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları
C programlama dilinde bir sayının karekökünü almak, bir sayının herhangi bir
dereceden üssünü hesaplamak ya da logaritmasını almak için kullanılan fonksiyonlar bu
başlık altında incelenmiştir.
sqrt() fonksiyonu : Bir sayının karekökünü alan fonksiyondur. Parametre olarak
double türünde bir değer alarak, sonuçta gene double türünde bir değer ( √𝑥 ) döndürür.

Parametre değerinin ve geri dönüş değerinin double olmasının sebebi, gerçekte de
matematikte karekökü hesaplanabilecek değerlerin ve sonuçta ortaya çıkacak karekök

değerlerinin ondalıklı ifadeler olabilmesidir. Buna göre bu fonksiyonun genel tanımı, double
sqrt(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = sqrt(x); şeklindedir.
pow() fonksiyonu : Üs alma fonksiyonudur. Parametre olarak alınan double türünde
iki adet (biri taban, biri üs olmak üzere) değer için, sonuçta gene double türünde bir değer
(𝑥 𝑦 ) döndürür. Parametre değerlerinin ve geri dönüş değerinin double olmasının sebebi,
gerçekte de matematikte üs hesaplanabilecek değerlerin ve sonuçta ortaya çıkacak üs

değerlerinin ondalıklı ifadeler olabilmesidir. Buna göre bu fonksiyonun genel tanımı double
pow(double x, double y) şeklinde, örnek bir kullanımı ise z = pow(x,y); şeklindedir.
pow10() fonksiyonu : Üs alma fonksiyonudur. Parametre olarak alınan double
türünde tek bir (üs olmak üzere) değer için, sonuçta gene double türünde bir değer (10𝑥 )
döndürür. Parametre değerinin ve geri dönüş değerinin double olmasının sebebi, gerçekte de
matematikte üs hesaplanabilecek değerin ve sonuçta ortaya çıkacak üs değerlerinin ondalıklı
ifadeler olabilmesidir. Buna göre bu fonksiyonun genel tanımı double pow10(double x)
şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = pow10(x); şeklindedir.
exp() fonksiyonu : Üs alma fonksiyonudur. Parametre olarak alınan double türünde
tek bir (üs olmak üzere) değer için, sonuçta gene double türünde bir değer (𝑒 𝑥 ) döndürür.
Parametre değerinin ve geri dönüş değerinin double olmasının sebebi, gerçekte de
matematikte üs hesaplanabilecek değerin ve sonuçta ortaya çıkacak üs değerlerinin ondalıklı
ifadeler olabilmesidir. Buna göre bu fonksiyonun genel tanımı double exp(double x)
şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = exp(x); şeklindedir.
log() fonksiyonu : exp() fonksiyonunun tersi işlemini yapar yani verilen bir sayının e
tabanına göre logaritmasını (𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑥 veya 𝑙𝑛 𝑥) hesaplar. Genel tanımı double log(double x)

şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = log(x); şeklindedir.

log10() fonksiyonu : log() fonksiyonunun yaptığı işlemin 10 tabanındaki versiyonunu
gerçekleştirir ( 𝑙𝑜𝑔10 𝑥 veya 𝑙𝑜𝑔 𝑥 ). Yani verilen bir sayının 10 tabanına göre logaritma
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karşılığını hesaplar. Genel tanımı double log10(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise
y = log10(x); şeklindedir.
Aşağıda girilen double türündeki bir değer için bu fonksiyonların sonucunda ortaya
çıkacak olan değerleri hesaplayan bir kod parçası ile bu kod parçasının C editöründeki
görüntüsü ve sonuçta oluşan ekran verilmiştir. Sırasıyla Şekil 4.1.a’da kodun C editöründeki
görüntüsü ve Şekil 4.1.b’de sonuçta oluşan ekran görüntüsü verilmiştir.

a) Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları - Kod Kısmı

b) Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları - Ekran Kısmı
Şekil 4.1 : Üs – Kök – Logaritma Fonksiyonları
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Bu fonksiyonlardan bazılarının kodlandığı bir C program parçası aşağıdaki gibi ifade
edilebilir :
include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
// Bu kod parçasında matematiksel fonksiyonlar arasından genellikle us, kok ve logaritma ile
ilgili olanlar ele alınmıştır
int main()
{
double x;
double y;
printf("x degerini giriniz!...\n");
scanf("%lf",&x);
printf("y degerini giriniz!...\n");
scanf("%lf",&y);
printf("x = %lf degerinin karekoku = %lf'dir...\n",x,sqrt(x));
printf("y = %lf degerinin karekoku = %lf'dir...\n",y,sqrt(y));
printf("x uzeri y = %lf uzeri %lf = %lf'dir...\n",x,y,pow(x,y));
printf("e uzeri x = e uzeri %lf = %lf'dir...\n",x,exp(x));
printf("e uzeri y = e uzeri %lf = %lf'dir...\n",y,exp(y));
printf("x'in

e'ye

gore

logaritmasi

=

%lf'nin

e'ye

gore

logaritmasi

=

gore

logaritmasi

=

%lf'nin

e'ye

gore

logaritmasi

=

gore

logaritmasi

=

%lf'nin

10'a

gore

logaritmasi

=

logaritmasi

=

%lf'nin

10'a

gore

logaritmasi

=

%lf'dir.\n",x,log(x));
printf("y'in

e'ye

%lf'dir.\n",y,log(y));
printf("x'in

10'a

%lf'dir.\n",x,log10(x));
printf("y'in

10'a

gore

%lf'dir.\n",y,log10(y));
getch();
return 0;
}
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4.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Matematiğin en önemli dallarından biri olan trigonometri, C programlama dilinde de
kendisine yer bulmuştur. Yalnızca standart trigonometrik fonksiyonlar değil, bunun yanısıra
ters trigonometrik fonksiyonlar ve hiperbolik trigonometrik fonksiyonlar için de C
programlama dilinde çeşitli hazır fonksiyonlar mevcuttur.
sin() fonksiyonu : Bir trigonometri fonksiyonudur. Verilen bir açının sinüs değerini
hesaplar. Genel tanımı double sin(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = sin(x);
şeklindedir. Double bir değer alarak double bir değer döndürür. Bu fonksiyonla ve diğer
trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bilinmesi gereken önemli nokta, fonksiyonların parametre
olarak aldığı açı değerinin derece cinsinden değil radyan cinsinden verilmesi gerektiğidir.
cos() fonksiyonu : Bir trigonometri fonksiyonudur. Radyan cinsinden verilen bir
açının kosinüs değerini hesaplar. Genel tanımı double cos(double x) şeklinde, örnek bir
kullanımı ise y = cos(x); şeklindedir.
tan() fonksiyonu : Bir trigonometri fonksiyonudur. Radyan cinsinden verilen bir
açının tanjant değerini hesaplar. Genel tanımı double tan(double x) şeklinde, örnek bir
kullanımı ise y = tan(x); şeklindedir.
asin() fonksiyonu : Ters trigonometrik bir fonksiyondur. Sinüs değeri verilen açının
radyan karşılığını bulan arc sinüs fonksiyonunun C programlama dilindeki karşılığıdır.
Günlük hayatta çok kullanım yeri olmasa da farklı uygulamalar için kullanılması mümkündür.
Genel tanımı double asin(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = asin(x); şeklindedir.
Bu fonksiyonla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta parametre olarak girilecek değerlerin -1
ile +1 arasında olması gerektiğidir. Çünkü açı hangi değerde olursa olsun sinüsü -1 ile +1
arasındadır.
acos() fonksiyonu : Ters trigonometrik bir fonksiyondur. Kosinüs değeri verilen
açının radyan karşılığını bulan arc kosinüs fonksiyonunun C programlama dilindeki
karşılığıdır. Genel tanımı double acos(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y =
acos(x); şeklindedir.. Bu fonksiyonla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta parametre olarak
girilecek değerlerin -1 ile +1 arasında olması gerektiğidir. Çünkü açı hangi değerde olursa
olsun kosinüsü -1 ile +1 arasındadır.
atan() fonksiyonu() : Ters trigonometrik bir fonksiyondur. Tanjant değeri verilen
açının radyan karşılığını bulan arc tanjant fonksiyonunun C programlama dilindeki
karşılığıdır. Genel tanımı double atan(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y =
atan(x); şeklindedir.
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sinh() fonksiyonu : Hiperbolik trigonometrik bir fonksiyondur. Radyan cinsinden
verilen açının özel formülasyonlar kullanılarak oluşturulan hiperbolik sinüs değerini hesaplar.
Genel tanımı double sinh(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = sinh(x);
şeklindedir.
cosh() fonksiyonu : Hiperbolik trigonometrik bir fonksiyondur. Radyan cinsinden
verilen açının özel formülasyonlar kullanılarak oluşturulan hiperbolik kosinüs değerini
hesaplar. Genel tanımı double cosh(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = cosh(x);
şeklindedir.
tanh() fonksiyonu : Hiperbolik trigonometrik bir fonksiyondur. Radyan cinsinden
verilen açının özel formülasyonlar kullanılarak oluşturulan hiperbolik tanjant değerini
hesaplar. Genel tanımı double tanh(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = tanh(x);
şeklindedir.
Aşağıda girilen double türündeki bir değer için bu fonksiyonların sonucunda ortaya
çıkacak olan değerleri hesaplayan bir kod parçası ile bu kod parçasının C editöründeki
görüntüsü ve sonuçta oluşan ekran verilmiştir. Sırasıyla Şekil 4.2.a’da kodun C editöründeki
görüntüsü ve Şekil 4.2.b’de sonuçta oluşan ekran görüntüsü verilmiştir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
// Bu kod parçasında matematiksel fonksiyonlar arasından trigonometri ile ilgili olanlar ele
alınmıştır
int main()
{
double x;
printf("x degerini giriniz!...\n");
scanf("%lf",&x);
printf("x=%lf degerinin sinus degeri =%lf'dir.\n",x,sin(x));
printf("x=%lf degerinin kosinus degeri =%lf'dir.\n",x,cos(x));
printf("x=%lf degerinin tanjant degeri =%lf'dir.\n\n",x,tan(x));
printf("x=%lf degerinin sinus degeri =%lf'dir.\n",x,asin(x));
printf("x=%lf degerinin kosinus degeri =%lf'dir.\n",x,acos(x));
printf("x=%lf degerinin tanjant degeri =%lf'dir.\n\n",x,atan(x));
printf("x=%lf degerinin hiperbolik sinus degeri =%lf'dir.\n",x,sinh(x));
printf("x=%lf degerinin hiperbolik kosinus degeri =%lf'dir.\n",x,cosh(x));
printf("x=%lf degerinin hiperbolik tanjant degeri =%lf'dir.\n\n",x,tanh(x));
getch();
return 0;
}
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a) Trigonometrik Fonksiyonlar - Kod Kısmı

b) Trigonometrik Fonksiyonlar - Ekran Kısmı
Şekil 4.2 : Trigonometrik Fonksiyonlar
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4.1.3. Sayı Fonksiyonları
Sayılar üzerinde direkt olarak işlem yapmamızı sağlayan mutlak değer, taban ve tavan
fonksiyonları gibi fonksiyonlar sayı fonksiyonları adı altında incelenmiştir.
abs() fonksiyonu : Mutlak değer alma fonksiyonudur. Parametre olarak alınan int
türünde tek bir değer için, sonuçta gene int türünde bir değer (|𝑥|) döndürür. Buna göre bu
fonksiyonun genel tanımı int abs(int x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = abs(x);
şeklindedir.
fabs() fonksiyonu : Mutlak değer alma fonksiyonudur. Parametre olarak alınan
double türünde tek bir değer için, sonuçta gene double türünde bir değer (|𝑥|) döndürür. Buna
göre bu fonksiyonun genel tanımı double fabs(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise
y = fabs(x); şeklindedir.
floor() fonksiyonu : Taban fonksiyonu olarak bilinen fonksiyonun ( ⌊𝑥⌋ ) C

programlama dilindeki karşılığıdır. Taban fonksiyonu, bilindiği üzere verilen bir sayıyı (tam
sayı ya da rasyonel sayı olabilir) kendisinden büyük olmayan en büyük tamsayıya yuvarlar.

Parametre değeri rasyonel sayı, çıkış değeri tamsayı olduğundan fonksiyonun genel tanımı
int floor(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = floor(x); şeklindedir.
ceil() fonksiyonu : Tavan fonksiyonu olarak bilinen fonksiyonun ( ⌈𝑥⌉ ) C

programlama dilindeki karşılığıdır. Tavan fonksiyonu, bilindiği üzere verilen bir sayıyı (tam
sayı ya da rasyonel sayı olabilir) kendisinden küçük olmayan en küçük tamsayıya yuvarlar.
Parametre değeri rasyonel sayı, çıkış değeri tamsayı olduğundan fonksiyonun genel tanımı
int ceil(double x) şeklinde, örnek bir kullanımı ise y = ceil(x); şeklindedir.
Aşağıda girilen double türündeki bir değer için bu fonksiyonların sonucunda ortaya
çıkacak olan değerleri hesaplayan bir kod parçası ile sonucu verilmiştir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
// ……
int main()
{
double x;
printf("x degerini giriniz!...\n");
scanf("%lf",&x);
printf("x=%lf degerinin mutlak degeri = %lf'dir.\n",x,fabs(x));
printf("x=%lf degerinin taban degeri = %lf'dir.\n",x,floor(x));
printf("x=%lf degerinin tavan degeri = %lf'dir.\n",x,ceil(x));
getch();
return 0;
}
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a) Sayı Fonksiyonları - Kod Kısmı

b) Sayı Fonksiyonları - Ekran Kısmı
Şekil 4.3 : Sayı Fonksiyonları
Matematiksel fonksiyonlar oldukça fazla amaçlara hizmet ettiklerinden parametre ve geri
dönüş değeri türü bu duruma göre farklılaşmıştır. Bu fonksiyonları, parametre ve geri dönüş
değerleri her ikisi birden double olan fonksiyonlar, parametre ve geri dönüş değeri her ikisi
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birden int olan fonksiyonlar ve bu değerlerden biri double diğeri int olan fonksiyonlar olmak
üzere gruplandırabiliriz.
Parametre ve geri dönüş değeri double türünde olan matematiksel fonksiyonlar :
sqrt() : double sqrt(double x)
pow() : double pow(double x, double y)
pow10 () : double pow10(double x)
exp() : double exp(double x)
log() : double log(double x)
log10() :double log10(double x)
sin() : double sin(double x)
cos() : double cos(double x)
tan() : double tan(double x)
asin() : double asin(double x)
acos() : double acos(double x)
atan() : double atan(double x)
sinh() : double sinh(double x)
cosh() : double cosh(double x)
tanh() : double tanh(double x)
fabs() : double fabs(double x)

Parametre ve geri dönüş değeri int türünde olan matematiksel fonksiyonlar :
abs() : int abs(int x)
Parametre türü double, geri dönüş değeri int türünde olan matematiksel fonksiyonlar :
floor() : int floor(double x)
ceil() : int ceil(double x)
Matematik fonksiyonlarının amaçları, aldıkları parametre sayısı ve türü, geri dönüş değeri
türü, matematikteki karşılığı ve bu karşılığı ifade eden matematiksel simge ve kullanım
şekilleri Tablo 4.1’de verilmektedir.
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Tablo 4.1 : Matematik Fonksiyonları
Aldığı
Parametr
e Sayısı

Aldığı
Parametre
Türü

√𝑥
𝑥𝑦

1
2
1

double
double,
double
double

𝑒𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑥 veya
𝑙𝑛 𝑥
𝑙𝑜𝑔10 𝑥 veya
𝑙𝑜𝑔 𝑥
sin(x)

1
1

double
double

double
double

y = exp(x);
y = log(x);

1

double

double

1

double

double

y=
log10(x);
y = sin(x);

cos(x)

1

double

double

y = cos(x);

tan(x)

1

double

double

y = tan(x);

arcsin(x)

1

double

double

y = asin(x);

arccos(x)

1

double

double

y = acos(x);

arctan(x)

1

double

double

y = atan(x);

sinh()

1

double

double

y = sinh(x);

cosh()

1

double

double

y = cosh(x);

tanh()

1

double

double

y = tanh(x);

⌊𝑥⌋

1

double

int

y = floor(x);

⌈𝑥⌉

1

double

int

y = ceil(x);

|𝑥|

1

int

int

y = abs(x);

|𝑥|

1

double

double

y = fabs(x);

Adı

Amacı

Matematiksel
Karşılığı

sqrt()
pow()

Karekök alma
Üs alma

pow10(
)
exp()
log()

10 üzeri değeri
hesaplama
Üs alma
Logaritma alma

log10()

Logaritma alma

sin()

Sinüs değerini
bulma
Kosünüs değerini
bulma
Tanjant değerini
bulma
Sinüs değeri
verilen açının
radyan karşılığını
bulma
Kosinüs değeri
verilen açının
radyan karşılığını
bulma
Tanjant değeri
verilen açının
radyan karşılığını
bulma
Hiperbolik sinüs
değeri bulma
Hiperbolik
kosinüs değeri
bulma
Hiperbolik tanjant
değeri bulma
Taban değeri
bulma
Tavan değeri
bulma
Mutlak değer
bulma
Mutlak değer
bulma

cos()
tan()
asin()

acos()

atan()

sinh()
cosh()

tanh()
floor()
ceil()
abs()
fabs()

10𝑥

Geri
Dönüş
Değeri
Türü
double
double

Kullanımı

y = sqrt(x);
z=
pow(x,y);

double
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4.2. C Dilinde Katar Fonksiyonları

String ya da katar, karakter dizisi anlamına gelmektedir. Esasında C dilinde stringi

ifade eden bir değişken türü yoktur. Ancak karakter dizileri ile stringler ifade edilebilir. C
dilinde ve diğer programlama dillerinin çoğunda stringler üzerinde tanımlanmış pek çok hazır
fonksiyon bulunmaktadır. İsmine uygun şekilde, bu fonksiyonlar, C programlama dilinin
string.h adlı kütüphanesinde bulunmaktadırlar. C programlama dilinde, string.h kütüphanesi
içerisinde bulunan ve katarlar üzerinde işlem yapmayı sağlayan fonksiyonların başlıcaları şu
şekildedir :
strlen() fonksiyonu : String length’in kısaltması şeklinde bir isme sahip olan bu
fonksiyon, giriş değeri olarak aldığı stringin boyutunu döndürür. Prototipi int strlen(str)
şeklindedir.
strcmp() fonksiyonu : Prototipi int strcmp(str1, str2) şeklindedir. Giriş değeri olarak
aldığı iki stringin karşılaştırmasını yapar. İki string eşitse 0, str1 büyükse 0'dan büyük bir
değer aksi halde 0'dan küçük bir değer gönderir.
strcpy() fonksiyonu : Giriş değeri olarak aldığı iki string arasından, ikinciyi birinciye
kopyalar. char * strcpy (str1, str2) şeklinde bir prototipe sahiptir.
strrev() fonksiyonu : Giriş değeri olarak aldığı stringi ters çevirir. char * strrev (str)
şeklinde kullanılır.
strcat() fonksiyonu : char * strcat (str1, str2) şeklindedir. Giriş değeri olarak aldığı
iki string arasından ikinciyi (str2), birincinin (str1) sonuna ekler. Ancak bu fonksiyonun
kullanılabilmesi için str1’in yeterince uzunlukta olması gerekmektedir.
strchr() fonksiyonu : char * strchr(str,kr) şeklindeki bir yapıya sahip olan bu
fonksiyon, bir stringin içerisinde, bir karakter arar ve bu string ile karakter bu fonksiyonun
giriş parametrelerini oluşturur. Sonuç değeri olarak bu karakterin string içerisinde ilk
bulunduğu yeri döndürür.
strstr() fonksiyonu : strchr() fonksiyonuna benzerlik gösterir. Prototip olarak
char * strstr(str1,str2) şeklindedir ve str1 içerisinde str2 stringini arar. Sonuç değeri olarak
str2 stringinin str1 stringi içerisinde ilk bulunduğu yeri döndürür.
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strlwr() fonksiyonu : Giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, küçük harfe
çevirir.
strupr() fonksiyonu : Giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, büyük harfe
çevirir.
Örnek olarak str1 isimli stringimiz ruya, str2 isimli stringimiz samli ve ch isimli
karakterimiz a olsun. Buna göre bu fonksiyonları uyguladığımız takdirde sonuçta nasıl
durumlar oluşacağını inceleyelim. Burada belirtmemiz gereken önemli bir durum vardır,
aşağıda yapılan örnekler 1-1 programlama diline uygun örnekler değildir, sadece komutların
nasıl kullanılacağına dair fikir edinilmesi amacıyla oluşturulmuş örneklerdir.
x = strlen(str1); Bu kod satırı, str1 olarak ifade edilen stringin boyutunu bularak,
bunu bir x değişkenine atamaktadır. Buna göre bu örnek için str1 stringi ruya şeklinde
olduğundan bu kod parçasının sonucunda x değişkeninin değeri 4 olur.
x = strlen(str2); Bu kod satırı, str2 olarak ifade edilen stringin boyutunu bularak,
bunu bir x değişkenine atamaktadır. Buna göre bu örnek için str2 stringi samli şeklinde
olduğundan bu kod parçasının sonucunda x değişkeninin değeri 5 olur.
x =strcmp(str1, str2); Bu kod satırı str1 stringi ile str2 stringini karşılaştırıp bu 2
stringin birbirlerine eşit olup olmadığına karar vermekteydi. Eğer stringler birbirine eşit ise 0,
str1 daha büyükse pozitif bir değer, str2 büyükse negatif bir değer döndürecekti. Bu örnek için
str1 ruya, str2 samli olduğundan, str2, str1’den büyüktür, buna göre işlemin sonucunda x
değişkeninin değeri negatif bir değer olacaktır.
char * strcpy (str1, str2) : Bu kod parçası str2 stringinin değerini, str1’e kopyalar.
Buna göre str1’in değeri artık ruya değil saml olurken str2 stringinin değeri samli olarak
kalacaktır. Dikkat edecek olursanız str1 stringine, str2 stringinin tamamı değil yalnızca kendi
uzunluğundaki kadarki kısmı kopyalanmıştır. Sonuçta katarlar birer kelime dizisidir ve belli
birer boyutları vardır, buna göre str1 dizisinin de ruya stringini içermesinden ötürü 4
karakterlik bir dizi olduğunu varsayarsak bu diziye yerleştirilebilecek karakter miktarı da 4
olacağından samli stringinin tamamı değil ancak saml kısmı kopyalanabilir.
char * strrev (str1); Bu kod parçası, str1 ismindeki stringi ters çevirir. Bu örneğe
göre str1 stringinin değeri artık ilk andaki değeri olan ruya değil, ters çevrilmiş değeri olan
ayur olur.
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char * strrev (str2); Bu kod parçası, str2 ismindeki stringi ters çevirir. Bu örneğe
göre str2 stringinin değeri artık ilk andaki değeri olan samli değil, ters çevrilmiş değeri olan
ilmas olur.
char * strcat (str1, str2); Bu kod parçası, giriş değeri olarak aldığı iki string
arasından ikinciyi (str2), birincinin (str1) sonuna ekler. Bu örneğe göre str2 olarak ifade
edilen samli stringini, str1 olarak ifade edilen ruya stringinin sonuna ekleyerek str1 stringinin
yeni halini ruyasamli haline getirir. Ancak elbette ki bunu yapabilmesi için str1 stringinin
yeterince uzunluğa sahip olacağının varsayıldığını belirtmek gerekir.
char * strcat (str2, str1); Bu kod parçası, giriş değeri olarak aldığı iki string
arasından ikinciyi (str1), birincinin (str2) sonuna ekler. Bu örneğe göre str1 olarak ifade
edilen ruya stringini, str2 olarak ifade edilen samli stringinin sonuna ekleyerek str2 stringinin
yeni halini samliruya haline getirir. Ancak elbette ki bunu yapabilmesi için str2 stringinin
yeterince uzunluğa sahip olacağının varsayıldığını belirtmek gerekir.
char * strchr(str1, ch); ch ismindeki a karakterini, str1 ismindeki ruya stringinin
içerisinde arar ve bulduğu ilk yer olan 3’ü geri dönüş değeri olarak verir. Karakter dizileri ve
tüm dizilerin indisleri 0’dan başlar, dolayısıyla, esasında 4. karakter olan a karakterinin
dizideki yeri programlamada 3 olarak ifade edilir.
char * strchr(str2, ch); ch ismindeki a karakterini, str2 ismindeki samli stringinin
içerisinde arar ve bulduğu ilk yer olan 1’i geri dönüş değeri olarak verir. Karakter dizileri ve
tüm dizilerin indisleri 0’dan başlar, dolayısıyla, esasında 2. karakter olan a karakterinin
dizideki yeri programlamada 1 olarak ifade edilir.
strlwr(str1); Bu kod parçası giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, küçük harfe
çevirdiğinden bu örnekte verilen str1 stringinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Eğer
str1 stringi ruya değil de RuYa olsaydı bu durumda bu kod parçası sonucunda str1 stringi ruya
olurdu.
strlwr(str2); Bu kod parçası giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, küçük harfe
çevirdiğinden bu örnekte verilen str2 stringinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Eğer
str2 stringi ruya değil de SAMLI olsaydı bu durumda bu kod parçası sonucunda str2 stringi
samli olurdu.
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strupr(str1) fonksiyonu : Bu kod parçası, giriş olarak aldığı stringin tüm
karakterlerini, büyük harfe çevirdiğinden bu örnekte verilen str1 stringinin değerini ruya değil
RUYA haline getirir.
strupr(str2) fonksiyonu : Bu kod parçası, giriş olarak aldığı stringin tüm
karakterlerini, büyük harfe çevirdiğinden bu örnekte verilen str2 stringinin değerini samli
değil SAMLI haline getirir.

4.3. C Dilinde Grafik Fonksiyonları
C dili, orta seviye bir dil olmasına ve genelde grafiksel değil daha işlemsel ve metinsel
programları gerçekleştirmek için kullanılsa da grafik desteğine ve bu konu ile ilgili pek çok
hazır grafiksel fonksiyona sahiptir. Ancak grafiksel fonksiyonlarla ilgili bilinmesi gereken
önemli bir nokta vardır ki o da klasik metin işleme ekranında grafiksel işlemlerin
uygulanmasının mümkün olmadığı, öncelikle grafiksel ekrana geçilmesi gerektiğidir. Ayrıca
bu fonksiyonların kullanılabilmesi için graphics.h kütüphanesi, programa eklenmelidir.
moveto() fonksiyonu : Son noktayı taşımak için kullanılan bir fonksiyondur.
Kullanım şekli,
moveto(x,y) şeklindedir. Buradaki x ve y parametreleri, noktanın taşınacağı yeni noktanın
koordinatlarını ifade eder.
lineto() fonksiyonu : Son noktadan başka bir noktaya düz bir çizgi çizmek amacıyla
kullanılan bir fonksiyondur. Kullanım şekli, lineto(x,y) şeklindedir. Buradaki x ve y
parametreleri, çizgini çizileceği noktanın koordinatlarını ifade eder.
line() fonksiyonu : İki nokta arasında düz bir çizgi çizmek amacıyla kullanılan bir
fonksiyondur. Kullanım şekli line(x1, y1, x2, y2) şeklindedir. Buradaki x1 ve y1
parametreleri, ilk noktanın koordinatlarını; x2 ve y2 parametreleri ise ikinci noktanın
koordinatlarını ifade eder.
circle() fonksiyonu : Çember çizme fonksiyonudur. Kullanım şekli, circle(x, y, r)
şeklindedir. Buradaki x ve y parametreleri, çizilecek olan çemberin merkezinin
koordinatlarını; r ise çizilecek olan çemberin yarıçapını ifade eder.
arc() fonksiyonu : Yay çizme fonksiyonudur. Kullanım şekli arc(x, y, bas_aci,
bit_aci, r) şeklindedir. Buradaki parametreler sırasıyla şunları ifade eder : x ve y : yayın
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merkezinin koordinatları, bas_aci : yayın başlangıç açısı, bit_aci : yayın bitiş açısı, r : yayın
yarıçapı.
ellipse() fonksiyonu: Elipsin bir parçası olan yayı çizme fonksiyonudur. Kullanım
şekli, ellipse(x, y, bas_aci, bit_aci, xr, yr) şeklindedir. Bu komutun açıklaması şu şekilde
yapılabilir: Elipsin bir parçası olan yayı, merkezi (x, y) ve yarıçapları xr, yr olacak
biçimde baş_açı açısındandan başlayarak bit_açı açısına kadar bir yay çizer.
putpixel() fonksiyonu : Bir piksel değerine, verilen renkte bir nokta çizen
fonksiyondur. Kullanım şekli putpixel(x, y, renk) şeklindedir. Buradaki x ve y parametreleri,
noktanın konulmasının istendiği lokasyonun koordinatlarını, renk ise, noktanın rengini ifade
eder. Renkler C programlama dilinde, renk kodları ya da simgesel sabit karşılıkları ile
tanımlanırlar. Renkler için kullanılan kelimeler şunlardır: black, blue, green, cyan, red, white,
magenta, brown, lightgray, yellow, darkgray, lightblue, lightgreen, lightcyan, lightred,
lightmagenta.
rectangle() fonksiyonu : Dikdörtgen çizme fonksiyonudur. Kullanım şekli
rectangle(sol_ust_x, sol_ust_y, sag_alt_x, sag_alt_y) şeklindedir. Buradaki sol_ust_x ve
sol_ust_y parametreleri, çizilecek olan dikdörtgenin sol üst köşesinin koordinatlarını,
sag_alt_x ve sag_alt_y ise çizilecek olan dikdörtgenin sağ alt köşesinin koordinatlarını ifade
eder.
bar() fonksiyonu : İki boyutlu ve taralı bir bar çizme fonksiyonudur. Kullanım şekli
bar(sol_ust_x, sol_ust_y, sag_alt_x, sag_alt_y) şeklindedir. Buradaki sol_ust_x ve sol_ust_y
parametreleri, çizilecek olan barın sol üst köşesinin koordinatlarını, sag_alt_x ve sag_alt_y ise
çizilecek olan barın sağ alt köşesinin koordinatlarını ifade eder.
bar3d() fonksiyonu : Üç boyutlu ön yüzeyi taralı bir bar çizer. Kullanım şekli
bar3d(sol_ust_x, sol_ust_y, sag_alt_x, sag_alt_y, derinlik, sapka) şeklindedir. Buradaki
sol_ust_x ve sol_ust_y parametreleri, çizilecek olan barın sol üst köşesinin koordinatlarını,
sag_alt_x ve sag_alt_y ise çizilecek olan barın sağ alt köşesinin koordinatlarını ifade eder.
Derinlik, 2 boyutlu olarak çizilecek olan barın derinlik miktarını ifade ederken sapka değeri
özel bazı değerleri ifade etmek için kullanılır.
setcolor()

fonksiyonu

:

Çizilecek şeklin rengini belirler. Kullanım şekli

setcolor(renk) şeklindedir. Tek bir parametresi olan bu fonksiyonun sahip olduğu renk
parametresi, putpixel() fonksiyonundakine benzer bir biçimde belirlenir ve kullanılır.
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setbkcolor()

fonksiyonu

:

Arka

alanın

rengini

belirler.

Kullanım

şekli

setbkcolor(renk) şeklindedir. Tek bir parametresi olan bu fonksiyonun sahip olduğu renk
parametresi, putpixel() fonksiyonundakine benzer bir biçimde belirlenir ve kullanılır.
outtext() fonksiyonu : Grafik ekranında herhangi bir karakter dizisini (katarstring) yazdırır. Kullanım şekli outtext(*katar) şeklindedir. Buradaki katar parametresi gafik
ekranında yazılması istenen karakter dizisini ifade eder.
outtextxy() fonksiyonu : outtext() fonksiyonunun daha gelişmiş bir versiyonudur.
Grafik ekranında belirli bir noktadan başlayacak şekilde bir karakter dizisinin yazılmasını
sağlar. Kullanım şekli outtextxy(x, y,*katar) şeklindedir. Buradaki x ve y parametreleri,
karakter dizisinin yazılmaya başlayacağı noktanın koordinatları, katar parametresi ise
yazılması istenen karakter dizisidir.
settextstyle() fonksiyonu : Ekranda yazılacak olan bir katarın yazı tipini, yönünü ve
boyutunu belirler. Kullanım şekli settextstyle(font, yon, boyut) şeklindedir. Buradaki font
parametresi, katarın yazısının yazı tipini; yon parametresi katarın yazısının yönünü, boyut
parametresi ise katarın yazısının boyutunu ifade etmektedir. Sayısal bir değer olan yon
parametresi 0’a eşitse yazı yatay olarak; 1’e eşitse yazı dikey olarak yazılıyor anlamına gelir.
cleardevice() fonksiyonu : Ekranı temizleme fonksiyonudur. Herhangi bir
parametresi bulunmamaktadır.
closegraph() fonksiyonu : Grafik ekranını kapatıp normal yazı ekranına (DOS ekranı)
dönen fonksiyondur. Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.
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Uygulamalar


strlwr fonksiyonuna karşılık gelecek bir C programı yazın.



strlen fonksiyonuna karşılık gelecek bir C programı yazın.



strrev fonksiyonuna karşılık gelecek bir C programı yazın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, C dilinde özel fonksiyon mantığı, özel fonksiyonların bulunduğu kütüphaneler
ve C dilinde en çok kullanılan özel fonksiyonlardan olan




matematiksel fonksiyonlar
katar (metin) fonksiyonları
grafik fonkaiyonları

öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) C programlama dilinde çeşitli özel fonksiyonların tanımlanmış olmasının
sebeplerinden biri değildir?
a) Kod miktarını azaltmak
b) Kullanıcıya kolaylık sağlamak
c) Kullanıcı tabanlı hataları azaltmak
d) Kod tekrarını azaltmak
e) C’nin taşınabilirlik özelliğinden faydalanmak
2) Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde renklerle ilgili bir grafik
fonksiyondur?
a) rectangle()
b) bar()
c) setbcolor()
d) outtext()
e) putpixel()

1 #include <stdio.h>
2 #include <graphics.h>
3 #include <stdlib.h>
4 int surucu = DETECT, grmod, hata_kodu;
5 initgraph(&surucu, &grmod, "");
6 hata_kodu = graphresult();
7 if (hata_kodu != 0)
8
{
9
puts("Hata olustu.");
10
puts("Grafik ekrani baslatilamiyor.");
11
exit(1);
12
}
13 /* grafik işlemleri ... */
14 closegraph();
Sıradaki 4 soru yukarıda verilen program parçası ile ilgilidir.
3) Yukarıdaki programda 7-12 satırları arasında verilen if yapısı, grafik ekranına
geçilip geçilemediğini kontrol etmektedir, böyle bir yapı, C programlama dilinde başka
nerede kullanılmaktadır?
a) Dizilerde
b) Yapılarda
c) Birliklerde
d) Dosyalarda
e) Ondalık sayı türündeki değişkenlerde
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4) Yukarıdaki programda, 14. satır silinirse nasıl bir hata oluşur?
a) Grafik başarılı bir biçimde açılamaz
b) Grafik içerisindeki işlemler başarılı bir biçimde gerçekleşemez
c) Herhangi bir hata oluşmaz, sadece gereksiz bellek kullanımı olur
d) Program başarılı bir biçimde derlenemez
e) Program başarılı bir biçimde çalışamaz
5) Yukarıdaki programa ait satırlardan hangisi, bir grafik fonksiyonu olmasa bile
kullanılabilir?
a) 2

b) 4

c) 5

d) 6

e) 11

6) Yukarıdaki program satırları ve yaptıkları iş eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
a) 2 : grafik fonksiyonları için gerekli kütüphaneleri ekler
b) 4 : grafik sürücüsünü seçer
c) 5 : üzerinde işlem yapılacak şekli oluşturur
d) 6 : grafik ekranın başarılı olup olmadığına dair hata kodunu alır
e) 14: grafik ekranı kapatır
str1 = endustri
str2 = muhendisligi
olmak üzere sıradaki 4 soru bu duruma göre sorulmuştur.
7) strcpy(str1, str2) fonksiyonun çalışması sonucunda str1 ve str2’nin durumu ne olur?

a)
b)
c)
d)
e)

str1
endustri
muhendisligi
endustriligi
muhendisl
endustri

str2
muhendisligi
muhendisligi
muhendisligi
muhendisligi
endustri

8) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin çalışması için 2 string parametresinin birden
kullanılmasına ihtiyaç vardır?
a) strcmp()
b) strupr()
c) strlen()
d) strchr()
e) strlwr()
9) int x = strcmp(str1, str2); komutu sonucunda sözkonusu x değişkeninin değeri kaç
olur?
a) 0
b) pozitif bir değer
c) negatif bir değer
d) bilinemez
e) hesaplanamaz
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10) Eğer bu string dizileri sahip oldukları karakter kadar boyuta sahipse (daha fazlası
yoksa) strcat fonksiyonunun uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) strcat(str1, str2) şeklinde uygulanabilir
b) strcat(str2, str1) şeklinde uygulanabilir
c) hem strcat(str1, str2) hem de strcat(str2, str1) şeklinde uygulanabilir
d) iki şekilde de uygulanamaz
e) bu fonksiyonun uygulanması ile ilgili herhangi bir şey söylenemez

CEVAPLAR
1-e
2-c
3-d
4-c
5-e
6-c
7-d
8-a
9-c
10 - d
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5. C DİLİNDE HATALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Hata Nedir?
5.2. Hata Türleri Nelerdir?
5.3. Hata Örnekleri

126

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Bir bilgisayar programının hatalı olması ne demektir?
 Bir bilgisayar programının hatalı olduğu nasıl anlaşılır?
 Bir bilgisayar programı, eğer amaçlanan işi yapıyorsa ancak olması gerekenden daha
uzun sürede bu işlemi gerçekleştiriyorsa o programa hatalı denebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri




Bir bilgisayar programının doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını inceleybilmek
Bir bilgisayar programındaki hataları ortaya çıkarabilmek
Bir bilgisayar programını daha verimli bir hale getirebilmek
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Anahtar Kavramlar
Uyarı, hata, ölümcül hata
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Giriş
En karmaşığından en basitine kadar tüm bilgisayar programları, ancak, programlama
ortamı, değişken ve sabitler, dosyalar, fonksiyonlar gibi farklı ortam ve elemanların bir arada
düzgün bir biçimde çalışabilmesi ve birbirine uyum sağlaması halinde doğru bir biçimde
çalışabilirler. Bu ortam ve elemanların bir tanesinde bile bir problem ya da programcılıkta
kullanılan deyimle hata olması durumunda program düzgün bir biçimde çalışmayacaktır.
Bir bilgisayar programı oluşturulurken programcının, pek çok noktada, hata yapması oldukça
olası bir durumdur. Hatalar, bir bilgisayar programının çalışmasını engelleyen, derlenmesini
engelleyen, yapması gereken işlemi yapmasını engelleyen, verimliliği azaltan, hızı düşüren
çeşitli yanlışlıklar olarak ifade edilebilir. Bu bölümde C programlama dili kullanılarak
oluşturulan bir bilgisayar programında yapılabilecek çeşitli hata örnekleri verilerek özellikle
programcılığa yeni başlayan kişiler için bir kılavuz oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hata
örnekleri verilirken, çoğunlukla daha önceki bölümlerde ele aldığımız kod örnekleri üzerinden
gidilerek doğru program ile hatalı program arasındaki farklılıkların görülmesi sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu hata örneklerine geçilmeden önce ise, hata kavramı, programlama dilindeki
hata kavramı, C programlama dilinde hata türleri gibi tanımlamalar ve açıklamalar
yapılmıştır.
Bu bölümün konusunu özellikle bilgisayar programcılığına yeni başlayan kişilerin
başına sıklıkla gelebilecek hatalar oluşturmuştur. Bir bilgisayar programının hatasız olarak
yazılması özellikle de ilk başta ve ilk yazıldığı anda çoğunlukla gerçekleşen bir durum
değildir. Zaten yazılım mühendisliği bilimdalında da bir yazılımın % 100 oranda güvenli
olması ve hatasız çalışması beklenmez. Ancak % 100 güvenli olması ve hatasız çalışmasının
beklenmemesi demek elbette ki yazılımı hataları ile başbaşa bırakacağımız anlamına gelmez.
Hatalar elbette düzeltilmelidir. Bir programcı için hatayı bulmaktan daha önemli birşey varsa
o da hatanın nereden kaynaklandığını anlayabilmek ve tabi ki hatayı düzeltmektir.

Bu

bölümde öncelikle C programlama dilindeki hata kavramı ele alınmış, hata türleri ile
ilgilenilmiş, ardından çeşitli hatalara örnekler verilerek bu hataların neden kaynaklandığı ve
nasıl çözüleceği üzerinde durulmuştur.
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5.1. Hata Nedir?
Bir bilgisayar programı, istenilen sonucu üretmeden önce pek çok farklı işlemden
geçer. Bunlardan birincisi program içerisinde yazılan tüm kelime, ifade, işlem vs kontrol
edilmesidir. Bu kelime, ifade, işlem vs doğru yazılmışsa, ikinci olarak derleme işlemine
geçilir, derleme işlemi de başarıyla gerçekleştirildikten sonra çalışma ve istenilen sonucu
üretme aşamasına geçilir. Bu ana aşamaların arasında pek çok farklı, küçük çaplı aşama da
mevcuttur. İşte bu aşamaların herhangi bir tanesinde gerçekleşen ve bir bilgisayar
programının doğru bir şekilde işlemlerini yapmasını, derlenmesini ya da çalışmasını
engelleyen, bu şekilde bir programcının, bir bilgisayar programından istediği sonucu almasını
engelleyen yanlışlık ya da eksikliklere, programlama dillerinde hata adı verilmektedir.

5.2. Hata Türleri Nelerdir?
C programlama dilinde hatalar , uyarılar (warnings), hatalar (errors) ve ölümcül hatalar
(fatal errors) olmak üzere 3 kategoride incelenir. Ayrıca program açısından hata teşkil
etmeyen ancak programcıların mantıksal olarak yaptığı hatalar da mevcuttur.
Uyarılar (warnings) : Bir bilgisayar programının çalışmasını ya da derlenmesini
engellemeyen ancak “olmasa daha iyi olur” şeklinde ifade edilebilecek olan hata çeşitleridir.
Bunlar, programın hızını azaltabilir, gereksiz bellek kullanımına yol açabilir veya benzer
şekillerde programın performansının düşmesine sebep olabilir. Uyarı şeklindeki hatalara
örnek olarak, program içerisinde herhangi bir yerde kullanılmadığı halde değişken
tanımlamak, program içerisinde herhangi bir yerde kullanılmadığı halde fonksiyon
oluşturmak, program içerisinde herhangi bir yerde kullanılmadığı halde dizi oluşturmak,
program içerisinde herhangi bir yerde kullanılmadığı halde dosya açmak gibi işlemler
verilebilir.
Hatalar (errors) : Bir bilgisayar programının derlenmesini engelleyen hata türüdür.
Bir bilgisayar programında bu tarz bir hata oluştuğu takdirde, program düzgün bir biçimde
derlenemez. Derleme işlemi yapılırken çeşitli eksiklikler ya da yanlışlıklar olduğu görülür, bu
sebeple de program istenilen sonucu üretemez. Genel olarak derleme zamanında, ya da diğer
bir deyişle derleme sırasında oluşan hatalar olduğundan bunlar genellikle derleme zamanı
hataları (compile time errors) olarak da ifade edilebilir. En çok karşılaşılan hata türüdür.
Her türlü yazım hatası (syntax error), kullanım hatası bu gruba girer. Bu hataları kendi
içerisinde birkaç grupta incelemek mümkün olabilir.
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Yazım / dilbilgisi hataları :
Klasik bir metindekine benzer şekilde yapılan yazım veya dilbilgisi hatalarıdır. Programcı,
programlama dilinin sentaksını iyi bir biçimde biliyorsa, en kolay farkedilebilecek hata
türlerinden biridir. Çünkü hata göründüğü sırada programcı hatalı kelimeyi ya da ifadeyi
direkt görerek sorunun ne olduğunu anlayabilir.


Yanlış yazım : kütüphane dosyalarının, komut ifadelerinin, değişken türlerinin,
fonksiyonların vs yanlış bir şekilde yazılması ya da genel olarak ifade edilecek
olursa, C programlama diline ait anahtar sözcüklerin yanlış yazılması programda
hatalara neden olur. Örnek olarak printf(); yerine print() yazılması, int x yerine,
inf x yazılması verilebilir.



Yanlış noktalama işareti / özel karakter yazımı : C programlama dilinde pek çok
noktada, pek çok amaç için farklı noktalama işaretleri ve özel karakterler
kullanılmaktadır. Bunların yanlış kullanılması programda hatalara neden olur.
Örnek olarak işletilebilir her satırın sonunda kullanılması gereken noktalı virgül ;
işaretinin yanlış/eksik kullanılması, printf( ) fonksiyonunun içerisinde kullanılması
gereken tırnak “ ve parantezlerin ( ) yanlış/eksik kullanılması, scanf() fonksiyonu
içerisinde kullanılması gereken & işaretinin yanlış/eksik kullanılması verilebilir.

Değişken tanımlama ile ilgili hatalar :


Tanımlanmayan bir değişkeni kullanmak : Bilindiği gibi C programlama dili ile
yazılmış her bilgisayar programında bir değişkeni kullanabilmek için öncelikle o
değişkeni tanımlamak gerekir. Buna göre tanımlanmayan bir değişkeni kullanmaya
çalışmak, programda hataya neden olacaktır.



Bir değişkeni tanımlamadan önce kullanmak : Bir önceki maddeyle aynı durumu
ifade eder. Bir değişkeni tanımlamasını yapmadan önce kullanmak ile,
tanımlamasını hiç yapmamak arasında bir fark yoktur. C programlama dili
yordamsal bir programlama dili olduğundan akış yukarıdan aşağıya doğrudur ve
buna göre yukarıda yazılı olan bir satır, aşağıda yazılı olan bir satırdan önce
çalıştırılacak anlamına gelir ki bu da öncelikle değişkenin tanımlanması ardından
değişkenin kullanılması gerektiği anlamına gelir.



Bir değişkene, türüne uygun olmayan bir değer atamak : Bir bilgisayar
programındaki bir değişken, ancak tanımlandığı türe uygun değerler ile
kullanılabilir. Buna göre her değişkenin doğru bir türde tanımlanması ve buna
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uygun bir biçimde çalışması gerekir. Bazı türler arasında geçiş ve dönüşüm
bulunduğundan bu türler arasında bir düzenleme söz konusu olabilir. Örneğin her
karakter değerinin ASCII tablosunda bir sayısal karşılığı bulunduğundan int türü
ile char arasında bir dönüşüm olabilir, ya da diğer bir deyişle int türünde
tanımlanmış olan bir değişkene char türünde bir değer atanabilir, ancak örneğin
float türünde tanımlanmış bir değişkene char türünde değer atanamaz. Bazı
derleyicilerde bu durum direkt olarak bir hata yaratır, bazı derleyicilerde ise hata
yaratmaz ancak uygun ve doğru sonuç üretmesini engeller.
Fonksiyon hataları :
Fonksiyonlar, bir bilgisayar programı açısından oldukça önemli bir kavramdır, kendi başlı
başına bir program özelliği taşıdığı için programcının dikkat etmesi gereken, hata
yapabileceği oldukça fazla sayıda alan bulunmaktadır.


Fonksiyon tanımlama / prototip hataları : Bir bilgisayar programında bir
fonksiyonun kullanılabilmesi için iki türlü tanımlamadan birinin yapılması
gerektiği daha önce ifade edilmişti. Buna göre bir fonksiyon ya komple main()
fonksiyonundan önce tanımlanmalıdır veya main() fonksiyonundan sonra kodu
yazılmalı ancak prototipi main() fonksiyonundan önce ifade edilmelidir. Bu yazım
ya da prototipte bir hata olması, prototipin uygun bir biçimde yapılmaması, uygun
bir yerde yapılmaması gibi durumlar hataya yol açabilir.



Fonksiyon gövdesinde yapılabilecek hatalar : Bunlar, yukarıda ifade edilen yazım
yanlışı hataları ya da değişken tanımlama hataları gibi, bir bilgisayar programında
yapılabilecek tarzdaki hatalardır. Fonksiyon bloğu da başlı başına bir bilgisayar
programına benzerlik gösterdiğinden burada da, bir bilgisayar programında
yapılabilecek tarzda hataların yapılması sözkonusudur.

Dosya/veritabanı hataları :
Dosyalar ve veritabanları, bilgisayar programlarının, kullanacakları verileri toplu bir biçimde
bulundurdukları alanlardır, bir bilgisayar programı sürekli olarak dosya ya da veritabanı ile
iletişim içerisinde olabileceğinden, hata yapma oranı da oldukça yüksek olur.


Dosya

kullanım

hataları :

Dosyaların bilgisayar programları içerisinde

kullanılması, dosyaların açılması, dosya üzerinden verinin okunması, dosyaya veri
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kaydedilmesi, dosyanın kapatılması gibi noktalarda yapılan hatalar bu gruba
alınabilir.


Veritabanı kullanım hataları : Veritabanı programlarının, bilgisayar programları
içerisinde kullanılması, veritabanına ulaşılması, veritabanından veri çekilmesi,
veritabanına veri kaydedilmesi gibi noktalarda yapılan hatalar bu gruba alınabilir.

Ölümcül Hatalar (Fatal Errors) : Bu tip hatalarda, bilgisayar program koduna
bakıldığı takdirde, herhangi bir dilbilgisi, yazım, kullanım hatası ile karşı karşıya kalınmaz.
Bu açıdan program uygun bir biçimde derlenebilir. Ancak çalışması mümkün olmaz. Çünkü
çalışma anında uygun olmayan veriler ile karşılaşır. Bu yüzden bu hatalara çalışma zamanı
hataları (run time errors) da denir. Bunların en ünlüsü 0 (sıfır) sayısına bölme hatasıdır.
Matematikte 0 sayısına bölme işlemi tanımlı değildir ve bir sonuç üretemez, bu durumu
matematikte sonsuz, sınırsız, ya da sonuç üretmedi şeklinde ifade etmek mümkün olabilir
ancak iş bilgisayar programcılığına gelince bu şekilde bir yazım yeterli olmaz. Bu şekilde
sonuç üreten bir değer, int türünde veya benzerî başka bir türde bir değişkene atanamaz.
Bu açıdan da problem olur.
Mantık Hataları : Bunlar bilgisayar programı açısından bir hata teşkil etmeyen ancak
programcının mantıksal olarak yaptığı ve programın yapması gerekeni değil, başka şeyleri
yapmasına sebep olacak hatalar olarak ifade edilebilir. Örneğin programcı aslında ekrana bir
yazdırmak istiyorken, kullanıcıdan bir değer almaya kalkışabilir, ya da üçgenin çevresini
bulmak istemesine karşın, formülasyon olarak karenin çevresi formülasyonun yazabilir, ya da
2 parametreli bir fonksiyon oluşturması gerekirken fonksiyonun parametre sayısını yanlış
belirlemiş olabilir. Genelleyecek olursak programcının kendi düşüncesine göre ve kurmak
istediği algoritmaya göre yaptığı hatalardır. Programatik açıdan hata olarak adlandırılmaz.

5.3. Hata Örnekleri
Bu bölümde, bir C bilgisayar programında yapılabilecek çeşitli hata örnekleri ve
bunların neden kaynaklandığına dair bilgiler verilecektir. Burada genel olarak, şu ana kadar
işlenen konularla ilgili hatalar ele alınmıştır.
Hata örneklerimize geçmeden önce doğru bir program parçası oluşturalım ki
yaptığımız hataların nerelerden kaynaklandığı iyi bir biçimde görülsün. Örneğin bilgisayar
programlamaya başlayan herkesin temel olarak aldığı ve ekrana Merhaba Dunya yazdıran bir
program oluşturalım.
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Bu kod parçası için oldukça kısa ve az işlem yapan bir kod parçası olduğu ve burada
hata yapmanın zaten pek de olası olmadığı, bu açıdan da hata örneği verebilmek için uygun
bir kod parçası olmadığı gibi düşünceler aklınıza takılmasın, birazdan bu kadarcık bir kod
parçasında bile ne kadar çok ve çeşitli miktarda hata yapılabileceğini göreceksiniz.
Programın kodları aşağıdaki gibi, derleyicideki görünümü ise Şekil 5.1’deki gibidir.
//Merhaba Dunya
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
//Bu program, ekrana Merhaba Dunya yazdirir
printf("Merhaba Dunya...\n");
getch();
}

Şekil 5.1 : Doğru çalışan program sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Şimdi de bu kod parçası ile ilgili olarak yapılabilecek hata çeşitlerini inceleyelim.
HATA 1 : stdio.h yerine stdio yazmak
İlk hata örneğimiz, kütüphane dosyası ile ilgili olarak yapılmıştır ve kütüphane dosyasının, bir
kütüphane dosyası olduğunu belirten eki yani .h unutulmuştur. Bu hata, yukarıda ifade
ettiğimiz hata çeşitleri arasında yazım yanlışı hatası grubuna girer. Bu durumda kütüphane
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dosyası eklenmemiş olacağı için herhangi bir kod parçasının da çalışma ihtimali yoktur. Fakat
derleyici kütüphane dosyasının adını yanlış ya da eksik bir biçimde yazdığınızı algılayamaz
ve size bu tarz bir uyarı veremez.
Derleyici var olan program üzerinde işlem yapar ve programcıya, printf fonksiyonunun
tanımlı olmadığını ifade eden printf undeclared uyarısını verir. Çünkü derleyicinin çalışma
mekanizmasına göre printf fonksiyonunun kullanılabilmesi için stdio.h isimli kütüphane
dosyasının eklenmesi gereklidir, ancak derleyici bu dosyayı görememiştir. Bu durumda
oluşacak derleyici görüntüsü Şekil 5.2’de verilmiştir.

Şekil 5.2 : HATA 1 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
HATA 2 : stdio.h yerine STDİO.H yazmak
Bu örnek de, HATA 1’e benzer bir biçimde, kütüphane dosyaları ile ilgili olarak yapılmıştır.
Burada .h eki mevcuttur, buna göre

derleyici, bunun bir kütüphane dosyası olduğunu

anlamalıdır dolayısıyla da bir hata oluşmaz diye düşünebilirsiniz. Ancak C programlama dili
küçük/büyük harf duyarlıklı bir dildir. Bu açıdan STDİO.H yazmak, bir önceki hatada
(HATA 1) verilen, dosyanın adını yanlış yazmak ile eş bir durumdur. Buna göre bu hata da
yukarıda ifade ettiğimiz hata çeşitleri arasında yazım yanlışı hatası grubuna girer. Bu
durumda kütüphane dosyası eklenmemiş olacağı için herhangi bir kod parçasının da çalışma
ihtimali yoktur. Buna göre bu tarz bir hata yapıldığında, HATA 1 ile aynı şekilde, printf
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komutunun tanımlı olmadığını ifade eden printf undeclared uyarısı çıkacaktır. Bu durumda
oluşacak derleyici görüntüsü Şekil 5.3’te verilmiştir.

Şekil 5.3 : HATA 2 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
HATA 3 : main() fonksiyonundan önceki yorum satırını // kullanmadan yazmaya çalışmak
Bu programda, biri main() fonksiyonundan önce, biri main() fonksiyonundan sonra olmak
üzere iki adet yorum satırı bulunmaktadır. Bu yorum satırlarının başlarında bulunan //
işaretlerinin olmadığını varsayalım ve sırasıyla ne olacağına bakalım. İlk olarak main()
fonksiyonundan önce yazılan yorum satırında bulunan // işaretini silelim. Bu hata, yukarıda
ifade edilen hata çeşitleri arasından noktalama hataları grubuna girmektedir. Burada // işareti
unutulduğu için, programcının aslında yorum olarak yazmak istediği Merhaba Dunya satırı,
derleyici tarafından program kodu olarak algılanmıştır, ancak derleyici bu kod parçasını
herhangi birşeye benzetememiştir. Yazıldığı yer itibariyle, main() fonksiyonundan ve
kütüphane dosyalarından daha önce yazıldığı için bir kütüphane dosyası olma ihtimali
olduğunu düşünen derleyici, bu duruma bir anlam verememiştir. Bu kısma bir anlam
veremediği için programın geri kalan kısımları da anlamsız olmuştur. Buna göre Merhaba
kelimesini anlamlandıramadığını ifade eden, Merhaba does not name a type şeklinde bir uyarı
vermektedir. Bu durumda oluşacak derleyici görüntüsü Şekil 5.4’te verilmiştir.
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Şekil 5.4 : HATA 3 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
HATA 4 : main() fonksiyonundan sonraki yorum satırını // kullanmadan yazmaya çalışmak
Burada da HATA 3’e benzer bir durum oluşur. Programcının aslında yorum olarak ifade
etmek istediği Bu program, ekrana Merhaba Dunya yazdirir yazısını başında // işareti
olmadan yazdığı için, derleyici bunun bir yorum satırı olduğunu anlayamaz ve program kodu
olduğunu düşünür.Yazıldığı yer itibariyle, bu yazı, main() fonksiyonunun içerisinde
olduğundan değişken, komut, fonksiyon vs gibi bir eleman olabilir. Derleyici bu yazının
bunların hiçbiri olmadığını gördüğünden yazının ilk kelimesi olan Bu kelimesini alır ve Bu
undeclared yani Bu tanımsızdır uyarısı verecektir. Bu hata, yukarıda ifade edilen hata çeşitleri
arasından noktalama hataları grubuna girmektedir.Derleyici görüntüsü Şekil 5.5’te verilmiştir.

Şekil 5.5 : HATA 4 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
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HATA 5 : Deyimin sonundaki noktalı virgül (;) işaretinin unutulması
C programlama diliyle yazılan her bilgisayar programında, işletilebilir her deyimin sonunda
noktalı virgül (;) işareti kullanılmalıdır. Bu işaret kullanılmadığı halde, derleyici, o satırı
işletemez ve hata verir. Bu hata, her ne kadar yukarıda ifade edilen hata çeşitleri arasından
noktalama hataları grubuna girse de esasında çok daha büyük çaplı sorunlara yol açabilir.
Ancak bu hata çeşidinin bir avantajı çok kolay bir biçimde farkedilebilmesidir. Derleyici bu
hataya dair uyarısını hemen o satırın altındaki satırda yapar ve ;’in eksik olduğunu ifade eder.
Böylece kolay bir biçimde, programcının, hatayı düzeltmesi sağlanır.Bu örnekteki printf()
fonksiyonunun sonundaki ; işaretini kullanmayı unutmamız halinde, bu satırı işletilebilir bir
satır

olarak

algılamayacak

ve

koda

bir

anlam

veremeyecektir.

Bu durumda, printf() fonksiyonunun sonrasında yer alan getch(); satırına gelerek, bu satırdan
önceki satırda bir ; bulunması gerektiği uyarısını verecektir. Bu durumda oluşacak derleyici
görüntüsü Şekil 5.6’da verilmiştir.

Şekil 5.6 : HATA 5 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
HATA 6 : Blok açma – kapama işaretlerinin unutulması
C programlama dilinde, fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngülerin birer blok olduğunu ve
blokların { } çifti içerisinde yazılması gerektiğini ifade etmiştik. Buna göre blok açma ya da
blok kapama işaretleri mutlaka kullanılmalıdır. Bunlardan herhangi birinin unutulması
halinde, derleyici, bloğun nerede başladığını, nerede bittiğini anlayamaz ve dolayısıyla kod
satırlarının işletilmesi ile ilgili olarak problem yaşar. Bu örnekte yalnızca bir adet blok
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bulunmaktadır ki o da main() fonksiyonudur. Bu örnekteki main() fonksiyonunun sırasıyla
blok açma ve blok kapama işaretlerini silelim ve sonuçta ortaya ne çıkacağına bakalım.
İlk olarak blok açma işareti olan { işaretini silelim. Bu hatayı, diğerinden ayırt etmek için
HATA 6 - 1 şeklinde isimlendirelim. Bu durumda Şekil 5.7’deki gibi bir ekran ile karşı
karşıya kalınır.

Şekil 5.7 : HATA 6 - 1 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Burada görüldüğü gibi, derleyici, printf() fonksiyonu üzerinden uyarılarını yapmaktadır.
expected constructor, destructor, or type conversion before "printf" ve

expected `,' or `;'

before "printf" hatalarını vermiştir. Bunlar, printf’ten önce bir tanımlayıcı, tür belirten bir
ifade ya da ; gibi bir ifade bulunması gerektiğini anlatmaktadır. Birkaç adet seçenek
bulunabilir.
Şimdi de blok kapama işareti olan } işaretinin unutulduğunu varsayalım. Bu hatayı da
HATA 6 – 2 şeklinde isimlendirelim. Bu durumda Şekil 5.8’deki gibi bir ekran ile karşı
karşıya kalınır.
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Şekil 5.8 : HATA 6 - 2 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Burada verilen hata expected `}' at end of input hatasıdır. Bu da direkt olarak programcıya
unuttuğu işareti ifade ederek kolaylıkla hatayı düzeltmesini sağlar. Sonuçta bu da bir
noktalama işareti hatasıdır.
İkinci olarak değişkenlerle ilgili bir örneği ele alarak bu konuda yapılabilecek olan hataları
inceleyelim. Bu açıdan artık klasikleşen bir örnek olan vize ve final notlarından yıl sonu
notunu hesaplayan bir program oluşturalım. Kullanıcıdan vize ve final notlarını alan, vize
notuna %40, final notuna %60 ağırlık vererek yıl sonu notunu oluşturan ve onu ekrana
yazdıran bir programımız olsun. Bu programda, vize notunu, final notunu ve yıl sonu notunu
tutacak değişkenler bulunacak, bu değişkenler tanımlanacak, bu değişkenler üzerinde
matematiksel işlemler yapılacak ve bu değişkenler ekranda yazdırılacaktır. Buna göre
değişkenler üzerinde yapılabilecek işlemleri gösterebilmek açısından uygun bir örnek
olacaktır.
Programın kodları aşağıdaki gibi, derleyicideki görünümü ise Şekil 5.9’da olduğu gibidir.
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x;
int y;
int z;
printf("Ogrenci vize notunu giriniz..\n");
scanf("%d",&x);
printf("Ogrenci final notunu giriniz..\n");
scanf("%d",&y);
z = (x*4/10)+ (y*6/10);
printf("Vizesi %d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z);
getch();
return 0;
}

Şekil 5.9 : Doğru çalışan program sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
HATA 7 : Bir değişkeni, tanımlamadan, kod içerisinde kullanmaya çalışmak
Yukarıda verilen örneğin doğru çalışan versiyonunda

int türünde üç adet, x, y ve z

değişkenleri tanımlanmış ve kullanılmıştır. Bu değişkenlerden herhangi birinin örneğin x’in
tanımlı olmadığını, o satırın silindiğini veya unutulduğunu varsayalım ve bu durumda ne
olacağına bakalım. Bu durumda Şekil 5.10’daki gibi bir ekran ile karşı karşıya kalınır.
142

Şekil 5.10 : HATA 7 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Görüldüğü gibi x undeclared yani x tanımlanmamıştır şeklinde bir hata vermiştir. Bu hatayı
gören bir porgramcı, kolaylıkla tanımlama hatası olduğunu ve değişkeni tanımlayarak bu
hatayı düzeltebileceğini anlar.
HATA 8 : Bir değişkeni, tanımladığı noktadan önce kod içerisinde kullanmaya çalışmak
Bir C programında değişkenin kullanılabilmesi için tanımlanmış olması yeterli değildir.
Bu tanımlama işleminin yapıldığı kod noktası da önemlidir. Bir değişken kullanılmak
isteniyorsa öncelikle tanımlanmalıdır ancak daha sonra kullanılabilir. Diğer bir deyişle bir
değişken kod içerisinde tanımlanmış olsa bile, eğer tanımlama işleminden önce herhangi bir
yerde kullanılmak istenirse, derleyici tarafından HATA 7’deki gibi algılanır ve hiç
tanımlanmamış gibi düşünülür. Bu durumda Şekil 5.11’deki gibi bir ekran ile karşı karşıya
kalınır.
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Şekil 5.11 : HATA 8 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Görüldüğü gibi kod içerisinde int x; şeklindeki bir tanımlama yapılmış olmasına rağmen,
HATA 7’deki ile aynı şekilde x undeclared hatası verilmiştir. Çünkü derleyici, x’i ilk gördüğü
yer olan scanf fonksiyonuna geldiğinde x tanımlanmamıştır. Derleyicinin, kodun ileriki
kısımlarından x’in tanımlanmış olup olmadığını inceleme gibi bir şansı yoktur, bu sebeple de
hiç tanımlanmamış gibi hata verecektir.
Şu ana kadar ele aldığımız 8 hata örneği derleme sırasında ortaya çıkmakta olan (derleme
zamanı hatası

– compile time error) hatalardandı ve derleyici bunlarla ilgili uyarıda

bulunmaktaydı. Bu noktadan sonra inceleyeceğimiz hata örneklerinde, program derleyicisi,
derleme esnasında herhangi bir hata vermez ancak düzgün bir biçimde çalışmaz (çalışma
zamanı – run time error).
HATA 9 : scanf fonksiyonu içerisinde & işaretini yanlış kullanmak
scanf fonksiyonu içerisinde int, float, double, long gibi sayısal veri içeren türlerden birine
sahip olan bir değişkene değer atanmak isteniyorsa & işareti kullanılmalı; char ve string gibi
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karakter/metin içeren türlerden birine sahip olan bir değişkene değer atanmak isteniyorsa &
işareti kullanılmamalıdır. Buna göre scanf fonksiyonu içerisinde & işaretinin kullanılması
gerektiği durumlarda kullanılmaması; ya da tam aksi bir durum olarak kullanılmaması
gerektiği durumlarda kullanılması bu hatanın açıklaması olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki örnek programımızda ilk scanf fonksiyonunda bulunan x değişkeninin yanındaki
& işaretini sildiğimiz takdirde, Şekil 5.12’deki gibi bir görüntü ekrana gelecektir.

Şekil 5.12 : HATA 9 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Görüldüğü gibi derleme sırasında herhangi bir hata ifade edilmemiştir. Şimdi bu kodumuzu
çalıştıralım, buna göre Şekil 5.13’deki gibi bir durumla karşı karşıya kalırız.

Şekil 5.13 : HATA 9 sonucunda oluşacak ekran görüntüsü
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Programın çalışması sonucunda gerçekleşen durumlara adım adım bakalım.


Kullanıcıdan öğrencinin vize notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci vize notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).



Kullanıcı öğrenci vize notunu 50 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",x); satırına karşılık gelir).



Kullanıcıdan öğrencinin final notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci final notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).



Kullanıcı öğrenci final notunu 60 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",&y); satırına karşılık gelir).



Arka planda yıl sonu notunun hesaplanması işlemi yapılır (Bu kısım program kodunda
z = (x*4/10)+ (y*6/10); satırına karşılık gelir).



Ekranda vizesi ve finali girilen öğrencinin, girilen vize ve final değerlerine göre
hesaplanan yıl sonu notu gösterilmektedir (Bu kısım program kodunda printf("Vizesi
%d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z); satırına karşılık gelir).

Burada dikkat edilecek olursa, kullanıcı öğrencinin vize notu için 50, final notu için 60
yazdığı ve sonuçta yıl sonu notu 50*0,4 + 60*0,6 = 56 şeklinde hesaplanması gerekmesine
rağmen, ekraanda çıkan yazı çok daha farklı olmuştur. Bunun sebebi vize notunun
kullanıcıdan düzgün bir biçimde alınamamasıdır. Görüldüğü üzere yanlış hesaplama kısmı,
vize notundan itibaren başlamıştır. Notun düzgün bir biçimde alınamamasının sebebi, scanf
fonksiyonundaki & işaretinin eksik olmasıdır.
HATA 10 : printf fonksiyonunda eksik sayıda değişken kullanmak
printf fonksiyonunda özel karakterler olan % karakterleri ile değişkenlerin içeriğinin
yazdırılacağı pek çok kez ifade edilmişti. Bu içeriği yazdırılacak olan değişkenlerin sayısı,
printf içerisinde bulunan % karakterleri ile aynı sayıda olmalıdır. Doğru örneğimizdeki printf
satırı printf("Vizesi %d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z); şeklindedir
ve görüldüğü gibi üç adet % karakterine karşın 3 adet değişken adı (x, y ve z) bulunmaktadır.
Bu değişkenlerin sayısı eksik olduğu takdirde, örneğin 2 olduğu takdirde, ne olacağını görmek
amacıyla printf fonksiyonunun ikinci kısmında yer alan değişkenlerden birini, örneğin z
değişkenini silelim. Buna göre, bu durum sonucunda Şekil 5.14’teki gibi bir durum karşımıza
çıkar.
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Şekil 5.14 : HATA 10 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Görüldüğü gibi derleyicinin çalışması sırasında, ya da diğer bir deyişle derleme zamanı
sırasında herhangi bir hata ortaya çıkmamıştır. Şimdi bu kodumuzu çalıştıralım, buna göre
Şekil 5.13’deki gibi bir durumla karşı karşıya kalırız.

Şekil 5.15 : HATA 10 sonucunda oluşacak ekran görüntüsü
Programın çalışması sonucunda gerçekleşen durumlara adım adım bakalım.


Kullanıcıdan öğrencinin vize notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci vize notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).



Kullanıcı öğrenci vize notunu 50 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",&x); satırına karşılık gelir).



Kullanıcıdan öğrencinin final notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci final notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).
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Kullanıcı öğrenci final notunu 60 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",&y); satırına karşılık gelir).



Arka planda yıl sonu notunun hesaplanması işlemi yapılır (Bu kısım program kodunda
z = (x*4/10)+ (y*6/10); satırına karşılık gelir).



Ekranda vizesi ve finali girilen öğrencinin, girilen vize ve final değerlerine göre
hesaplanan yıl sonu notu gösterilmektedir (Bu kısım program kodunda printf("Vizesi
%d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y); satırına karşılık gelir.)

Ekrana değerlerin basılı olduğu printf satırına bakıldığında vize ve final değişkenlerinin,
kullanıcının girdiği değişkenler olarak alındığı ancak yıl sonu değişkeni yerine alakasız bir
değer yazdırıldığı görülmektedir. Bunun sebebi yıl sonu değeri olarak ifade edilen değerin
ekranda yazdırılacak olan içeriğinini printf içerisinde bulunmamasıdır. Diğer bir deyişle printf
içerisinde bulunan ilk iki %d’ye karşılık hangi değişkenlerin içeriğinin yazdırılacağı (x ve y)
belli iken, son %d için bir değer bulunmamaktadır, bunun sonucunda ekranda alakasız bir
değer görünmektedir.
HATA 11 : printf fonksiyonunda fazla sayıda değişken kullanmak
Az önceki hatanın tersi bir hata sözkonusudur. printf fonksiyonunda bulunan değişkenlerin
sayısının, printf fonksiyonunda yer alan %’lerin sayısından fazla olduğu bir durumu ele
alalım. Buna göre örneğimizdeki printf satırında yer alan değişkenlerin sayısını 4 yapalım,
örneğin bir t değişkeni daha ekleyelim. Tabi bu durumda t değişkenini printf fonksiyonundan
önce tanımlamalıyız. Buna göre sözkonusu printf satırı aşağıdaki gibi olur :
printf("Vizesi %d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z,t); Kodun tamamı
ise aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x;
int y;
int z;
int t;
printf("Ogrenci vize notunu giriniz..\n");
scanf("%d",&x);
printf("Ogrenci final notunu giriniz..\n");
scanf("%d",&y);
z = (x*4/10)+ (y*6/10);
printf("Vizesi %d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z,t);
getch();
return 0;
}
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Buna göre Şekil 5.16’daki gibi bir durumla karşı karşıya kalınır.

Şekil 5.16 : HATA 11 sonucunda oluşacak derleyici görüntüsü
Görüldüğü gibi derleyicinin çalışması sırasında, ya da diğer bir deyişle derleme zamanı
sırasında herhangi bir hata ortaya çıkmamıştır. Şimdi bu kodumuzu çalıştıralım, buna göre
Şekil 5.17’deki gibi bir durumla karşı karşıya kalınır .

Şekil 5.17 : HATA 11 sonucunda oluşacak ekran görüntüsü
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Programın çalışması sonucunda gerçekleşen durumlara adım adım bakalım.


Kullanıcıdan öğrencinin vize notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci vize notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).



Kullanıcı öğrenci vize notunu 50 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",&x); satırına karşılık gelir).



Kullanıcıdan öğrencinin final notunu girmesi istenir (Bu kısım program kodunda
printf("Ogrenci final notunu giriniz..\n"); satırına karşılık gelir).



Kullanıcı öğrenci final notunu 60 olarak girer (Bu kısım program kodunda
scanf("%d",&y); satırına karşılık gelir).



Arka planda yıl sonu notunun hesaplanması işlemi yapılır (Bu kısım program kodunda
z = (x*4/10)+ (y*6/10); satırına karşılık gelir).



Ekranda vizesi ve finali girilen öğrencinin, girilen vize ve final değerlerine göre
hesaplanan yıl sonu notu gösterilmektedir (Bu kısım program kodunda printf("Vizesi
%d, finali %d olan ogrencinin yil sonu notu %d'dir\n", x,y,z,t); satırına karşılık gelir).

Ekrana değerlerin basılı olduğu printf satırına bakıldığında vize ve final değişkenlerinin,
kullanıcının girdiği değişkenler olarak alındığı, yıl sonu değişkeninin de bu değerlere uygun
bir biçimde hesaplandığı görülmektedir. Herhangi bir problem yoktur. Programın çalışması
esnasında bir hata oluşmaz.

150

Uygulamalar



Bu kitap çerçevesinde, bu bölüme kadar yazılmış olan C programlarındaki hataları,
uyarıları, ölümcül hataları bulun ve düzeltin.
Bu kitap çerçevesinde, bu bölüme kadar yazılmış olan C programlarını daha verimli
hale getirme yollarını araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde




Bir C programının amacına hizmet edip etmediğini anlama yolları
Bir C programının hatalı olup olmadığını anlama yolları
Bir C programının içerdiği hataları düzeltme yolları

öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Şekilde verilen programdaki hata, nereden kaynaklanmaktadır?
a) Yanlış kütüphane dosyası eklenmesinden
b) Yorum satırında // işaretinin kullanılmamasından
c) Satır sonunda ; kullanılmamasından
d) main() fonksiyonuna bir geri dönüş değeri atanmamasından
e) Yanlış dosya eklenmesinden
2) Bir C programında, uyarıya yol açacak bir durum varsa, o program derlendiğinde
aşağıdaki durumların hangisi ile karşı karşıya kalınabilir?
a) Program derlenme sırasında durur
b) Program daha uzun sürede derlenir
c) Program derlenir ancak çalışma sırasında durur
d) Program ancak bir dosya kullanarak derlenebilir
e) Program ancak başka bir program aracılığıyla derlenebilir
3) Bir C programında, değişkenler ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi
bir hataya değil yalnızca uyarıya sebep olur?
a) Tanımlanmayan bir değişken kullanmak
b) Bir değişkeni tanımlamadan önce kullanmak
c) Programda gerekenden az sayıda değişken tanımlamak
d) Programda gerekenden fazla sayıda değişken tanımlamak
e) Uygun olmayan isimde bir değişken tanımlamaya çalışmak
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4) Çalışma zamanı hatasının eş anlamlısı nedir?
a) Uyarı
d) Fonksiyon hatası

b) Hata
e) Değişken hatası

c) Ölümcül hata

5) Aşağıdaki programdaki hata nereden kaynaklanmaktadır?
#include <conio.h>
main()
{
printf(“Ekrana herhangi bir şey yazdiriyorum…”);
getch();
}
a) printf() içerisinde Türkçe karakter kullanılmasından
b) Kütüphane dosyası eksikliğinden
c) Yanlış yazımdan
d) Noktalama işareti eksikliğinden
e) main() fonksiyonunun bir türü bulunmamasından
6) “x undeclared” şeklindeki bir hata kullanıcıya ne anlatmaktadır?
a) x’in bir değişken olduğunu ancak sabit gibi kullanıldığını
b) x’in bir sabit olduğunu ancak değişken gibi kullanıldığını
c) x değişkeninin tanımlanmadan kullanıldığını
d) x’in değişken tanımlamak için uygun bir kelime olmadığını
e) 1’den fazla x isminde değişken olduğunu
7) Aşağıdakilerden hangisi bir ölümcül hata örneğidir?
a) İki tamsayıyı toplayıp bir ondalık sayıya atamak
b) İki ondalık sayıyı toplayıp tamsayıya atamak
c) Bir tamsayıyı sıfıra bölmek
d) Bir tamsayı ile bir ondalık sayıyı toplamak
e) Bir tamsayıdan bir ondalık sayıyı çıkarmak
8) Aşağıdaki printf kullanımlarından hangisi hata oluşturur?
a) int x;
b) int x,y,z;
c) int x,y,z;
d) int x,y,z;
e) int x,y,z;

printf(“x’in değeri =%f”, x);
printf(“x’in ve y’nin değeri = %d %d”, x,y);
printf(“x,y ve z’nin değeri = %d %d %d”, x,y,z);
printf(“x ve y’nin değeri = %d %d”, x,y,z);
printf(x, y ve z’nin değeri = %d %d %d, x,y,z);
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9) printf(“x = %d, y = %d, z = %d”,x,y); şeklindeki bir kod parçasının sonucunda
aşağıdaki şıklardan hangisinin oluşması beklenir?
a)

x=
y=
z=

x değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer
z değişkeninin sahip olduğu değer

b)

x=
y=
z=

x değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer
x değişkeninin sahip olduğu değer

c)

x=
y=
z=

x değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer

d)

x=
y=
z=

x değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer
x veya y değişkeninin sahip olduğu değerlerden biri

e)

x=
y=
z=

x değişkeninin sahip olduğu değer
y değişkeninin sahip olduğu değer
derleyicinin atadığı rastgele bir değer

10) Aşağıda, diziler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi C programında bir hataya yol
açar?
a) int dizi[10];

dizi = {1,2,3,4,5};

b) float dizi[10];

dizi = {1,2,3,4,5};

c) double dizi[10];

dizi = {1,2,3,4,5};

d) long dizi[10];

dizi = {1,2,3,4,5};

e) char dizi[10];

dizi = {1,2,3,4,5};

CEVAPLAR
1-b
2-b
3-d
4-c
5-b
6-c
7-c
8-e
9-e
10 - e
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6. DİZİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tek Boyutlu Diziler
6.2. Çift Boyutlu Diziler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Bir öğretim üyesi 50 kişiden oluşan sınıfındaki öğrencilerinin notlarını sisteme girmek
istediğinde nasıl bir yapı kullanması gerekir?
Bir C programında, kullanıcıdan 10 adet sayıyı alan, bu sayıları toplayan ve
ortalamalarını alan bir yapı nasıl oluşturulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri



Çoklu değişkenler üzerinde işlem yapabilmek
Diziler hakkında bilgi edinmek
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Anahtar Kavramlar


Diziler, çoklu değişkenler
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Giriş
Bu bölümde C programlama dilinde ve diğer pek çok programlama dilinde var olan
diziler konusu ele alınmıştır. Diziler, aynı türde birden çok nesnenin bilgisayar belleğinde yer
işgal etmesi ve işlem görebilmesini sağlayan değişkenler kümesi şeklinde ifade edilebilir.
C programlarında çoğu zaman çoklu verilerin bulunduğu durumlar mevcuttur. Bir
sınıftaki tüm öğrencilerin notların üzerinde işlem yapılması, bir şirketteki tüm personelin
maaşlarının değerlendirilmesi, 1’den n’e kadar sayıların üzerinde işlem yapılması, 1’den n’e
kadar tek sayıların, çift sayıların üzerinde işlem yapılması, matrislerin üzerinde işlem
yapılması gibi işlemler diziler ile yapılır.
Dizilerin iyi bir biçimde anlaşılabilmesi sayesinde, C programlama dilinde çoklu verili
programların oluşturulmasını, böylece daha profesyonel ve daha farklı noktalarda işe
yarayabilecek programlar yazılabilmesini sağlar.
Önceki bölümlerde incelediğimiz değişkenler, yalnızca tek bir değer tutabiliyordu.
Bunlar bilgisayar belleğinde tek bir alan (burada tek alandan kastedilen tek bir byte demek
değildir, tek bir ayrı parça demektir) yer işgal etmekte, bir işleme sokulduğu zaman tek bir
değer olarak işlem görmektedir. Ancak bilgisayar programlarında her zaman tek başına
değişkenlerle ilgilenmek yeterli olmaz. Aynı anda birden çok değişkenler ilgilenilmesi
gerekebilir.
Örneğin bir bilgisayar programının müşteriler, öğrencileri mevsimleri aylar ya da
farklı listelerle çalışması gerektiğini düşünelim. Bu durumda iki yoldan birini seçmesi
gerekmektedir. Bunlardan biri, her müşteri/öğrenci/mevsim/ay için ayrı bir değişken
tanımlamaktır. Evet bu, kullanılabilir bir yöntemdir ancak burada programcının kaç adet
değişken olduğunu ve hangi değişkenin hangi nesneye karşılık geldiğini takip etmesi gerekir.
Değişken sayısı arttıkça, bu hayli büyük bir yük haline gelebilir. Diğer seçenek ise dizi yapısı
(veya birden fazla değişken tutabilen farklı yapılar) kullanmaktır. Pek çok programlama
dilinde bu tarz özel yapılar kullanılmaktadır. Aynı tip veri taşıyanlara çoğunlukla dizi ismi
verilirken; farklı tip veri taşıyanlara ise farklı farklı isimler verilmektedir.
Diziler, aynı tipteki verilerle ilgilenen yapılardır. Tek bir isimle adlandırılır ve verileri
birbiri ardına sıralar. Bu işlem sırasında her veriye bir sıra numarası (indis) verir. Bu indisler
sayesinde verilere kolayca erişilir. Programlama dilinde tanımlı her bir veri türü için dizi
tanımlanabilir ancak bir dizi yalnızca tek bir veri tipi ile ilgilenebilir. Diğer bir deyişle bir
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dizinin bazı elemanları float, bazıları int, bazıları char tipinde olamaz. Ya hepsi float, ya hepsi
int ya da hepsi char tipinde olmalıdır. Bu durum bazen gereksiz bellek israfına neden olsa da
diziler ancak bu şekilde kullanılabilirler.
Dizilerin boyutu ve uzunluğu problemin yapısına; sahip olduğu veri miktarına vs göre
değişir. Buna göre tek boyutlu, çift boyutlu, üç boyutlu veya daha çok boyutlu diziler olabilir.
Ancak programcılıkta en çok kullanılanlar tek boyutlu ve çift boyutlu dizidir (Çamoğlu,
2009).
Tek boyutlu diziler, listeleri; çift boyutlu diziler tablo ve matrisleri; daha fazla boyutlu
diziler ise küp gibi yapıları ifade eder.
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6.1. Tek Boyutlu Diziler
Bilgisayar belleğinde, peşisıra bir biçimde bulunan, aynı türden değişkenlerin
oluşturduğu, liste şeklinde, lineer yapıları ifade etmek için kullanılan kümelere dizi denir.
Dizilerin karakteristik olarak iki adet özelliği bulunmaktadır. Bunlar dizinin elemanlarının
bellekte peşisıra bir biçimde bulunması ve elemanların aynı türden değişkenler olmasıdır.
Elemanların bellekte peşisıra bir biçimde bulunması : Dizi elemanları tek değişkenler
gibi bilgisayar belleğinde yer kaplamaktadır. Burada önemli olan bilgisayar belleğinde dizi
elemanların adreslerinin ayrı ayrı noktalarda bulunmaması, arka arkaya gelmesidir. Örneğin
10

elemanlı,

char

türünde

bir

dizi

bulunduğu

takdirde,

birinci elemanın adresi 1281 ise, ikinci elemanın adresi 1282, üçüncü elemanın adresi 1283,
dördüncü elemanın adresi 1284, beşinci elemanın adresi 1285, altıncı elemanın adresi 1286,
yedinci elemanın adresi 1287, sekizinci elemanın adresi 1288, dokuzuncu elemanın adresi
1289, onuncu elemanın adresi ise 128A (bilgisayar belleğindeki adresler 16’lık tabandadır)
olur. Dizinin elemanı olan tür, tek başına değişken tanımlama ile aynı miktarda bellek gözü
kaplar. Buna göre char türündeki bir dizinin her elemanı, char değişkeninin kapladığı bellek
miktarı kadar yer kaplar, int türündeki bir dizinin her elemanı, char değişkeninin kapladığı
bellek miktarı kadar yer kaplar, float türündeki bir dizinin her elemanı ise, float değişkeninin
kapladığı bellek miktarı kadar yer kaplar. Buna göre bir dizi, bellekte, toplamda, değişkenin
türü * eleman sayısı kadar yer kaplar. Şekil 6.1’de 10 elemanlı, char türünde bir dizinin
bilgisayar belleğindeki temsilî gösterimi verilmiştir.
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
128A

Şekil 6.1 : 10 elemanlı bir char dizisinin bellekte temsilî yerleşimi
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Elemanların aynı türden değişkenler olması : C programlama dilinde bir dizideki
elemanların hepsi aynı türden olmak zorundadır, bir dizi içerisinde bazı elemanlar char, bazı
elemanlar int, bazı elemanlar float olamaz.
Tek boyutlu bir dizi, C programlama dilinde
dizi_degisken_turu

dizi_adi

[dizi_boyut];

şeklinde tanımlanır.
Burada,


dizi_degisken_turu: Tek bir değer taşıyan diğer değişkenler gibi dizinin içereceği
verinin türünü belirler. Örneğin C dilinde, char, short, int, long, double, float olabilir.



dizi_adi : Değişken isimlendirme kurallarına uygun olarak, kullanıcı tarafından verilen
bir kelimedir. Dizinin taşıdığı değerlerle ilgili bir kelime seçilmesi kullanıcıya dizinin
amacını hatırlatma açısından faydalı olacaktır.



[dizi_boyutu] : Statik (boyutu önceden belli) diziler için dizi boyutu, köşeli parantezler
içerisinde, 0’dan büyük bir tamsayı olarak verilir.

Örnek olarak C programlama dilindeki dizi bildirimleri şu şekilde olabilir :
char metin[200] : İsmi metin olan, toplam 200 elemanı bulunan ve her elemanı karakter (char)
türünde olan bir dizi tanımlamasıdır.
float agirliklar[5] : İsmi agirliklar olan, toplam 5 elemanı bulunan ve her elemanı float
türünde olan bir dizi tanımlamasıdır.
int dizi[10] : İsmi dizi olan, toplam 10 elemanı bulunan ve her elemanı int türünde olan bir
dizi tanımlamasıdır.
unsigned long uzunluklar[20] : İsmi uzunluklar olan, toplam 20 elemanı bulunan ve her
elemanı unsigned long türünde olan bir dizi tanımlamasıdır.
Dizilerin bildirimi sırasında dizilerin eleman sayısının, tamsayı türünden sabit bir sayı ile
belirtilmesi gerekir (Aslan, 2009). Aşağıdaki program kodu parçasını inceleyelim.
int n = 10;
…
int dizi[n];
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Burada yapılan dizi tanımlaması geçerli değildir, çünkü dizi tanımlaması sırasında dizinin
eleman sayısı bir değişken ile (n) ifade edilmiştir. Esas olması gereken int dizi[10]; şeklinde
bir tanımlamadır. Ancak define sözcüğü ile tanımlanan ifade dizi eleman sayısı olabilir.
#define MAX 100
…
char metin[MAX];
Burada yapılan dizi tanımlaması geçerlidir. Dizilere ilk değer verme işlemi, değişkenlere ilk
değer verilmesine benzer bir işlemdir. Yani dizinin türüne uygun bir biçimde, atama işlemi
kullanılarak ilk değerler verilir. Dizi tanımlandığı anda verilebileceği gibi, ilk değerler, daha
sonra da verilebilir. Ayrıca dizinin ilk değerleri her elemana tek tek verilebileceği gibi toptan
da verilebilir. Aşağıda tanımlandığı anda ve daha sonrasında ilk değer verme örnekleri
verilmiştir.
Dizi tanımlandığı anda, tüm elemanlara birden ilk değer verilmesi şu şekilde olur :
Tamsayı (int) türündeki bir dizi için :
int dizi[10] = {7,6,5,12,14,0,29,13,36,10};

Ondalık (float) türündeki bir dizi için :
float dizi[10] = {3.5, 7.6, 1.2, 4.0, 5.8, 10.1, 4.5, 8.8, 9.1, 10.2};

Karakter (char) türündeki bir dizi için :
char dizi[10]={'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'};

Karakter dizilerine özel olarak çift tırnak kullanılarak tüm elemanlar bir seferde yazılabilir.
char dizi[10] ={“abcdefghi”};
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Ancak karakter dizilerinde, çift tırnak işaretleri arasında ilk değer verme işleminde derleyici
dizinin sonuna sonlandırıcı karakter diye isimlendirilen ve \0 şeklinde ifade edilen NULL
karakter yerleştirilir. Burada elemanlara verilen ilk değerler şu şekilde olmuş olur :
dizi[0] = ‘a’;
dizi[1] = ‘b’;
dizi[2] = ‘c’;
dizi[3] = ‘d’;
dizi[4] = ‘e’;
dizi[5] = ‘f’;
dizi[6] = ‘g’;
dizi[7] = ‘h’;
dizi[8] = ‘i’;
dizi[9] = ‘\0’;
Böylece karakter dizilerinde aslında uzunluktan 1 eksik kadar eleman tanımlanabilir. Karakter
dizileri bir sonraki bölümün konusunu oluşturduğundan burada daha fazla ayrıntıya
girilmeyecektir.
Dizi tanımlandığı anda, elemanlara tek tek ilk değer verilmesi şu şekilde olur :
Tamsayı (int) türündeki bir dizi için :
…
int dizi[10];
dizi[0] = 7;

dizi[5] = 0;

dizi[1] = 6;

dizi[6] = 29;

dizi[2] = 5;

dizi[7] = 13;

dizi[3] = 12;

dizi[8] = 36;

dizi[4] = 14;

dizi[9] = 10;

…
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Ondalık (float) türündeki bir dizi için :
float dizi[10];
dizi[0] = 3.5;

dizi[5] = 10.1;

dizi[1] = 7.6;

dizi[6] = 4.5;

dizi[2] = 1.2;

dizi[7] = 8.8;

dizi[3] = 4.0;

dizi[8] = 9.1;

dizi[4] = 5.8;

dizi[9] = 10.2;

Karakter (char) türündeki bir dizi için :
char dizi[10];
dizi[0] = ‘a’;

dizi[5] = ‘f’;

dizi[1] = ‘b’;

dizi[6] = ‘g’;

dizi[2] = ‘c’;

dizi[7] = ‘h’;

dizi[3] = ‘d’;

dizi[8] = ‘i’;

dizi[4] = ‘e’;

dizi[9] = ‘j’;

Dizinin tüm elemanlarına bir seferde ilk değer verme işlemi tercih edildiyse, burada ilk değer
verilen eleman sayısına dikkat etmek gerekir. Dizinin tüm elemanlarına ilk değer verilmesine
gerek yoktur, diğer bir deyişle verilen değerlerin sayısı, dizinin eleman sayısından az olabilir.
Örneğin 10 elemanlı dizinin ilk 5 elemanı ilk başta verilip, son 5 eleman programın içerisinde
verilebilir. Ancak bu, ilk değer verilmeyen dizi elemanları boştur anlamına gelmez, derleyici
bunlara da değerler atar.
int dizi[10] = {10, 20, 30, 40, 50}; şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Buna göre 10 elemanlı
tam sayı dizisinin ilk 5 elemanına ilk değer verilmiştir, son 5 değere değer verilmemiştir
ancak bu ilk değer verilmeyen değerlere derleyici 0 değerini verecektir. Derleyici, bu dizinin
elemanlarını tamamladığı için, bu durum bir hata teşkil etmez. Ancak dizi tanımlanmasında,
eleman sayısından fazla sayıda elemana ilk değer verilmesi hata olur.
int dizi[10] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110}; şeklinde bir tanımlama hatadır,
çünkü 10 elemanlı bir diziye 11 eleman atanmıştır.
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Dizi elemanlarına ilk değer vermekle alakalı bilinmesi gereken diğer bir husus, dizi
elemanlarına ilk değerlerin ancak sabit ifadeleriyle verilmesi gerektiğidir. Örneğin aşağıdaki
gibi bir ilk değer verme işlemi geçersizdir.
int x = 0;
int dizi[10] = {x+10, x+20, x+30, x+10, x+50, x+60, x+70, x+80, x+90, x+100};
Burada, dizinin ilk elemanları x değişkeninin değerine göre belirlenmiştir ancak böyle bir
tanımlama sözkonusu olamaz. Dizi uzunluğu belirlenmeden de elemanlara ilk değer
verilebilir. Aşağıdaki gibi bir dizi değeri tanımlaması sözkonusudur.
int dizi[ ] = {10, 20, 30, 40, 50};
Derleyici bu biçimde bir ilk değer atama işlemiyle karşılaştığında dizinin kaç elemanına ilk
değer verildiğini belirleyerek, dizinin o uzunlukta oluşturulduğunu varsayar. Yani aslında bu
biçimdeki ilk değer atama işlemi, dizinin uzunluğunu dolaylı olarak belirtmektedir. Buna göre
burada tanımlanmış olan dizi 5 elemanlıdır ve dizi[0] = 10, dizi[1] = 20, dizi[2] = 30,
dizi[3] = 40, dizi[4] = 50 olur.
Bir diziye ilk değer verilmesi işlemi dizi bir döngü içerisine sokularak da yapılabilir. Ancak
böyle bir durumun gerçekleştirilebilmesi için, diziye verilecek değerlerin bir kural dahilinde
olması gerekir. Aşağıdaki gibi örneklerde diziye ilk elemanları bir döngü ile vermek mümkün
olur. Elemanlarının değerleri 1’den başlayarak tamsayıları ifade eden 100 elemanlı bir sayı
dizisinin tanımlanması ve elemanlarına ilk değerlerinin verilmesi şu şekilde olur :
int tam_sayilar[100];
int i = 0;
while(i<100)
{
tam_sayilar[i] = i+1;
i++;
}
Bu kod parçasında, tam_sayilar isimli dizinin her elemanına, kendi indisinin 1 fazlası olan
değer atanmaktadır. Buna göre tam_sayilar[0] elemanına, indisi olan 0’ın 1 fazlası olan 1;
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tam_sayilar[1] elemanına, indisi olan 1’in 1 fazlası olan 2; tam_sayilar[2] elemanına, indisi
olan 2’nin 1 fazlası olan 3; tam_sayilar[3] elemanına, indisi olan 3’ün 1 fazlası olan 4;
……….. tam_sayilar[98] elemanına, indisi olan 98’in 1 fazlası olan 99 ve tam_sayilar[99]
elemanına, indisi olan 99’in 1 fazlası olan 100 değeri atanır.
Benzer şekilde, cift_sayilar isimli 50 elemanlı tamsayı türünde bir dizimiz olsun ve bu dizi
0’dan başlayacak şekilde çift sayıları tutsun. Bu dizinin tanımlanması ve elemanlarına ilk
değerlerinin verilmesi şu şekilde olur :
int cift_sayilar[50];
int i = 0;
while(i<50)
{
cift_sayilar[i] = 2*i;
i++;
}
Bu kod parçasında, cift_sayilar isimli dizinin her elemanına, kendi indisinin 2 katı olan değer
atanmaktadır. Buna göre cift_sayilar[0] elemanına, indisi olan 0’ın 2 katı olan 0;
cift_sayilar[1] elemanına, indisi olan 1’in 2 katı olan 2; cift_sayilar[2] elemanına, indisi olan
2’in 2 katı olan 4; cift_sayilar[3] elemanına, indisi olan 3’in 2 katı olan 6; ……………………
cift_sayilar[48] elemanına, indisi olan 48’in 2 katı olan 96 ve cift_sayilar[49] elemanına,
indisi olan 49’un 2 katı olan 98 atanır.
Dizilerin indisleri negatif olmayan tamsayılar ile ifade edilir. Ancak dizilerin indisleri ile ilgili
dikkat edilmesi gereken bir husus, dizi indislerinin 1’den değil 0’dan başladığı ve örneğin 100
elemanlı bir dizinin son elemanının indisinin 100 değil 99 olduğudur. Pek çok programlama
dili ile birlikte, C dilinde de dizi indisleri 0’dan başlar.
Dizilerin printf ya da farklı bir çıkış fonksiyonu kullanılarak ekranda görüntülenmesi iki
şekilde ele alınabilir. Bunlardan biri elemanların aralarından bir tanesi ya da bazılarının tek
tek yazılması, diğeri de tüm elemanların yazdırılmasıdır. Elemanların tek tek yazılması
halinde, elemanların her biri ayrı birer değişken şeklinde kabul edilerek aynı mantıkla
yazdırılır. Tüm elemanların yazdırılması ise döngüler kullanılarak yapılır. Ancak bunların
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arasında karakter dizilerinin ayrı bir yeri vardır. Karakter dizileri döngüsüz tek bir seferde
yazdırılabilir. printf fonksiyonu kullanılarak %s karakteri ile tek seferde yazdırılabilir.
Bu durumların örnekleri aşağıda verilmiştir.
Kullanıcı tarafından elemanların alındığı bir örnek aşağıdadır. Şekil 6.2, bu örneğin kodlarının
derleyici görüntüsü, Şekil 6.3, bu örneğin ekran görüntüsünü ifade etmektedir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
int dizi[5];
while(i<5)
{
printf("dizinin %d. elemanini girin...\n",i);
scanf("%d",&dizi[i]);
i++;
}
i=0;
printf("Girdiginiz sayilar su sekildedir :\n");
while(i<5)
{
printf("dizinin %d. elemani = %d'dir...\n",i, dizi[i]);
i++;
}
getch();
}
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Şekil 6.2 : Kullanıcı tarafından elemanların alındığı dizi örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.3 : Kullanıcı tarafından elemanların alındığı dizi örneği – Ekran görüntüsü
Burada, dizi elemanları kullanıcıdan alınmıştır. Programda direkt olarak tanımlanan ya da
herhangi başka bir kaynaktan (dosya, veritabanı benzerî) alınan dizi elemanları da ekranda
while döngüsü ile tek tek yazdırılabilir. Aşağıda bu programın kodları görünmektedir. Şekil
6.4’te programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.5’te ise ekran görüntüsü ifade edilmiştir.
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
int dizi[5]={10,14,22,7,15};
printf("Girdiginiz sayilar su sekildedir :\n");
while(i<5)
{
printf("dizinin %d. elemani = %d'dir...\n",i, dizi[i]);
i++;
}
getch();
}

Şekil 6.4 : int dizisi örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.5 : int dizisi örneği – Ekran görüntüsü
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Bu iki örnekte verilen dizi de int türündedir. char türünde olan diziler için bu işlem iki ayrı
şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi gene kullanıcı tarafından alınan dizinin elemanlarını,
bu örneklere benzer şekilde bir while döngüsü içerisinde tek tek yazdırmak; diğeri ise tüm
diziyi, %s anahtar karakterini kullanarak tek bir seferde yazdırmaktır. İlk önce tek tek, eleman
eleman ekrana yazdıralım. Tek tek elemanları yazdırmak için, yukarıdaki örneklere benzer
şekilde bir while döngüsü kullanmak ve karakterleri tek tek %c anahtar karakterini kullanarak
yazdırmak gereklidir. Bu çeşit bir program için kullanılacak olan kod aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
char dizi[10]="ruyasamli";
printf("Girdiginiz karakterler su sekildedir :\n");
while(i<10)
{
printf("dizinin %d. elemani = %c'dir...\n",i, dizi[i]);
i++;
}
getch();
}
Şekil 6.6’da programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.7’de ise ekran görüntüsü ifade edilmiştir.

Şekil 6.6 : char dizisi örneği – Derleyici görüntüsü
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Şekil 6.7 : char dizisi örneği – Ekran görüntüsü
Aynı örneği, bir de %c yerine %s anahtar karakterini kullanarak, tüm karakterleri tek bir
seferde yazdıracak şekilde tekrarlayalım. Kodları aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
char dizi[10]="ruyasamli";
printf("Girdiginiz metin su sekildedir :\n");
printf("%s",dizi);
getch();
}
Şekil 6.8’de programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.9’da ise ekran görüntüsü ifade edilmiştir.

Şekil 6.8 : char dizisi örneği – Derleyici görüntüsü
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Şekil 6.9 : char dizisi örneği – Ekran görüntüsü
Bu örneklerin hepsinde dizilerin bütün elemanları, herhangi bir kural olmadan yazdırılmıştır.
Ancak kullanıcıya her zaman dizinin tüm elemanları gerekmez, bazen yalnızca bazı
elemanlar, ya da bir kurala uyan elemanlar gerekebilir. Aşağıda bu durumun örnekleri ifade
edilmiştir.
İlk olarak dizinin değerleri arasından bazılarını yazdırdığımızı varsayalım. Örneğin 5 elemanlı
bir dizinin yalnızca ilk elemanını ve son elemanını yazdıralım. Kod aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
int dizi[5]={10,14,22,7,15};
printf("Dizinin ilk elemani = %d'dir\n",dizi[0]);
printf("Dizinin son elemani = %d'dir\n",dizi[4]);
getch();
}

Dikkat edilirse ilk eleman için dizi[0], son eleman için dizi[4] indisleri kullanılmıştır.
Şekil 6.10’da programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.11’de ise ekran görüntüsü ifade
edilmiştir.
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Şekil 6.10 : int dizisi örneği – tek tek elemanları gösterme – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.11 : int dizisi örneği – tek tek elemanları gösterme – Ekran görüntüsü
Ya da diyelim bir dizi içerisindeki çift sayıları görmek istiyoruz. Buna göre dizi elemanları
tek tek bir if yapısı içerisine sokulup kurala uyanların ekrana yansıması, diğerlerinin hakkında
herhangi bir işlem yapılmaması şeklinde bir işlem gerçekleştirilir. Aşağıdaki kod parçası,
programda var olan 20 elemanlı bir sayı dizisi içerisinden yalnızca çift olan sayıları ekrana
bastıran bir programdır.
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
int dizi[20]={3,7, 5, 10, 14, 22, 7, 15, 30, 32, 12, 16, 21, 23, 11, 6, 50, 42, 17, 4};
while(i<20)
{
if(dizi[i]%2==0)
{
printf("Dizinin %d. elemani = %d'dir ve cifttir...\n", i, dizi[i]);
}
i++;
}
getch();
}
Şekil 6.12’de programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.13’te ise ekran görüntüsü ifade
edilmiştir.

Şekil 6.12 : int dizisi örneği – çift elemanları gösterme – Derleyici görüntüsü
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Şekil 6.13 : int dizisi örneği – çift elemanları gösterme – Ekran görüntüsü
Veya bir dizideki tüm sayıların tek mi çift mi olduğunu belirlemek isteyebiliriz, tek olduğu
takdirde sayının tek olduğunu yazan; çift olduğu takdirde çift olduğunu ifade eden bir
program yazmak isteyebiliriz, bu durumda kod parçası şu şekilde değişir :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i=0;
int dizi[20]={3,7, 5, 10, 14, 22, 7, 15, 30, 32, 12, 16, 21, 23, 11, 6, 50, 42, 17, 4};
while(i<20)
{
if(dizi[i]%2==0)
printf("Dizinin %d. elemani = %d'dir ve cifttir...\n", i, dizi[i]);
else
printf("Dizinin %d. elemani = %d'dir ve tektir...\n", i, dizi[i]);
i++;
}
getch();
}
Şekil 6.14’te programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.15’te ise ekran görüntüsü ifade
edilmiştir.
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Şekil 6.14 : int dizisi örneği –elemanları gösterme – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.15 : int dizisi örneği –elemanları gösterme – Ekran görüntüsü
Diziler buna benzer şekilde pek çok farklı uygulamada kullanılabilirler. Buraya kadar
kullandığımız diziler hep tek boyutlu diziler tipindeydi, ancak bir uygulamada kullanılan dizi
mutlaka tek boyutlu olmalıdır diye bir kural yoktur, çift boyutlu ya da daha çok boyutlu
diziler pek çok uygulamada kendisine yer bulmuştur.
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6.2. Çift Boyutlu Diziler
Tek boyutlu diziler, bir grup elemanın tek bir özelliğini ifade etmek için
kullnanılırken, çift boyutlu diziler, tablo, matris, çizelge gibi 2 adet eleman kümesinin
birbirleri ile olan ilişkisini ifade etmek için kullanılır.
Bu tip diziler
dizi_degisken_turu

dizi_adi

[dizi_x_boyutu] [dizi_y_boyutu];

şeklinde tanımlanır. Tek boyutlu diziden bu tanımlama sırasındaki tek farkı, 1 yerine 2 adet
köşeli parantez [ ] kullanılması ve bu [ ]’ler içerisine, ilkine dizinin yatay elemanlarının yani
satırlarının sayısını; ikincisine ise dizinin dikey elemanlarının yani sütun sayısını ifade eden
değerlerin yerleştirilmesidir.
int dizi[2][3] şeklinde tanımlanan bir dizinin bellekteki yeri
[

𝑑𝑖𝑧𝑖[0][0]
𝑑𝑖𝑧𝑖[1][0]

𝑑𝑖𝑧𝑖[0][1] 𝑑𝑖𝑧𝑖[0][2]
]
𝑑𝑖𝑧𝑖[1][1] 𝑑𝑖𝑧𝑖[1][2]

şeklinde olacaktır. Bu tip dizilerde, komple bir satır veya sütundan bahsedilmek istenirse tek
indis; bir elemandan bahsedilmek istenirse çift indis kullanılır.
int dizi[1][ ] ifadesi, dizinin komple 2. satırını; int dizi [1][1] ifadesi dizinin 2. satır ve
2. sütunundaki elemanını ifade etmektedir. Genelde bir dizinin tüm satır veya sütunu üzerinde
işlem yapılmaz, bu sembolik bir gösterimdir.
Tek boyutlu dizilerle ilgili olarak söylenen herşey çift boyutlu dizilerle ilgili olarak da
söylenebilir. Elemanların bellekte peşisıra yerleşmesi, tüm dizinin ancak tek bir türdeki
elemanlarından oluşması, farklı türdeki elemanın bulunamaması, elemanlara ait

tüm

değerlerin bir seferde ya da tek tek verilmesi gibi. Ancak tabi bazı kullanım ve yazım
farklılıkları bulunacaktır. Örneğin ilk değer tanımlama işleminde bazı kullanım farklılıkları
vardır. Ancak buna geçmeden önce çift boyutlu dizilerin ne tip uygulamalarda
kullanılabileceğini, örneklerle anlatmaya çalışalım.
Bir sınıftaki öğrencilerin programlama notlarını girmek istediğimizde, öğrenci sayısı
kadar uzunluklu, tek boyutlu bir dizi yeterli olacaktır; örneğin sınıfta 30 adet öğrenci varsa,
öğrencilerin notlarını tutan, dolayısıyla tamsayı değerleri tutan (burada, öğrencilere ondalıklı
notlar verilemeyeceğini varsayıyoruz) int ogrenci[30] şeklinde bir dizi bu program için yeterli
olur. ogrenci[0], 1. öğrencinin programlama notunu; ogrenci[1], 2. öğrencinin programlama
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notunu... ogrenci[28], 29. öğrencinin programlama notunu; ogrenci[29] ise 30. öğrencinin
programlama notunu ifade etmektedir. Peki bir öğrencinin yalnızca programlama notu değil
bir de işletim sistemleri dersinin notunu dizide tutmak istersek ne yapmalıyız? Bunun iki
yöntemi vardır, bunlardan birincisi iki ayrı dizi tutmaktır diğeri ise çift boyutlu bir dizi
içerisinde iki ayrı bilgiyi de kullanmaktır. İki ayrı dizi kullanmak her ne kadar pratik bir
yöntem gibi görünse de her işlem için iki ayrı döngü yapılmasını gerektirir, indislerin
karışması sözkonusu olabilir, bir dizide bir değer girilmemişse diğeri için sıkıntı olabilir.
Ayrıca diyelim ki bir öğrencinin 2 değil 10 notu tutulacaksa bu durumda 10 ayrı dizi mi
yapılacaktır? Bu hiç de mantıklı olmayan, programlama mantığına oldukça ters bir yaklaşım
olur. Bunun yerine boyutu ona uygun olan tek bir dizi tanımlanarak işlemler onun üzerinden
yapılmalıdır. Şimdilik 2 adet dersin notunun bulunduğunu ve bu açıdan çift boyutlu bir dizi
oluşturduğumuzu düşünelim. Buna göre dizimiz ogrenci[30][2] olmalıdır. Yani diğer bir
deyişle 30 öğrencinin 2 adet notu tutulacaktır anlamına gelir ki bu da toplamda 60 adet değer
tutabilen bir diziye karşılık gelir.
Bu dizide
ogrenci[0][0] : 1. öğrencinin 1. notunu
ogrenci[0][1] : 1. öğrencinin 2. notunu
ogrenci[1][0] : 2. öğrencinin 1. notunu
ogrenci[1][1] : 2. öğrencinin 2. notunu
...
ogrenci[28][0] : 29. öğrencinin 1. notunu
ogrenci[28][1] : 29. öğrencinin 2. notunu
ogrenci[29][0] : 30. öğrencinin 1. notunu
ogrenci[29][1] : 30. öğrencinin 2. notunu
ifade edecektir.
Bu değerlere bir anlam vermek programcının yapacağı bir iştir. Örneğin öğrencinin 1. notu
olarak programlama dersinin notunu; 2. notu olarak ise işletim sistemleri dersinin notunu
girmişse, bu durumda ;
ogrenci[0][0] : 1. öğrencinin 1. notunu yani programlama dersinin notunu
ogrenci[0][1] : 1. öğrencinin 2. notunu yani işletim sistemleri dersinin notunu
ogrenci[1][0] : 2. öğrencinin 1. notunu yani programlama dersinin notunu
ogrenci[1][1] : 2. öğrencinin 2. notunu yani işletim sistemleri dersinin notunu
...
ogrenci[28][0] : 29. öğrencinin 1. notunu yani programlama dersinin notunu
ogrenci[28][1] : 29. öğrencinin 2. notunu yani işletim sistemleri dersinin notunu
ogrenci[29][0] : 30. öğrencinin 1. notunu yani programlama dersinin notunu
ogrenci[29][1] : 30. öğrencinin 2. notunu yani işletim sistemleri dersinin notunu
ifade edecektir.
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Buna göre kullanıcıdan bu notları alan ve ardından ekrana yazdıran bir program oluşturalım.
Uzun olmaması açısından 30 öğrencilik değil, 5 öğrencilik bir sınıfımız olduğunu varsayalım
ve 5 öğrencinin her biri için 2’şer adet ders notu isteyelim. Örnek kod aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i = 0;
int j = 0;
int ogrenci[5][2];
while(i<5)
{
while(j<2)
{
printf("%d. ogrencinin %d. notunu girin...\n",i+1, j+1);
scanf("%d",&ogrenci[i][j]);
j++;
}
j = 0;
i++;
}
i = 0;
j = 0;
while(i<5)
{
while(j<2)
{
printf("%d. ogrencinin %d. notu = %d'dir...\n",i+1, j+1, ogrenci[i][j]);
j++;
}
j = 0;
i++;
}
getch();
}
Şekil 6.16’da programın derleyici görüntüsü, Şekil 6.17’de ise ekran görüntüsü ifade
edilmiştir.
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Şekil 6.16 : Çift boyutlu dizi örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.17 : Çift boyutlu dizi örneği – Ekran görüntüsü
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Bu program şu anda pek de kullanıcı dostu bir program olmamıştır. Çünkü kullanıcıdan
birinci not ve ikinci not istemektedir, halbuki bunun yerine kullanıcıdan programlama ve
işletim sistemi şeklinde bildirerek notları istese daha kullanıcı dostu bir program olurdu. Bunu
sağlayan kod parçası aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int i = 0;
int j = 0;
int ogrenci[5][2];
while(i<5)
{
while(j<2)
{
if(j==0)
{
printf("%d. ogrencinin programlama notunu girin...\n",i+1);
scanf("%d",&ogrenci[i][j]);
}
else
{
printf("%d. ogrencinin isletim sistemleri notunu girin...\n",i+1);
scanf("%d",&ogrenci[i][j]);
}
j++;
}
j = 0;
i++;
}
i = 0;
j = 0;
while(i<5)
{
while(j<2)
{
if(j==0)
printf("%d. ogrencinin programlama notu = %d'dir...\n",i+1,ogrenci[i][j]);
else
printf("%d. ogrencinin isletim sistemleri notu = %d'dir...\n",i+1,ogrenci[i][j]);
j++;
}
j = 0;
i++;
}
getch();
}
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Şekil 6.18’de bu kod parçasının derleyici görüntüsü, Şekil 6.19’da ise bu kod parçasının
çalışması halinde ortaya çıkan ekran görüntüsü görülmektedir.

Şekil 6.18 : Çift boyutlu dizi örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 6.19 : Çift boyutlu dizi örneği – Ekran görüntüsü
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Çift boyutlu diziler ile ilgili olarak söylemek istediğimiz son söz, çift boyutlu dizilerle ilgili
düşülen bir yanılgıyı düzeltmek için söylenecektir. Çoğu kişi tarafından çift boyutlu ya da
daha yüksek boyutlu dizilerin indisleri ile ilgili tutulan bilgilerin farklı olduğu
düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, örneğin ogrenci[30][2] şeklindeki bir dizide ilk indislerde
öğrencilere ait herhangi bir diğer bilginin, ikinci indislerde ise notun tutulduğu
düşünülmektedir. Halbuki, örneklerde de görüldüğü gibi her iki indiste de not tutulmaktadır.
Ya da bu durumu genellemek gerekirse, bir dizi, çift boyutlu ya da kaç boyutlu olursa olsun
her elemanı aynı tipte veri tutar.
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Uygulamalar


Bir bölümdeki öğrencilerin öğrenci numaralarını tutan bir dizi tasarlayın.



Bir bölümdeki öğrencilerin öğrenci numaralarını ve sınıftaki sıralarını (1., 2.,..) tutan
bir dizi tasarlayın.



Bir bölümdeki öğrencilerin öğrenci numaralarını ve isimlerini tutan bir dizi tasarlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Bu bölümde bir C programında 1’den çok değişken kullanmanın yolları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) C programlama dilinde “dizi” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Aynı türde 1’den çok değişken içeren yapı
b) Farklı türde 1’den çok değişken içeren yapı
c) Kullanıcı tanımlı olan fonksiyonlar
d) Kullanıcı tanımlı olmayan fonksiyonlar
e) Hazır fonksiyonların bulunduğu dosyalar
2) C programlama dilinde dizi isimlendirme kuralları ile değişken isimlendirme
kuralları arasında nasıl bir ilişki bulunur?
a) Değişken isimlendirme kuralları ile dizi isimlendirme kuralları 1-1 aynıdır
b) Değişken isimlendirme kurallarından farklı olarak, dizi isimlerinde Türkçe karakter
kullanılabilir
c) Değişken isimlendirme kurallarından farklı olarak, dizi isimlendirme kurallarında
küçük-büyük harf ayrımı yoktur
d) Değişken isimlendirme kurallarından farklı olarak dizi isimlerinde boşluk kullanılabilir
e) Değişken isimlendirme kurallarından farklı olarak dizi isimleri anahtar sözcük olabilir
3) Aşağıdaki durumların hangisinde bir dizi kullanımına gerek yoktur?
a) 1 öğrencinin 1 dersten aldığı tüm notların (ödev, quiz, vize, final) tutulması
b) 1 öğrencinin 5 dersten aldığı final notlarının tutulması
c) 50 öğrencinin 1 dersten aldığı final notlarının tutulması
d) 1 öğrencinin 1 dersten aldığı final notunun tutulması
e) 50 öğrencinin 5 dersten aldığı final notlarının tutulması
4) Aşağıdakilerden hangisi C dilindeki dizilerin özelliği değildir?
a) C dilindeki değişken türlerinden birine sahiptirler
b) Sahip oldukları değişkenlerin hepsi aynı türe sahiptir
c) Sahip oldukları değişkenler, bilgisayar belleğinde ardarda adreslenirler
d) Değişkenler ile 1-1 aynı özelliklere sahiptir sadece 1’den fazla değişken içerir
e) Bir C programında dizilerin kullanılabilmesi için stdlib.h kütüphane dosyasının programa
eklenmesi gerekir
5) int n = 10;
int dizi[2*n];
şeklinde tanımlanmış olan dizinin boyutu kaçtır?
a) 0
b) 10
c) 20
d) Böyle bir boyut tanımlaması yapılamaz e) Bilinemez
6) Aşağıdaki durumların hangisinde iki veya daha yüksek boyutlu bir dizi kullanımına
gerek yoktur?
a) 5 öğrencinin öğrenci numarasının tutulması
b) 5 öğrencinin öğrenci numarası ve quiz notunun tutulması
c) 5 öğrencinin öğrenci numarası ve vize notunun tutulması
d) 5 öğrencinin öğrenci numarası ve final notunun tutulması
e) 5 öğrencinin öğrenci numarası ve ortalamasının tutulması
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7) Aşağıdaki dizi tanımlamaları ve sahip olduğu elemanlar eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
Dizi tanımlaması
Sahip olduğu değerler
a)
float agirliklar[5]
3,5 5,7 0,15 2,4 10,1
b)
int dizi[10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c)
unsigned long uzunluklar[5]
32576 45114 78456 10000 45698
d)
char metin[5]
ali veli ahmet mehmet mustafa
e)
short dizi[10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8) #define MAX 100
char metin[MAX];
şeklinde tanımlanan dizinin boyutu kaçtır?
a) 10 b) 20

c) 100

d) Böyle bir boyut tanımlaması yapılamaz

e) Bilinemez

dizi[0] = ‘a’;
dizi[1] = ‘b’;
dizi[2] = ‘c’;
dizi[3] = ‘d’;
dizi[4] = ‘e’;
dizi[5] = ‘f’;
dizi[6] = ‘g’;
dizi[7] = ‘h’;
dizi[8] = ‘i’;
dizi[9] = ‘\0’;
Sıradaki 2 soru, yukarıdaki tanımlama ile ilgilidir.
9) Yukarıda verilen dizinin boyutu kaçtır?
a) 0
b) 8
c) 9
d) 10
10) Yukarıda verilen dizinin türü nedir?
a) char
b) short
c) int

e) bilinemez

d) long

e) bilinemez

CEVAPLAR
1-a
2-a
3-d
4-e
5-d
6-a
7-d
8-c
9-d
10 - a
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7. KARAKTER DİZİLERİ

191

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. KARAKTER DİZİLERİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Karakter dizilerinin diğer dizilerden farklı yönleri nelerdir?
Sadece karakter dizileri üzerinde çalışan fonksiyonlara ne ad verilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri



Karakter dizileri hakkında bilgi edinmek
Sadece karakter dizileri üzerinde çalışabilen fonksiyonlar hakkında bilgi edinmek
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Anahtar Kavramlar


Karakter dizileri, katarlar, stringler
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Giriş
Bir önceki bölüm olan altıncı bölümde C programlama dilinde kullanılan diziler ve
özellikleri incelenmişti. Bu bölümün konusu, özel bir dizi türü olarak ifade edebileceğimiz
karakter dizileri ya da diğer adıyla stringlerdir (Türkçe karşılığı olarak katar şeklinde de
anılır). Bu bölümde karakter dizilerini, diğer dizilerden ayıran özellikler, karakter dizilerini
kullanma şekilleri, ekranda yazdırma özellikler ve karakter dizileri üzerinde yapılacak çeşitli
işlem örnekleri ifade edilmiştir.
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7. KARAKTER DİZİLERİ
Karakter dizileri ya da diğer adıyla stringler (ya da katarlar), esasen bir önceki bölümde
anlatılan dizilerden farklı bir yapıya sahip değildir. Karakter dizilerinin tanımlanması, ilk
değer verilmesi, ekrana yazdırılması gibi işlemler de int, float ya da double türündeki dizilere
benzer şekilde yapılır. Karakter dizilerinin çift boyutlu ya da daha yüksek boyutlu bir biçimde
tanımlanması da gene diğer int, float ya da double türündeki dizilere benzer şekilde yapılır.
Peki bu dizileri, diğerlerinden ayrı kılan ve ayrı bir bölümde ele almamızı daha uygun hale
getiren sebepler nelerdir?


Karakter dizileri diğer türlerdeki dizilerden farklı olarak kullanıcıdan tek bir seferde
alınabilir ve tek bir seferde yazdırılabilir.



Bu şekilde, karakter dizileri tek bir değişken gibi işlem görür ve sadece bu şekilde
işlenmesini (kullanıcıdan alınması ya da ekrana bastırılması) sağlayan çeşitli
fonksiyonlar mevcuttur.



Karakter dizileri üzerinde çeşitli farklı işlemlerin yapılmasını sağlayan hazır
fonksiyonlar mevcuttur. Bu fonksiyonlar, karakter dizisinin diğer adı olarak ifade
ettiğimiz string isimli bir kütüphanede bulunurlar.



printf ve scanf fonksiyonlarında bu şekilde, karakter dizisinin tek seferde alınmasını
ya da yazdırılmasını sağlayan anahtar karakter %s’dir.

char cumle[10] şeklinde ifade ettiğimiz karakter türündeki bir dizi, tek tek eleman eleman
yazdırılabileceği gibi % anahtar karakteri ile tek bir parça halinde de yazdırılabilir.
Karakter dizisi, string ya da katar olarak anılan özel diziler üzerinde yapılabilen işlemlerin
bazıları üçüncü bölüm olan C programlama dilinde özel fonksiyonlar bölümünde ifade
edilmişti. Bunları hatırlayalım.
strlen() fonksiyonu : String length’in kısaltması şeklinde bir isme sahip olan bu fonksiyon,
giriş değeri olarak aldığı stringin boyutunu döndürür. Prototipi int strlen(str) şeklindedir.
strcmp() fonksiyonu : Prototipi int strcmp(str1, str2) şeklindedir. Giriş değeri olarak aldığı
iki stringin karşılaştırmasını yapar. İki string eşitse 0, str1 büyükse 0'dan büyük bir değer aksi
halde 0'dan küçük bir değer gönderir.
strcpy() fonksiyonu : Giriş değeri olarak aldığı iki string arasından, ikinciyi birinciye
kopyalar. char * strcpy (str1, str2) şeklinde bir prototipe sahiptir.
strrev() fonksiyonu : Giriş değeri olarak aldığı stringi ters çevirir. char * strrev (str)
şeklinde kullanılır.
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strcat() fonksiyonu : char * strcat (str1, str2) şeklindedir. Giriş değeri olarak aldığı iki
string arasından ikinciyi (str2), birincinin (str1) sonuna ekler. Ancak bu fonksiyonun
kullanılabilmesi için str1’in yeterince uzunlukta olması gerekmektedir.
strchr() fonksiyonu : char * strchr(str,kr) şeklindeki bir yapıya sahip olan bu fonksiyon,
bir stringin içerisinde, bir karakter arar ve bu string ile karakter bu fonksiyonun giriş
parametrelerini oluşturur. Sonuç değeri olarak bu karakterin string içerisinde ilk bulunduğu
yeri döndürür.
strstr()

fonksiyonu

:

strchr()

fonksiyonuna

benzerlik

gösterir.

Prototip

olarak

char * strstr(str1,str2) şeklindedir ve str1 içerisinde str2 stringini arar. Sonuç değeri olarak
str2 stringinin str1 stringi içerisinde ilk bulunduğu yeri döndürür.
strlwr() fonksiyonu : Giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, küçük harfe çevirir.
strlwr(str) şeklinde kullanılır.
strupr() fonksiyonu : Giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini, büyük harfe çevirir.
strupr(str) şeklinde kullanılır.
Şimdi aldığımız bir karakter dizisi üzerinde bu işlemleri uygulayalım ve çıkan sonuca
bakalım. Dizimiz char stringim[21] şeklinde tanımlanmış bir dizi olsun ve içerisinde de
istanbuluniversitesi yazsın. Buna göre bu durumu ifade eden kod parçası, derleyici görüntüsü
(Şekil 7.1) ve ekran görüntüsü (Şekil 7.2) aşağıdaki gibi olur.
#include <stdio.h> #include <conio.h>
main() {
char stringim[21] ="istanbuluniversitesi";
printf("Girdiginiz karakter dizisi = %s'dir...\n", stringim);
getch();
}

Şekil 7.1 : String örneği – Derleyici görüntüsü
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Şekil 7.2: String örneği – Ekran görüntüsü
Bu örnek üzerinde strlen fonksiyonunu çalıştırdğımızda, oluşan kod, derleyici (Şekil 7.3) ve
ekran (Şekil 7.4) görüntüleri aşağıdaki gibi olur.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[21] ="istanbuluniversitesi";
printf("Girdiginiz karakter dizisi = %s'dir...\n", stringim);
int uzunluk = strlen(stringim);
printf("Girilen stringin uzunlugu =%d'dir...\n", uzunluk);
getch();
}

Şekil 7.3 : strlen örneği – Derleyici görüntüsü

199

Şekil 7.4 : strlen örneği – Ekran görüntüsü
Bu örnekte dikkat edilecek olursa string.h kütüphanesi eklenmiştir çünkü strlen hazır
fonksiyonu string.h kütüphanesi içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca strlen fonksiyonu
sonucunda dizinin uzunluğunun değil içerisindeki stringin uzunluğunun verildiğine dikkat
edin. Örneğin aşağıdaki gibi bir kod parçasında, dizi uzunluğu 21 olmasına rağmen içerisinde
kısa bir string parçası bulunmaktadır ve strlen fonksiyonu sonucunda bu string parçasının
boyutu verilmiştir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[21] ="istanbul";
printf("Girdiginiz karakter dizisi = %s'dir...\n", stringim);
int uzunluk = strlen(stringim);
printf("Girilen stringin uzunlugu = %d'dir...\n", uzunluk);
getch();
}

Şekil 7.5 : strlen örneği – Derleyici görüntüsü
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Şekil 7.6 : strlen örneği – Ekran görüntüsü
Görüldüğü gibi burada dizi 21 elemanlı olarak tanımlanmış olmasına rağmen girilen string
yani istanbul toplamda 8 uzunlukludur, bu yüzde de strlen fonksiyonu sonucunda ortaya
çıkacak değer 8 olmuştur.
strlen

fonksiyonundan

sonra

uygulamasını

yapacağımız

olan

fonksiyon

strcmp

fonksiyonudur. Bu fonksiyon herhangi bir şekilde değer girilen (kullanıcıdan alınabilir, direkt
olarak kodun içerisinde girilebilir, veritabanı ya da dosyalar kullanılarak oluşturulabilir vs) iki
karakter

dizisinin

değerini

karşılaştırmaktaydı

ve

buna

göre

integer

bir

sonuç

döndürmekteydi. Aslında ilk etapta “böyle bir fonksiyona nerede ihtiyaç duyulur ki” şeklinde
düşünülse de, her türlü kullanıcı adı ve şifre eşleştirmesinde bu veya buna benzer
fonksiyonların kullanıldığını kolayca söyleyebiliriz. Çünkü kullanıcı adı ve şifre
fonksiyonlarında, daha önceden kaydedilen ve arka planda veritabanında bulunan kullanıcı
adı ya da şifre ile kullanıcının o anda girdiği kullanıcı adı ya da şifrenin tamamen aynı olması
gerekir, ancak tamamen aynı olması durumunda kullanıcının sisteme ya da web sitesine
girmesine izin verilir. Buna göre bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili bir kod örneği, bu kodun
sonucunda oluşan derleyici görüntüsü (Şekil 7.7) ve ekran görüntüsü (Şekil 7.8) aşağıda ifade
edilmiştir.
strcmp fonksiyonu, sayısal bir sonuç döndürdüğü için, ekrana bir şey yazdırmak istiyorsak
bunu kendimiz belirlemeli ve strcmp fonksiyonunun döndürdüğü değere göre bir karşılaştırma
yapısı oluşturmalıyız.
Aşağıda görüldüğü gibi ilk string istanbul, ikinci string ankara olduğu için stringlerin farklı
olduğuna dair bir uyarı verilmiştir. C dilinin küçük büyük harf duyarlı olduğunu daha önce
pek çok kez belirtmiştik. strcmp fonksiyonu ile bu durumu bir kez daha kanıtlayalım. İlk
string olarak istanbul, ikinci string olarak IStanBUL girelim ve durumu inceleyelim. Şekil
7.9’da bu durum gösterilmektedir.
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Şekil 7.7 : strcmp örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.8 : strcmp örneği – istanbul ve ankara ekran görüntüsü

Şekil 7.9 :strcmp örneği – istanbul ve IStanBUL ekran görüntüsü
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Oldukça hassas bir yapıya sahip olan strcmp fonksiyonu ancak tüm karakterler birebir aynı
olduğu zaman 0 sonucunu döndürür ve ekrana stringler aynı diye yazdırır. Örneğin stringlerin
ikisini birden istanbul şeklinde girersek ekranda stringler aynı yazsısının çıkacağını
görebiliriz. Şekil 7.10, bu durumun örneğini ifade etmektedir.

Şekil 7.10 :strcmp örneği – istanbul ve istanbul ekran görüntüsü
Bir sonraki olarak ele alacağımız fonksiyon, strcpy() fonksiyonudur. Bu fonksiyonun
herhangi iki stringi birbirine kopyaladığını daha önce ifade etmiştik. Buna göre örneğin iki
adet stringi kullanıcıdan alan ve daha sonra stringlerden birini, diğerine kopyalayan bir C
program parçası aşağıdaki gibi olur :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char string1[20];
char string2[20];
printf("Birinci stringi giriniz...\n");
scanf("%s",string1);
printf("Ikinci stringi giriniz...\n");
scanf("%s",string2);
strcpy(string1, string2);
printf("Birinci string = %s...\n",string1);
printf("Ikinci string = %s...\n",string2);
printf("Ikınci string, birinci stringe kopyalandi...\n");
getch();
}
Sırasıyla Şekil 7.11, strcpy kod örneğini gösteren derleyici görüntüsünü; Şekil 7.12 ise bu
kodun çalışması sonucunda ortaya çıkacak olan ekran görüntüsünü ifade etmektedir.
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Şekil 7.11 : strcpy örneği – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.12 : strcpy örneği – Ekran görüntüsü
Görüldüğü gibi kullanıcının girdiği iki stringten biri, diğerine kopyalanmış ve ekrana bu
kopyalama işleminin gerçekleştiğine dair bir uyarı yazısı yazılmıştır. Burada dikkat edilirse,
ilk string ikinci stringten uzun olmasına rağmen ikinci string tamamen birinci stringe
kopyalanmıştır, diğer bir deyişle sadece ikinci stringin uzunluğu kadar bir kısım kopyalanıp
bırakılmamıştır, eğer öyle olsaydı sonuç ankara değil ankaraul (son 2 karakter olan ul,
istanbul stringinden gelmektedir) olurdu.
Bir sonraki fonksiyonumuz, verilen stringi tersine çeviren strrev() fonksiyonudur. Herhangi
bir stringi alarak karakterlerinin tümünü arkadan başlayacak şekilde çeviren bu fonksiyonun
kullanıldığı bir kod parçası şu şekildedir :
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[10]="ruyasamli";
printf("Stringin su anki hali = %s'dir...\n", stringim);
strrev(stringim);
printf("Stringin tersine cevrildikten sonraki hali = %s'dir...\n", stringim);
getch();
}
Programın yazıldığı derleyici görüntüsü Şekil 7.13’te, bu programın çalışması sonucunda
ortaya çıkacak olan ekran görüntüsü Şekil 7.14’te verilmiştir.

Şekil 7.13 : strrev fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.14 : strrev fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
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Bu karakter dizisi yalnızca harflerden oluşan bir karakter dizisidir. Rakam boşluk ya da
noktalama işareti olması halinde herhangi birşey değişir mi diye düşünecek olursanız, bu
sorunun cevabını Şekil 7.15 ve Şekil 7.16’da görmeniz mümkündür.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[20]="ruya - 83 - samli";
printf("Stringin su anki hali = %s'dir...\n", stringim);
strrev(stringim);
printf("Stringin tersine cevrildikten sonraki hali = %s'dir...\n", stringim);
getch();
}

Şekil 7.15 : strrev fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.16 : strrev fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
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Görüldüğü gibi boşluk ya da noktalama işareti bulunması strrev fonksiyonunun çalışmasını
aksatmaz ve gene aynı şekilde karakter dizisi, tersine çevrilir.Ele alacağımız bir sonraki
fonksiyon, strcat() fonksiyonudur ve giriş değeri olarak aldığı iki string arasından ikinciyi,
birincinin sonuna ekler. Örnek bir kod parçası ve bu kod parçasının derleyici (Şekil 7.17) ve
ekran (Şekil 7.18) görüntüleri aşağıdaki gibidir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim1[20]="endustri";
char stringim2[20]="muhendisligi";
printf("Birinci string = %s...\n",stringim1);
printf("Ikinci string = %s...\n",stringim2);
printf("İkinci stringin birinci stringe eklenmis hali = %s'dir...\n",strcat(stringim1,stringim2));
getch();
}

Şekil 7.17 : strcat fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.18 : strcat fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
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Diyelim ki bir karakter dizisi içerisinde herhangi bir karakteri aramak istiyoruz. Ya da bir
karakter dizisi içerisinde başka bir karakter dizisi aramak istiyoruz. Bu durumda kullanmamız
gereken fonksiyonlar strchr ve strstr’dir. Buna göre aşağıdaki kod örneği, bir karakter dizisi
içerisinde tek bir karakteri arayan bir program örneğidir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[30] ="endustrimuhendisligi";
char karakterim;
printf("Hangi karakteri aramak istiyorsunuz?\n");
karakterim = getchar();
printf("Aramaya basliyorum...\n");
if(strchr(stringim, karakterim) != NULL)
{ printf("%c\ karakteri %s stringi icinde bulundu.\n",karakterim, stringim);}
else
{ printf("%c karakteri %s stringi icinde bulunamadi.\n", karakterim, stringim);}
getch();
}

Şekil 7.19 : strchr fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü
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Şekil 7.20 : strchr fonksiyonu program – Ekran görüntüsü

Şekil 7.21 : strchr fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
Burada, programın içerisinde tanımlanmış olan bir string yani endustrimuhendisligi stringi
içerisinde kullanıcı tarafından girilen karakter aranmaktadır. Tabi burada stringin program
içerisinde tanımlanmış olması gerekmez, kullanıcıdan herhangi bir değer alınıp onun içinde
de karakter aranabilir. Bir diğer arama fonksiyonu olan strstr’nin kullanıldığı bir program
parçası ise aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[30] = "endustrimuhendisligi";
char aranan_string[5] = "dus";
printf("Aramaya basliyorum...\n");
if(strstr(stringim, aranan_string) != NULL)
{
printf("%s karakteri %s stringi icinde bulundu.\n",aranan_string, stringim);
}
else
{
printf("%s karakteri %s stringi icinde bulunamadi.\n", aranan_string, stringim);
}
getch();
}
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Şekil 7.22 : strstr fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.23 : strstr fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
Bu programda endustrimuhendisligi ismindeki string içerisinde dus isimli string aranmaktadır.
3. karakterden itibaren bakıldığında dus stringi görülmektedir. Buna göre stringin içerisinde
diğer stringin bulunması durumu sağlanmış olur ve ekranda buna uygun bir uyarı yazar.
endustrimuhendisligi stringinin içerisinde bulunmayan başka bir string örneğin sus stringi
aranmak istendiğinde ise aşağıdaki gibi (Şekil 7.24 ve Şekil 7.25) bir durum oluşur :
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Şekil 7.24 : strstr fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.25 : strstr fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
Bundan sonra ele alacağımız iki fonksiyon, giriş olarak aldığı stringin tüm karakterlerini,
küçük harfe çeviren strlwr ve bunun tam tersi işlemini yapan, yani giriş olarak aldığı stringin
tüm karakterlerini, büyük harfe çeviren strupr fonksiyonudur. Aşağıda bu fonksiyonların
(sırasıyla strlwr ve strupr) kullanımına dair bir program parçası ve bu programın derleyici
görüntüleri (Şekil 7.26, Şekil 7.28) ile ekran görüntüleri (Şekil 7.27 ile Şekil 7.29) yer
almaktadır.

211

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim[20];
printf("Karakter dizinizi girin...\n");
gets(stringim);
printf("Karakter dizinizin kucuk harflerle yazilisi = %s\n", strlwr(stringim));
printf("Karakter dizinizin buyuk harflerle yazilisi = %s\n", strupr(stringim));
getch();
}

Şekil 7.26 : strlwr ve strupr fonksiyonu program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.27 : strlwr ve strupr fonksiyonu program – Ekran görüntüsü
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Bu noktaya kadar fonksiyonların hazır versiyonlarını kullanarak uygulamalar yaptık. Peki
string.h kütüphane dosyası ve bu hazır fonksiyonlar olmasaydı bu stringler yani karakter
dizileri üzerimde herhangi bir işlem yaptıramayacak mıydık? Elbette burada gördüğümüz
hazır fonksiyonlar ya da başka pek çok işlemi kendimiz de yaptırabilirdik. Bunun için tek
yapmamız gereken string üzerinde nasıl değişiklikler yapacağımızı belirlemek ve bunları
döngüyle nasıl gerçekleştirebileceğimizi bulmaktır. Stringlerle ilgilenirken döngü kullanmak
şart mıdır? Karakter dizisi olduğundan ya da daha genel bir deyişle dizi olduğundan evet
şarttır çünkü tek tek karakterler üzerinde işlem yapılır. Buna göre karakter dizileri üzerinde
çeşitli işlemler yapalım. Örneğin ilk olarak strlen fonksiyonuna benzer bir şekilde, karakter
dizisinde kaç adet karakterin bulunduğunu, diğer bir deyişle dizinin boyutunu gösteren bir
döngü yazmaya çalışalım. Bunun için \0 dizi sonu karakterinden faydalanılabilir. Çünkü
karakter dizilerinin sonundaki karakter her zaman \0’dır. Buna göre bir döngü içerisinde
karakter dizisinin her elemanı \0 ile karşılaştırılır ve \0 olmadığı sürece bir sonraki elemana
geçilir, böylece karakter dizisinin sonuna gelinip gelinmediği test edilmiş olur. Ancak bu
kısım sadece dizinin sonuna gelinip gelinmediğini kontrol eden bir kod parçası olur. Biz
bunun yanında, dizinin uzunluğunu da görmek istiyoruz. Buna göre bir sayaç değişkenimiz
olmalı ve bu sayaç değişkenimiz dizinin başından başlayarak, \0 olmayan her eleman için 1
artmalıdır. Buna göre dizinin sonuna gelindiğinde, sayaç değişkenimiz, dizinin boyutunu
tutuyor olur.

Şekil 7.29 : strlen benzerî programın – Derleyici görüntüsü
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Şekil 7.30 : strlen benzerî programın – Ekran görüntüsü

Şekil 7.31 : strlen benzerî programın – Ekran görüntüsü – 2
Yukarıda bu durumu gerçekleştiren bir kod parçası, Şekil 7.28’de bu kod parçasının derleyici
görüntüsü ve Şekil 7.30 ve Şekil 7.31’de bu kod parçasının çalışması halinde oluşan ekran
görüntüsü görünmektedir. Burada dizinin 100 uzunluklu olması demek içine yazılacak olan
stringin de uzunluğunun 100 olacağı anlamına gelmez. Bu sayı genel olarak verilmiş bir
sayıdır. Örneğin kişi isimlerini ifade eden bir karakter dizisinin 30 karakter olarak
tanımlandığını düşünelim. Bu durum tüm kişilerin isimlerinin 30 karakter olduğunu ya da 30
karakter olmasa bile 30 karaktere tamamlanacağı anlamına gelmez. Farklı uzunlukta isimler
girilmiş olabilir. İşte yukarıdakine benzer kod parçaları ile, bu diziye kaç karakterlik girişler
yapıldığı ölçülmüş olur.
strcmp fonksiyonunun yerine geçebilecek bir program yazmaya çalışalım. Hatırlayacak
olursak, strcmp fonksiyonu iki stringin birbiri ile aynı olup olmadığını kontrol eden bir
fonksiyondu ve stringler birbirinin aynısı ise 0 değerini döndürüyordu. Buna göre bu sonucu
üretecek bir algoritma üretmeye çalışalım. Bu algoritmayı farklı şekillerde üretmek
mümkündür. Bunlardan birincisi iki stringin her elemanını ilk string bitinceye kadar (eğer
stringler eşitse ilk string bittiğinde zaten ikinci string de bitmiş olacaktır) tek tek
karşılaştırmak, karşılaştırma sonucunda değerler aynıysa bir sayaç değişkenini 1 arttırmak,
tüm karşılaştırma bittikten sonra sayaç değişkeninin, ilk stringin uzunluğu ile aynı olup
olmadığını kontrol etmektir. Eğer sayaç ile ilk stringin uzunluğu aynı ise, bu durum ilk
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stringin sonuna kadar tüm elemanlar diğeri ile aynıdır anlamına gelir. Bu program şu şekilde
yazılır :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim1[100];
char stringim2[100];
printf("Ilk stringi girin...\n");
gets(stringim1);
printf("Ikinci stringi girin...\n");
gets(stringim2);
int i = 0;
int sayac = 0;
while(stringim1[i]!='\0')
{
if(stringim1[i]==stringim2[i])
sayac = sayac+1;
i++;
}
if(sayac==strlen(stringim1))
{printf("sayac = %d, ilk stringin uzunlugu ile = %d ayni cikti... stringler ayni...\n", sayac,
strlen(stringim1));
}
else
{printf("sayac = %d, ilk stringin uzunlugu ile = %d farkli cikti... stringler farkli...\n", sayac,
strlen(stringim1));
}
getch();
}

Şekil 7.32 : strcmp benzerî fonksiyon – Derleyici görüntüsü
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Şekil 7.33 : strcmp benzerî fonksiyon – Ekran görüntüsü

Şekil 7.34 : strcmp benzerî fonksiyon – Ekran görüntüsü
Şekil 7.32 bu programın derleyicideki görüntüsünü; Şekil 7.33 ve Şekil 7.34 bu programın
çalışması sonucunda oluşan ekranın görüntüsünü ifade etmektedir. Şekil 7.33’te ilk string
olarak endustri, ikinci string olarak end girilmiştir, bu iki stringin ilk 3 karakteri aynı olmasına
rağmen tüm string aynı değildir. Sadece 3 karakter aynıdır. Bu da iki stringin birbirine eşit
olmadığı anlamına gelir. Şekil 7.34’te ise hem birinci string hem de ikinci string endustri
olarak girilmiştir ve birbirleri ile karşılaştırıldıklarında her elemanın birbiri ile eşit olduğu,
dolayısıyla sayac değişkeninin 8 olduğu görülür. Bu da stringlerin aynı olduğu anlamına gelir.
Bu işlemi farklı bir algoritmayla da yapabiliriz. Örneğin strcmp fonksiyonundakine benzer
şekilde karşılaştırma sonucunda ortaya çıkacak değer 0 ise stringlerin aynı olduğu; 0’dan
farklı ise stringlerin farklı olduğu sonucuna varacak bir algoritma tasarlayabiliriz.
Bu algoritmaya göre gene yukarıdaki algoritmaya benzer şekilde ilk stringin sonuna kadar her
elemanı kontrol etmemiz gerekir, ancak burada yukarıdaki algoritmanın tersine, herhangi bir
eşitlik yakaladığımız zaman herhangi bir şey yapmamalı; eşitlik olmadığı zaman sayacı 1
arttırmalıyız. Buna göre eğer tüm elemanlar eşitse sayac üzerinde hiçbir değişikilik
yapılmamış olacağından sayac değişkeni 0 olarak kalacaktır. Dolayısıyla döngüden sonra
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sayacın 0 olup olmadığı kontrol ettirilerek stringlerin aynı olup olmadığına karar verilir. Kod
şu şekilde olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
main()
{
char stringim1[100];
char stringim2[100];
printf("Ilk stringi girin...\n");
gets(stringim1);
printf("Ikinci stringi girin...\n");
gets(stringim2);
int i = 0;
int sayac = 0;
while(stringim1[i]!='\0')
{
if(stringim1[i]==stringim2[i])
i++;
else
{
sayac = sayac+1;
i++;
}
}
if(sayac==0)
printf("Stringler ayni...\n");
else
printf("Stringler farkli...\n");
getch();
}
Şekil 7.35’te bu kod parçasının derleyicideki görüntüsü, Şekil 7.36 ve Şekil 7.37’de ise kodun
çalışması sonucunda oluşacak ekran görüntüleri verilmiştir.
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Şekil 7.35 : strcmp benzerî fonksiyon – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.36 : strcmp benzerî fonksiyon – Ekran görüntüsü

Şekil 7.37 : strcmp benzerî fonksiyon – Ekran görüntüsü
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Burada görüldüğü gibi stringler birbirinin aynısı ise sayac değişkeninin değerinde herhangi
bir değişiklik olmayacak ve bu değişken değeri en başta verilen değer olan 0 olarak kalacaktır.
Sırada strcpy fonksiyonuna karşılık gelen bir program yazma işlemi bulunmaktadır. strcpy iki
string parametresi alan ve bu parametrelerden ikincisini, birincisine kopyalayan bir
fonksiyondu. Buna göre bu fonksiyon ile aynı işlemi yapacak bir programda yapılacak iş
kolaydır: Sırasıyla ikinci stringin değerlerini birinci stringin karşılık gelen elemanlarına
atamak. Tabi burada her iki stringden birinin sonuna gelinmemiş olması gerekmektedir.
Her iki stringin sonuna gelindiğinde işlem bitmelidir. Stringlerin boyutları burada problem
yaratmaz. Durumlara bakalım. Toplamda 3 durum bulunmaktadır : 1. stringin 2. string ile eşit
boyutta olması, 1. stringin 2. stringten uzun olması, 1. stringin 2. stringten kısa olması. Birinci
durumda yani iki stringin boyutunun eşit olması durumunda bir sorun olmayacağı zaten
bellidir. İkinci durumda yani 1. stringin 2. stringten uzun olması durumunda işlem zaten
birinci stringin sonuna gelinceye kadar devam edeceğinden sorun olmaz. Benzer şekilde
üçüncü durumda yani 1. stringin 2. stringten kısa olması durumunda da işlem ikinci stringin
sonuna kadar devam edeceğinden gene bir sorun teşkil etmeyecektir. Buna göre kod parçası
aşağıdaki gibi olur :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
char stringim1[100];
printf("Birinci stringi girin...\n");
gets(stringim1);
printf("Birinci stringinizi %s seklinde girdiniz...\n\n",stringim1);
char stringim2[100];
printf("Ikinci stringi girin...\n");
gets(stringim2);
printf("Ikinci stringinizi %s seklinde girdiniz...\n\n",stringim2);
int i = 0; int sayac = 0;
while(stringim1[i]!='\0' || stringim2[i]!='\0')
{
stringim1[i]=stringim2[i];
i++;
}
printf("Kopyalamadan sonra birinci stringiniz su sekildedir :\n");
printf("Kopyalamadan sonra ikinci stringiniz su sekildedir :\n");
getch();
}

puts(stringim1);
puts(stringim2);

219

Şekil 7.38’de kodun derleyicideki görüntüsü, Şekil 7.39’da iki stringin eşit uzunluklu olması
halinde ekran görüntüsü; Şekil 7.40’ta 1. stringin 2. stringten uzun olması halinde ekran
görüntüsü ve Şekil 7.41’de 1. stringin 2. stringten kısa olması halinde ekran görüntüsü ifade
edilmektedir.

Şekil 7.38 : Kodun derleyicideki görüntüsü

Şekil 7.39 : İki stringin boyu eşitken kodun ekrandaki görüntüsü

Şekil 7.40 : 1. stringin boyu 2. stringin boyundan uzunken kodun ekrandaki görüntüsü
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Şekil 7.41 : 1. stringin boyu 2. stringin boyundan kısayken kodun ekrandaki görüntüsü
Bir stringi tersine çeviren strrev fonksiyonu ile aynı işlevi gerçekleştiren bir algoritma
yapmak oldukça kolay görünmektedir. En arkadan başlayacak şekilde elemanları en baştaki
ile yer değiştirmek yeterli olacak gibi durmaktadır. Bu algoritma stringin yarısına kadar
sorunsuz bir biçimde çalışır ancak stringin yarısı geçildikten sonra algoritma tersine döner.
Çünlü stringin yarısına gelindiğinde önceki karakterler zaten değişmiş olur ve bu sefer
yeniden aynı karakterler yazılmış olur. Örneğin tersine çevirmek istediğimiz karakter dizisi
endustri olsun ve biz algoritmamızı uygulayalım. Toplam 8 karakterden oluşan bu dizide
indisler 0-7 arasındadır. İşlem şu şekilde olmalıdır :
 0. indisteki eleman yerine 7. indisteki eleman atanmalıdır.
 1. indisteki eleman yerine 6. indisteki eleman atanmalıdır.
 2. indisteki eleman yerine 5. indisteki eleman atanmalıdır.
 3. indisteki eleman yerine 4. indisteki eleman atanmalıdır.
 4. indisteki eleman yerine 3. indisteki eleman atanmalıdır.
 5. indisteki eleman yerine 2. indisteki eleman atanmalıdır.
 6. indisteki eleman yerine 1. indisteki eleman atanmalıdır.
 7. indisteki eleman yerine 0. indisteki eleman atanmalıdır.
Buna göre bu durumu endustri karakter dizisine uygulayalım.
 0. indisteki eleman yerine 7. indisteki eleman atanır, dizi i-n-d-u-s-t-r-i olur.
 1. indisteki eleman yerine 6. indisteki eleman atanır, dizi i-r-d-u-s-t-r-i olur.
 2. indisteki eleman yerine 5. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-u-s-t-r-i olur.
 3. indisteki eleman yerine 4. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-s-s-t-r-i olur.
Algoritma buraya kadar düzgün bir biçimde çalışırken buradan sonra problem olmaya başlar
 4. indisteki eleman yerine 3. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-s-s-t-r-i olur.
 5. indisteki eleman yerine 2. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-s-s-t-r-i olur.
 6. indisteki eleman yerine 1. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-s-s-t-r-i olur.
 7. indisteki eleman yerine 0. indisteki eleman atanır, dizi i-r-t-s-s-t-r-i olur.
Görüldüğü gibi algoritma buradan itibaren yanlış çalışmaktadır. Peki bu durum nasıl çözülür?
Yedek bir dizi kullanarak tabi ki…Buna göre terse çevrilen karakterler dizinin kendisine değil
yedek diziye yerleştirilmelidir. Böylece yedek dizideki elemanlar, asıl dizinin tersi olur.
 Yedek dizinin 0. indisteki elemanına asıl dizinin 7. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 1. indisteki elemanına asıl dizinin 6. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 2. indisteki elemanına asıl dizinin 5. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 3. indisteki elemanına asıl dizinin 4. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 4. indisteki elemanına asıl dizinin 3. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 5. indisteki elemanına asıl dizinin 2. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 6. indisteki elemanına asıl dizinin 1. indisteki elemanı atanmalıdır.
 Yedek dizinin 7. indisteki elemanına asıl dizinin 0. indisteki elemanı atanmalıdır.
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Böylece yedek dizi, asıl dizinin tersi haline gelmiş olur. Ardından yedek diziyi 1-1 olacak
şekilde asıl diziye kopyalarsak, asıl dizi, önceki halinin tersi konumuna gelmiş olur.









Asıl dizinin 0. elemanına, yedek dizinin 0.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
7. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 1. elemanına, yedek dizinin 1.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
6. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 2. elemanına, yedek dizinin 2.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
5. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 3. elemanına, yedek dizinin 3.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
4. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 4. elemanına, yedek dizinin 4.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
3. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 5. elemanına, yedek dizinin 5.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
2. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 6. elemanına, yedek dizinin 6.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
1. elemanı) atanmalıdır
Asıl dizinin 7. elemanına, yedek dizinin 7.elemanı (yani aslında asıl dizinin ilk baştaki
0. elemanı) atanmalıdır

Bu işlemi gerçekleştirecek olan kod parçası aşağıda verilmiştir.
#include <stdio.h> #include <conio.h>
main()
{
char asil_dizi[8];
char yedek_dizi[8];
printf("Karakter dizinizi girin...\n");
gets(asil_dizi);
int i = 0;
while(i<8)
{
yedek_dizi[i] = asil_dizi[7-i];
i++;
}
i = 0;
while(i<8)
{
asil_dizi[i] = yedek_dizi[i];
i++;
}
i = 0;
while(i<8)
{
printf("Asil dizinin %d. elemani = %c'dir\n", i, asil_dizi[i]);
i++;
}
getch();
}
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Görüldüğü gibi burada öncelikle ilk dizi tanımlanmış, ardından yedek diziye bu dizinin terse
çevrilmiş hali kopyalanmıştır. Böylece yedek dizide asıl dizinin ters hali bulunmaktadır.
Ardaından asıl diziye, yedek dizi bire bir olacak şekilde kopyalanmıştır. Bu sayede asıl dizi
kendisinin tersi haline gelmiştir. endustri dizisi için bu program sonucunda oluşacak olan
durumlar sırasıyla Şekil 5.42 ve Şekil 5.43’te gösterilmiştir.

Şekil 7.42 : strrev benzerî program – Derleyici görüntüsü

Şekil 7.43 : strrev benzerî program – Ekran görüntüsü
Yedek diziler ve yedek değişkenler, bu program örneğinde olduğu gibi, asıl değerlerin
kaybolmadan üzerinde çeşitli değişikliklerin yapılmak istediği programlarda sıklıkla
kullanılırlar.
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Uygulamalar


Bir karakter dizisindeki a harflerinin miktarını sayan ve sonuç olarak bu harf sayısını
döndüren bir C programı yazın.



Bir karakter dizisindeki sesli harflerin kaç adet olduğunu belirleyen ve sonuç olarak bu
sayıyı döndüren bir C programı yazın.



Bir karakter dizisini kullanıcıdan alınan bir indise göre ikiye bölen ve bu iki parçayı
farklı karakter dizilerine yerleştiren bir C programı yazın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Bu bölümde C programlama dilinde karakter dizilerinin kullanımı, diğer türdeki
dizilerden farkları, sadece karakter dizileri üzerinde çalışabilen fonksiyonlar
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
char stringim[30]=”istanbuluniversitesi”;
printf(“%s”, stringim);
printf(“----”);
getch();
}
Sıradaki 3 soru, bu program parçası ile ilgilidir.
1) Bu programın ekran çıktısı ne olur?
a) i---b) i
---c) istanbuluniversitesi---d) istanbuluniversitesi
---e) istanbuluniversitesi
2) Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi satır, bu programdaki printf(“%s”, stringim);
satırı ile aynı işlevi gerçekleştirir?
a) puts(stringim);
b) puts(stringim[]);
c) puts(stringim[20]);
d) puts(stringim[21]);
e) puts(stringim[30]);
3) Bu programda %s özel işareti yardımıyla ekrana yazdırılan stringim ifadesine
strlen() fonksiyonu uygulandığında sonuç kaç çıkar?
a) 1
d) 30

b) 20
e) bilinemez

c) 21

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
char string1[20];
char string2[20];
printf(“Birinci stringi girin…”);
scanf(“%s”, string1);
printf(“Ikinci stringi girin…”);
scanf(“%s”, string2);
int sonuc = strcmp(string1, string2);
}
Sıradaki 2 soru bu program parçası ile ilgilidir.
226

4) Kullanıcı tarafından girilen hangi string çifti bu programda tanımlanan sonuc
değerini 0 yapar?
a) IsTANbul
b) istanbul
c) ISTANBUL
d) istanbuL
e) ankara

istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul

5) Bu programa, sonuc değişkeninin aldığı değere göre, ekrana yazılacak ifadeyi
belirleyen bir if yapısı eklenirse, aşağıdaki seçeneklerdeki hangi if yapısının eklenmesi
gerçeğe uygun olur?
a) if(sonuc = = 0)
else

printf(“stringler ayni”);
printf(“stringler farkli”);

b) if(sonuc = = 0)
else

printf(“stringler farkli”);
printf(“stringler ayni”);

c) if(sonuc = = 1)
else

printf(“stringler ayni”);
printf(“stringler farkli”);

d) if(sonuc = = 1)
else

printf(“stringler farkli”);
printf(“stringler ayni”);

e) if(sonuc > 0)
else

printf(“stringler ayni”);
printf(“stringler farkli”);

6) istanbul universitesi şeklindeki bir stringe strrev() fonksiyonu uygulanırsa sonuç ne
olur?
a) lubnatsi
c) lubnatsi isetisrevinu
e) lubnatsiuniversitesi

b) lubnatsi universitesi
d) lubnatsiisetisrevinu

Bir stringi tersine çeviren strrev() fonksiyonu ile aynı işlevi gören bir algoritma
aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır.
1
2
3
4
5

Stringin uzunluğu hesaplanır, n olarak adlandırılır
i = 0 atanır
i. İndisteki eleman yerine n-i-1 indisindeki eleman atanır
i 1 arttırılır
i<n ise 3. adıma gidilir, değilse algoritma bitmiş anlamına gelir

Sıradaki 3 soru bu algoritmaya göre sorulmuştur.
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7) Bu algoritma endustri stringine uygulanırsa sonuç ne olur?
a) endüstri
d) enduudne

b) irtsudne
e) enduirst

c) irsttsri

8) 16 elemanlı bir stringe bu algoritma uygulandığında, ortaya çıkan sonuç için
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Her karakterden çift sayıda bulunur.
b) Her karakterden tek sayıda bulunur.
c) Karakterlerin tek-çift olma durumu bilinemez.
d) Önceki metin ile sonraki metnin karakter sayısı farklı olur.
e) Önceki metin ile sonraki metnin karakter kümesi aynı olur.
9) Bu algoritmadaki hata, nereden kaynaklanmıştır?
a) Bu algoritmada bir hata bulunmamaktadır.
b) Girilen metnin tek sayıda karakter içermesinden
c) Girilen metnin çift sayıda karakter içermesinden
d) Hazır fonksiyon kullanılmamasından
e) Baştaki karakterlere, sondaki karakterler atanınca baştaki karakterlerin silinmesinden

10) Şekildeki ekran görüntüsü hangi string fonksiyonuna aittir?
a) strrev()
d) strcat()

b) strstr()
e) strcmp()

c) strchr()
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CEVAPLAR
1-c
2-a
3-b
4-b
5-a
6-c
7-c
8-a
9-e
10 - c
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8. İŞARETÇİLER (POINTERS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. İŞARETÇİLER (POINTERS)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


İşaretçi kelimesi ile aynı anlamda kullanılan diğer kelimeler nelerdir?



C dili dışında işaretçi mantığı bulunan programlama dili var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Statik dizilere göre daha esnek bir yapıya sahip olan dinamik dizilere giriş yapmak



İşaretçi kavramını öğrenmek



İşaretçi kavramının kullanılışını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
 İşaretçi, gösterici, dinamik dizi
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Giriş
Bu bölümün konusu C programlama dilini, diğer pek çok programlama dilinden
ayıran; diğer bir deyişle C programlama dilinde bulunduğu halde diğer pek çok programlama
dilinde bulunmayan işaretçiler (kimi zaman göstericiler olarak da anılır) konusudur.
İşaretçiler, pek çok kaynak tarafından C programlama dilinin oldukça avantajlı
yanlarından biri olarak gösterilir. Çünkü işaretçiler sayesinde dizi işlemleri daha kolay ve
esnek bir biçimde yapılabilir, özel birer dizi tipi olan karakter dizileri üzerindeki işlemler
kolayca gerçekleştirilebilir, dosyalara erişim sağlanabilir vs işlemler yapılabilir.
Bu bölümde ve bir sonraki bölüm olan 9. bölümde işaretçiler konusu ele alınmıştır.
Bu bölümde daha çok, işaretçinin anlamı, nerelerde hangi amaçla kullanıldığı gibi konular
üzerinde durulmuş; 9. bölümde ise işaretçi ile ilgili daha ileri seviye uygulamalar ve dinamik
bellek yönetimi ele alınmıştır.
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8. İŞARETÇİLER
Bu bölüme kadar C programlama dili ile ilgili olarak işlediğimiz bölümlerde
değişkenlerin bir programlama dilinde ne kadar önemli kavramlar olduğunu pek çok kez ifade
etmiştik. Değişkenler bilgisayarın hafızasında bir yer saklayan, bir adrese sahip olan ve bir
bilgisayar programındaki verileri içeren, bu veriler üzerinde işlemler yapılmasını sağlayan
özelleşmiş yapılardı. Değişkenlerin sahip olduğu tüm özellikler, yani değişken adı, değişken
türü, değişken boyutu gibi kavramların hepsi önceki bölümlerde ayrıntılı bir biçimde
incelenmişti. Bunun yanısıra değişkenlerin adresi kavramından da bahsedilmişti. Bu bölümde
değişkenlerin adresleri üzerinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır çünkü işaretçiler,
değişkenlerin adres özelliğine hitap eden bir konudur.
Bu bölüme kadar işlenen değişkenlerin türleri olarak 2 adet tür olabileceği ifade
edilmişti ve bunlar sayısal türler ve metinsel türler olarak sınıflandırılmıştı. Hatırlayacağınız
üzere sayısal türler olarak short, int, long, float, double gibi türler kullanılabilirken, metinsel
türler olarak da char türü kullanılmakta idi. Bu bölümde daha önceki hiçbir bölümde
görmediğimiz yeni bir değişken türü ile karşı karşıyayız. Adres türü. Bu ne demek diye
soracak olursanız bir değişkenin adresinin bir başka değişkende saklanması olarak ifade
edebiliriz. Klasik programlarda değişkenlerin adresleri programcıya gerekli olmayabilir ancak
bir programı daha efektif bir şekilde kullanabilmek, çeşitli dizi ve dosya işlemleri
yaptırabilmek için adreslere ihtiyacımız olacaktır. İşte bu adresleri tutan değişkenlere işaretçi
denir.
İşaretçi, bir değişkenin adresini tuttuğuna göre, her türdeki değişkenin adresini
tutabilir. Buna göre short, int, long, float, double, char türlerinde işaretçi tanımlamak mümkün
olur. Bu tanımlama yalnızca işaretçinin adresini tuttuğu değişkenin türünü ifade etmektedir,
yoksa değişkenin kendisinin türü işaretçi türüdür. İşaretçilerin biraz karışık ve anlaşılması zor
bir konu olduğu bilinmektedir. Bu yüzden işaretçileri anlatırken bol bol örnek kullanmakta
fayda vardır. Ancak buna geçmeden önce adres kavramını bir kez daha hatırlamakta ve
üzerinde konuşmakta fayda vardır.
Nasıl ki bir şehirde bulunan her evin (binlerce, yüzbinlerce de olsa) belli bir adresi
varsa bilgisayar belleğinde her hücrenin (göz olarak da adlandırılır) bir adresi bulunmaktadır.
Bu iki durumun pek çok benzer yanları bulunmaktadır. Örneğin her evin adresi çeşitli sayı ve
ibarelerden oluşur; aynı şekilde hücrelerin adresleri de sayılardan oluşur; her evin adresi tektir
yani uniktir; aynı şekilde hücrelerin adresleri de uniktir. Bazı apartman ya da dükkanlar tek
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bir eleman olmalarına rağmen adres olarak 1’den fazla numarayı kapsarlar aynı şekilde
bilgisayar belleğinde de bazı elemanlar tek bir hücre kaplarken bazıları 2, 4 ya da 8 hücre
kaplayabilir. Bir sokağa yeni bir apartman yapıldığından nasıl ki hemen ona yeni adresler
verilirse, bir bilgisayar programında yeni bir değişken tanımlandığında da ona hemen yeni bir
adres ve hücre (gerektiği kadar) ayrılır, tahsis edilir.
Bir değişken türünün kapladığı değer, bilgisayarda kullanılan sisteme göre farklılık
göstermektedir. Biz örneklerimizde karakter (char) 1 bayt, tamsayı (integer) 2 bayt ve kayan
noktalı sayı (float) 4 bayt olarak alalım ve bir C programında aşağıdaki gibi bir bellek
tanımlama işleminin yapıldığını farz edelim.
int yas = 25;
float boy = 1,64;
float kilo = 68,6;
char cins = ‘K’;
Burada yas isimli değişkenin bellekte 1281 adlı adres gözünde olduğunu ve diğer
değişkenlerin de sıralı bir biçimde yerleştirildiklerini varsayalım. Buna göre diğer
değişkenlerin yerleştikleri adresler şu şekilde olur :
yas isimli değişken int türünde olduğundan (2 bellek gözü) 1281 ve 1282 numaralı
bellek gözlerini işgal edecektir.
boy isimli değişken float türünde olduğundan (4 bellek gözü) 1283, 1284, 1285 ve
1286 numaralı bellek gözlerini işgal edecektir.
kilo isimli değişken float türünde olduğundan (4 bellek gözü) 1287, 1288, 1289 ve
128A (adresler16’lık tabanda yazılır, 16’lık tabanda 9’dan sonra A gelmektedir) gözlerini
işgal edecektir.
cins isimli değişken char türünde olduğundan (1 bellek gözü) 128B gözünü işgal
edecektir.
Bu değişkenler adreslere yerleştikten sonra çeşitli ilk değerler verilebilir. Örneğin
burada da görüldüğü gibi yas değişkenine 25, boy değişkenine 1,64, kilo değişkenine 68,6 ve
cins değişkenine K değeri verilmiştir. Bundan sonra ne zaman bu değişkenlere ve değerlere
ulaşılmak istense adreslerine bakmadan değişkeni kullanma şansımız olur. Çünkü program bu
değişkenlerin hangi adres gözlerinde olduğunu, biz çağırmasak da ya da belirtmesek de bilir.
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Burada belirtmemiz gereken diğer bir nokta, her değişkenin 1’den fazla adres gözü işgal etse
bile tek bir adres ile (başlangıç adresi) temsil edildiğidir.
Örneğin buradaki boy ve kilo değişkenleri 4’er bellek gözü işgal etmelerine karşın bu
adres gözlerinin ilk değerleri ile temsil edilirler.
Her değişkenin belli bir bellek adresinde saklanmasına örtük (implicit) adresleme
denir. İkinci bir yöntem ise işaretçi değişken kullanılarak, işaretçilere verilen yerine, verilerin
bellekte saklandığı bellek hücrelerinin başlangıç adresleri atanmasıdır.
Bu yönteme ise açık (explicit) adresleme denir. Örneğin kilo = 68,6; atamasını açık
adresleme yöntemi ile yapalım. Bunun için kilo değişkenine ek olarak bu değişkenin adresinin
tutulacağı bir işaretçi değişkeni tanımlamamız gerekir. Bu durum aşağıda gösterilmiştir.
float kilo ;
float *kilo_adresi;
İşaretçiler * (yıldız) işareti kullanılarak tanımlanırlar. İşaretçiler, adresini tutacakları
değişken ile aynı türde olmalıdır. Örneğin burada float değişken türü kullanıldığından, bu
durum adreste saklanan verinin float türünde yani tek duyarlı kayan noktalı sayı olduğunu
gösterir. Tanımlama bu şekilde yapıldığından adreste başka türde bir veri tutulamaz.
Bu işlemin açık adresleme ile yapılması, toplamda 4 adımda gerçekleştirilir. Tablo
8.1’de açık adresleme işlemi adımları ifade edilmiştir.
Tablo 8.1 : Açık Adresleme Adımları
float kilo;

Değişkeninin kendisinin, yani kilo değişkeninin tanımlanması
işleminin yapıldığı satırdır.

float *kilo_adresi;

Değişkeninin adresini tutacak olan işaretçinin tanımlanması
işleminin

yapıldığı

satırdır.

Adres

tutacak

bir

değişken

olduğundan isminin uygun olması açısından kilo_adresi şeklinde
bir isim verilmiştir.
kilo_adresi = &kilo;

kilo_adresi

isimli

değişkenin,

kilo

değişkeninin

adresini

tutacağını ifade eden satırdır.
*kilo_adresi = 68,6;

kilo_adresi değişkeninin adresini tuttuğu değişkenin, (ki o

veya kilo = 68,6;

değişken kilo şeklinde ifade edilmektedir) değerinin 68,6 olarak
verilmesi işleminin gerçekleştirildiği satırdır.
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İşaretçiler konusunda iki adet işaret kullanılmaktadır. Bunlardan * işareti, işaretçiyi,
yani değişkeninin adresini tutan değişkeni tanımlamaktadır.

& işareti ise, işaretçiye,

değişkenin adresini atama işlemini gerçekleştirmektedir. Yani * işaretini gördüğümüzde onun,
bir değişkenin işaretçisini tanımlama işlemi olduğunu; & işaretini gördüğümüzde ise onun bir
adresi o değişkene atama işlemi olduğunu anlamalıyız. Bu durum, aslında her değişken
tanımlamasında gerçekleşen bir durumdur, çünkü her değişken tanımlamasında, değişkenin
adresi atanır, sonra o adrese değişkenin değeri atanır ve işlem bu şekilde devam eder. Ancak
genelde tabi ki bilgisayar programlarında bu tip bir adresleme değil, örtük yani gizli
adresleme kullanılır. Örtük adreslemede klasik değişken tanımlama ve değişkene ilk değer
verme yöntemleri kullanılmıştır. Tablo 8.2’de örtük adreslemenin adımları ifade edilmiştir.
Tablo 8.2 : Örtük Adresleme Adımları
float kilo;

Değişken

tanımlamasının

yapıldığı

satırdır.

Bu

tanımlama

yapıldığında arka tarafta, bilgisayar belleğinde uygun miktarda
belek gözü, adres olmak üzere kilo değişkeni için tahsis edilir.
Tanımlanan değişkene ilk değer atama işleminin gerçekleştirildiği

kilo = 68,6;

satırdır. Arka planda gerçekleşen adres tanımlama işlemlerinin
burada görünmesine gerek yoktur.
Görüldüğü gibi açık adreslemede 4 adım gerekirken, örtük adreslemede 2 adım yeterli olur.
Tablo 8.3’te açık adresleme adımları ile örtük adresleme adımları karşılaştırılmıştır.
Tablo 8.3 : Açık Adresleme Adımları ile Örtük Adresleme Adımları Karşılaştırılması
Açık Adresleme
float kilo;

Örtük Adresleme
float kilo;

float *kilo_adresi;
kilo = 68,6;
kilo_adresi = &kilo;
*kilo_adresi = 68,6;
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Bu noktaya gelindiğinde işaretçi kavramının ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi durumlarda
kullanılacağı gibi soruların cevabının anlaşılmış olduğunu düşünmekteyiz. Tabi bunları çeşitli
işlem ve uygulamalarda desteklemekte fayda vardır.
Her işaretçi aynı zamanda bir değişken olduğundani mantık olarak, değişkenler
üzerinde yapılabilen tüm işlemlerin işaretçiler üzerinde de yapılması gerekmektedir. Bu
işlemler neler olabilir diye düşünecek olursak çeşitli matematiksel işlemler (toplama, çıkarma,
çarpma, bölme, üs alma, mod alma, hazır matematiksel fonksiyonların uygulanaması), çıkış
fonksiyonları kullanarak ekrana yazdırma ya da bazı hazır fonksiyonlar olabilir. Örneğin
printf kullanarak bir işaretçi değişkenin içeriğini yazdırabilir miyiz? Yazdırabilirsek nasıl
yazdırırız?
Bir işaretçinin onaltılı değer cinsinden bellekteki adresini görmek için printf()
komutunun içerisinde %p sembolü kullanılır. Pointer (işaretçi) kelimesinin baş harfi olan p,
printf içerisinde işaretçi değerinin yazdırılmasını sağlar. Şimdi birer C programı ile açık ve
örtük adreslemenin printf ile nasıl yapıldığını inceleyelim.
Bu işlem için toplam 2 adet C programı kullanalım. Bunlardan ilki, örtük yani diğer
deyişle, programlarımızda genel olarak kullandığımız klasik adresleme şeklinde olsun. Diğeri
yani ikincisi ise normalde pek kullanmadığımız açık adresleme şeklinde olsun. Buna göre kilo
değişkeninin örtük adresleme ile ifade edildiği ve değerinin ekrana yazdırıldığı bir program
aşağıdaki gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float kilo ;
kilo = 58;
printf(“kilo degiskeninde saklanan sayi = %f\n”, kilo);
return 0;
}
Bu oldukça basit bir örnek olmuştur. float türünde bir değişken tanımlanarak bu değişkene,
program içerisinde bir değer atanmıştır. Programın derleyicideki görüntüsü ve programın
çalışması sonucunda ekranda oluşacak olan görüntüler sırasıyla Şekil 8.1 ve Şekil 8.2’de
verilmiştir.
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Şekil 8.1 : Program 1 – Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.2 : Program 1 – Ekran Görüntüsü
Bu programın kullanıcıdan değerin alındığı daha uygun bir hali aşağıda verilmiştir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float kilo ;
printf("Kac kilosunuz?...\n");
scanf("%f",&kilo);
printf("kilo degiskeninde saklanan sayi = %f\n", kilo);
getch();
return 0;
}
Programın derleyicideki görüntüsü ve programın çalışması sonucunda ekranda oluşacak olan
görüntüler sırasıyla Şekil 8.3 ve Şekil 8.4’te verilmiştir.
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Şekil 8.3 : Program 2 – Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.4 : Program 2 – Ekran Görüntüsü
Bu iki program örtük adresleme kullanılarak yazılmıştır. Görüldüğü gibi bir kilo değişkeni
tanımlanmış ve değişkenin adreslemesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Şimdi
benzerî bir örneği açık adresleme ile yapalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
float kilo;
float *kilo_adresi;
kilo_adresi = &kilo;
printf("Kac kilosunuz?...\n");
scanf("%f",&kilo);
printf(“kilo degiskeninin adresi %p\n”, &kilo);
printf(“kilo degiskeninde saklanan sayi %f\n”, kilo);
printf(“kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adres %p\n”, &kilo_adresi);
printf(“kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adresteki sayi %f\n”, *kilo_adresi);
getch();
return 0;
}
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Bu kod parçası ile bir önceki kod parçası arasında çeşitli benzerlikler bulunmaktadır.
Bunlar kilo isminde float türünde bir değişkenin tanımlanması, bu değişkenin değerinin
kullanıcıdan alınmasıdır. Farklı olan değişkenin adresini tutacak bir başka değişkenin
tanımlanmış olmasıdır.
Program parçasında 4 adet printf fonksiyonu bulunmaktadır. Bu printf fonksiyonları
sırasıyla kilo değişkeninin adresini, kilo değişkeninde saklanan sayıyı, kilo_adresi ismini
verdiğimiz işaretçinin tuttuğu adres değerini ve kilo_adresi işaretçisinin tuttuğu adresteki
sayıyı yazdıracaktır. Peki bunlar ne anlama gelmektedir ve nasıl yazdırılmıştır, bunları
ayrıntılı bir biçimde inceleyelim.
kilo degiskeninin adresi : Bu açıklama aslında yeterince açıktır. float türünde ve kilo isminde
tanımlanmış olan değişkenin adresinin kaç olduğunu ekranda yazdırmak istediğimizde bu tip
bir yazım şekli kullanmalıyız. Bu değişken, printf fonksiyonu içerisinde %p ile gösterilmiştir.
Çünkü bu değişken bir işaretçi ifade etmektedir. Gösterdiği değer de kilo değişkeninin adresi
olarak ifade edeceğimiz &kilo değeridir.
kilo degiskeninde saklanan sayi : Bu açıklama kilo değişkeninde saklanan sayıyı yani diğer
bir deyişle kilo değişkeninin içerdiği değeri ifade etmektedir. Bu, klasik bir değişken içeriği
yazım şeklidir. %f sembolü kullanılarak kilo değişkeninin içeriği yazdırılmıştır.
kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adres : kilo_adresi değişkeni, kilo değişkeninin adresini tutan
bir işaretçidir ve bunun içeriği %p sembolü kullanılarak yazdırılmıştır. İşaretçinin içerdiği
değer değil, adresi yazdırılmak istendiğinden & operatörü kullanılmış ve kilo_adresi
değişkeninin adresi bu şekilde yazdırılmıştır.
kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adresteki sayi

: Bu ifade, esasında kilo değişkeninin

içerisindeki değeri ifade etmektedir. Bu açıdan %f sembolü kullanılmıştır ve * operatörü ile
kilo_adresi değişkeninin içeriği yazdırılmıştır.
Programın derleyici görünümü Şekil 8.5’te, programın çalışması halinde ekrana çıkacak olan
ekran ise Şekil 8.6’da gösterilmiştir.
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Şekil 8.5 : Program 3 - Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.6 : Program 3 - Ekran Görüntüsü
Görüldüğü gibi yazdırılan birinci ve üçüncü elemanlar yani kilo degiskeninin adresi ve
kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adresteki sayi, 0028FF44 şeklindeki bir adres değerini
tutmaktadır; benzer şekilde ikinci ve dördüncü elemanlar yani kilo degiskeninde saklanan sayi
ve kilo_adresi isaretcisinin tuttugu adresteki sayi, kullanıcı tarafından kilo değişkenine girilen
değeri yani 58’i tutmaktadır.
Bu programda kilo değişkenine atanan sayının görüntülenmesinin yanında kilo değişkeninin
tutulduğu bellek adresi ile de ilgilenilmiştir ; yani işaretçi kullanılmıştır.
Programı yakından incelediğmizde kilo ve *kilo_adresi değişkenlerinin tek duyarlı kayan
noktalı sayı olarak tanımlandığını görürüz. *kilo_adresi değişkeninin başında * işareti vardır,
bu * işareti kullanılarak kilo_adresi değişkeni işaretçi olarak belirtilmiştir. kilo_adresi = &kilo
deyimi ile de kilo değişkeninin adresi kilo_adresi değişkenine yüklenmiştir.
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Şimdi buna benzer bir program daha yazalım, burada da gene aynı şekilde kullanıcıdan alınan
bir değer olsun ve bu değerin adresi, kendisi, işaretçisi gibi elemanları yazdıralım. Önceki
elemandan farklı olarak buradaki değişken int (tamsayı) türünde olsun.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int a;
int *adres;
adres = &a;
printf(“Bir tamsayi giriniz…\n”);
scanf(“%d”, &a);
printf(“a degiskeninin adresi %p\n”, &a);
printf(“a degiskeninde saklanan sayi %d\n”, a);
printf(“adres isaretcisinin tuttugu adres %p\n”, adres);
printf(“adres isaretcisinin tuttugu adresteki sayi %d\n”, *adres);
getch();
return 0;
}
Program parçasında 4 adet printf fonksiyonu bulunmaktadır. Bu printf fonksiyonları sırasıyla
a değişkeninin adresini, a değişkeninde saklanan sayıyı, adres ismini verdiğimiz işaretçinin
tuttuğu adres değerini ve adres işaretçisinin tuttuğu adresteki sayıyı yazdıracaktır. Peki bunlar
ne anlama gelmektedir ve nasıl yazdırılmıştır, bunları ayrıntılı bir biçimde inceleyelim.
a degiskeninin adresi : Bu açıklama aslında yeterince açıktır. int türünde ve a isminde
tanımlanmış olan değişkenin adresinin kaç olduğunu ekranda yazdırmak istediğimizde bu tip
bir yazım şekli kullanmalıyız. Bu değişken, printf fonksiyonu içerisinde %p ile gösterilmiştir.
Çünkü bu değişken bir işaretçi ifade etmektedir. Gösterdiği değer de a değişkeninin adresi
olarak ifade edeceğimiz &a değeridir.
a degiskeninde saklanan sayi : Bu açıklama a değişkeninde saklanan sayıyı yani diğer bir
deyişle a değişkeninin içerdiği değeri ifade etmektedir. Bu, klasik bir değişken içeriği yazım
şeklidir. %f sembolü kullanılarak a değişkeninin içeriği yazdırılmıştır.
adres isaretcisinin tuttugu adres : adres değişkeni, a değişkeninin adresini tutan bir işaretçidir
ve bunun içeriği %p sembolü kullanılarak yazdırılmıştır. İşaretçinin içerdiği değer değil,
adresi yazdırılmak istendiğinden & operatörü kullanılmış ve adres değişkeninin adresi bu
şekilde yazdırılmıştır.
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adres isaretcisinin tuttugu adresteki sayi : Bu ifade, esasında a değişkeninin içerisindeki
değeri ifade etmektedir. Bu açıdan %f sembolü kullanılmıştır ve * operatörü ile adres
değişkeninin içeriği yazdırılmıştır.
Programın derleyici görünümü Şekil 8.7’de, programın çalışması halinde ekrana çıkacak olan
ekran ise Şekil 8.8’de gösterilmiştir.

Şekil 8.7 : Program 4 - Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.8 : Program 4 - Ekran Görüntüsü
Görüldüğü gibi yazdırılan birinci ve üçüncü elemanlar yani a degiskeninin adresi ve adres
isaretcisinin tuttugu adresteki sayi, 0028FF44 şeklindeki bir adres değerini tutmaktadır;
benzer şekilde ikinci ve dördüncü elemanlar yani a degiskeninde saklanan sayi ve adres
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isaretcisinin tuttugu adresteki sayi, kullanıcı tarafından a değişkenine girilen değeri yani 10’u
tutmaktadır.

Bu programda a değişkenine atanan sayının görüntülenmesinin yanında a

değişkeninin tutulduğu bellek adresi ile de ilgilenilmiştir ;

yani işaretçi kullanılmıştır.

Programı yakından incelediğmizde a ve *adres değişkenlerinin tamsayı olarak tanımlandığını
görürüz. *adres değişkeninin başında * işareti vardır, bu * işareti kullanılarak adres değişkeni
işaretçi olarak belirtilmiştir. adres = &a deyimi ile de a değişkeninin adresi adres değişkenine
yüklenmiştir. Şimdi biraz daha karmaşık bir programı ele alarak adım adım inceleyelim.

1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 int main()
4{
5 int km, mesafe, gecici;
6 int *adres;
7 mesafe = 85;
8 km = 45;
9 adres = &km;
10 gecici = *adres;
11 printf(“int adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n”, gecici);
12 adres = &mesafe;
13 gecici = *adres;
14 printf(“int adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n”, gecici);
15 getch();
16 return 0;
17 }
1. ve 2. satır : Kütüphane dosyaları eklenmiştir.
3. satır : main fonksiyonunun eklenmiştir
4. satır : main fonksiyonu bloğunun açma işareti bulunmaktadır.
5. satır : Her biri int türünde ve hiçbirinin ilk değeri olmayan km, mesafe ve gecici isminde 3
adet değişken tanımlanmıştır.
6. satır : int türünde bir işaretçinin tanımlandığı kısımdır. İşaretçinin adı adres şeklinde
verilmiştir.
7. satır : mesafe ismindeki, int türündeki değişkene 85 şeklinde bir değer atanmıştır.
8. satır : km ismindeki, int türündeki değişkene 45 şeklinde bir değer atanmıştır.
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9. satır : adres ismindeki, işaretçi türündeki değişkene, km ismindeki değişkenin adresi
atanmıştır.
10. satır : gecici ismindeki, int türündeki değişkene, adres isimli işaretçi türündeki değişkenin
içerdiği değer atanmıştır.
11.satır : Bir printf fonksiyonunun gerçekleştirildiği bir satırdır. Bu printf fonksiyonunda, int
adresinde belirtilen değer yazdırılmak istenmiştir. Bu değer, bir önceki satırda gecici
değişkenine aktarıldığından gecici değişkeninin içeriği yazdırılmaktadır.
12. satır : adres ismindeki, işaretçi türündeki değişkene, mesafe ismindeki değişkenin adresi
atanmıştır. 9. satırın benzeridir.
13. satır : gecici ismindeki, int türündeki değişkene, adres isimli işaretçi türündeki değişkenin
içerdiği değer atanmıştır. 10. satırın benzeridir.
14. satır : Bir printf fonksiyonunun gerçekleştirildiği bir satırdır. Bu printf fonksiyonunda, int
adresinde belirtilen değer yazdırılmak istenmiştir. Bu değer, bir önceki satırda gecici
değişkenine aktarıldığından gecici değişkeninin içeriği yazdırılmaktadır.
15.satır : Hemen her C programında kullanıldığı gibi, yazılanların ekranda kalması amacıyla
getch() komutu kullanılmaktadır.
16. satır : Bu programda main fonksiyonu int türünde tanımlanmıştır. Buna göre main
fonksiyonunun bir tamsayı değeri döndürmesi gerekmektedir. Bu satırda bu işlem
gerçekleştirilmiştir.
17. satır : main fonksiyonu bloğunun kapama işaretinin bulunduğu kısımdır.
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 8.9’da, programın çalışması sonucunda ekranda
ortaya çıkacak olan görüntü ise Şekil 8.10’da verilmiştir. Şekillerden sonra bu programdaki
printf fonksiyonlarının miktarlarını biraz arttıralım ve çeşitli farklı elemanların değerlerini
yazdıralım.
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Şekil 8.9 : Program 5 - Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.10 : Program 5 - Ekran Görüntüsü
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 int main()
4{
5 int km, mesafe, gecici;
6 int *adres;
7 mesafe = 85;
8 km = 45;
9 adres = &km;
10 gecici = *adres;
11 printf("km degiskeninin adresi %p\n\n", adres);
12 printf("km degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici);
13 adres = &mesafe;
14 gecici = *adres;
15 printf("mesafe degiskeninin adresi %p\n\n", adres);
16 printf("mesafe degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici);
17 getch();
18 return 0;
19 }
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Bu programda yapılan işlemler, bir önceki programla ile aynıdır, yalnızca bazı printf
fonksiyonu farklılıkları bulunmaktadır. 11., 12., 15. ve 16. satırlardaki printf fonksiyonu
satırlarını inceleyelim.
11 printf("km degiskeninin adresi %p\n\n", adres);
12 printf("km degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici);
15 printf("mesafe degiskeninin adresi %p\n\n", adres);
16 printf("mesafe degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici);
11

printf("km degiskeninin adresi %p\n\n", adres); satırında km isimli, int türündeki

değişkenin adresi yazdırılmak istenmektedir. Bu değer, programda halihazırda adres adlı
değişkende tutulmaktadır. Bu açıdan yazdırılacak olan değişken, adres değişkeni; yazdırma
şekli de %p’dir. Çünkü bu değişken bir işaretçi mesajını ifade etmektedir. Buna göre ekranda
km değişkeninin bellekteki adresi olan 0028FF44 değeri yazdırılmıştır.
12 printf("km degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici); Bir önceki
programda benzerî bir satır bulunmaktadır. Bu satır, km isimli, int türündeki değişkenin adresi
tarafından işaret edilen değeri yazdırmak istemektedir. Yani aslında km değişkeninin içeriğini
yazdırmak istemektedir. Buna göre, ekranda km değişkeninin içeriği olan 85 değeri
yazdırılmıştır.
15 printf("mesafe degiskeninin adresi %p\n\n", adres); satırında mesafe isimli, int türündeki
değişkenin adresi yazdırılmak istenmektedir. Bu değer, programda halihazırda adres adlı
değişkende tutulmaktadır (programda bu noktaya gelindiğinde adres değişkeni artık km
değişkeninin değil mesafe değişkeninin adres değerini tutmaktadır). Bu açıdan yazdırılacak
olan değişken, adres değişkeni; yazdırma şekli de %p’dir. Çünkü bu değişken bir işaretçi
mesajını ifade etmektedir. Buna göre ekranda mesafe değişkeninin bellekteki adresi olan
0028FF40 değeri yazdırılmıştır.
16

printf("mesafe degiskeninin adresi tarafindan isaret edilen deger %d\n\n", gecici);

Bir önceki programda benzerî bir satır bulunmaktadır. Bu satır, mesafe isimli, int türündeki
değişkenin adresi tarafından işaret edilen değeri yazdırmak istemektedir. Yani aslında mesafe
değişkeninin içeriğini yazdırmak istemektedir. Buna göre, ekranda mesafe değişkeninin
içeriği olan 45 değeri yazdırılmıştır.
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Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 8.11’de, programın çalışması sonucunda ekranda
ortaya çıkacak olan görüntü ise Şekil 8.12’de verilmiştir.

Şekil 8.11 : Program 6 - Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.12 : Program 6 - Ekran Görüntüsü
Şu ana kadar incelediğimiz işaretçiler int ya da float gibi sayısal değişken türlerini ifade eden
işaretçilerdi. İşaretçilerin diğer bir kullanım alanı ise stringler yani karakter dizileridir.
İşaretçiler stringlere erişmek için de kullanılabilirler ve direkt olarak stringler gibi işlem
görürler.
Aşağıda bununla ilgili bir program örneği görülmektedir.
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
char *isaretci;
isaretci = (“Bu bir karakter dizisi denemesidir…”);
printf(“%s \n”, isaretci);
getch();
}
Burada char türünde, isaretci isminde bir işaretçi verilmiştir. Ardından bu işaretçiye, klasik bir
karakter dizisinde olduğu gibi bir karakter dizisi atanmıştır ve bu atanan değer ekranda
yazdırılmıştır. Görüldüğü gibi karakter dizisi olması için herhangi bir dizi tanımlaması, dizi
uzunluğu belirtilmesi yapılmamasına rağmen, işaretçi, tek bir karakter gibi değil; karakter
dizisi gibi davranmıştır.
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 8.13’te, programın çalışması sonucunda ekranda
ortaya çıkacak olan görüntü ise Şekil 8.14’te verilmiştir.

Şekil 8.13 : Program 7 - Derleyici Görüntüsü

Şekil 8.14 : Program 7 - Ekran Görüntüsü

252

Bir işaretçi, bu şekilde, bir karakter dizisi için kullanıldığında, *isaretçi bildirimi ile isaretci
için bir yer tahsisi gerçekleştirilir. Programın gövdesindeki ilk ifade bir katar için yer ayırır
ve katarın ilk karakter adresinin değerinde işaretçiye başlatır. Karakter dizileri ile işaretçiler
arasında dikkat edilmesi gereken başka hususlar da bulunmaktadır. Şimdi bunları, karakter
dizilerinin özelliklerini de hatırlatarak inceleyelim. Karakter dizileri bazı özellikleri ile diğer
türdeki dizilerden ayrılmaktaydı. Örneğin karakter dizileri, boş karakter (null character “\0”)
ile sonlandırılmaktadır. Karakter dizileri farklı şekillerde tanımlanabilir. Bunlar dizi ve
işaretçi şeklinde olabilir. Dizi biçiminde katarı tanımlamak ve saklamak için sabit genişlikte
bir karakter (char) dizisi bildiriminde bulunulur. Bu yöntemi önceki konularda kullanmıştık.
Aşağıdaki gibi çeşitli tanımlamalar sözkonusu idi.
char dizi[8];
dizi = {‘M’,’e’, ‘r’,’h’, ‘a’, ‘b’, ‘a’};
char dizi[8];
dizi = {“Merhaba”};
char dizi[ ] = ”Merhaba” ;
Bu üç tanımlama birbirinin aynı anlama gelmektedir. Birinci tanımlamada karakter dizisinin
uzunluğu sabit bir sayı ile (8) belirtilmiştir, daha sonra da elemanlar tek tek verilmiştir. İkinci
tanımlamada aynı şekilde karakter dizisinin uzunluğu gene sabit bir sayı ile (8) belirtilmiştir,
burada elemanlar toplu bir şekilde, tek bir kelime şeklinde verilmiştir. Son tanımlamada ise
karakter dizisinin uzunluğu sabit bir sayı ile verilmemiştir, bunun yerine ilk değer olarak
atanan değerden bilgisayar belleğinin dizi uzunluğunu elde etmesi beklenmiştir. Burada
bellek, Merhaba katarının saklanması için derleyici kendiliğinden 8 baytlık yer ayırır, 7 bayt
karakter katarı için, diğer 1 bayt da boş karakter (null character “\0”) için ayrılmıştır.
Her karakter dizisi bildiriminden sonra olduğu gibi, burada da C derleyicisi dizi[]’yi ilk dizi
elemanının adresinin saklayan değişken olarak tanır. Yani

dizi = &dizi[0] olur. Dizilerde,

dizinin bir sonraki elemanını bulmak için ++dizi veya dizi = dizi+1 gibi bir işlem
kullanamazsınız. Dizi ismi sabittir ve dizinin ilk elemanının adresini saklar. Diğer bir
söyleyişle dizi genişliği sabitlenmiş ve derleme süresinde belirlenen bir bellek bölgesinde
saklanmıştır. dizi sabiti dizinin ilk elemanını gösteren işaretçi için saklama yeridir. İkinci
seçenek, diziyi işaretçi kullanarak aşağıdaki şekilde bildirilmektedir.
char *dizi = “Merhaba”
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Yine burada, önceden olduğu gibi C bunu 7 elemanlı bir dizi olarak saklayacaktır. Ek olarak
C derleyicisi, dizi değişkeni için 8. depolama yerini de ayırır. Karakter katarına ait işaretçi
artık bir değişkendir ve program tarafından istendiği şekilde değiştirilebilir. Bu değişkende
şimdi arttırma ve eksiltme işlemcilerini de katar çıktısı almak için kullanabilirsiniz.
while (*(dizi)!=’\0’)
putchar(*(dizi++));
şeklindeki bir kod parçası, dizinin sonuna gelinceye kadar tüm elemanlarını yazdır anlamına
gelmektedir. Tüm kod şu şekilde yazılabilir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
char *dizi = "Merhaba";
while (*(dizi)!='\0')
{
putchar(*(dizi++));
printf("\n");
}
getch();
}
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 8.15’te, programın çalışması sonucunda ekranda
ortaya çıkacak olan görüntü ise Şekil 8.16’da verilmiştir.

Şekil 8.15 : Program 8 - Derleyici Görüntüsü
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Şekil 8.16 : Program 8 - Ekran Görüntüsü
Aşağıda dizi biçimi ve işaretçi biçimi kullanılarak yazılmış iki ayrı program örneği
verilmiştir.
Dizi biçimi :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
static char dizi_blg[ ]=”Merhaba”;
int diz = 0;
clrscr();
for(diz = 0; diz<7; diz++)
putchar(*(dizi_blg + diz)); putchar(“\n”);
return 0;
}
Merhaba
Programda dizi_blg[ ] değişkeni dizi biçiminde tanımlanmış ve ilk değer olarak Merhaba
katarı atanmıştır. Ardından 7 adımlı for() döngüsü kurularak putchar() fonksiyonu ile
dizi_blg[ ] değişkeninde bulunan harfler sırasıyla birer birer yazdırılmıştır.

İşaretçi biçimi :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
char *isr_blg = “Merhaba”;
int diz = 0;
clrscr();
for(diz = 0; diz<7; diz++)
putchar(*(isr_blg + diz));
putchar(“\n”);
return 0;
}
Bu programda *isr_blg = “Merhaba”; satırı ile isr_blg işaretçi olarak tanımlanmıştır.
Ardından önceki programda olduğu gibi 7 adımlı for() döngüsü kurularak putchar()
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fonksiyonu ile *isr_blg işaretçi değişkeninde bulunan harfler sırasıyla birer birer
yazdırılmıştır.
Örnek programların ortak yanı arttırım ifadesinin kullanılmamasıdır. Döngü ile değişkende
bulunan harfler birer birer sırayla yazdırılmuştır. İlk örnekte dizi biçimi kullanılmış, ikinci
örnekte ise işaretçi biçimi kullanılmıştır. Şimdi her iki programda da artırım ifadesi kullanıp
sonucun ne olacağını görelim.
Dizi biçimi (arttırımlı)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
static char dizi_blg[ ] = “Merhaba”;
int liste = 0;
clrscr();
while(*(dizi_blg)!=’\0’)
putchar(*(dizi_blg++));
return 0;
}

Bu programı çalıştırdığınızda;
Error : Lvalue required in function main
şeklinde hata iletisi verecektir. Çünkü programın ilk satırında
char dizi_blg[ ];
tanımlaması yaparak aşağıda olduğu gibi dizi_blg değişkenini dizi_blg değişkeninin başlangıç
adresini tutan sabit olarak tanıtmış olduk.
dizi_blg = = & dizi_blg[0]
Artık derleyici dizi_blg’yi sabit olarak tanımaktadır. Sabitlerde programcı tarafından
değiştirilemez. Oysa biz programdaki
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putchar (*(dizi_blg ++));
satırı ile dizi_blg sabitinin değerini artırmak yani değiştirmek istedik, tabii ki derleyici buna
izin vermez. Bunun sonucunda hata iletisi verir.
Daha önce de belirtildiği gibi yukarıda gösterilen artırım *(dizi_blg ++) ifadesinin bulunduğu
satırın çalışması için dizi değişkenin işaretçi olarak tanımlanması gerekir. Aşağıdaki örnekte
böyle bir program görülmektedir.
İşaretçi biçimi (arttırımlı)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
static char *isr_blg = “Merhaba”
clrscr();
while(*(isr_blg)!=’\0’)
putchar(*(isr_blg ++));
return 0;
}
Görüldüğü gibi programda isr_blg değişkeni işaretçi olarak tanımlanmıştır. Daha önce de
belirtildiği gibi işaretçi program tarafından istenildiği şekilde değiştirilebilir. Dolayısıyla;
putchar (*(isr_blg ++));
satırı ile işaretçinin değeri arttırılabilir. Bu işaretçinin önemli özelliklerindendir. Arttırılan
işaretçi değişkeni parantez içinde kullanılır.
Şimdi bu özelliği program üzerinden açıklayalım.
*isr_blg
Yazıldığında yani işaretçinin önüne * geldiğinde işaretçinin sadece bir karakterinden söz
edilir. Yukarıdaki satırla isr_blg değişkeninin ilk karakteri olan “M” harfi kastedilmektedir.
(*(isr_blg + 1)) ile ikinci karakter (*(isr_blg + 2)) ile de 3. karakterden söz edilir. Genel
olarak işaretçinin değerine n satırı eklenerek n. karaktere ulaşılır. Bu söylenenler çıkarma
işlemi için de geçerlidir. İşaretçiden n sayısı çıkarılarak n. karaktere ulaşılır.
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Aşağıda işaretçi değerlerinin artırılmasına ait örnek program görülmektedir.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, dizi[4];
int *p;
int a,b,c,d;
a = 0;
for(i = 0; i<=3; i++)
dizi[i]=5*(i+1);
p = &dizi[0];
a = *p;
b = *(p+1);
c = *(p+2);
d = *(p+3);
for(i = 0; i<=3; i++)
printf(“dizi[%d] = %d\n”, i, dizi[i]);
printf(“a = %d\n”, a);
printf(“b = %d\n”, b);
printf(“c = %d\n”, c);
printf(“d = %d\n”, d);
return 0;
}
dizi[0] = 5
dizi[1] = 10
dizi[2] = 15
dizi[3] = 20
a=5
b = 10
c = 15
d = 20
Burada p işaretçisi dizi[0] indisli değişkenin başlangıç adresi ile yüklüdür. dizi[0] …
dizi[3]’teki veriler p işaretçisine yüklenmiştir. *p ifadesi ile p işaretçisinin ilk elemanının
adresi, (p+1) ile de bir sonraki elemanın yani 1. elemanın adresi ile yüklüdür. Bu artırım
böyle devam eder. *p, *(p+1), …,*(p+3) adresleri sırasıyla a,b,c ve d değişkenlerine
yüklenmiştir. a,b,c,d değişkenlerine
dizi[i] = 5*(i+1);
satırı ile aktarılan 5, 10, 15, 20 değerlerinin elde edilişi Tablo 8.4’de açıklanmıştır.
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Tablo 8.4
1. adım

i=0

dizi[0] = 5*(0 + 1) = 5

2. adım

i=1

dizi[1] = 5*(1 + 1) = 10

3. adım

i=2

dizi[2] = 5*(2 + 1) = 15

4. adım

i=3

dizi[3] = 5*(3 + 1) = 20

Artırılan işaretçi dğeişkeni parantez içinde yani *(p+1) şeklinde kullanılır. Eğer ifade parantez
içine alınmazsa p işaretçisine 1 eklenmiş gibi olur.
Görüldüğü gibi programda indisli dizilerin değerleri ve bunların başka değişkenlere
yüklenmesi incelenmiştir. İndisli adresleri de incelenmek istenirse ikinci for döngüsünden
sonra bir satır daha eklenmelidir. Yani;
for(…)
{
printf(“dizi[%d] = %d\n”,i,dizi[i]);
printf(“dizi[%d] adres degeri = %p\n”, i, &dizi[i]);
}
programa bu şekilde aç kapa küme parantez ve bir printf() satırları eklendiğinde yeni program
ve çıktısı aşağıdaki örnekte olduğu gibi olur.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, dizi[10];
int *p;
int a, b, c, d;
a = 0;
for (i = 0; i<=3; i++)
dizi[i] = 5*(i+1);
p = &dizi[0];
a = *p;
b = *(p+1);
c = *(p+2);
d = *(p+3);
for(i = 0; i<=3; i++)
{
printf(“dizi[%d] = %d\n”, i, dizi[i]);
printf(“dizi[%d] adres degeri = %p\n”, i, &dizi[i]);
}
return 0;
}
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dizi[0] = 5
dizi[0] adres degeri = 16FF : 21E6
dizi[1] = 10
dizi[1] adres degeri = 16FF : 21E8
dizi[2] = 15
dizi[2] adres degeri = 16FF : 21EA
dizi[3] = 20
dizi[3] adres degeri = 16FF : 21EC
Adres değerleri incelendiğinde adreslerin 2 baytlık aralıklarla birbirini takip ettikleri
görülmektedir. Çünkü tamsayı (int) değişkenleri bellekte 2 bayt yer kaplar.
Önceki bölümde dizi adresinin nasıl kopyalandığını gördük. Diziler katarların dolaylı olarak
kopyalanması için de kullanılabilir. Aşağıdaki örnek programlarda katarın kopya edildiği
düşünülebilir ancak katar değil yalnızca işaretçi kopyalanmıştır.
#include <stdio.h>
int main()
{
char *isr_blg =”isaretci kopyalama”;
static char *dizi_blg;
dizi_blg = isr_blg;
printf(“%s”, dizi_blg);
return 0;
}
Bu programda dizi_blg işaretçi değişkenine isr_blg işaretçisi kopyalanmıştır.
#include <stdio.h>
int main()
{
static char_dizi_blg[] = “isaretci kopyalama”;
char *isr_blg;
isr_blg = dizi_blg;
printf(“%s”, dizi_blg);
return 0;
}
Bu programda ise dizi_blg sabitine işaretçi atanmak istenmiştir. dizi_blg sabit olduğundan
değeri değiştirilemez ve değer atanamaz, derleyici de hata iletisi verir. İşaretçiler ile dizi
işlemlerinini yapılabilmesi C’ye büyük bir üstünlük sağlar. Örnek olarak aşağıdaki program
inceleyelim. İşaretçi değişken (blg) dizi değişkenine (cikis_katar) kopyalanabilir. Bunun için
daha

önce

de

incelediğimiz

strcpy()

fonksiyonu

kullanılabilir.
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Bu fonksiyon kullanılırken yeterli bellek alanı olmalıdır, asi takdirde beklenmeyen durumlarla
karşılaşılabilir.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
static char *blg = “isaretci kopya denemesi”;
static char cikis_katar[40];
strcpy(“cikis_katar, blg”);
printf(“%s”, cikis_katar);
return 0;
}
isretci kopya denemesi
Programda strcpy() fonksiyonu ile blg işaretçisi cikis_katar[] dizisine kopyalanmıştır. Burada
ilk argüman olan cikis_katar varış dizinidir.
Karakter katar dizilerine başlangıç değeri verilirken statik (static) ya da dışsal (external)
olarak bildirilmelidir. Daha önce kullandığımız örneklere bir yenisini ekleyerek karakter
dizilerini başlatabiliriz.
static char blg1[] = ”Merhaba” ;
static char blg2[] = ‘M’,’E’,’R’,’H’,’A’,’B’,‘A’ ;
static char blg3[40] = “Merhaba”;
static char isr_blg = “Merhaba”;
Birinci durumda, dizi bildirilmiş, derleyici tarafından 8 baytlık yer ayrılmış (7+1) ve
başlatılmıştır. İkinci durumda küme parantezler arasında saklanacak katarın her bir harfi tek
tek tırnak işaretleri arasında aralarına virgül işareti konularak yazılmıştır. Üçüncü durumda
sizi başlatılmış ve 40 baytlık yer ayrılmıştır. Karakter katar disizi ilk 7 baytlık yerde
saklanırken, kalan 33 bayt boş karakter (null character “\0”) ile doldurulmuştur.
Dördüncü durumda, dizi başlatılırken 8 baytlık (7 bayt merhaba için, 1 bayt boş karakter (null
character, \0) için) yer ayrılır. Dokuzuncu bölge işaretçi olan isr_blg’yi saklamak için
ayrılmıştır. Dizi uzunluğunun belirtilmediği durumlarda derleyici katarın uzunluğuna bakarak
o katar için ne kadar yer ayıracağını belirler.
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Üçüncü yöntemde dizilerin bildirimini yaparken, kullanacağınız en uzun karakter katarını
bulup bu sayoya boş karakterin (null karakter) yerleşeceği alan için 1 eklemeyi unutmayın.
Örneğin; ab değişkeninde 6 karakterlik bir bilgi saklayacaksanız size 7 baytlık yer
gerekecektir.
char ab[6+1];
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Uygulamalar


Dizilerin kullanıldığı ve bu dizileri işaretçilerin gösterdiği herhangi bir C kodu yazın.



Aşağıdaki kod parçasında printf fonksiyonları sonucunda yazdırılan ne olur?
(Burada ekranda görünen görüntü istenmemektedir, sadece ekranda yazanın mahiyeti
yani ne olduğu sorulmaktadır)














1: main()
2: {
3:
int x, *isaret;
4:
5:
x = 888;
6:
isaret = &x;
7:
8:
printf("x in degeri
9:
printf("x in adresi
10:
printf("x in değeri
11:
printf("x in adresi
12: }

=
=
=
=

%d\n",x);
%x\n",isaret);
%d\n",*isaret);
%x\n",&x);
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde adres tutan değişkenler olarak ifade edilebilecek olan işaretçiler öğrenilmiştir.
İşaretçiler aynı zamanda staik olarak tanımlanmasına gerek olmayan, esnek, dinamik dizileri
tanımlamak için de kullanılır.
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Bölüm Soruları
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 main()
4{
5 float x;
6 float *x_adresi;
7 x_adresi = &x;
8 printf("x kaçtır?...\n");
9 scanf("%f",&x);
10 printf(“%p\n”, &x);
11 printf(“%f\n”, x);
12 printf(“%p\n”, &x_adresi);
13 printf(“%f\n”, *x_adresi);
14 getch();
15 }
Sıradaki 3 soru verilen program ile ilgilidir.
1) Yukarıdaki programda bulunan printf satırlarından hangileri ekrana aynı değeri
yazdırır?
a) 10 – 11, 12 – 13
b) 10 – 12,
11 – 13
c) 10 – 13, 11 – 12
d) 10 – 11 – 12
e) 10 – 11 – 12 – 13
2) 4. satırda kullanıcı tarafından
yazdırılmaktadır?
a) 10 – 11
b) 12 – 13
d) 10 – 13
e) 11 – 13

alınan

değer

hangi

satırlarda

ekrana

c) 10 – 12

3) Yukarıdaki programda bulunan printf satırlarının
eşleştirmesinden hangisi doğrudur?
a) 10. satır : x değişkeninde tutulan değer
b) 11. satır : x_adresi işaretçisinin tuttuğu adresteki değer
c) 12. satır : x_adresi işaretçisinin tuttuğu adres değeri
d) 13. satır : x işaretçisinin adres değeri
e) 11. satır : x değişkeninin adres değeri

yazdırdığı

değerler

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
char *isaretci;
isaretci = (“Bu bir karakter dizisi denemesidir…”);
printf(“%c \n”, isaretci[5]);
printf(“%s \n”, isaretci);
getch();
}
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Sıradaki 2 soru bu programa göre sorulmuştur.
4) Bu programın çıktısı ne olur?
a) r
Bu bir karakter dizisi denemesidir…
b) r
B
c) r
r
d) Bu bir karakter dizisi denemesidir…
Bu bir karakter dizisi denemesidir…
e) Bu bir karakter dizisi denemesidir…
r
5) Bu programda tanımlanan isaretci isimli değişkenin boyutu ve uzunluğu kaçtır?
a) boyut : 10
uzunluk : 35
b) boyut : 10
uzunluk : 10
c) boyut : 35
uzunluk : 35
d) boyut : 1
uzunluk : 10
e) boyut : 1
uzunluk : 35
6) Aşağıda verilen açık adreslemenin örtük adresleme karşılığı nasıl olur?
Açık Adresleme
Örtük Adresleme
float a;
float *a_adresi;
a_adresi = &a;
*a_adresi = 24,6;
a) a = 24,6;
b) float a;
a = 24,6;
c) float a_adresi = &a;
*a_adresi = 24,6;
d) pointer a ;
a = 24,6;
e) float *a_adresi;
a = 24,6;
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7) Aşağıdakilerden hangisi işaretçilerin yaptığı ancak değişkenlerin yapamadığı bir
işlemdir?
a) Atama işlemlerinde sol taraf değeri olmak
b) Fonksiyonun parametresi olmak
c) Fonksiyonun geri dönüş değeri olmak
d) Adres değeri taşımak
e) Matematiksel işlemler için parametre olmak
8) İşaretçiler ile ilgili kullanılan operatörler ve yaptıkları iş eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
a) * operatörü : değişkenin bir işaretçi olduğunu anlatır
b) & operatörü : değişkenin adres değerine ulaşılmak istendiğini anlatır
c) -> operatörü : 1’den fazla değişkenden oluşan bir işaretçinin 1 elemanına ulaşılmak
istendiğini anlatır
d) ( ) operatörü : işaretçinin kaçıncı elemanına ulaşılmak istendiğini anlatır
e) ++ operatörü : işaretçinin 1 sonraki elemanına ulaşılmak istendiğini anlatır
9) İşaretçiler dizi olarak kullanıldıkları zaman hangi dizi kavramına karşılık gelirler?
a) Statik dizi
b) Dinamik dizi
c) Tek boyutlu dizi
d) Çok boyutlu dizi
e) Esnek dizi
10) C dilinde aşağıdaki yapıların hangisinde işaretçiler hiçbir zaman kullanılamaz?
a) Dosyalar
b) Sol taraf değerleri
c) Değişkenler
d) Statik diziler
e) Dinamik diziler
CEVAPLAR
1-b
2-e
3-c
4-a
5-c
6-b
7-d
8-d
9-b
10 - d
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9. DİNAMİK BELLEK YÖNETİMİ

268

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. malloc() Fonksiyonu
9.2. calloc() Fonksiyonu
9.3. realloc() Fonksiyonu
9.4. free() Fonksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Statik ve dinamik bellek yönetimi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Dinamik bellek yönetimini öğrenmek



malloc fonksiyonunu öğrenmek



calloc fonksiyonunu öğrenmek



realloc fonksiyonunu öğrenmek



free fonksiyonunu öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
İşaretçiler, göstericiler, dinamik bellek yönetimi, malloc fonksiyonu, calloc fonksiyonu,
realloc fonksiyonu, free fonksiyonu
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Giriş
İşaretçiler konusu, bir önceki bölüm olan 8. bölümde ele alınmıştı. 8. bölümde gizli
adresleme, açık adresleme, işaretçilerin kullanım alanları, kullanım amaçları, kullanım
şekilleri, katarlar ile işaretçiler arasındaki ilişki, işaretçiler ile diziler arasındaki ilişkiler,
işlemciler üzerinde yapılabilecek işlemler, işlemcilerin kullandığı operatörler gibi konular ele
alınmıştı. Ancak işaretçiler bu kadarla sınırlı değildir. İşaretçiler ile ilgili olarak ilgilenilmesi,
üzerinde konuşulması ve anlatılması gereken diğer önemli bir konu dinamik bellek
yönetimidir ve bu bölümde bu konu ele alınmıştır.
İşaretçiler aynı zamanda dinamik dizilerdir ve dolayısıyla programın başında değil
program içerisinde bellek ayrılır. Bu bellek ayrılma ve belleğin kullanım şekli için hazır
fonksiyonlar ve kütüphane dosyaları mevcuttur. Bu bölümde dinamik bellek yönetimi konusu
ele alınmıştır ve bu konu ile ilgili kullanılan fonksiyonlar anlatılmıştır.
İşaretçiler, sahip oldukları pek çok özelliğin yanı sıra dinamik diziler olarak da adlandırılırlar.
Burada, bugüne kadar işlediğimiz dizilerin statik olarak adlandırıldığını belirtmekte fayda
vardır. Peki bir dizinin statik ya da dinamik olması neye göre ifade edilir? Diğer bir deyişle
bir dizinin statik ya da dinamik olan özelliği nedir?
Bir dizinin statik ya da dinamik olmasını ifade eden özelliği sahip olduğu elaman
sayısı ve dolayısıyla bellekte sahip olduğu bellek miktarıdır. Şimdiye kadar yazdığımız ve
incelediğimiz programlarda kullanılan dizilerin kaç eleman içereceği önceden belliydi.
Yani, örneğin bir sayı dizisine göre bir işlem yaptıracaksak, dizinin kaç adet sayıdan
oluştuğunu bildiğimizi varsayıyorduk; benzer şekilde sınıf listesiyle ilgili bir program
yazacaksak, sınıfın kaç kişi olduğunu biliyormuşuz gibi davranıyorduk. Bu şekilde, değerleri
bildiğimiz (daha doğrusu bildiğimizi sandığımız için) programın en başında kaç elemanlık
alana ihtiyacımız varsa, o kadar yer ayırıyorduk. Ama bu durum gerçek dünyada karşımıza
çıkacak problemler için yeterli bir yaklaşım değildir. Örneğin bir sınıfta 100 öğrenci varken,
diğer bir sınıfta 50 öğrenci olabilir ve siz her ortamda çalışsın diye 100 kişilik bir üst sınır
koyamazsınız. Bu, hem hafızanın verimsiz kullanılmasına yol açar; hem de karma eğitimlerin
yapıldığı bazı fakültelerde sayı yetmeyebilir. Peki bu tarz problemler nasıl çözülür? Elbette,
bölümün başında adı geçen dinamik diziler ve peşi sıra gelen dinamik bellek yönetimi ile
çözülür.
Dinamik bellek yönetiminin, statik bellek yönetiminden temel farkı, dizilerin
boyutlarının önceden belirlenmemesi ve dizi boyutunun program akışı esnasında
ayarlanmasıdır. Tabi bu durum, ardından gereken bellek miktarının program başında değil,
program çalışırken tahsis edilmesi sonucunu getirir. Dinamik bellek tahsisi, bilgisayar
programcılığında özel bir konudur ve birçok özel konuda olduğu gibi, bu konu için de C
programlama dilinde çeşitli hazır fonksiyonlar vardır.
Standart olarak bu fonksiyonlar malloc(), calloc(), realloc() ve free() fonksiyonlarıdır.
Bunlar dışında sistem bağımlı dinamik bellek yönetimi fonksiyonları da bulunmaktadır ancak
onlar bu bölümün konusu içerisine girmediğinden burada bahsedilmeyecektir. Şimdi bu
fonksiyonları ayrıntılı bir biçimde anlatalım.
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9.1. malloc() Fonksiyonu
En çok kullanılan dinamik bellek yönetimi fonksiyonudur. Bir hazır fonksiyon
olduğuna göre, C programlama dilinde bulunan hazır fonksiyonlar gibi, bir kütüphane
dosyasında bulunmalıdır. malloc() ve diğer dinamik bellek yönetimi hazır fonksiyonları C
programlama diline ait kütüphanelerden stdlib.h kütüphanesinde bulunurlar. Dolayısıyla da bu
tarz bir fonksiyonla çalışılacağı zaman, bahsi geçen bu kütüphane dosyası, program kodunun
başına eklenmelidir. Ancak bazı Microsoft derleyicilerinde bu fonksiyon ile aynı ismi taşıyan
malloc.h isimli bir kütüphane dosyası mevcuttur ve bu derleyicilerden birinde çalışılıyorsa,
bu durumda malloc.h kütüphane dosyasını da eklemek gereklidir.
malloc() fonksiyonunun kullanımı aşağıdaki gibi yapılır :
isaretci_adi = malloc (eleman_sayisi * her_elemanin_boyutu);
malloc() fonksiyonu programın çalışma zamanı sırasında (run-time) belleğin güvenli bir
bölgesinden istenilen uzunluk kadar yer tahsis etmeye çalışan bir fonksiyondur. Geriye sayısal
bir değer döndürür. Bu değer ya ayırdığı bellek bölgesinin başlangıç adresi olur, ya da başarılı
bir yer tahsisi yapılamamışsa 0 olur. Yani diğer bir deyişle bellekten herhangi bir alanı
ayıramamışsa 0 değerini döndürür. En basit şekliyle bir malloc() fonksiyonu aşağıdaki gibi
kullanılır.
char *p;
p = malloc(5);
Bu ifade ile bellekte 5 byte boyutunda sürekli bir alan tahsis edilecektir ve tahsis edilen alanın
başlangıç adresi p pointerına atanacaktır. Yalnızca ikinci satır yazılsa, ilk satır yazılmasa;
yani p = malloc(5); şeklinde bir kod parçası kullanılsa bu durumda geçersiz bir durum söz
konusu olur. Çünkü burada yer ayrılsa bile bu ayrılan belleğin başlangıç adresinin nerde
olduğu belli olmayacaktır. Bu da dinamik bellek yönetimine uyan bir durum değildir.
Bellekten yer ayırma işlemi her zaman başarıya ulaşacağı garanti olan bir işlem değildir.
Az önce de ifade edildiği gibi malloc() fonksiyonunun başarısız olma ve sonuçta 0 döndürme
ihtimali vardır. Bu açıdan bellekten yer ayırma işleminin başarısını kontrol etmek gerekir.
Bu amaç için aşağıdaki gibi bir yol izlenebilir.
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char *p;
p = malloc(5);
if(p) printf("Yer ayirma islemi basarili !\n");
else printf("Yer ayirma islemi basarisiz !\n");
Burada 5 değeri oldukça düşük bir değerdir ve çok büyük bir ihtimalle bu kadarcık yerin
bellekte ayrılması başarılı olur. Bunun yerine 99999999999999 gibi bir büyük değer vererek
yer ayrılmama durumunu görmek ve test etmek mümkün olur.
Yukarıdaki örnekte işaretçinin türü char’dır bu açıdan kodun başarılı olması halinde
5 elemanlı bir char bloğu ayrılmıştır. char yerine int kullanırsak biraz daha farklı bir senaryo
olur. Örneğin 5 elemanlı bir int bloğuna bellek alanı ayırmaya çalışalım.
int *p;
p = malloc(5);
Burada int tipinden 5 elemanlık bir blok yani toplamda 20 byte’lık alan tahsis
edilmektedir. Bunun sebebi int veri tipinin 32 bit sistemlerde 4 byte yer kaplamasıdır. Fakat
16 bit sistemlerde veya 64 bit sistemlerde 5 elemanlı bir blok yerine 10 elemanlık veya 2
elemanlık bloklar ayrılabilir. Bunu engellemek için sizeof fonksiyonunu kullanabiliriz.
Aşağıdaki örnekte bellekten ayrılan yer bütün sistemlerde 5 elemanlık bir blok olacaktır.
int *p;
p = malloc (sizeof(int)*5);
malloc

fonksiyonunun

geriye

bir

adres

döndürdüğünü

söylemiştik.

Bu

noktada

oluşturduğumuz pointer’ın tipi ile geriye döndürdüğümüz adresin tipinin aynı olmasına özen
gösterin, yoksa derleyici uyarı verebilir. Eğer bilinçli bir tür dönüşümü yapmak isterseniz şu
kodlar işinize yarayacaktır.
int *p;
p = (int *) malloc(sizeof(int)*5);
Bu ifade ile hem kendinizi güvene almış olursunuz hem de kodun okunurluğunu arttırmış
olursunuz.
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9.2. calloc() Fonksiyonu
malloc() fonksiyonuna oldukça benzer özellikler gösteren bir fonksiyondur. Standart
olarak stdlib.h kütüphane dosyasında bulunmaktadır.
calloc( ) fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır:
isaretci_adi = calloc (eleman_sayisi, her_elemanin_boyutu);

Kullanım şekilleri ve amaçları aynı olan bu iki fonksiyonun arasındaki fark şuradan ileri gelir:
malloc( ) fonksiyonu, yalnızca bellek alanı ayırmak için kullanılır ve herhangi bir şekilde ilk
değer ataması yapmaz. malloc() fonksiyonu tahsis ettiği bellekteki bölgelere herhangi bir ilk
değer atama işlemi uygulamaz. Yani bellekteki değerleri ile beraber size tahsis eder, ilk değer
atamak size kalmış bir iştir. calloc() fonksiyonu ise dinamik oluşturduğunuz dizi içerisindeki
her elemana, otomatik olarak ilk değer 0 atar. Diğer bir fark da fonksiyonların aldığı
parametre sayılarıdır. malloc() fonksiyonu direkt olarak ayırması istenen bellek büyüklüğünü
tek bir parametre olarak alırken, calloc() eleman_sayisi ve her elemana ayrılacak boyut olmak
üzere 2 adet değişkeni parametre olarak alır.
15 elemanlı int tipinden bir blok ayırmak için aşağıdaki kodlar yeterli olacaktır.
int *p;
p = calloc (15, sizeof(int));
calloc() fonksiyonu aslında bellek tahsisatı yaparken malloc() fonksiyonunu kullanır. calloc(),
malloc()’tan farklı olarak ayırdığı bellek bölgesini sıfırlamaktadır. Sıfırlama işlemini bizim
için kendisi yapar.

malloc() fonksiyonunu anlatırken yaptığımız hafıza kontrolünü calloc() fonksiyonu ile de
gerçekleştirelim.

dizi = calloc (eleman_sayisi, sizeof(int));
//Eger hafiza dolmussa dizi pointer'i NULL'a esit olacak ve asagidaki hata mesaji cikacaktir.
if(dizi == NULL) printf("Yer ayirma islemi basarisiz !\n");
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Aşağıda malloc() ve calloc() fonksiyonları ile gerçekleştirilmiş birer kod parçası
görülmektedir. Bu program kod parçalarının ikisi de aynı işlemleri gerçekleştirmektedir.
Bu iki kod parçası da int türünde 15 elemanlı birer dinamik dizi için bellek ayırmakta ve
dizinin elemanlarına ilk değer olarak 0 verir.

malloc() örneği :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main() {
int *p,i;
p = (int *) malloc(sizeof(int)*15);
for(i=0;i<15;i++) {
p[i]=0;
printf("Ayrilan Bolgenin %d. Elemani ---> %d\n",i+1,p[i]);
}
getch();
}
calloc() örneği :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main() {
int *p,i;
p = (int *)calloc(15,sizeof(int));
for(i=0;i<15;i++) {
printf("Ayrilan Bolgenin %d. Elemani ---> %d\n",i+1,p[i]);
}
getch();
}
Dikkat

edilirse

programların

neredeyse

tamamı

aynıdır.

Tek

farkı

malloc()

ile yazılmış olan programda p[i] = 0; satırı ile dizinin elemanlarının tamamına programcının
kendisinin 0 değerini atamasıdır. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi malloc()
fonksiyonun değer atama özelliği bulunmaz.
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9.3. realloc() Fonksiyonu
İngilizce’de bir kelimenin başına re başlangıç ekinin gelmesi, sonundaki kelimenin
tekrar edilmesi anlamına gelir. Bu duruma renew (yenilemek), remake (yeniden yapmak),
rebuild (yeniden inşa etmek), reset (yeniden düzenlemek, sıfırdan başlatmak) gibi örnekler
verilebilir. Buna göre realloc() fonksiyonu da re allocation yani yeniden bellek tahsisi
anlamına gelir. realloc() fonksiyonu daha önce malloc() fonksiyonu veya calloc() fonksiyonu
ile yapılmış tahsisatı genişletmek ya da daraltmak amacıyla kullanılır. İçerisine iki
parametre alır, birincisi daha önce tahsis edilen bloğun başlangıç adresi ve ikincisi ise bloğun
yeni uzunluğudur.
Peki böyle bir fonksiyona neden gereksinim olur? Bu bölümün komple amacı dinamik bellek
yönetimidir. Yani ne az ne fazla, gerektiği kadar bellek alanı ayrılmasını amaçlayan bir
bölümdür. Buna göre, bir programın başında malloc() ya da calloc() fonksiyonu ile ayrılan
bellek alanın, programın ilerleyen kısımlarında az ya da fazla olması durumu ile karşı karşıya
kalınabilir. Bu durumda ayrılan bellek alanının yeniden düzenlenmesi gerekir. realloc()
fonksiyonu yeni tahsisatı yaparken eğer belleğin daha önce tahsis edilmiş bloğunun yanında
yer yoksa, bloğun tamamını içerikleriyle birlikte yeterli uzunluğu olan bir bölgeye taşır.
Bu sebepten dolayı geriye döndürdüğü adres pointerı, daha önce malloc() ya da calloc() ile
kullanılan adres pointerı ile aynı olmalıdır.
realloc() fonksiyonunun kullanımı aşağıdaki gibidir :
yeniAlan = (int*) realloc (eskiAlan, eleman_sayisi*sizeof(int));
Aşağıdaki örnekte önce 15 elemanlı bir int blok dizisi ayrılmış ve sonra realloc() fonksiyonu
ile yeniden boyutlandırılmıştır.
int *p;
p = calloc(15,sizeof(int));
p = realloc(p,sizeof(int)*5);
Eğer realloc() bloğu genişletemezse geriye 0 değerini döndürecektir.
Bu arada realloc() fonksiyonunu kullanmak için daha önce malloc() ya da calloc()
fonksiyonunu kullanmış olmanız gerektiğini unutmayın. realloc() fonksiyonu da malloc()
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fonksiyonu gibi tahsis ettiği bloğa ilk değer vermez. Burada dikkat edilmesi gereken bir
nokta, realloc() fonksiyonu ile ayırdığınız bellek bölgesini küçülttüğünüzde bloğun bellekte
yer değiştirmiş olabileceğidir. Bunun amacı, küçültülen bellek bölgesinin, bellekte daha
uygun bir yere taşınması, mesela tam ona uygun bir uzunluktaki boşluğa taşınması
durumunda belleği tam olarak verimli kullanmış olmak mümkün olur.

9.4. free() Fonksiyonu
free() fonksiyonu verimli ve dinamik bellek kullanmayı sağlayan en önemli
fonksiyonlardandır. Bu fonksiyon ile malloc() ya da calloc() ile daha önceden ayırdığınız
bellek bölgelerini işletim sistemine iade edebilirsiniz. Parametre olarak içine daha önce
ayırdığınız bellek bölgesinin başlangıç adresini göndermelisiniz.
int *p;
p = malloc (sizeof(int)*25);
free(p);
Eğer tahsis edilmiş bellek bölgesi free() fonksiyonu ile geri iade edilmemişse, programın
sonunda otomatik olarak boşaltılır.Yazdığınız programların bir süre sonra bilgisayar belleğini
korkunç bir şekilde işgal etmesini istemiyorsanız, free() fonksiyonunu kullanmanız
gerekmektedir. Gelişmiş programlama dillerinde (örneğin, Java, C#, vb...) kullanılmayan
nesnelerin temizlenmesi otomatik olarak çöp toplayıcılarla (Garbage Collector) yapılmaktadır.
Ne yazık ki C programlama dili için bir çöp toplayıcı yoktur ve iyi programcıyla, kötü
programcı burada kendisini belli eder.
Programınızı bir kereliğine çalıştırıyorsanız ya da yazdığınız program çok ufaksa, boş yere
tüketilen bellek miktarını fark etmeyebilirsiniz. Ancak büyük boyutta ve kapsamlı bir
program söz konusuysa, efektif bellek yönetiminin ne kadar önemli olduğunu daha iyi
anlarsınız. Gereksiz tüketilen bellekten kaçınmak gerekmektedir. Bunun için fazla bir şey
yapmanız gerekmez; malloc() ya da calloc() fonksiyonuyla tahsis ettiğiniz alanı, işiniz
bittikten sonra free() fonksiyonuyla boşaltmanız yeterlidir. Artık kullanmadığınız bir dinamik
dizi söz konusuysa onu free() fonksiyonuyla kaldırılabilir hâle getirmelisiniz!
Dinamik bellek yönetimi ile ilgili bir program yazalım ve adım adım ya da diğer bir deyişle
satır satır açıklayalım :
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1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 main(void)
5{
6 int *dizi;
7 int eleman_sayisi;
8 int i;
9
printf("Eleman sayisini giriniz...\n");
10
scanf("%d", &eleman_sayisi);
11
dizi = (int*)calloc(eleman_sayisi, sizeof(int));
12
printf("Dizi elemanlari su sekildedir : \n");
13
for(i = 0; i<eleman_sayisi; i++)
14
printf("%d\n", dizi[i]);
15
getch();
16
free(dizi);
17 }
1. satır : Standart giriş çıkış fonksiyonları için eklenmesi gereken kütüphane dosyası, stdio.h
burada eklenmiştir.
2. satır : Görüldüğü üzere stdio.h bu fonksiyon için yeterli bir kütüphane dosyası değildir ve
stdio.h ile birlikte stdlin.h kütüphane dosyası da eklenmiştir. Bunun sebebi, malloc(), calloc()
gibi dinamik bellek fonksiyonlarının stdlib.h kütüphane dosyası altında bulunmasıdır.
3. satır : getch() gibi sıklıkla C programlarında kullanılan hazır fonksiyonların bulunduğu
kütüphane dosyası olan conio.h kütüphane dosyası da programa eklenmiştir.
4. satır : Her C programında olduğu gibi bu programda da bir main fonksiyonu
tanımlanmıştır. Bu programda tanımlanan main fonksiyonu giriş parametresi olarak void
almaktadır, yani esasında hiçbir parametre almamaktadır. Çıkış parametresi olarak ise int bir
değer üretmektedir.
5. satır : Bir blok açma işareti bulunmaktadır. Bu işaretin açtığı blok ilk blok olan main
fonksiyonunun bloğudur.
6. satır : int türünde, dizi isminde bir işaretçi tanımlanmıştır. Diğer bir deyişle boyutu
programın başında belli olmayan ve program içerisinde belli olacak olan, int türünde dinamik
bir dizi tanımlanmıştır.
7. satır : eleman_sayisi isminde, int türünde bir değişken tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere bu
değişkene herhangi bir ilk değer verilmemiştir. İsminden tahmin edileceği üzere, bu
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değişkenin, az önce 5. satırda oluşturulan dizinin eleman sayısı olması beklenmektedir. Ama
tabi ki başka birşeyi de ifade edebilir, ne olduğunu anlamak, ancak programın ilerleyen
satırlarında mümkün olabilir.
8. satır : i isminde, int türünde bir değişken tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere bu değişkene
herhangi bir ilk değer verilmemiştir. İsminden tahmin edileceği üzere, bu değişkenin,
herhangi bir döngüde sayaç olması beklenmektedir. Ama tabi ki başka birşeyi de ifade
edebilir, ne olduğunu anlamak, ancak programın ilerleyen satırlarında mümkün olabilir.
9. satır : Kullanıcıdan eleman sayısını almak için uyarıda bulunulan bir satırdır.
10. satır : Kullanıcının girdiği int türündeki değer, eleman_sayisi isimli değişkene atanacak
şekilde alınır.
11. satır : calloc() fonksiyonunun kullanıldığı, dolayısıyla dinamik bellek tahsisi yapan
satırdır. Burada dizi isimli işaretçi değişkenine, eleman_sayisi kadar ve her biri sizeof(int)
miktarında yer ayıracak kadar yer ayrılır. Buna göre toplam ayrılacak bellek miktarı
eleman_sayisi*sizeof(int) kadar olur. Diğer bir deyişle eleman_sayisi adedince int değişken
için yer ayrılır.
12. satır : Dizinin elemanları yazdırılacağından yazdırma işlemine başlamadan önce printf
fonksiyonu ile ekrana, dizinin elemanlarının yazdırılacağını ifade eden bir uyarı
yazılmaktadır.
13. satır : Bir for döngüsü başlangıcıdır. Bu for döngüsü, 14. satırda da sürmekte ve 14. satırla
beraber bitmektedir. Bu for döngüsünün ilk satırı olan 13. satıra bakıldığında, i, 0’dan
başlamak üzere, eleman_sayisi değerine ulaşıncaya kadar, yani diğer bir deyişle dizinin her
elemanı için birer birer arttırılacak şekilde bir ilerleme sözkonusu olur. Bu elemanların her
biri için 14. satırda verilen işlem yapılacaktır.
14. satır : Bu satır, for döngüsünde her adımda gerçekleştirilecek olan işlemdir. Satırın
yaptırdığı işlem, dizinin o andaki elemanını yazdırmaktır. for döngüsü içerisinde
gerçekleştirilen işlem tek bir satırda ifade edilebildiğinden, diğer bir deyişle tek bir komut
olduğundan, blok açma kapama işaretlerine gereksinim duyulmamıştır.
15. satır : Genel olarak ekrana yazdırma işlemlerinden sonra yapıldığı gibi, yazılan değerlerin
ekranda kalması ve kullanıcı herhangi bir karaktere basıncaya kadar ekrandan silinmemesi
için getch() fonksiyonu kullanılmıştır.
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16. satır : free fonksiyonu kullanılmıştır. Parametre olarak dizi fonksiyonu olan free(dizi)
satırındaki bu fonksiyon, dizi isimli dinamik dizi için calloc fonksiyonu ile ayrılan bellek
alanını boşaltmakta ve diğer kullanımlar için serbest hale getirmektedir.
17. satır : 5. satırda açılan main fonksiyonu bloğunu kapatmak için kullanılan blok kapatma
işaretidir.
Şekil 9.1’de bu programın derleyicideki görüntüsü, Şekil 9.2’de ise programın çalışması
sonucunda ekranda oluşan görüntü gösterilmektedir.

Şekil 9.1 : calloc Programı – Derleyici Görüntüsü

Şekil 9.2 : calloc Programı – Ekran Görüntüsü
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Görüldüğü gibi program çalıştırıldığında, kullanıcıdan alınan 5 değeri için 5 elemanlı bir dizi
oluşturulmuştur ve bu dizinin tüm elemanlarının ilk değerleri 0’dır. Çünkü calloc()
fonksiyonu, yer ayırdığı takdirde bir de 0 şeklinde bir ilk değer atamaktadır.
Burada dizinin elemanlarını ekrana yazdıran for döngüsünün yerine, diziler ile ilgili
gerçekleştirilen herhangi bir işlem de yerleştirilebilir. Daha doğrusu, statik diziler ile ilgili
olarak yapılan her işlem burada da yapılabilir. Dizinin elemanlarının ekrana yazdırılması
işlemi yalnızca örnek olarak verilmiştir.
Bu programı bir de calloc fonksiyonu değil de diğer önemli dinamik bellek ayırma
fonksiyonu olan malloc fonksiyonu kullanarak yazalım.
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 main(void)
5{
6 int *dizi;
7 int eleman_sayisi;
8 int i;
9
printf("Eleman sayisini giriniz...\n");
10
scanf("%d", &eleman_sayisi);
11
dizi = (int*)malloc(eleman_sayisi*sizeof(int));
12
printf("Dizi elemanlari su sekildedir : \n");
13
for(i = 0; i<eleman_sayisi; i++)
14
printf("%d\n", dizi[i]);
15
getch();
16
free(dizi);
17}
Her ikisi de 17 satırdan oluşan bu programlarda 16 satır (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16 ve) birbirinin tamamen aynısıdır. Sırasıyla kütüphane dosyalarının eklenmesi, main
fonksiyonunun

oluşturulması,

işaretçi

türünde

dizinin

tanımlanması,

değişkenlerin

tanımlanması, kullanıcıya uyarı verilmesi ve kullanıcıdan eleman_sayisi ismindeki
değişkeninin değerinin alınması, gerekli bellek alanının ayrılması, for döngüsü oluşturulması,
for döngüsünün dizinin tüm elemanları için çalıştırılması, her adımda dizinin sıradaki
elemanının ekrana yazdırılması, free() fonksiyonu kullanılarak diziye ayrılan bellek alanının
serbest bırakılması işlemleri her ikisinde de gerçekleştirilmiştir. Farklı olan, her iki programda
da 11. satıra karşılık gelen bellek alanı ayırma işleminin yapılış şeklidir. İlk programda bu
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işlem calloc() fonksiyonu ile yapılmışken, ikinci programda malloc() fonksiyonu
kullanılmıştır.
Buna göre ilk programda dizinin elemanları 0 ilk değeri ile doldurulmuşken, ikinci programda
dizinin elemanlarına ilk değer olarak herhangi bir değer verilmemiştir. İkinci programın
derleyicideki görüntüsü Şekil 9.3’te, çalışması sonucunda ekranda oluşan durum ise Şekil
9.4’te verilmiştir.

Şekil 9.3 : malloc Programı – Derleyici Görüntüsü

Şekil 9.4 : malloc Programı – Ekran Görüntüsü
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Görüldüğü gibi ilk programın çalıştırılması sonucunda ekranda yazan değerlerin her biri 0
şeklinde iken, ikinci programın çalışması sonrasında ekranda farklı farklı ve anlamsız
sayılabilecek değerler yer almıştır. Bunun sebebi yukarıda da söylendiği gibi malloc()
fonksiyonunun dizi elemanlarına bir değer atamamasına ve buna karşın dizideki elemanlara
ilk değer olarak bellekte o anda boş bulunan herhangi bir değer atamasına karşın, calloc()
fonksiyonun düzenli olarak hepsine 0 atamasıdır.
calloc() fonksiyonu ile malloc() fonksiyonunun bir farkının da kullanım şekillerinden
kaynaklandığını daha söylemiştik. Burada da örneğini görmekteyiz.
dizi = (int*) calloc(eleman_sayisi, sizeof(int)); satırında calloc() fonksiyonunun kullanımı iki
parametreli olarak

kullanılmıştır. Parametrelerden biri eleman_sayisi, diğeri ise

sizeof(int)’tir.
dizi = (int*) malloc (eleman_sayisi*sizeof(int));

satırında malloc fonksiyonunun kullanımı

bir parametreli olarak kullanılmıştır. Parametre eleman_sayisi*sizeof(int) şeklinde verilmiştir.
Bu kullanım şeklinin açıklaması şudur : calloc() her elemana ayrı ayrı yer ayırmaktadır, her
elemana bellekte ayırdığı yer bellidir ve bu sayede her elemana değer atayabilir, malloc() ise
toplam bellek alanı ayırmaktadır.
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Uygulamalar


50 adet öğrencinin bilgilerini tutabilecek bir statik dizi oluşturun.



50 adet öğrencinin bilgilerini tutabilecek bir dinamik dizi oluşturun.



Bu dinamik dizinin boyutunu daha sonra 100 öğrenci olacak şekilde güncelleyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dinamik diziler ve dinamik bellek yönetimi konuları öğrenilmiştir. Dinamik
bellek yönetimi konusu içerisinde, diziye yer ayırmayı sağlayan malloc, calloc, realloc
fonksiyonları ve bu yeri boşa çıkarmayı sağlayan free fonksiyonu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
int *p;
p = calloc(15, sizeof(int));
p = realloc(p, sizeof(int)*5);
Sıradaki 2 soru bu kod parçası ile ilgilidir.
1) Bu kod parçası ne iş yapmaktadır?
a) p isimli dizi için ayrılacak olan boyutu yeniden düzenlemektedir
b) p isimli ikinci bir dizi oluşturmaktadır
c) p isimli dizinin türlerini organize etmektedir
d) p isimli değişkeni dizi haline çevirmektedir
e) p isimli diziyi fonksiyon parametresi olarak kullanmaktadır
2) Aşağıdaki durumlardan hangisinde buna benzer kod parçaları kullanılabilir?
a) Bir sınıfta öğretmenin sandığından daha az kişinin sınava girmesi
b) Bir toplantıya davete dilenden fazla kişinin gelmesi
c) Bir sosyal davete kaç kişinin katılacağının baştan tahmin edilememesi
d) Bir kitabın bölüm sayısının ele alınan konular arttıkça buna paralel olarak artması
e) Bir kişinin belirttiğinden daha fazla sayıda eserinin bulunması
3) Dinamik bellek yönetimindeki free() fonksiyonunun gerçekleştirdiği işlem, dosyalar
ile ilgili hangi fonksiyonun gerçekleştirdiği işleme benzemektedir?
a) fopen()
b) fscanf()
c) feof()
d) fprintf()
e) fclose()
4) Dinamik bellek yönetimindeki free() fonksiyonunun gerçekleştirdiği işlem, nesneye
yönelik programlamada var olan hangi kavrama benzemektedir?
c) Miras alma
a) Kapsülleme
b) Çöp toplayıcı
d) Metot
e) Sınıf

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 main(void)
5{
6 int *dizi;
7 int eleman_sayisi;
8 int i;
9
printf("Eleman sayisini giriniz...\n");
10
scanf("%d", &eleman_sayisi);
11
dizi = (int*)calloc(eleman_sayisi, sizeof(int));
12
printf("Dizi elemanlari su sekildedir : \n");
13
for(i = 0; i<eleman_sayisi; i++)
14
printf("%d\n", dizi[i]);
15
getch();
16
free(dizi);
17 }
Aşağıdaki 2 soru, bu kod parçası ile ilgilidir.
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5) Bu programda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) i isminde bir dizi tanımlanmıştır
b) Kullanıcıdan dizinin eleman sayısı alınmıştır
c) Eleman sayısı kadarlık bir yer ayrılmıştır
d) Dizinin elemanları ekranda yazdırılmıştır
e) Dizilere ayrılan yer serbest bırakılmıştır
6) 16. satırın silinmesi halinde programda nasıl bir hata oluşur?
a) Bir hata oluşmaz ancak gereksiz yer kaplaması söz konusudur
b) İşaretçi düzgün bir biçimde oluşturulamaz
c) İşaretçiye düzgün bir biçimde yer ayrılamaz
d) Derleme sırasında hata oluşmaz, ancak çalışma hatası oluşur
e) Değişkenler düzgün bir biçimde oluşturulamaz
7) Aşağıdakilerden hangisi dinamik bellek yönetiminin sağladığı faydalardan biridir?
a) Dizi boyutunu önceden belirlemeyi sağlar
b) Daha az boyutlu diziler oluşmasını sağlar
c) Daha fazla boyutlu diziler oluşmasını sağlar
d) Farklı türlerde diziler oluşmasını sağlar
e) Gereksiz yer tahsisini engeller
8) Aşağıdakilerden hangisi realloc() fonksiyonu ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
a) Daha önce malloc() fonksiyonu ile yapılmış tahsisatı genişletmek amacıyla kullanılır.
b) Daha önce malloc() fonksiyonu ile yapılmış tahsisatı daraltmak amacıyla kullanılır.
c) Daha önce calloc() fonksiyonu ile yapılmış tahsisatı genişletmek amacıyla kullanılır.
d) Daha önce calloc() fonksiyonu ile yapılmış tahsisatı daraltmak amacıyla kullanılır.
e) Daha önce free() fonksiyonu ile yapılmış tahsisatı daraltmak amacıyla kullanılır.
9) malloc() fonksiyonu yer tahsis etmeye çalıştığı dizi için yer tahsis edememesi
durumunda geri döndürdüğü değer ne olur?
a) 0
b) 1
c) dizinin boyutu
d) bilinemez e) duruma göre değişir
10) Aşağıdakilerden hangisi, dinamik bellek yönetiminin, statik bellek yönetiminden
temel farkı değildir?
a) Dizi boyutunun önceden belirlenmemesi
b) Dizi boyutunun program akışı esnasında ayarlanması
c) Gereken bellek miktarının program başında belirlenmemesi
d) Gereken bellek miktarının program çalışırken tahsis edilmesi
e) Farklı türlerde dizi oluşturulması

CEVAPLAR
1-a
2-a
3-e
4-b
5-a

6-a
7-e
8-e
9-a
10 - e
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10. DOSYALAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Genel Olarak Dosyalar
10.2. Bilgisayar Programlamada Dosyalar
10.2.1. Dosyanın Açılması
10.2.2. Dosyanın Kapanması
10.2.3. Dosya Sonunun Tespit Edilmesi
10.2.4. Dosya Giriş - Çıkış Fonksiyonları
10.3. Dosya Program Örnekleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Dosya kavramı bilgisayar sistemlerinde ne anlama gelmektedir?
Bilgisayar sistemlerinde hangi yapılar dosya içerisinde tutulmaktadır?
Aşağıdaki dosya tiplerine birer örnek verin.
o Oyun dosyası
o İşletim sisteminin kendisine ait olan dosya
o Kelime işlemci doküman dosyası

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Dosya kavramını öğrenmek



Dosya tiplerini ve uzantılarını öğrenmek



Bilgisayar programlamada dosyaların önemini öğrenmek

4

Anahtar Kavramlar


Dosyalar, dosya uzantıları, bilgisayar programlamada dosyalar, dosya işaretçisi

5

Giriş
Bilgisayar programlarında verinin ne kadar önemli olduğu pek çok kez ifade
edilmiştir. Bilgisayar programları farklı miktarlarda, farklı türlerde verileri işlemek için
geliştirilen sistemlerdir. Bu veriler eğer dışarıdaki bir ortamdan bilgisayar programına doğru
ise buna giriş verisi, bilgisayar programından bir dış ortama doğru ise buna çıkış verisi adı
verilir. Bilgisayar programlarında giriş – çıkış işlemleri programın kendisi ile pek çok farklı
ortam arasında gerçekleşebilir. Bunlar arasında en önemlilerinden biri kullanıcıdır. Pek çok
bilgisayar programında kullanıcıdan giriş değerleri alınır, bunlar üzerinde işlemler yapılır ve
yeniden kullanıcının kullanabileceği şekilde ekrana çıkış verileri gönderilir. Diğer bir önemli
giriş – çıkış ortamı ise bu bölümün konusunu teşkil eden dosyalardır. Dosyalar, tanım olarak
aynı türde verilerin bir arada bulunduğu ortamlar olarak ifade edilebilir.
Bu bölümün konusu dosyalardır. Dosyalar bu bölümde, iki ayrı alt bölüm haline
incelenmiştir. Bunlardan ilki genel olarak dosya kavramıdır. Bu bölümde, dosya kavramının
açıklanması, dosyaların özelliklerinden bahsedilmesi, adres kavramının anlatılması
hedeflenmiştir. Böylece dosyalara genel olarak bir giriş yapılmıştır. İkinci olarak dersin
yapısına daha uygun bir biçimde bilgisayar programlama işlemi açısından dosyaların durumu
incelenmiştir.
Bu bölümde ise dosyaların bilgisayar programlarında hangi amaçla kullanıldığı,
dosyaların kullanılabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiği gibi durumlar anlatılmış
ve bilgisayar programlamada dosyalara ait komutlardan bahsedilmiştir. Bu komutlar dosyanın
açılması, dosyanın kapanması, dosyaya ait giriş – çıkış fonksiyonları ve bir dosyanın sonunun
tespit edilmesi şeklinde ifade edilebilir.
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10.1. Genel Olarak Dosyalar
Bir bilgisayar sistemindeki herşey, veriler, komutlar, programlar vb dosyalar içerisinde
kaydedilir. Bir bilgisayar sisteminde dosya içerisinde bulunmayan herhangi bir veri, komut,
program vs yoktur. Bir dosyanın kullanılabilmesi için işletim sisteminde bulunduğu adresi
bilmek gerekir. Her dosyanın sürücü ve klasörlerden oluşan bir fiziksel adresi bulunmaktadır.
Dosyaların toplu olarak bulunduğu kısımlara dizin ya da klasör adı verilir. Bir klasör
içerisinde pek çok farklı klasör, farklı seviyede klasör ve dosya bulunabilir. Farklı klasörler
altında aynı isimli dosyalar bulunabilir. Bunların tüm adresi farklı olacağından, işletim sistemi
tarafından farklı dosyalar olarak kabul edilirler.
Sürücü, bir bilgisayar sisteminin belleğinin ayrıldığı ana parçalar olarak ifade
edilebilir. Genellikle C, D gibi harfler ile isimlendirilirler. Bir dosya adresinin ilk hanesidir.
Genel olarak bir dosyanın adresi C:\MyFiles\Homeworks\programming_homework.txt
şeklindedir. Buradaki C : sürücünün adı, MyFiles C sürücüsünün içerisindeki klasörün adı,
Homeworks, MyFiles klasöründeki alt seviye diğer klasörün adı, programming_homework,
dosyanın adı, txt ise dosyanın uzantısıdır. Buradaki isimlerin İngilizce kelimeler olmasının
hiçbir önemi yoktur, sadece örnek olarak seçilmiştir. Aynı dosyayı Türkçe olarak
isimlendirdiğimizi

düşünecek

olursak

C:\Dosyalarım\Ödevler\programlama_odevi.txt

şeklinde olur. Görüldüğü gibi dosya isimleri Türkçe olabileceği gibi, Türkçe karakter de
kullanılabilir.
Dosyalar, çeşitli özelliklere sahip olarak oluşturulurlar. Bu özellikler aşağıdaki gibi
maddelendirilmiştir.
İsim : Kullanıcı tarafından atanan, (kullanıcı tarafından atanmazsa, işletim sistemi otomatik
olarak bir isim atar, genellikle bu isim Yeni Dosya – New File şeklinde olur) dosyayı
etiketlemek için kullanılan, küçük – büyük harf kullanımı, uzunluğu ve özellikleri sistemden
sisteme değişen kelime ya da kelime topluluklarıdır. Değişken, sabit ve fonksiyonlarda
olduğu gibi, dosyalarda da amacına uygun bir isim verilmesi uygun olan davranış şeklidir.
Tür : Esasında dosyanın değil, içerdiği verinin türünü ifade eder. Yoksa her dosya bellekte
aynı tipte alan işgal eder, bellekte örneğin metin dosyaları için ayrı, çalıştırılabilir dosyalar
için ayrı, ses dosyaları için ayır bir bölüm bulunmaz. Ancak gerek dosyanın girebileceği
işlemlerin belirlenmesi, gerek dosyanın hangi program ya da programlar kullanılarak açılıp
kullanılabileceğinin belirlenmesi için dosyalar farklı türlerde kaydedilir. Bu türler de dosyanın
isminden sonra yer alan, genellikle 3 ya da 4 karakterden oluşan uzantıları sayesinde anlaşılır.
Tablo 10.1’de bazı dosya uzantıları ve özellikleri verilmiştir.
7

Lokasyon : Dosyanın, fiziksel olarak bilgisayar belleğinde nerede olduğunu ifade eden,
sürücüden başlayarak hiyerarşik biçimde klasörler ve sonunda dosyanın kendisi şeklinde
oluşturulan adrestir.
Boyut : Türe benzer bir biçimde esasında dosyanın boyutundan değil, içerisindeki verilerin
boyutundan

bahsetmek

gerekir.

Yoksa

dosyalar

bellekte

belli

boyutlar

halinde

ayrıştırılmazlar. Bir dosya boş olduğu anda 0 birim boyutundadır ve içerisine veriler
yazıldıkça dosya boyutu artar. Bellek sınırı olmadığı sürece bir dosyanın boyutunun sınırı
bulunmamaktadır.
Koruma : Yetkilendirme olarak da ifade edilebilir. Bir dosya üzerinde yapılacak olan
işlemlerin kimler tarafından yapılmasına izin verildiğini ifade eden sınırlandırmalardır. Bu
işlemler, dosyanın açılması, okunması, üzerinde değişiklik yapılması, dosyaya veri eklenmesi,
dosyadan veri silinmesi, dosyanın komple silinmesi, dosyanın herhangi başka bir adrese
taşınması vs olarak ifade edilebilir.
Tarih, zaman, kullanıcı bilgisi : Dosyayı açan, okuyan veya üzerinde değişiklik yapan
kişilerin bilgileri, bu işlemleri yaptığı tarih ve zaman, loglama amacıyla işletim sistemi
tarafından tutulur.

Uzantı
exe, com, bin
obj, o
c, p, pas, f77,
asm, a
bat, sh
txt, doc, wp,
rrf, wp
gif, jpeg, bmp
wma
asf, avi
arc, zip, rar
db, dbf, db2

Tablo 10.1 : Dosya Türleri ve Özellikleri
Dosya Türü
Açıklama
Çalıştırılabilir dosya
Herhangi bir programa ihtiyaç duymadan
çalıştırılabilen dosyalardır
Nesne dosyası
Makine dilinde derlenmiş dosyalardır
Kaynak kodu dosyası Herhangi bir programlama dili kullanılarak
yazılan dosyalardır
Yığın işleme dosyası
Komutlardan oluşan dosyalardır
Metin
işleme İçerisinde metinsel veriler bulunan, doküman
dosyaları
olarak ifade ettiğimiz dosyalardır
Görüntü dosyaları
Görüntü (imaj) tipinde veri içeren dosyalardır
Ses dosyaları
Ses tipinde veri içeren dosyalardır
Film dosyaları
Pekçok görüntünün ve sesin birleşmesinden
oluşan filmleri içeren dosyalardır
Sıkıştırılmış dosyalar
Bellekte daha az yer kaplaması amacıyla uygun
bir program kullanılarak sıkıştırılmış dosyalardır
Veritabanı dosyaları
Veritabanı ismindeki, verileri saklamak,
kaydetmek ve düzenlemek için kullanılan özel
programlara ait dosyalardır
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Dosyalar üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler genel olarak şu şekildedir :


Oluşturmak : Bellekteki bir alanı dosya olarak belirlemek, bunun bir dosya olduğunun
anlaşılabilmesi için Yeni Dosya Oluştur vb komutları kullanmak, dosyaya uygun bir
isim ve uzantı vermek.



Silmek : Dosyayı bellekten tamamen kaldırmak, yok etmek.



Açmak : Daha önceden oluşturulmuş bir dosyayı, üzerinde işlem yapabilmek amacıyla
aktif hale getirme.



Kapatmak : Üzerinde çalışılmış olan ve o an için üzerinde işlemin bittiği dosyanın,
daha sonra yeniden açılabilmek üzere pasif hale getirilmesi.



Okumak : Dosyanın sahip olduğu verileri ele almak.



Yazmak : Boş dosyaya yeni veriler eklemek.



Eklemek : Dolu olan dosyanın sahip olduğu verilerin arkasına başka veriler eklemek.



Gezinmek : Dosyanın sahip olduğu veriler üzerinde dolaşmak.



Özellikleri almak : Dosyanın sahip olduğu özellikleri öğrenmek.



Yeniden adlandırmak : Dosyanın adını değiştirmek.

10.2. Bilgisayar Programlamada Dosyalar
Bilgisayar programları, çoğunlukla herhangi bir ortamdan giriş verisi alıp, üzerinde işlemler
yaparak tekrar başka bir ortama verirler. Bu giriş – çıkış, bilgisayar programları ile kullanıcı
arasında olabileceği gibi, dosyalar veya veritabanları arasında da olabilir.

Giriş – çıkış

işlemlerinin ikisi birden dosya üzerinde gerçekleşebileceği gibi yalnızca birisi de dosya
üzerinde gerçekleşebilir. Buna göre


program üzerinde çalışacağı değerleri bir dosyadan alabilir (giriş)



program, üzerinde çalışıp sonuç ürettiği değerleri bir dosyaya yazabilir (çıkış)



bunların her ikisini aynı programda gerçekleştirebilir (giriş/çıkış)

Bilgisayar programlarında dosya işlemleri oldukça önemli yer tutan işlemlerdir ve her
programlama dilinde dosyalarla ilgili pek çok komut bulunmaktadır.
C dilinde dosyalarla ilgili işlemler ve komutlar aşağıda ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır
(Aslan, 2009):
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10.2.1. Dosyanın Açılması
Bir dosyanın herhangi bir bilgisayar programında kullanılabilmesi için öncelikle
doyanın oluşturulması ve açılması gerekmektedir. C programlama dilinde, bir dosya farklı
şekillerde, diğer bir deyişle farklı modlarda açılabilir. Genel olarak dosya açma işlemi, fopen
komutu ile gerçekleşir. Komutun genel yazımı FILE *fopen (char *filename, char *mode)
şeklindedir. Burada * ile gösterilen dosya işaretçisidir. C dilinde dosyalar, işaretçi ile
gösterilir. filename tahmin edilebileceği üzere dosya adını ifade eder. Dosya, bilgisayar
programı ile aynı klasördeyse, bu durumda herhangi bir adres yazmadan yalnızca dosya adı
kullanılabilir. Sistem bunu default olarak o klasörün içerisinde bir dosya olarak kabul eder.
Ancak dosya, başka bir klasör içerisindeyse, bu durumda, dosyanın adresini ifade eden tüm
ifadenin, diğer bir deyişle dosyanın tüm yolunun, sürücü ve klasörler dahil olmak üzere
yazılması gerekir. Diğer durumda, sistem dosyayı tanıyamaz. mode ise

dosyanın açılış

modudur. C dilinde 3 ana (r, w, a) ve 3 ek (r+, w+, a+) olmak üzere toplam 6 adet dosya açılış
modu bulunmaktadır. Dosyaların farklı modlarla açılmasının sebebi yetkilendirmeyi kontrol
etmek ve gereksiz işlem yetkisi vermemektir. C dilinde bulunan dosya açılış modları ve
açıklamaları aşağıdaki tabloda (Tablo 10.2) ifade edilmiştir.
Açılış modu
“r”

“w”

“a”

“r+”

“w+”

“a+”

Tablo 10.2 : C Dili Dosya Açılış Modları
İşlem Açıklaması
Read kelimesinden gelir. Dosyayı yalnızca okuyabilmemize izin veren, üzerinde
herhangi bir değişiklik yapmamıza izin vermeyen bir moddur. Dosyayı oluşturmaz,
bu modda açılacak bir dosyanın önceden oluşturulmuş olması gerekmektedir.
Write kelimesinden gelir. Dosyada değişiklik yapmamızı sağlayan ancak dosyadan
okuma yapmamıza izin vermeyen bir moddur. Burada yapılan değişiklik dosyada
mevcut bilgileri silecektir. Diğer bir deyişle, dosyanın sonundan itibaren değil,
başından itibaren değişiklik yapılır. Dosya mevcut değilse bile, bu mod
kullanıldığında dosya oluşturulur.
Append kelimesinden gelir. Var olan bir dosyanın sonuna ekleme yapan ve böylece
dosyadaki verileri silmeyen bir moddur. Ancak bu modda da dosyadan okuma
yapmamıza izin verilmez.
Okuma ve yazma modudur. Bu modda açılmış olan bir dosyaya hem okuma hem
de yazma işlemi yapılabilir. Ancak dosyanın daha önce oluşturulmuş olması
gerekir.
Okuma ve yazma modudur. Bu modda açılmış olan bir dosyaya hem okuma hem
de yazma işlemi yapılabilir. Dosyanın daha önce oluşturulmuş olması gerekmez,
bu modla beraber var olmayan bir dosya oluşturulur.
En geniş moddur. Var olan bir dosyanın sonuna ekleme yapmak amacıyla
kullanılır. Bu modda açılmış bir dosyaya hem okuma hem de yazma işlemi
yapılabilir.
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Modlarla ilgili dikkat edilmesi gereken durumları maddelendirelim :


Dosya hali hazırda varsa tüm modlar kullanılabilir, dosya mevcut değilse ancak
dosyayı oluşturan w ve w+ modları kullanılabilir.



Dosya üzerinde bir değişiklik yapılmayacaksa r modu kullanılmalıdır.



Dosya içinde var olan verilerin değiştirilmesi isteniyorsa w, r+ veya w+ modları
kullanılmalıdır.



Dosya içerisinde var olan verilerin değiştirilmesi istenmiyor, yalnızca verilerin

devamında yeni veriler eklenmesi isteniyorsa a veya a+ modları kullanılmalıdır.
Dosyaların uygun bir modda açılmasının istendiğini varsayalım. Dosyaların açılması ile ilgili
diğer önemli bir nokta, dosyanın açılıp açılmadığının kontrol edilmesidir. Bir dosyayı açıp
üzerinde işlem yaptığımızı zannederken çeşitli sebeplerden ötürü (bellek yetersizliği,
dosyanın o diskte değil başka bir yerde bulunması, mod yanlışlığı vs) dosya açılmayabilir.
Genelde bu durum aşağıdaki gibi bir kod parçası kullanılarak kontrol edilir.
FILE *fp ;
…
fp = fopen (“data”, “w”);
if(fp = = NULL)
{
printf(“Dosya acilmadi!...\n”);
exit(0);
}
…
Bu kodun açıklaması şu şekildedir :
FILE *fp : Daha önce de söylendiği gibi C dilinde dosyalar işaretçiler ile ifade edilir, burada
dosya işaretçisi tanımlanmaktadır. Bu satır, derleyiciye bir dosya ile çalışmak istediğini ifade
eden satırdır.
fp = fopen (“data”, “w”) : fp işaretçisinden faydalanılarak, data ismindeki bir dosyayı yazma
modunda açmak için yazılan kod parçasıdır. w modu kullanılmasının sebebi, dosya yoksa bile
oluşturulmasını sağlamaktır.
if(fp = = NULL) : Dosya işaretçisinin NULL yani diğer bir deyişle boş olup olmadığını
kontrol eden kod satırıdır. Eğer fp işaretçisi NULL ise bu, dosyanın mevcut olmadığı
anlamına gelmektedir. Bu if bloğu buna göre, dosyanın bulunmaması ve dolayısıyla
açılmaması durumunda yapılacakları ifade edecek bir if bloğudur. Dikkat edilecek olursa
bloğun else kısmının bulunmadığı görülür. Çünkü dosya mevcutsa o anda yapılacak bir şey
bulunmamaktadır, kod yalnızca açılıp açılmadığını kontrol edecektir.
printf(“Dosya acilmadi!...\n”) : If şartı sağlandığı takdirde, yani fp işaretçisi NULL ise,
programcıya bu dosyanın var olmadığını ifade edebilmek için ekrana dosyanın açılmadığını
ifade eden bir uyarı yazdırmak sıklıkla kullanılan bir yoldur.
exit(0) : If işlemlerinin devamıdır. Dosya açılmadığı takdirde koddan çıkılmasını sağlar.
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10.2.2. Dosyanın Kapanması
Bir bilgisayar programında kullanılan bir dosyanın üzerinde yapılan işlemler şunlardır.


Dosya yoksa oluşturulur.



Var olan ya da oluşturulan dosya açılır.



Bilgisayar programı ile dosya arasında bağlantı kurulur.



Dosya üzerinde değişiklikler, gerekli işlemler yapılır.



Dosya kapatılır.

Açılan her dosya, kullanım alanı bittikten sonra ya da en kötü ihtimalle programın sonunda
kapatılmalıdır. Dosyanın kapatılmaması, gereksiz bellek tüketimi anlamına gelmekle beraber
program içerisinde hatalara da neden olabilir. Dosya kapatma işlemi fclose komutu ile
gerçekleştirilir. Kullanılışı fclose(fp);

şeklindedir. Dosyanın kapatılmaması için, normal

şartlarda herhangi bir sebep bulunmadığından bu komutun test edilmesine gerek yoktur.

10.2.3. Dosya Sonunun Tespit Edilmesi
Şu

ana

kadar

bilgisayar

programlarında

verilerin

kullanılabilmesi

için

depolanabileceği çeşitli seçenekler bulunduğunu görmüştük. Bunlar arasında tek bir veriyi
tutabilen değişken ve sabit gibi elemanlar olduğu gibi 1’den çok veriyi tutabilen dizi, dosya
ve veritabanı gibi elemanlar da bulunmaktadır. Veritabanları şu anda konumuzu teşkil
etmediği için ele almıyoruz. Diğer elemanlarla ilgili olarak yorum yapabiliriz. Bir değişken ve
sabit tek bir değer içerebilecek bir eleman olduğu için, bir değişken ya da sabit
kullanıldığında içerisinde bir değer olup olmadığı kolayca görülür. Dizilerin boyutu, diziler
ilk tanımlanırken bellidir, ancak bir dizi, tanımlandığı kadar eleman içermeyebilir. Buna göre
bir dizinin kaç adet eleman içerdiğinin, ya da dizinin sonuna gelinip gelinmediğinin kontrol
edilmesi gerekir. Bu işlem \0 ya da NULL değeri ile karşılaştırma yapılarak
gerçekleştiriliyordu. Dizilerde, kaydın sonuna gelinip gelinmediğinin tespit edilmesine benzer
bir işlem dosyalarda da yapılmalıdır. Hatta dosyalarda bu konu daha da hassastır, çünkü bir
dizide, dizinin sonuna gelindiği tespit edilmezse en kötü ihtimalle, döngü ya da yapılacak
işlem, dizinin boyutuna kadar gereksiz yere devam edecektir. Diğer bir deyişle gereksiz işlem
yapılmış olacaktır. Dosyalarda ise dosyanın sonuna gelindiğinin tespit edilememesi halinde,
örneğin ekleme işlemi yapılacaksa, yeni eklenecek verilerin nereye ekleneceği de tespit
edilememiş olur ki bu da var olan verilerin silinmesi gibi bir durumu peşinde getirebilir. Ya
da okuma işlemi yapılıyorsa ancak dosyanın sonuna gelindiği tespit edilememişse, hala
okuma işlemine devam edilmeye çalışılırsa hata oluşur. Bunlar ve benzeri durumlar için
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dosyanın sonunun bilinmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Bu durum için C dilinde hazır bir
fonksiyon bulunmaktadır : feof fonksiyonu. Buradaki eof, end of file yani dosyanın sonu
anlamına gelmektedir. Bu fonksiyon, dosya sonuna gelindiğinde 1 değerini, diğer durumlarda
yani dosya içerisinde bulunulduğu süre içerisinde 0 değerini verir. Bir bilgisayar programında
kullanılan , for, while gibi döngülerde ve if gibi karşılaştırma yapılarında genellikle dosyanın
içerisinde olduğu sürece bir işlem yapılması istendiğinden bu fonksiyonun kendisi değil tersi
alınarak kullanılır. Aşağıdaki kod parçasında bu durumun bir örneği verilmiştir.
…
while(!feof(fp))
{
işlemler;
}
…
Görüldüğü gibi feof fonksiyonunun önünde değerini tersine çevirmesini sağlayan bir ! işareti
bulunmaktadır. Buna göre !feof, feof fonksiyonunun sağlanmaması durumunu ifade eder.
while anahtar sözcüğü ile birleştiğinde ise “feof fonksiyonu sağlanmadığı sürece”, ya da diğer
deyişle “dosya sonuna gelinmediği sürece” anlamına gelmektedir ve verilen işlemler bu süre
boyunca devam eder.

Buna göre işlemler olarak ifade edilen while döngüsü içerisinde

gerçekleştirilen işlemler, dosyanın sonuna gelinmediği sürece devam eder. Tabi bu döngünün
bir sonsuz döngü olmaması için dosyanın üzerinde adım adım ilerlenmesi gerekmektedir.
Bu durum farklı şekillerde gerçekleştirilebilir, bu kısmın konusu olmadığından burada ele
alınmamıştır.

10.2.4. Dosya Giriş - Çıkış Fonksiyonları
Daha önceki bölümlerde ve bu bölümün başlarında bahsedildiği gibi dosyalar,
bilgisayar programlarınnın veri alışverişi yaptığı ortamlardır. Buna göre bilgisayar programı
ile dosya arasındaki ilişki veri giriş – çıkışı şeklindedir. Diğer bir deyişle bilgisayar
programlarından dosyalara (çıkış) ya da dosyalardan bilgisayar programlarına (giriş) doğru bir
veri akışı bulunmalıdır. Bu akış esnasında kodun yazıldığı derleyici kısmı, giriş ya da çıkışın
yapıldığı dosya bulunmalıdır, ancak dosyanın bulunması derleyicinin çalışması sonucunda
ortaya çıkan ekranın ortadan kalkmasını sağlamaz. Buna göre üçlü bir yapı sözkonusu olur,
örnekler verilecektir. C programlama dilinde kullanılan dosyalara giriş/çıkış yapabilmek için
pek çok fonksiyon bulunmaktadır. Burada, en çok kullanılanlar verilmiştir.
fprintf(): printf fonksiyonun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon dosyadan veri okuyup ekrana
yazmayı sağlayan bir çıkış fonksiyonudur. Prototip olarak printf ile oldukça benzerdir.
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fscanf(): scanf fonksiyonun başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon dosyaya veri göndermeyi sağlayan
bir giriş fonksiyonudur. Prototip olarak scanf ile oldukça benzerdir.
fgets(): gets fonksiyonunu başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon, dosyaya bir karakter topluluğunun
dosyaya gönderilmesini sağlayan bir giriş fonksiyonudur. Prototip olarak gets ile oldukça
benzerdir.
fputs(): puts fonksiyonunu başına gelen f harfi, bu fonksiyonun dosya (file) için
kullanılacağını ifade etmektedir. Buna göre bu fonksiyon, dosyadan bir karakter topluluğunun
alınıp ekrana yazılmasını sağlayan bir çıkış fonksiyonudur. Prototip olarak puts ile oldukça
benzerdir.
fwrite(): Dosyaya dizi yazmayı sağlayan bir giriş fonksiyonudur.
fread(): Dosyadan dizi okuyup ekrana yazmayı sağlayan bir çıkış fonksiyonudur.

10.3. Dosya Program Örnekleri
Burada, dosyalar ile ilgili bazı program örnekleri verilerek incelenmiştir. Böylece C dilinde
yazılan ve dosyaların kullanıldığı programlar hakkında bilgi verilmiştir.İlk örneğimiz, bir
dosya oluşturan ve bu dosyaya 1-10 arasındaki (1 ve 10 dahil) sayıları yazdıran bir program
olsun. Bu programın kodu şu şekilde olur :
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 main()
4 {
5 FILE *dosya;
6 int i=1;
7 dosya=fopen("sayilar.txt","w");
8 while(i<11)
9 {
10
fprintf(dosya,"%d\n",i);
11
i++;
12 }
13 getch();
14 fclose(dosya);
15 }
Kodu satır satır inceleyelim.
1. ve 2. satırlarda klasik bir C programında olduğu gibi kütüphane dosyaları eklenmiştir.
Yalnızca giriş çıkış işlemi yapılacağı için stdio.h ve conio.h dosyalarının eklenmesi yeterlidir.
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3. satırda klasik bir C programında olduğu gibi main() fonksiyonu tanımlanır. Bu main()
fonksiyonunun bloğu 4. satırdaki { işareti ile başlar, 15. Satırdaki } işareti ile biter.
5. satırda, daha önceki C program örneklerimizde rastlamadığımız bir kod mevcuttur.
C programlama dilinde, dosyaların FILE * işaretçisi ile ifade edildiğini belirtmiştik. İşaretçiye
verilecek isim kullanıcı tarafından belirlenir. Biz bu örneğimizde işaretçi ismi olarak dosya
kelimesini kullandık. Buna göre bu satırda ismi dosya olan bir dosya işaretçisi oluşturmuş
olduk, artık bundan sonra üzerinde işlem yapmak istediğimiz dosyaya ulaşırken bu işaretçiyi
kullanacağız.
6. satırda, int türünde, i adında bir sayaç değişkeni tanımlanmıştır. Bu değişken ileriki
satırlarda dosyaya yazılacak olan sayıları takip etmek için kullanılacaktır.
7. satır da 5. satır gibi daha önceki C programlarında karşılaşmadığımız türden bir kod
parçasıdır. Bu satırda, 5. satırda oluşturulan dosya ismindeki dosya işaretçisi sayesinde sayilar
adı verilmiş olan metin editörü dosyası (uzantısı txt olduğundan Notepad vs bir programla
açılacak olan bir metin dosyası olduğu anlaşılmaktadır) w modunda açılır. Aslında burada,
dosyanın açılıp açılmadığına dair bir kontrol kodu gereklidir ancak bu kod parçasına buna
gerek duyulmamıştır. Peki bu dosya nerede oluşturulacaktır? Dosyanın yalnızca adı
yazılmıştır, herhangi bir adres yazılmamıştır, buna göre dosya, işlemin yapıldığı, programın
oluşturulduğu klasörle aynı klasörde yer alacak anlamına gelir. Eğer herhangi bir adres
yazılsaydı, dosya o adreste oluşturulurdu.
8. satır ile 12. satır arasında bir while döngüsü göze çarpmaktadır. Bu döngü, i değişkeninin
değerine bağlı olarak çalışır, buna göre 1 değerinden başlar, 11’den küçük olduğu sürece bu
döngü devam edecektir.
10. satır, döngüde hangi işlemlerin yapıldığını ifade eden satırdır. Bu satırda bulunan fprintf
fonksiyonu, dosyaya yazdırma işlemi yapılacağını ifade etmektedir. fprintf fonksiyonunun
kullanım şekli printf ile çok benzerdir. Tek fark, fprintf fonksiyonunda, yazımın hangi
dosyaya yapılacağının, yazılacak elemanlardan önce dosya işaretçisi yardımıyla ifade
edilmesidir. printf fonksiyonunda, yazdırılacak olan ifade, direkt olarak ekrana yazdırılacağı
için nereye yazılacağının belirtilmesine gerek yoktur, ancak fprintf fonksiyonunda hangi
dosyaya yazılacağının belirtilmesi gerekir. Buna göre, bu satırda, dosya adındaki işaretçinin
ifade ettiği dosyaya, i değişkeninin değerinin yazdırılması gerektiği ifade edilir. Bu satır, bir
döngü içerisinde yer aldığından döngünün her adımı için i’nin değeri dosyaya yazdırılacaktır.
Buna göre dosya içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıları yazılır. Yazım içerisinde \n
bulunduğundan her bir sayı ayrı bir satıra yazılacaktır.
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13. satırda klasik C programlarında kullandığımız ve ekranda beliren durumun, kullanıcı bir
karakter girene kadar ekranda kalmasını sağlayan getch() fonksiyonunu kullandık. Daha önce
de ifade ettiğimiz gibi bir bilgisayar programında dosyanın bulunması, ekranın
bulunmayacağı anlamına gelmez. Bu açıdan ekranla alakalı durumları aynen kullanmakta
fayda vardır.
14. satırda dosyanın kapatılması işlemi yapılmıştır. Bilgisayar programlarında kullanılan
dosyaların, kullanıldıktan sonra kapatılması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Bu satır, bu
işlemi gerçekleştirmektedir. Buna göre bu program, dosya isminde bir dosya işaretçisine sahip
olan, bu dosya işaretçisi ile sayilar.txt isminde bir dosya oluşturacak olan, bu dosya içerisine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarını her biri bir satıra gelecek şekilde yazacaktır. Şekil 10.1’de
bu kod parçasının derleyicideki görüntüsü, Şekil 10.2’de program çalıştırıldıktan sonra oluşan
ekran görüntüsü, Şekil 10.3’te program çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra, klasörün
görüntüsü, Şekil 10.4’te ise, oluşturulan dosyanın içeriği gösterilmiştir.

Şekil 10.1 : Derleyici görüntüsü

Şekil 10.2 : Ekran görüntüsü
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Şekil 10.2’de görünen ekranda herhangi bir işlem yapılmamıştır, çünkü bu programda tüm
işlemler dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir, dolayısıyla ekran yalnızca oluşmuş, herhangi bir
işleme ev sahipliği yapmamıştır.

a) Program çalıştırılmadan önde klasörün görüntüsü

b) Program çalıştırıldıktan sonra klasörün görüntüsü
Şekil 10.3 : Program çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra klasörün görüntüsü
Bu şekillerde de görüldüğü üzere, program çalıştırılmadan önce, programın çalışmakta olduğu
klasör içerisinde sayilar isminde bir dosya bulunmamaktadır, ancak program çalıştıktan sonra
sayilar isminde txt uzantılı bir dosya oluşmuştur.
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Şekil 10.4 : Dosyanın içeriği
Bu şekilde, dosyanın içeriği ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi, program çalıştıktan sonra,
oluşan dosyanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıları, her biri bir satıra gelecek şekilde
yazılmıştır. İkinci örneğimizde hem program ekranını hem de dosyayı beraber kullanalım.
Örneğin programımız, ekranı kullanarak kullanıcıdan iki adet sayı alan ve bu sayıların
toplamını dosyaya yazan bir program olsun.
Program adım adım şu şekilde olmalıdır :
 Klasik programlama adımları (kütüphane dosyası, main fonksiyonu) eklenmelidir.
 Dosya işaretçisi ile ilgili işlemler yapılmalıdır.
 Değişkenler tanımlanmalıdır.
 Dosyanın açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir.
 Kullanıcıdan toplanacak sayılar istenmelidir.
 Sayıların toplamı dosyaya yazılmalıdır.
 Dosya kapatılmalıdır.
Buna göre kod şu şekilde olur:
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 main()
4 {
5
FILE *f;
6
int x,y,z;
7
f = fopen("toplam.txt","w");
8
if( f== NULL)
9
{
10
puts("Dosya acilamiyor...\n");
11
}
12
printf("Toplanacak iki sayi girin : ");
13
scanf("%d %d",&x,&y);
14
z = x+y;
15
fputs( "Bu sayilarin toplami!\n",f);
16
fprintf(f,"%d + %d = %d",x,y,z);
17
fclose(f);
18
getch();
19 }
18

Kodu satır satır inceleyelim.
1. ve 2. satırlarda klasik bir C programında olduğu gibi kütüphane dosyaları eklenmiştir.
Yalnızca giriş çıkış işlemi yapılacağı için stdio.h ve conio.h dosyalarının eklenmesi yeterlidir.
3. satırda klasik bir C programında olduğu gibi main() fonksiyonu tanımlanır. Bu main()
fonksiyonunun bloğu 4. satırdaki { işareti ile başlar, 19. satırdaki } işareti ile biter.
5. satırda, kullanıcı tarafından f ismi verilmiş bir dosya işaretçisi oluşturulmuştur.
Bundan sonra üzerinde işlem yapmak istediğimiz dosyaya ulaşırken bu işaretçiyi
kullanacağız.
6. satırda, int türünde, x, y ve z isimlerinde birer değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenlerden
x ve y kullanıcıdan alınacak iki sayıyı, z ise bu sayıların hesaplanan toplam değerini ifade
edecektir.
7. satır da 5. satır gibi dosyalar ile ilgili olan bir kod parçasıdır. Bu satırda, 5. satırda
oluşturulan f ismindeki dosya işaretçisi sayesinde toplam adı verilmiş olan metin editörü
dosyası (uzantısı txt olduğundan Notepad vs bir programla açılacak olan bir metin dosyası
olduğu anlaşılmaktadır) w modunda açılır. Dosyanın yalnızca adı yazıldığından, dosya,
programın oluşturulduğu klasörde yer alacaktır. Eğer herhangi bir adres yazılsaydı, dosya o
adreste oluşturulurdu.
8. satır ile 11. satır arasında, dosyanın açılıp açılmadığını kontrol eden bir kod bloğu
görülmektedir. Bu blokta, dosya düzgün bir biçimde açılırsa bloktan çıkılarak devam
edilecektir, dosya düzgün bir biçimde açılmazsa, dosyanın açılmadığına dair bir uyarı verilir.
12-14 arası satırlar, dosya ile değili derleyici ve ekran ile alakalı satırlardır ve bu işlemler
(kullanıcıya sayı almak için uyarıda bulunmak, kullanıcıdan sayıları almak ve sayıları) direkt
olarak derleyici içerisinde yapılır, bu kısmın dosya ile bir ilgisi yoktur.
15. satırda dosyaya bir karakter dizisini satır olarak yazmayı amaçlayan fputs fonksiyonu
kullanılmıştır ve böylece f dosyasına, Bu sayilarin toplami! metni bir satır halinde yazılmıştır.
Fonksiyonda kullanılan \n ibaresi ile, bu metinden sonra alt satıra geçileceği ifade edilmiştir.
16. satır, dosyaya yazı yadırmayı hedefleyen diğer satırdır ve bu satıra göre, f dosyasına
kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını ifade eden bir metin yazılacaktır.
17. satır, dosyayı kapatmak komutunun verildiği satırdır.
Şekil 10.5’te bu kod parçasının derleyicideki görüntüsü, Şekil 10.6’da program çalıştırıldıktan
sonra oluşan ekran görüntüsü, Şekil 10.7’de program çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan
sonra, klasörün görüntüsü, Şekil 10.8’de ise, oluşturulan dosyanın içeriği gösterilmiştir.
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Şekil 10.5 : Derleyici görüntüsü

Şekil 10.6 : Ekran görüntüsü
Bir önceki örnekten farklı olarak bu programda, ekranda oluşan görüntüler mevcuttur. Bunlar
kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyen uyarı yazısı ve kullanıcınının girdiği değerlerdir.
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a) Program çalıştırılmadan önde klasörün görüntüsü

b) Program çalıştırıldıktan sonra klasörün görüntüsü
Şekil 10.7 : Program çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra klasörün görüntüsü
Bu şekillerde de görüldüğü üzere, program çalıştırılmadan önce, programın çalışmakta olduğu
klasör içerisinde toplam isminde bir dosya bulunmamaktadır, ancak program çalıştıktan sonra
toplam isminde txt uzantılı bir dosya oluşmuştur.
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Şekil 10.8 : Dosyanın içeriği

Bu şekilde, dosyanın içeriği ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi, program çalıştıktan sonra,
kullanıcının girdiği sayılar olan, 10 ve 2 sayılarını ve onların toplamını alarak dosyaya
yazdırmaktadır.
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Uygulamalar


Bir dosyadaki satır sayısını belirleyen bir C programı yazın.



Kullanıcıdan alınan verileri bir metin dosyasına yazan bir C programı yazın.



Kullanıcıdan alınan verileri hem ekranda yazdıran hem de metin dosyasına yazan bir
C programı yazın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgisayar sistemleri için oldukça büyük öneme sahip olan dosyalar kavramı ele
alınmıştır. Bir bilgisayar sisteminde, veriler, dokümanlar, komutlar gibi herşey dosyalarda
tutulur, bu açıdan dosyaları iyi bir biçimde öğrenmek, bilgisayarlar üzerinde işlem
yapabilmek için oldukça önemlidir. Genel bilgisayar sistemlerinin yanısıra bilgisayar
programlama konusunda da dosyaların önemi büyüktür.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar dosyalarının kullanıcı tarafından belirlenen bir
özelliği değildir?
a) İsim
d) Boyut

b) Tür
e) Koruma

c) Lokasyon

2) Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar programı – dosya ilişkisi ile ilgili yanlış bir
ifadedir?
a) Her bilgisayar programının kendisi de bir dosyadır.
b) Her bilgisayar programı en az 1 dosya kullanmak zorundadır.
c) Dosyalar bilgisayar programlarına giriş verisi, çıkış verisi ya da her ikisini birden
sağlayabilir.
d) C programlama dilinde, sadece dosyalar için kullanılan özel komutlar vardır.
e) C programlama dilinde, dosyalar işaretçiler ile ifade edilir.
3) Dosya – klasör – sürücü hiyerarşisi ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir dosyanın adresinde en tepede bulunan kök klasöre sürücü denir.
b) Bir sürücü içerisinde pek çok klasör ve dosya bulunabilir.
c) Bir klasör içerisinde pek çok klasör ve dosya bulunabilir.
d) Bir dosya içerisinde pek çok klasör ve dosya bulunabilir.
e) Hiyerarşi sürücü – klasör – dosya şeklindedir.

FILE *fp ;
…
fp = fopen (“data”, “w”);
if(fp = = NULL)
{
….
}
…
4) Yukarıdaki kod parçası neyi kontrol etmektedir?
a) Dosyanın sonuna gelinip gelinmediğini
b) Dosyanın açılıp açılmadığını
c) Dosyanın kapanıp kapanmadığını
d) Dosyanın boş olup olmadığını
e) Dosyanın üzerine veri yazılıp yazılamayacağını
5) Aşağıdaki durumların hangisinde, dosyanın sonuna gelindiğini kontrol etmeye gerek
yoktur?
a) Bir dosyadaki belli bir satır alınıp ekrana yazdırılırken
b) Bir dosyadaki tüm satırlar alınıp ekrana yazdırılırken
c) Bir dosyanın sonundan itibaren veri eklenirken
d) Bir dosyanın son satırı alınıp ekrana yazdırılırken
e) Bir dosyadaki satır sayısı hesaplanırken
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6) C dilinde, dosyaların farklı modlarda açılmasının sebebi nedir?
a) Dosyaların boyutlarının birbirinden farklı olabilmesi
b) Dosyaların türlerinin birbirinden farklı olabilmesi
c) Dosyaların isimlerinin birbirinden farklı olabilmesi
d) Dosyaların yetkilendirmelerinin birbirinden farklı olabilmesi
e) Dosyaların lokasyonlarının birbirinden farklı olabilmesi
7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi C dilinde bir değişken ismi olamamasına rağmen, bir
dosya ismi olabilir?
a) benim_dosyam
b) benimdosyam
c) benimDosyam
d) BENİMDOSYAM
e) benimDOSYAM
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 main()
4 {
5 FILE *dosya;
6 int i = 1;
7 dosya = fopen("sayilar.txt","w");
8 while(i<11)
9 {
10
fprintf(dosya,"%d\n",i);
11
i++;
12 }
13 getch();
14 fclose(dosya);
15 }
Sıradaki 3 soru, verilen program ile ilgilidir.
8) Yukarıdaki program ne iş yapmaktadır?
a) 1’den 10’a kadar (1 ve 10 hariç) tamsayıları sayilar ismindeki dosyaya yazdırılır.
b) 1’den 10’a kadar (1 ve 10 dahil) tamsayıları sayilar ismindeki dosyaya yazdırılır.
c) Dosyadaki ilk 10 sayı ekrana yazdırılır.
d) Dosyadaki son 10 sayı ekrana yazdırılır.
e) Dosyadaki herhangi 10 sayı ekrana yazdırılır.
9) Yukarıdaki programla ilgili hangi satır, dosyalar ile ilgili değildir?
a) 5

b) 7

c) 10

d) 13

e) 14

26

10) Yukarıdaki programın sonucunda ekran görüntüsü nasıl olur?
a)

b)

c)

d)
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e)

CEVAPLAR
1-b
2-b
3-d
4-b
5-a
6-d
7-d
8-b
9-d
10 - e
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11. YAPILAR (STRUCTURES - STRUCTS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yapılara Giriş
11.2. Yapıların Bildirimi
11.3. Yapı Değişkenlerinin Tanımlanması
11.4. Yapı Elemanlarına Erişme ve Nokta (.) Operatörü
11.5. Yapı Elemanlarının Bellekteki Yerleşimi
11.6. Yapı Elemanları Olarak Diziler Ve İşaretçiler
11.7. Yapı Bildirimlerinin Yapılış Yerleri
11.8. Yapı Değişkenlerine İlk Değer Verilmesi
11.9. İç İçe Yapılar
11.10. Yapı Değişkenleri Arasındaki İşlemler
11.11. Yapıların Fonksiyonlara Parametre Olarak Geçirilmesi
11.12. Ok (-> ) Operatörü
11.13. Yapı Örneği : Tarih Ve Zaman Fonksiyonları
11.13.1. time Fonksiyonu
11.13.2. localtime Fonksiyonu
11.13.3. ctime Fonksiyonu
11.13.4. asctime Fonksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




“C dili, kullanıcıya kendi istediği özelliklere sahip olan değişkenler tanımlama imkanı
sunar” cümlesi ne anlama gelmektedir?
Yapılar ile dizilerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Yapıların kullanılması gereken bir durum örneği verin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
 Yapılar hakkında bilgi edinmek
 Yapıların bilgisayar programlamadaki önemini kavramak
 Yapıların kullanım şekillerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Çoklu değişken, farklı tipte değişken, yapılar
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Giriş
C programlama dilinin, oldukça esnek bir programlama dili olduğu daha önceki ders
notlarında birçok kez ifade edilmişti. Bir programlama dilinin esnek olması, kullanıcıya bir işi
yapabilmek için pek çok seçenek tanıması anlamına gelmekteydi. C programlama dili,
fonksiyon oluşturma, döngü oluşturma, değişkenlerin kullanımı gibi konularda programcıya
pek çok seçenek tanımaktadır. Özellikle değişkenler konusunda programcıya sağladığı
esneklik pek çok programlama dilinde var olmayan bir durumdur. Bu bölümde ve bir sonraki
bölüm olan 12. bölümde C programlama dilinin bu özelliği ele alınacaktır. Bu bölümde C
programlama dilinde programcının kendi oluşturduğu bir değişken türü olarak ifade
edebileceğimiz yapılar (structures – structs) konusu ele alınmıştır. Yapılar, içerisinde farklı
türde 1’den fazla değişkenin bulunabildiği özel değişken türleridir ve C programlama dilinde
bulunan değişken türlerinin yeterli olmadığı durumlarda programcılara yardımcı olur.
Bu bölümden sonra aşağıdaki sorulara cevap verilmesi beklenir :


Yapıların bildirimi nasıl yapılmaktadır?



Yapı değişkenleri nasıl tanımlanır?



Nokta operatörünün işlevi nedir?



Yapı elamanlarının bellekteki yerleşim biçimi nasıldır?



Yapı değişkenlerine nasıl ilk değer verilir?



Yapılar fonksiyonlara nasıl parametre olarak geçirilirler?



Yapılar ve diziler arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar nelerdir?



Ok operatörünün işlevi nedir?
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11.1. Yapılara Giriş
Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan farklı türden bilgiler “yapılar (structures)”
içerisinde mantıksal bir bütün olarak ifade edilebilirler. Diğer bir deyişle, yapılar, diziler gibi
belleğe sürekli bir biçimde yerleşen nesnelerdir. Dizilerde olduğu gibi başlangıç adresleri
geçirilerek fonksiyonlara kolaylıkla aktarılabilirler.

11.2. Yapıların Bildirimi
Yapıların bildirimi ile yapı değişkenlerinin tanımlanması iki ayrı işlem olarak yapılır.
Programcı ancak yapı bildirimi ile yapıyı derleyiciye tanıttıktan sonra o yapı türünden bir
değişken tanımlayabilir. Bu açıdan yapıların bildirilmesi ve kullanımı, nesneye yönelik
programlama yaklaşımındaki sınıf bildirimi ve sınıftan nesne oluşturulması işlemine benzerlik
gösterir. Yapı bildirimlerinin genel biçimi aşağıdaki gibidir :
struct [yapi_ismi]
{
<tur> <yapi_elemani>;
<tur> <yapi_elemani>;
<tur> <yapi_elemani>;
};

Yukarıdaki genel biçimde,
struct

: Yapı bildirim için gerekli anahtar sözcüktür

yapi_ismi

: Yapıyı anlatan, değişken isimlendirme kurallarına uygun herhangi bir
isim olabilir.

yapi_elamani

: Yapıyı oluşturan değişken isimleridir; isimlendirme kurallarına uygun
herhangi bir isim olabilir.

Bildirimin küme parantezlerinden sonra noktalı virgül ile sonlandırıldığına dikkat edin.
Örneğin düzlemde bir nokta x ve y bileşenlerinden oluştuğuna göre, bunu ayrı ayrı elemanlar
yerine bir yapı biçiminde de bildirebiliriz.
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struct NOKTA
{
int x;
int y;
};
…
Benzer biçimde, tarih bilgileri de her biri int türünden üç ayrı değişken (gün, ay, yıl) yerine
bir yapı kullanılarak mantıksal bir bütünlük içinde ifade edilebilir :
struct TARIH
{
int gun;
int ay;
int yil;
};
Yukarıdaki bildirimde TARIH yapının ismi; gun, ay ve yil ise int türünden yapı elemanlarıdır.
Yapı bildirimleriyle derleyici yalnızca yapılar hakkında bilgi edinir; bellekte onlar için
herhangi bir yer ayırmaz. Yapı bildirimlerini bir çeşit şablon tanımlaması gibi
düşünebilirsiniz. Tıpkı fonksiyon prototiplerinde olduğu gibi yapı bildirimleri de yalnızca
derleyiciyi bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

11.3. Yapı Değişkenlerinin Tanımlanması
Bellekte yer ayırma işlemi yapı değişkenlerinin tanımlanmasıyla olur. Yapı
değişkenlerinin tanımlanması aşağıdaki biçimde yapılır :
Genel biçim :
struct <yapi_ismi> <yapi_degiskeninin_ismi>;
Yapı değişkenlerinin yapı bildiriminden sonra tanımlanması zorunludur.
Örneğin NOKTA isminde bir yapı tanımlamak ve daha sonra bu yapıdan bir nesne oluşturma
işlemi aşağıdaki şekilde yapılır :
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struct NOKTA
{
int x ;
int y;
};
struct NOKTA nokta_ornek;

Benzer biçimde TARIH isminde bir yapı tanımlamak ve daha sonra bu yapıdan bir nesne
oluşturma işlemi aşağıdaki şekilde yapılır :
struct TARIH
{
int gun;
int ay;
int yil;
};
struct TARIH tarih_ornek;

Derleme işleminin yukarıdan aşağıya doğru bir yönü olduğunu anımsayınız. Derleyici yapı
değişkenine ilişkin yapının biçimini bilmeden bellekte onun için yer ayırabilir mi?
Yapı değişkenlerinin türünü yapı isimleriyle birlikte ifade etmelisiniz. Örneğin
struct NOKTA nokta_ornek;
ile tanımlanmış olan a değişkenini, “nokta_ornek , NOKTA türünden bir yapı değişkenidir”
biçiminde okuyabilirsiniz.
Bir yapı değişkeninin tanımlandığını gören derleyici bellekte ilgili yapının tüm elemanlarını
içine alacak uzunlukta sürekli yer tahsis eder. Örneğin :
struct NOKTA nokta_ornek;
tanımlanması ile derleyici bellekte nokta_ornek yapı değişkeni için 16 bit sistemlerde 4 byte ;
32 bit sistemlerde 8 byte yer tahsis edecektir, çünkü, yapının iki tane int türünden elemanı
vardır. Bu durumda sizeof(nokta_ornek) ya da sizeof(struct NOKTA) ifadeleri de 16 bit
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sistemlerde 4 değerini; 32 bit sistemlerde 8 üretecektir. Aynı biçimde TARIH türünden bir
yapı değişkeni için derleyici 16 bit sistemlerde bellekte 6 byte, 32 bit sistemlerde 12 byte yer
tahsis edecektir, çünkü yapının 3 adet int türünden elemanı vardır. Bu durumda
sizeof(tarih_ornek) ya da sizeof(struct TARIH) ifadeleri de 16 bit sistemlerde 6 değerini; 32
bit sistemlerde 12 üretecektir. Yapı bildirimleriyle değişken tanımlama işlemleri birlikte de
yapılabilir. Bunun için bildirim işleminden sonra değişken listesi yazılır.
struct <yapi_ismi>
{
…
}[degisken_listesi];
Bu biçimde bildirilen değişkenler, yapının bildirildiği yere bağlı olarak yerel ya da global
olabilirler. Örneğin :
struct TARIH
{
int gun, ay, yil ;
} x, y, z;

Bu durumda derleyici hem yapı bildirimini hem de yapı bildirimini hem de bu yapı türünden
değişken tanımlamasını geçerli sayar. TARIH isimli yapının bildirimi global bir biçimde
yapılmışsa değişkenler global, yerel bir biçimde yapılmışsa değişkenler de yerel faaliyet
alanlarına sahip olurlar.

11.4. Yapı Elemanlarına Erişme ve Nokta (.) Operatörü
Bir yapı değişkeni gerçekte kendi içerisinde yapı elemanlarını barındıran bileşik bir
değişkendir. Yapı elemanlarına nokta operatörü ile erişilir.
Nokta operatörü iki operandlı araek bir operatördür. Sol tarafındaki operand bir yapı
değişkeni, sağ tarafındaki operand ise ilgili yapının bir elemanı olmak zorundadır.
Örneğin :
struct NOKTA nokta_ornek;
int koordinat1 = nokta_ornek.x;
int koordinat2 = nokta_ornek.y;
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nokta_ornek nesnesinin kendisi struct NOKTA türünden, nokta_ornek.x ve nokta_ornek.y
nesneleri ise int türündendir.
nokta_ornek.x ve nokta_ornek.y birer nesne olduğuna göre sol taraf değeri olarak
kullanılabilir. Örneğin,
nokta_ornek.x = 10;
nokta_ornek.y = 20;
ile yapının elemanlarına değer atayabiliriz.

11.5. Yapı Elemanlarının Bellekteki Yerleşimi
Bir yapı değişkeninin elemanları tıpkı dizilerde olduğu gibi belleğe sürekli bir biçimde
yerleşir. Ancak diziler ile yapılar arasında bir fark bulunmaktadır. Dizilerde tüm elemanlar
aynı türden iken yapılarda farklı türlerden elemanlar mevcuttur. Peki bu durumda yapılardaki
elemanların bellekteki yerleşimi nasıl olur? Sıraya göre mi, isme göre mi yoksa başka bir
özelliğe göre mi? Yapı elemanlarının yerleşimi oldukça basit bir kural ile belirlenmiştir :Yapı
bildiriminde ilk belirtilen eleman, belleğin düşük anlamlı adresinde bulunacak biçimde
yerleştirilir.
Örneğin aşağıdaki gibi bir yapı tanımlaması ve yapıdan örnek oluşturulması işlemi
gerçekleştirilmiş olsun. Yapıdaki değişkenlerin başlangıç adresinin 1FB0 olduğu biliniyor
olsun.
struct DENEME
{
char a;
int b;
long c;
};
…
struct DENEME deneme_ornek;

Buna göre bilgisayar belleğindeki durum Şekil 11.1’de ifade edilmiştir.
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struct DENEME
{

…
char a;

den.a

int b;

1FB0
1FB1

den.b
1FB2
1FB3
long c;

1FB4
den.c
1FB5
1FB6
…

};

Şekil 11.1 : DENEME yapısının bellekteki yerleşimi

Sözkonusu nesnelerin türleri ve uzunlukları da Tablo 11.1’de verilmiştir.
Tablo 11.1 : Nesnelerin türleri ve uzunlukları
Tür

Nesne

Uzunluk

den

struct DENEME

7

den.a

char

1

den.b

int

2

den.c

long

4

11.6. Yapı Elemanları Olarak Diziler Ve İşaretçiler
Yapıların değişken topluluğu olduğunu düşünüldüğünde, her türlü değişkenin yapının elemanı
olabileceği ifade edilebilir. Buna göre klasik değişkenler dışında örneğin diziler ve işaretçiler
de yapı elemanı olabilirler. Örneğin :
struct INSAN
{
char adi_soyadi[30];
char dogum_yeri[30];
int no;
int yas;
};
…
struct INSAN ruya;
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bildiriminde bilgisayar belleğinde gerçekleşen durum Şekil 11.2’de ifade edilmiştir.

adi_soyadi[30]

30 byte

dogum_yeri[30]

30 byte

no

2 byte

yas

2 byte

Şekil 11.2 : INSAN yapısının bellekteki yerleşimi
Bu bildirim için ne kadar yer ayrılmıştır? Yapıda toplamda 4 adet değişken bulunmaktadır. Bu
değişkenler sırasıyla, içerisinde 30 karakterlik yer ayrılmış olan karakter dizisi adi_soyadi,
içerisinde 30 karakterlik yer ayrılmış olan karakter dizisi dogum_yeri, int türündeki değişken
no ve int türündeki değişken yas’tır. Buna göre toplam içerdiği yer alanı bu 4 değişkenin
kapladığı yerlerin toplamı ile hesaplanır. Bu da 30×1 + 30×1 + 2 + 2 = 64 şeklinde bulunur.
Peki, ruya.adi_soyadi ya da ruya.dogum_yeri nesne midir? Yanıt hayır. Bu iki ifade de yapı
içerisindeki dizilerin bellekteki başlangıç adreslerini gösteren dizi isimleridir. Ya aşağıdaki
ifade ne anlama geliyor dersiniz?
ruya.adi_soyadi[n]
Bu ifadede . ve [n] olmak üzere iki operatör vardır. Bu durumda ruya yapısına ait adi_soyadi
dizisinin n. elemanı anlatılmak istenmiştir. Yani bu ifade karakter türünden bir nesneyi
göstermektedir. Burada dizilerin yapı elemanı olmasına bir öenk ifade edilmiştir. Benzer
biçimde işaretçiler de yapıların elemanları olabilirler. Aşağıdaki yapıyı inceleyiniz :
struct SAMPLE
{
int a;
long b;
char *c;
};
…
struct SAMPLE smp;
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SAMPLE

isminde

tanımlanmış

olan

yapıda

3

adet

değişken

bulunmaktadır.

Bu değişkenlerden biri int türündeki a, ikincisi long türündeki b, sonuncusu da char işaretçisi
türündeki c’dir. smp.c bir işaretçidir. Diğer değişkenlerde de olduğu gibi, ilk değer
verilmemiş yerel yapı değişkenlerinin içerisinde de rastgele değerler bulunur, bu da güvensiz
bir ortam oluşturur. smp.c işaretçisi, güvenli bir ilk değer verildikten sonra kullanılmalıdır.
Bunu klasik dinamik bellek yönetiminde bellek ayırma için kullanılan malloc fonksiyonu ile
yapabiliriz :
smp.c = (char *) malloc(100);
if(!smp.c)
{
printf(“Yetersiz bellek\n”);
exit(1);
}

11.7. Yapı Bildirimlerinin Yapılış Yerleri
Bir yapı bildirimi global olarak ya da yerel olarak yapılabilir. Yapı bildirimi yerel
olarak yapılmışsa tanımlama da yalnızca bildirimin bulunduğu blokta yapılabilir.
Örneğin ilk olarak yapıdaki değişkenlerin yerel olarak tanımlandığı bir örnek ifade edelim:
void main( ){
struct TARIH {
int gun, ay, yil;

yapı yerel olarak bildirilmiş
değişken tanımlaması yapılmış

};
struct TARIH tarih_ornek;
…
}
fonk( )
{
struct TARIH x;
…

Hata! Yapı yerel olarak bildirildiği için burada
değişken tanımlaması yapılamaz.

}
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Burada TARIH yapısının bildirimi yerel olarak main fonksiyonunun içerisinde yapıldığı için
bu blok dışında bir yerde yapı değişkeni bildirilemez. Global olarak bildirilen yapılara ilişkin
değişkenler kaynak kodun herhangi bir yerinde tanımlanabilir. Bir örnek aşağıda verilmiştir :
struct TARIH {
Yapı global olarak bildirilmiş.
int gun, ay, yil;
};
void main( ) {
struct TARIH d;
Değişken bildirimi yapılabilir.
…
}
fonk( ) {
struct TARIH x;
TARIH yapısı global olarak bildirildiği için
…
değişken bildirimi yapılabilir.
}
Yukarıdaki TARIH yapısı global olarak bildirildiği için, fonk isimli fonksiyonun içerisinde de
değişken tanımlanabilir. Uygulamada ise yapı bildirimler ya kaynak kodun tepesinde ya da
herhangi bir başlık dosyasının içerisinde yapılır. Örneğin standart C fonksiyonlarının
kullandığı yapıların bildirimi standart başlık dosyalarının içerisine konulmuştur.

11.8. Yapı Değişkenlerine İlk Değer Verilmesi
Yapılar, içerdikleri değişkenlerine ilk değer verilmesi kısmında dizilere benzerlik
gösterir. Yapıların değişkenlerine dizilerde olduğu gibi küme parantezleri içerisinde ilk değer
verilir. Tabi burada verilecek ilk değerlerin, tanımlanan değişkene uygun olması gerektiği göz
ardı edilmemesi gereken önemli bir gerçektir. Örneğin aşağıdaki yapıda bir adet char işaretçisi
yani char dizisi, bir adet int ve bir adet float değişken bulunmaktadır. Verilen ilk değerlere
bakıldığında bu türlere uygun olduğu görülmektedir.
struct ORNEK {
char *p;
int n;
float f;
};
…
struct ORNEK x = {“ornek”, 100, 5.78};
Küme parantezinden sonra ifadelerin noktalı virgülle kapatıldığına dikkat ediniz. Burada char
*p şeklinde ifade edilen karakter dizisi değişkenine ornek kelimesi ilk değer olarak
verilmiştir, bir karakter dizisinden bahsedildiğine göre uygun bir ilk değerdir. int n şeklinde
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ifade edilen tamsayı değişkenine 100 değeri ilk değer olarak verilmiştir, bir tamsayı
değişkeninden bahsedildiğine göre uygun bir değerdir. float f şeklinde ifade edilen ondalık
sayı değişkenine 5.78 değeri ilk değer olarak verilmiştir, bir ondalık sayı değişkeninden
bahsedildiğine göre uygun bir değerdir. her biri int türünde gun, ay ve yil şeklindeki
bileşenlere sahip olan bir TARIH yapısına ilk değer verme işlemi ise aşağıdaki gibi yapılır.
struct TARIH {
int gun, ay, yil;
};
…
struct TARIH y = {1, 4, 1995};
Bu durumda y.gun bileşenine 1, y.ay bileşenine 4, y.yil

bileşenine ise 1995 değerleri

yerleştirilmiştir. Her biri int türünde değişkenler olduğu için bu ilk değerler uygun şekilde
görülmektedir. Ancak esasında gun ifade eden bir değişkenin 1-31 aralığında, ay ifade eden
bir değişkenin 1-12 aralığında olması gerekmektedir, yıl için de belli bir aralık bulunması
gerekmektedir. Ancak int türündeki bir değişkene girilebielcek değerler sınırlandırılamaz, e
peki bu durum programatik olarak bir problem çıkarmaz mı? Bunu belki yapı değişkenlerinin
kendi içinde halledemeyiz ancak programın kendi içerisinde halledebilir, sınırlandırma
oluşturabiliriz. Bu açıdan da bir problem olmaz.Eğer yapı içerisinde bir dizi tanımlanmışsa,
dizinin istenildiği kadar elemanına küme parantezleri arasında ilk değer verilebilir. Örneğin ;
struct NO {
int x[5];
char *p;
};
…
struct NO n = {{10, 20, 30}, “stokta var”};

burada n isimli yapı değişkeni içerisindeki x dizisinin yalnızca 3 elemanına ilk değer
verilmiştir. Küme parantezleri kullanılmazsa dizinin tüm elemanlarına ilk değer vermek
gerekir. Örneğin aşağıdaki ifade hatalıdır.
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struct NO n = {10, 20, 30, “stokta var”};
Derleyici “stokta var” stringiyle belirtilen adresi x dizi elamanının 3. indisli elemanına
atayacaktır.
n.x[0] = 10
n.x[1] = 20
n.x[2] = 30
n.x[3] = “stokta var”

bu tanımlama hatalı olur.

11.9. İç İçe Yapılar
11.6 bölümünde diziler ve işaretçilerin, normal değişkenler gibi birer yapı elemanı
olabileceğini ifade etmiştik. Buna göre aynı mantıkla bir yapı da başka bir yapının bir elemanı
olabilir. Bir yapının içinde başka bir yapı nesnesi tanımlanabilir. İç içe yapıların tanımlanması
C’de iki biçimde yapılabilir.
1) İçerideki yapının bildirimini daha yukarıda yaparak. Bu durumda derleyici doğal akış
yönünde ilerlerken içeride bildirilen yapıyı tanıyabilir ve klasik bir değişken gibi, diğer
yapının içerisinde kullanabilir.
struct TARIH {
int gun, ay, yil;
};
…
struct INSAN {
char isim[30];
struct TARIH dogum_gunu;
};
Yukarıdaki örnekte TARIH isimli yapı INSAN isimli yapının daha yukarısında bildirilmiştir.
Böylece derleyici INSAN yapısı içerisindeki TARIH yapısını derleme işleminin doğal akışı
içerisinde tanıyabilir. Böylece TARIH yapısı türünde tanımlanmış olan dogum_gunu
değişkeni INSAN yapısının bir elemanı olmuş olur.
2) İçerideki yapının dışarıdaki yapının içerisinde bildirilmesi ile. Bu durumda değişken
tanımlaması da yapılmalıdır.
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struct INSAN
{
char isim[30];
struct TARIH {
int gun, ay, yil;

yapı bildirimi ile tanımlama işlemi aynı anda

} dogum_gunu;

yapılmış

};
Bu biçimde yapılan bildirimlerde içerideki yapılar da tek başlarına tanımlama amacıyla
kullanılabilir. Örneğin :
struct INSAN ruya;
tanımlamasının yanı sıra,
struct TARIH dogum_gunu;
gibi bir tanımlama da geçerlidir. Yukarıdaki INSAN isimli yapı türünden bir değişken
tanımlayalım.
struct INSAN ruya;
…
derleyici per için DOS ve 16 bit Windows sistemlerinde 36 byte, UNIX ve 32 bit Windows
sistemlerinde ise 42 byte yer ayırır. Bu durum Şekil 11.3’te ifade edilmiştir.

ruya

ruya.isim
30 byte
ruya.dogum_gunu.gun 2 byte

ruya.dogum_gunu

ruya.dogum_gunu.ay

2 byte

ruya.dogum_gunu.yil

2 byte

Şekil 11.3 : ruya yapısının bellekteki durumu
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ruya.dogum_gunu.gun ifadesini inceleyiniz. Burada :
ruya

struct INSAN türünden

ruya.dogum_gunu

struct TARIH türünden

ruya.dogum_gunu.gun

int türündendir.

11.10. Yapı Değişkenleri Arasındaki İşlemler
C’de yalnızca aynı türden iki yapı değişkeni birbirine atanabilir. Bunun dışında yapı
değişkenleri toplama, çarpma gibi aritmetik ya da mantıksal işlemlere sokulamazlar. Örneğin;
struct YAPI {
int a ;
long b;
};

struct YAPI n1, n2;
…
n1 = n2 ;
işlemi geçerlidir. Bu durumda n2 yapı değişkeninin elemanları karşılıklı olarak n1 yapı
değişkeninin elamanına atanır. Bu durum Şekil 11.4’te gösterilmektedir.

n1

n1.a

n2.a

n1.b

n2.b

=

n2

Şekil 11.4 : Yapılar arasındaki işlemler
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İsimleri farklı olan iki yapının elemanları bire bir aynı olsa bile atama işlemi geçersizdir.
Örneğin ;
struct YAPI1 ;

struct YAPI2 ;

struct YAPI1 n1;

{

{

struct YAPI2 n2;

int a;

int a;

…

long b;

long b;

n1 = n2;

};

};
işlemi geçersizdir.

11.11. Yapıların Fonksiyonlara Parametre Olarak Geçirilmesi
C’de parametrelerin kopyalanarak fonksiyonlara geçirildiğini anımsayınız. Yapı
değişkenleri de fonksiyonlara kopyalanarak parametre olarak geçirilebilirler. Aşağıdaki örneği
inceleyiniz.
struct TARIH {
int gun, ay, yil;
};
void TARIHgoster (struct TARIH x)
{
printf(“Gun : %d\n”, x.gun);
printf(“Ay : %d\n”, x.ay);
printf(“Yil : %d\n”, x.yil);
}
void main (void)
{
struct TARIH n;
n.gun = 4;
n.ay = 5;
n.yil = 1995;
TARIHgoster(n);
}
Fonksiyon parametrelerinin kopyalanmasının da bir çeşit atama işlemi olduğunu anımsayınız.
Bu durumda parametre olarak geçirilen yapı değişkeni ile kopyalamanın yapılacağı parametre
değişkeninn aynı türden yapılara ait olması gerekir. Bu biçimde yapının parametre olarak
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fonksiyonlara geçirilmesi durumunda bütün yapı elemanları karşılıklı olarak parametre
elemanlarına kopyalanırlar. Yani yukarıdaki örnekte, n.gun, n.ay ve n.yil yapı elemanları
sırasıyla x.gun, x.ay ve x.yil elemanlarına kopyalanacaktır. Bu durum Şekil 11.5’te ifade
edilmiştir.

x

x.gun

n.gun

x.ay

n.ay

x.yil

n.yil

n

Şekil 11.5 : Yapılar arası aktarma
Bu aktarım biçimi büyük yapılar için oldukça verimsiz sayılabilir. Çünkü örneğin bir döngü
içerisinde büyük bir yapının bu biçimde aktarılması önemli bir zaman kaybı oluşturabilir. İşte
madem ki yapılar bellekte sürekli bir biçimde bulunmaktadır; o halde onlar da tıpkı dizilerde
olduğu gibi adresleri geçirilerek fonksiyonlara aktarılabilirler. Yukarıdaki örneği, aşağıdaki
biçimde yeniden düzenleyelim.
struct TARIH {
int gun, ay, yil;
};
void TARIHgoster (struct TARIH *x)
{
printf(“Gun : %d\n”, (*x).gun);
printf(“Ay : %d\n”, (*x).ay);
printf(“Yil : %d\n”, (*x).yil);
}
void main(void)
{
struct TARIH n;
n.gun = 4;
n.ay = 5;
n.yil = 1995;
TARIHgoster (*n)
}
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TARIHgoster fonksiyonuna n yapı değişkeninin yalnızca adresi geçirilmiştir. Intel
işlemcilerinde ve DOS altında bu adres bellek modeline göre 2 byte ya da 4 byte olabilir.
Örneğimizdeki n isimli yapı değişkeninin 1F10 adresine sahip olduğu varsayılmıştır ve bu
durum Şekil 11.6’da ifade edilmiştir.

N

n.gun

1F10

(*x).gun

n.ay

1F12

(*x).ay

n.yil

1F14

(*x).yil

Şekil 11.6 : Yapı bellek durumu
Bu durumda yalnızca n yapı değişkeninin adresi olan 1F10, TARIHgoster fonksiyonunun x
parametresine kopyalanır. Bu adresi alan TARIHgoster fonksyonu * ve . operatörü ile yapının
herhangi bir elamanına erişebilir. Yapılar ve diziler belleğe sürekli yerleşmeleri nedeiyle
birbirlerine benzerler. Bir dizi, tüm elemanları aynı türden olan bir yapı biçiminde
düşünülebilir ya da yapılar, elemanları farklı türlerden olabilen diziler biçiminde
tanımlanabilirler. Bir dizinin ismi de bir yapının ismi de aslında bu nesnelerin başlangıç
adresleridir. Bir dizi fonksiyona yalnızca başlangıç adresi ve uzunluğu geçirilerek
aktarılabilirdi. Karakter dizileri NULL karakter ile sonlandığına göre, karakter dizileri için
dizinin uzunluğunu geçirmeye gerek olmadığını anımsayınız. Benzer biçimde bir yapının
fonksiyona parametre olarak geçirilmesinde de yapının uzunluğunu geçirmeye gerek yoktur.
Çünkü yapı bildirimini gören derleyici, yapının uzunluğunu ve yapı elemanlarını yapının
başlangıç adreslerinden ne kadar uzakta olduğunu anlayabilir ve onların yerini bulabilir.
Örneğin :
int fonk(struct DENEME *den) {
…
(*den).a = 10;

10

2 byte

20

4 byte

20.2

4 byte

(*den).b = 20;
(*den).c = 20.2;
}
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11.12. Ok (-> ) Operatörü
. operatörünün * operatörüne göre önceliği okunabilirlik konusunda problemlere yol
açmaktadır. Yapı işaretçileri yoluyla yapı nesnelerine erişmek için ismine ok operatörü (arrow
operator) denilen bir operatör kullanılır.
(*p) . a
ile
p -> a
aynı anlama gelir. -> iki operandlı araek bir operatördür. Bu operatörün - ve > karakterlerinin
yan yana getirilerek yapıldığına dikkat ediniz. Eğer araya bir boşluk karakteri koyarsanız
derleyici bu karakterleri iki ayrı operatör gibi değerlendireceğinden hata oluşacaktır.
-> operatörünün sol tarafındaki operand bir yapı işaretçisi, sağ tarafındaki operand ise bir yapı
elemanı olmak zorundaduır.
p -> a şeklindeki bir yazımda p yapı işaretçisi, a ise yapı elemanıdır.
Yukarıda örnek olarak verdiğimiz TARIHgoster fonksiyonunu -> operatörünü kullanarak
aşağıdaki gibi de yazabiliriz.
void TARIHgoster (struct TARIH *x)
{
printf(“Gun :%d\n”, x -> gun);
printf(“Ay :%d\n”, x -> ay);
printf(“Yil :%d\n”, x -> yil);
}
-> operatörü, C’nin en öncelikli operatör grubu içerisinde bulunmaktadır. Önceliği ( ) . ve [n]
ile aynıdır.
( ) . [n] ->
! ++ -- * & sizeof

11.13. Yapı Örneği : Tarih Ve Zaman Fonksiyonları
Geçerli sistem zamanının bulunması ve bunlar üzerinde işlemlerin yapılmasına ait
uygulamalara çok sık ratlanır. Tarih ve zaman işlemleri için time.h başlık dosyası kullanılır.
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Bütün tarih ve zaman fonksiyonlarının prototipleri, sembolik sabitlerin ve standart yapıların
tanımlamaları bu dosya içerisinde bulunmaktadır.

11.13.1. time Fonksiyonu
01/01/1970 tarihinden itibaren geçen saniye sayısını bulur. Bu değer bazı tarih ve zaman
fonksiyonlarında girdi olarak kullanılmaktadır. time fonksiyonunun prototipi aşağıdaki
gibidir:
long time (long *t) ;
01/01/1970’den geçen saniye sayısı geri dönüş değeri ya da parametre yoluyla elde edilebilir.
Eğer geri dönüş değeri yoluyla elde edilecekse parametre olarak NULL gösterici girilmelidir.
Örneğin :
#include <stdio.h>
#include <time.h>
…
long t ;
t = time(NULL);
bunun yerine parametre yoluyla elde edilmek istenirse geri dönüş değeri kullanılmayabilir. :
#include <stdio.h>
#include <time.h>
…
long t;
time(&t)
gibi…

11.13.2. localtime Fonksiyonu
localtime çağrıldığı andaki sistem tarihinin ve zamanının elde edilmesi amacıyla kullanılır.
01/01/1970’ten geçen saniye sayısını (yani time fonksiyonunun çıktısını) parametre olarak
alır, bunu o andaki tarih ve zaman değerlerine dönüştürerek statik olarak tahsis edilmiş bir
yapı içerisinde saklar; geri dönüş değeri bu yapının başlangıç adresidir. Prototipi aşağıdaki
gibidir :
struct tm *localtime(long *timer) ;
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time fonksiyonundan elde edilen değer localtime fonksiyonunda parametre olarak
kullanılmaktadır. Geri dönüş değeri ise time.h dosyasında tanımlanan struct tm isimli yapı
göstericisidir.
struct tm yapısını inceleyiniz.
struct tm
{
int tm_sec ;

// saniye

int tm_min ;

// dakika

int tm_hour ;

// saat

int tm_mday ;

// gün

int tm_mon ;

// ay (0-11 arası, ocak = 0)

int tm_year ;

// yıl

int tm_wday ;

// haftanın günü (0-6 arası, pazar = 0)

int tm_yday ;

// yılın günü (0-364 arası, 1 ocak = 0)

int tm_isdst ;

// ileri saat uygulamasının yapılıp yapılmadığı

};
Ekrana saati ve tarihi yazdıran bir örnek verelim.
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void main (void)
{
long timer ;
struct tm *tinfo ;
timer = time(NULL) ;
tinfo = localtime(&timer) ;
printf(“Tarih: %02d/%02d/%02d\n”, tinfo - > tm_mday, tinfo -> tm_mon+1, tinfo ->
tm_year);
printf(“Zaman : %02d:%02d:%02d\n”, tinfo -> tm_hour, tinfo -> tm_min, tinfo -> tm_sec);
}
tinfo değişkeninin struct tm türünden bir yapı göstericisi olduğuna dikkat ediniz. localtime
fonksiyonunun verdiği adresin türü de aynıdır. localtime yapı alanını kendi içerisinde dinamik
bellek fonksiyonlarıyla tahsis etmediğinden fonksiyon her çağrıldığından aynı alanın üzerine
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ve eskisini bozacak biçimde değer yazar. Şimdi de bir tuşa basana kadar saatin canlı olarak
basıldığı bir örnek verelim.
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>

void main(void)
{
long timer;
struct tm *tinfo;
timer = time(NULL);
tinfo = localtime(time(&timer));
printf(“%02d:%02d:%02d\r”, tinfo -> tm_hour, tinfo -> tm_min, tinfo -> tm_sec);
}
Zamanın değişiminin algılanabilmesi için time fonksiyonunun da döngü içerisine
konulduğuna dikkat ediniz. localtime fonksiyonu zamanı alma işlemini yapmaz; yalnızca time
fonksiyonu tarafından alınmış olan zamanı struct tm biçimine dönüştürür. printf içerisinde
kullandığımız ‘\r’ (carriage return) karakteri, imleci bulunulan satırın başına geçirir. İmleç
hareketlerinden dolayı ekranda oluşan perdelenmeyi ancak ekran belleğine doğrudan yazarak
giderebilirsiniz.

11.13.3. ctime Fonksiyonu
Bu fonksiyon time fonksiyonunun çıktısını parametre olarak alır. 26 karakterlik NULL
ile biten bir diziye yerleştirerek dizini başlangıç adresiyle geri döner. Tarih ve zaman
bilgisinin dizi içerisindeki durumu şöyledir :
GGG AAA gg SS : dd : ss YYYY
GGG = İngilizce günlerin ilk üç harfinden elde edilen kıslatma (Mon, Tue, Wed, …)
AAA = İngilizce ayların ilk üç harfinden elde edilen kısaltma (Jan, Feb, Mar, …)
gg

= Sayısal olarak ayın hangi günü olduğu (1, 2, …, 31)

SS

= Saat (1, 2, …, 24)

dd

= Dakika (0, 1, …, 59)

ss

= Saniye (0, 1, …, 59)

YYYY = Yıl
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ctime

ilgili diziyi kendi içerisinde statik olarak tahsis ettiği için hep aynı adresi geri

vermekteydi. Prototipi inceleyiniz :
char *ctime(const long *timer) ;
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void main(void)
{
long timer;
timer = time(NULL) ;
printf(“%s\n”, ctime(&timer));
}

11.13.4. asctime Fonksiyonu
ctime fonksiyonuna benzer bir işlevi yerine getirir. Parametre olarak ctime fonksiyonundan
farklı olarak struct tm türünden bir gösterici alır. Tıpkı ctime fonksiyonunda olduğu gibi tarihi
ve zamanı 36 karakterlik bir diziye yerleştirir. Prototipi aşağıdaki gibidir :
char *asctime(const struct tm *tblock) ;
Aşağıdaki örnekte asctime fonksiyonundan alınan bilgiler ekrana yazdırılmaktadır.
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void main (void)
{
long timer ;
struct tm *tinfo ;
timer = time(NULL);
tinfo = localtime(&timer) ;
printf(“%s\n”, asctime(tinfo));
}
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Uygulamalar


Bir kişinin doğum tarihini (gün, ay, yıl biçiminde) tutacak bir yapı geliştirin.



Bir öğrencinin öğrenci numarası ve adını aynı anda tutacak şekilde bir yapı geliştirin.



Bir öğrencinin sınıftaki sırası, öğrenci numarası ve adını aynı anda tutacak şekilde bir
yapı geliştirin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, pek çok programlama dilinde bulunmayan ancak C programlama dilinde
bulunan, programcılara kendi isteklerine uygun bir biçimde yeni bir değişken üretme şansı
verme konusuna giriş yapılmıştır. Bu bölümde bu konunun ilk elemanı olan yapılar kavramı
incelenmiştir. 12. bölümde de aynı konunun ikinci elemanı olan birlikler konusu ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram çifti, C dilinin kullanıcılarına sağladığı
“kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yeni değişken türü oluşturma” özelliğinin
örnekleridir?
a) dizi – yapı
b) dizi – birlik
d) çift boyutlu dizi – çok boyutlu dizi

c) yapı – birlik
e) işaretçi – yapı

2) Aşağıdaki durumların hangisinde struct kullanılmasına gerek yoktur?
a) Öğrenci bilgileri ile ilgilenen bir değişkende öğrencinin numarası, adı ve soyadı tutulmak
istendiğinde
b) Saat bilgileri ile ilgilenen bir değişkende saat, dakika ve saniye bilgileri tutulmak
istendiğinde
c) Bir değişkende bir sınıftaki tüm öğrencilerin final notları tutulmak istendiğinde
d) Sınav bilgileri ile ilgilenen bir değişkende sınav adı ve sınav türü tutulmak istendiğinde
e) Ders bilgileri ile ilgilenen bir değişkende dersin adı ve kodu tutulmak istendiğinde
struct yapi_ismi
{
tur1 yapi_elemani1;
tur2 yapi_elemani2;
tur3 yapi_elemani3;
…
};
Yukarıdaki ifade C dilinde bir yapının bildirilmesini vermektedir. Sıradaki 2 soru bu
bildirime göre sorulmuştur.
3) Yukarıdaki ifadede, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmamaktadır?
a) Yapının isimlendirilmesi
b) Yapının elemanlarının isimlendirilmesi
c) Yapının türlerinin belirlenmesi
d) Yapının elemanlarının değerlerinin belirlenmesi
e) Yapının bloğunun oluşturulması
4) tur1, tur2 ve tur3 sırasıyla, yapının sahip olduğu elemanların türlerini ifade
etmektedir. Buna göre bu türler arasındaki ilişki nasıl olursa, bu yapı struct değil başka
bir programlama elemanını ifade eder?
a) tur1 = tur2 = tur3
b) tur1 ≠ tur2 = tur3
c) tur1 = tur2 ≠ tur3
d) tur1 = tur3 ≠ tur2
e) tur1 ≠ tur2 ≠ tur3
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5) Yapıların bildirimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yapı bildirimi, değişken bildirimine benzer şekilde yapılır
b) Yapı bildiriminde yapı türü, yapı adı gibi elemanlar bulunur
c) Yapı bildirimi, yapı kullanılmadan önceki herhangi bir noktada gerçekleştirilebilir
d) Yapı bildirimleri ile bellekte yapı için bir yer ayrılır
e) yapı bildirimleri bir çeşit şablon tanımlaması ifade eder.
6) struct TARIH ornek;
şeklindeki bir kod parçasının doğru bir biçimde çalışabilmesi için, bu kod parçasından
önce, programda aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
a) ana fonksiyon tanımlaması
b) kütüphane dosyalarının eklenmesi
c) gerekli blokların oluşturulması
d) TARIH ismindeki yapının oluşturulması
e) TARIH ismindeki yapının elemanlarına değer verilmesi
7) Bir yapının bilgisayar belleğinde kapladığı alanın miktarını veren ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) yapıdaki elemanların her birinin boyutunun toplamı
b) yapıdaki eleman sayısı × en büyük boyutlu elemanın boyutu
c) yapıdaki eleman sayısı × en küçük boyutlu elemanın boyutu
d) yapıdaki en büyük boyutlu elemanın boyutu
e) yapıdaki eleman sayısı
struct NOKTA
{
int x;
int y;
};
struct NOKTA nokta_ornek;
printf(“Ornek noktanin koordinatlari = __ ve __‘dir.”, nokta_ornek.x, nokta_ornek.y );
Sıradaki 3 soru bu ifade ile ilgilidir.
8) Bu kod parçasındaki printf fonksiyonunun içerisindeki __ ve __ kısımlarının
aşağıdaki sembollerden hangileri ile doldurulması doğru olur?
a) %d
d) %f

%d
%f

b) %c
e) %lf

%c
%lf

c) %d

%c

59

9) nokta_ornek.x şeklindeki bir ifade burada ne amaçla kullanılmaktadır?
a) nokta_ornek isminde bir struct oluşturmak için
b) nokta_ornek isminde bir struct örneği oluşturmak için
c) nokta_ornek.x isminde bir struct oluşturmak için
d) nokta_ornek.x isminde bir struct oluşturmak için
e) nokta_ornek ismindeki yapı örneğinin x koordinatına ulaşmak için
10) Bu tanımlamadaki nokta (.) operatörü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) nokta (.) operatörü belli bir elemana ulaşmak için kullanılır
b) nokta (.) operatörü yapının kendisi ile birlikte kullanılamaz
c) nokta (.) operatörü yapıdan oluşturulan örnekler ile kullanılabilir
d) nokta (.) operatörü ile ulaşılacak olan elemanın önceden yapı tanımlamasında belirlenmiş
olması gerekir
e) nokta (.) operatörü ile ir örneğin tüm elemanlarına aynı anda ulaşılır

CEVAPLAR
1-c
2-c
3-d
4-a
5-d
6-e
7-a
8-a
9-e
10 - e
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12. BİRLİKLER (UNIONS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Birliklerin Bildirimi
12.2. Birlik Değişkenlerinin Tanımlanması
12.3. Sayıların Bellekteki Yerleşimleri
12.4. Birlik Elemanlarının Organizasyonu
12.5. Birlik Kullanmanın Yararları
12.6. Intel 80×86 İşlemcilerinin Yazmaç Yapısı
12.7. Birlik Örneği : Kesmeler (Interrupts)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Birlik nedir, yapılarla ve dizilerle olan farkları nelerdir?



Hangi durumlarda birlik kullanmak uygundur?



Birlik kavramının hafızaya sağladığı avantaj nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
 Birliklerin yapılar ve diziler ile benzer ve farklı yönlerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Birlik, yapı, dizi, yazmaç
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Giriş
Bir önceki bölümde yapılar konusu ele alınmış ve yapılar ve birliklerin C
programlama dilinin diğer programlama dillerinden farklı olarak sahip olduğu esnek yapılar
olduğu ifade edilmişti. Bu bölümde, bu yapılardan ikincisi olan birlikler (unions) konusu ele
alınmıştır ve birliklerin ne olduğu, ne işe yaradığı, C programlama diline ne gibi avantajlar
getirdiği gibi konular açıklanmıştır.
Birlikler de yapılar ve diziler gibi belleğe sürekli bir biçimde yerleşen nesnelerdir.
Tanımlanmaları ve bildirimleri birbirinin aynısı olsa da içerdiği nesnelerin yerleşim biçimleri
arasında fark vardır. Birlikler yapılara göre seyrek kullanılır.
Bu bölümü okuduktan sonra aşağıdaki sorular yanıtlayabilmeniz gerekir:


Birlik nedir?



Birlik, yapı, dizi kavramları arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?



Birliklerin bildirimi nasıl yapılmaktadır?



Birlik değişkenleri nasıl tanımlanır?



Sayıların bellekteki yerleşimleri Intel ve Motorola işlemcilerinde nasıldır?



Birlik elemanlarının bellekteki organizasyonu nasıldır?
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12.1. Birliklerin Bildirimi
Birliklerin bildirimi de yapılarda olduğu gibidir. Yalnızca struct anahtar sözcüğü yerine
union anahtar sözcüğü kullanılır.
union [birlik ismi] {
tür1 <birlik elemanı1> ;
tür2 <birlik elemanı2> ;
tür3 <birlik elemanı3> ;
…
};
Yukarıdaki genel biçimde :
Birlik bildirimi için gerekli anahtar sözcüktür.

union
birlik_ismi

Birliği anlatan, değişken isimlendirme kurallarına
uygun herhangi bir isim olabilir.

birlik_elemanı

Birlik elemanıdır ; değişken isimlendirme kurallarına
uygun herhangi bir isim olabilir.

Örneğin:
union BIRLIK {
unsigned char byte ;
unsigned int word ;
unsigned long dword ;
};
şeklindeki bir birlik tanımlamasında işaretsiz karakter türünde, byte isminde bir değişken;
işaretsiz tamsayı türünde, word isminde bir değişken ve işaretsiz uzun sayı türünde, dword
isminde bir değişken bulunmaktadır.
Diğer bir örnek :
union DBL_FORM {
double n;
unsigned char s[8] ;
};
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12.2. Birlik Değişkenlerinin Tanımlanması
Tıpkı yapılarda olduğu gibi birliklerde de bellekte yer ayırma işlemi bildirim ile değil
tanımlama işlemi ile yapılmaktadır. Birlik bildirimlerinin yapı bildirimlerinden tek farkı
struct anahtar sözcüğü yerine union anahtar sözcüğü kullanılmasıdır :
Genel biçim :
union <birlik_ismi> <birlik_değişkeninin_ismi>;
Örneğin :
union DWORD a, b;
ile a ve b union DWORD türünden iki değişken olarak tanımlanmışlardır.
Benzer biçimde :
union DBL_FORM x, y ;
x ve y union DBL_FORM türünden iki değişken biçimindedir.Yine tıpkı yapılarda olduğu
gibi birliklerde de bildirim ile tanımlama işlem ile birlikte yapılabilir.
Örneğin :
union DBL_FORM {
double n ;
unsigned char s[8];
} x, y;
Bu durumda x ve y değişkenlerinin faaliyet alanları birliğin bildirildiği yere bağlı olarak
global ya da yerel olabilir.
Birlik elemanlarına da . operatörüyle ulaşılır. Örneğin yukarıdaki tanımlama dikkate alınırsa;
union DWORD a;
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Byte birliğin unsigned char olan ilk elemanını belirtmektedir.Benzer biçimde birlik türünden
de göstericiler tanımlanabilir. Ok operatörüyine yapılarda olduğu gibi gösterici yoluyla birlik
elemanlarına erişmekte kullanılır. Örneğin :
union DWORD *p ;
…

p -> word ifadesiyle p adresi ile belirtilen bölgedeki birliğin word elemanına erişilmektedir.
Genel olarak şunları söyleyebiliriz :Yapılarla birliklerin bildirilmesi ,tanımlanması ve yapı
değişkenlerinin kullanılması tamamen aynı biçimde yapılmaktadır. İkisi arasındaki tek
fark yapı ve birlik elemanlarının organizasyonunda ortaya çıkar.
Birlik elemanlarının organizasyonu konusuna değinmeden önce bir byte’tan daha uzun
bilgilerin bellekteki görünümleri üzerinde durmak istiyoruz.

12.3. Sayıların Bellekteki Yerleşimleri
Bir byte’tan daha büyük olan sayıların belleğe yerleşim biçimi kullanılan mikroişlemciye göre
değişebilir. Bu nedenle sayıların bellekteki görünümleri taşınabilir bir bilgi değildir.
Mikroişlemciler iki tür yerleşim biçimi kullanabilirler.
1) Düşük anlamlı byte değerleri belleğin düşük anlamlı adresinde bulunacak biçimde :
80X86 ailesi Intel işlemcileri bu yerleşim biçimini kullanır. Bu işlemcilerin kullanıldığı
sistemlerde

Örneğin:

int x =0x1234;

69

biçimindeki bir x değişkeninin bellekte 1FC0 adresinden başlayarak yerleştiğini varsayalım.
Buna göre Şekil 12.1’de bu durum ifade edilmiştir.
…
1FC0

34

Düşük anlamlı byte

1FC1

12

Yüksek anlamlı byte

…
Şekil 12.1
Şekilden de görüldüğü gibi x değişkenini oluşturan sayılar düşük anlamlı byte değeri
(34H)düşük anlamlı bellek adresinde (1FC0H) olarak biçimde yerleştirilmiştir. Şimdi
aşağıdaki kodu inceleyiniz.
…
unsigned long a = 0x12345678;
unsigned int *b;
b = (unsigned int *) &a;
printf (“%x\n”, *b);
ile ekrana HEX sistemde 5678 sayıları basılır. Aşağıdaki şekli (Şekil 12.2.) inceleyiniz.
b değişkeninin 1B10 adresinden başlayarak yerleştiği varsayılmıştır.
b
1B00

…
1B10

78

1B11

56

1B12

34

1B13

12

*b

…
Şekil 12.2
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2)Düşük anlamlı byte değerleri belleğin yüksek anlamlı adresinde bulunacak biçimde
Motorola işlemcileri bu yerleşim biçimini kullanır. Örneğin yukarıdaki kod Motorola
işlemcilerinin kullandığı bir sistemde yazılmış olsaydı aşağıdaki şekil oluşurdu :
unsigned long a =0x12345678;
unsigned int *b;
b = (unsigned int * &a;
printf(“%x\n”, *b);
ekrana HEX sistemde 1234 basılırdı.
b
1B00

…
1B10

12
*b

1B11

34

1B12

56

1B13

78
…
Şekil 12.3

12.4. Birlik Elemanlarının Organizasyonu
Birlik değişkenleri için birliğin en uzun elemanı kadar yer ayrılır. Birlik elemanlarının hepsi
aynı orijinden başlayacak biçimde belleğe yerleştirilir. Örneğin:
union DWORD {
unsigned char byte;
unsigned int word;
unsigned long dword;
};
…
union DWORD a;
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bildirimi ile a değişkeni için 4 byte yer ayrılacaktır.Çünkü a değişkeninin dword elemanı 4
byte ile birliğin en uzun elemanıdır.Anımsatma : DOS ve Windows 3.1 gibi 16 bit işletim
sistemlerinde sizeof (long) = 4, DBL_FORMsizeof(int) = 2 dir. Unix,Windows 95,Windows
NT gibi 32 bit işletim sistemlerinde sizeof(long) = 4 ve sizeof(int) = 4 tür. Bu durum Şekil
12.4’te ifade edilmiştir.
…
a.byte
a.word
a.dword

…
Şekil 12.4
Birlik bir dizi içeriyorsa dizi tek bir eleman olarak ele alınır.
Örneğin :
union

DBL_FORM {
double n;
unsigned char s[8];

};
…
union

DBL_FORM x;

tanımlaması ile x değişkeni için ne kadar yer ayrılacaktır? DBL_FORM birliğinin iki elemanı
vardır. Birincisi 8 byte uzunluğunda bir karakter dizisi, ikincisi de 8 byte uzunluğunda double
bir sayıdır. İki uzunluk da aynı olduğuna göre x için 8 byte yer ayrılacağını söyleyebiliriz.
Aşağıda Şekil 12.5’te bu durumda ifade edilmiştir.
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…
s[0]
s[1]
s[2]
s[3]

x

x.n

s[4]
s[5]
s[6]
Şekil 12.5
union DBL_FORM x;

s[7]

x.n =10.2;

…

ile
x.s[0],x.s[1],x.s[2],….,x.s[7] sırasıyla double elemanlarının byte değerlerini göstermektedir.
Diğer elemanlarının da içeriğinin değişeceği anlamına gelir. Zaten birliklerin kullanılmasının
asıl amacı da budur. Birlik elemanı olarak yapıların kullanılması uygulamada en sık
karşılaşılan durumdur. Örneğin :
struct WORD {
unsigned char low_byte;
unsigned char high_byte;
};
union WORD_FORM {
unsigned

int x;

struct WORD

y;

};
bildirimlerinden sonra union

WORD_FORM türünden bir birlik tanımlanırsa :

union WORD_FORM

wf;

bu birliğin alçak (low_byte) ve yüksek (high_byte) anlamlı değerlerine ayrı ayrı erişebiliriz;
hem de onu bir bütün olarak kullanabiliriz.
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Buna göre Şekil 12.6’daki durum oluşur :
wf
…

wf.x

wf.y.low_byte
wf.y.high_byte

…
Şekil 12.6
Yani, Intel işlemcilerinin bulunduğu 16 bit sistemlerde:
wf.y. low_byte =0x12;
wf.y. high_byte =0x34;
işlemlerinden sonra:
printf(“%x\n”, wf.y) ;
ile 3412 sayısını ekrana yazdıracaktır. (Motorola işlemcilerinde belleğin düşük anlamlı
bölgesinde düşük anlamlı byte değeri olacağına göre sayının ters olarak gözükmesi gerekir.)
…
0×12
wf.x

wf.y.low_byte
0×34

wf.y.high_byte

…
Şekil 12.7
Durum Şekil 12.7’de bu durum ifade edilmiştir. 80X86 mimarisindeki sistem programlama
uygulamalarında sıklıkla rastladığımız başka bir durum CPU içerisindeki yazmaçların bir
birlik ile temsil edilmesidir. Önce kısaca Intel işlemcilerinin yazmaç yapısından bahsetmek
yerinde olacaktır.
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12.5. Birlik Kullanmanın Yararları
Birlikler iki amaçla kullanılabilir. Birincisi yer kazancı sağlamak içindir. Birlik
kullanarak farklı zamanlarda kullanılacak birden fazla değişken için ayrı ayrı yer ayırma
zorunluluğu ortadan kaldırılır. Örneğin bir işletmede çalışan kişilerin maaş bilgilerini tutan bir
yapı düşünün. Çalışanların bir kısmının banka hesap numaraları, banka hesap numaraları
olmayanların sıra numaraları kullanılıyor olsun. Bu iki bilgi de aynı anda kullanılmayacaksa
aşağıdaki gibi bir tanımlama yer kaybına yol açacaktır:
struct PERSON {
char adi_soyadi[30];
char departman[20];
char hesap_no[15];
int

sira_no;

};
Oysa hesap_no ve sira_no bir birlik içinde ifade edilirse daha etkin bir yerleşim sağlanır.
struct PERSON {
char adi_soyadi[30];
char departman[20];
union {
char hesap_no[15];
int sira_no;
}
hesap_sira_no;
};
Birlik kullanmanın ikinci nedeni “bir bütünün parçaları üzerinde işlem yapmak ya da parçalar
üzerinde işlem yaparak bütünü oluşturmaktır.” Bunun için int türünden bir sayının byte
değerlerini ayrıştırma örneğini yineleyebiliriz:
struct

WORD {
unsigned char low_byte;
unsigned char high_byte;
};

union WORD_FORM {
unsigned int x;
struct WORD y;
};
union WORD_FORM wf;
Tanımlanmalarından sonra

wf.x

elemanına

değer

atadığımızda

wf.y.low_byte

ve

wf.y.hih_byte ile yüksek ve alçak anlamlı byte değerleri üzerinde kolaylıkla işlem yapabiliriz.
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12.6. Intel 80×86 İşlemcilerinin Yazmaç Yapısı
16 bit Intel 80×86 işlemcisinde 14 yazmaç vardır. Bu yazmaçlar işlevlerine göre birkaç gruba
ayrılırlar.
Bunlardan 4 tanesi (AX, BX, CX ve DX) genel amaçlı yazmaçlardır.
Bunlardan 4 tanesi (CS, SS, DS ve ES)segment yazmaçlarıdır.
Bunlardan 2 tanesi (SI ve DI) indeks yazmaçlarıdır.
Bunlardan 3 tanesi (IP, SP ve BP) gösterici yazmaçlarıdır.
Bunlardan 1tanesi (F) bayrak yazmacıdır.
8086 yazmaçlarının hepsi 16 bittir. Genel amaçlı yazmaçların dışındakiler tek parça olarak
kullanılırlar. Ancak genel amaçlı yazmaçlar 8 bitlik iki ayrı yazmaçmış gibi de
kullanılabilirler. Şekil 12.8’de yazmaçların bu durumu ifade edilmiştir.
AX
AH

AL
BX

BH

BL

CX
CH

CL

DX
DH

DL
Şekil 12.8

AH ve AL yazmaçlarına değer yüklendiğinde bu AX yazmacını da bütünsel olarak
etkilemektedir. 80386, 80486 ve Pentium mikroişlemcilerinde birçoğu koruma mekanizmasını
sağlamaya yönelik olarak 8086’dan çok daha fazla sayıda yazmaç vardır. Bu işlemciler 32 bit
olduğundan yazmaçları da 32 bittir.
80386,

80486 ve Pentium işlemcilerindeki genel amaçlı yazmaçlar 8086 ile uyumun

korunabilmesi için genişletilmişlerdir. Segment yazmaçları dışındaki yazmaçların başına E
harfi (İngilizce extended sözcüğünden geliyor) getirilerek genişletilmiş 32 bit biçimleri
kullanılabilir.
EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, EIP, ESP gibi…
Bu durumda 32 bit genel amaçlı yazmaçlar bağımsız 4 kısımla kullanılabilirler. Şekil 12.9’da
bu durum ifade edilmiştir.
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EAX
AX
AH

AL

BH

BL

CH

CL

DH

DL

EBX
BX

ECX
CX

EDX
DX

Şekil 12.9
Genişletilmiş yazmaçların yüksek anlamlı 16 bitinin ayrık bir biçimde kullanılamadığına
dikkat edin. 32 bit ailede bunlardan başka :
2 ilave segment yazmacı (16 bit) : FS, GS
4 tane korumalı modla ilgili yazmaç : GDTR, IDTR, LDTR, TR
3 tane kontrol yazmacı : CR0, CR1, CR2
8 debug yazmacı : DR0, DR1, …, DR7
5 test yazmacı : TR3, …, TR7 vardır.
Yazmaçları temsil edebilmek için iki struct ve bir birlik kullanılabilir.
struct BYTEREGS
{
unsigned char al, ah, bl, bh;

unsigned char cl, ch, dl, dh;

};
struct WORDREGS
{
unsigned int ax, bx, cx, dx;

unsigned int si, di, cflag, flags;

};
union
{
struct WORDREGS x;

struct BYTEREGS h;

};
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union REGS türünden bir değişken tanımlayalım :
union REGS regs Şekil 12.10’daki gibi ifade edilebilir :

regs.h.al

regs.x.ax

regs.h.ah
regs.h.bl

regs.x.bx

regs.h.bh
regs.h.cl

regs.x.cx

regs.h.ch
regs.h.dl
regs

regs.x.dx

regs.h.dh
regs.x.si

regs.x.dl

regs.x.cflag

regs.x.flags

Şekil 12.10
union

REGS

türünün

uzunluğunu

sizeof

(union

REGS)

ifadesi

ile

derleyiciye

hesaplattırabilirsiniz.
regs.h.ah

AX yazmacının yüksek anlamlı byte değeri

regs.h.al

AX yazmacının düşük anlamlı byte değeri

regs.x.ax

AX yazmacının tamamı

…
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Tabi union REGS biçiminde tanımladığımız bir değişken bellekte bir yerdedir. Oysa
mikroişlemcinin yazmaçları kendi içerisindedir. Biz yalnızca bu birlik ile yazmaç takımlarının
bellekte bir benzetimini yapmış olduk.

12.7. Birlik Örneği : Kesmeler (Interrupts)
Kesmeler mikroişlemcinin o anda çalıştırdığı koda ara vererek başka bir kodun icra edilmesi
durumudur. Kesmeler tanım olarak normal fonksiyon çağırmalarına benzese de birtakım
farklılıkları vardır. Kesmeleri çağrılma biçimlerine göre üç gruba ayırabiliriz.

Yazılım kesmeleri (software interrupts) : Bunlar programcının INT makine komutuyla
programa dahil ettiği kesmelerdir. İşlevsel olarak fonksiyon çağırmadan büyük bir farkı
yoktur.
Donanım kesmeleri (hardware interrupts) : Gerçek kesmeler donanım kesmeleridir.
Donanım kesmeleri dışsal bir birim tarafından mikroişlemcinin INT ucunun aktive edilmesi
yoluyla çağrılırlar. Intel tabanlı PC mimarîsinde dışsal kesme birimleriyle mikroişlemci
arasındaki iletişimi “kesme denetleyicisi (interrupt controller)” diye isimlendirilen bir işlemci
kurar. PC mimarîsinde toplam 15 ayrı dışsal kesme tanımlanabilir. (Bu dışsal kesmeler IRQ
diye de isimlendirilmektedir.) Dışsal kesmelerin çoğu tasarımsal olarak belli birimlere
atanmışlardır. Örneğin 8 numaralı dışsal kesme 8254 zamanlayıcısı tarafından saniyede
yaklaşık 18.2 kere çağrılarak birtakım işlemleri yerine getirir. Yine 9 numaralı dışsal kesme
klavyenin tuşuna her basıldığında çağrılır. Klavyenin tuşuna her basıldığında 9H kesme kodu
8042 klavye denetleyicisinden basılan tuşun scan kodu’nu alarak belleğin düşük anlamlı
bölgesinde bulunan klavye tamponuna yazmaktadır. Böylece basılan tuşun kodları bellekte
kullanıma hazır bir biçimde getirilmiş olur. Bunların dışında örneğin ekrandaki farenin konum
değiştirmesini sağlayan da bir donanım kesmesidir. Bu kesme seri porttan farenin içerisindeki
bir kontrol birimi yardımıyla periyodik olarak verilerek farenin hareket etmesini sağlar.

79

İçsel kesmeler (internal interrupts) : Mikroişlemcinin bir makine kodunu icra ederken
problemle karşılaştığında kendisnin çağırdığı kesmelerdir. Örneğin mikroişlemci DIV
komutunu icra ederken bölen değerin sıfır olduğunu görürse “0 nolu sıfıra bölme (divide by
zero)” kesmesini çağırır. Intel’in 80 × 86 mikroişlemcileri korumalı modun sürekliliğini

sağlamak için çok sayıda içsel kesme kullanırlar. İşletim sistemi tasarımcıları bu kesmeleri
bellek ve proses kontrollerini sağlamak amacıyla yönlendirmektedir.
Intel İşlemcilerinde Kesmeler
Intel işlemcilerinin toplam 256 kesme kapasitesi vardır. Her kesme bir numarayla ve
genellikle HEX sistem kullanılarak belirtilir. Örneğin : 10H kesmesi, 21H kesmesi gibi.
Kesmenin türü ne olursa olsun (yazılım kesmesi, donanım kesmesi ya da içsel kesme)
mikroişlemci kesme ile karşılaştığında aynı biçimde davranır. Tıpkı fonksiyon çağırmasında
olduğu gibi, programa ara vererek kesme kodunu icra eder sonra programda kalınan yerden
devam eder.
Intel işlemcilerinde 256 kesme olsa da dallanma yoluyla bu sayı istenildiği kadar
çoğaltılabilir. Bir kesmenin farklı yollarına fonksiyon denir. Örneğin 10H kesmesinin birçok
fonksiyonu vardır. Fonksiyon numarası genellikle AH yazmacının içerisine konur (AH
yazmacı 8 bit olduğuna göre bir kesmenin en fazla 256 fonksiyonu olabilir). Fonksiyonlar da
yine alt fonksiyonlar biçiminde dallara ayrılabilirler. Alt fonksiyon numarası ise genellikle
AL yazmacının içerisinde saklanmaktadır. Tabi bir kesmenin fonksiyonu ya da alt fonksiyonu
olması zorunlu değildir.
Kesmeler de tıpkı fonksiyonlar gibi parametre alabilir ve geri dönüş değeri verebilirler.
Kesme parametreleri kesme çağrılmadan önce yazmaçlara yerleştirilir. Kesmelerin geri dönüş
değerleri kesme çağrıldıktan sonra yazmaçlardan alınır. Kesme parametrelerinin hangi
yazmaçlara yerleştirileceği ve geri dönüş değerlerinin hangi yazmaçlarından alınacağı
önceden belirlenmiştir.
Kesmelerin Çağrılması
80×86 tabanlı mikroişlemcilerde yazmaçlar bellekte union REGS ile temsil edildikten sonra
özel fonksiyonlarla kesme çağrılmaktadır. REGS birliğini yukarıda ele almıştık. Bu birlik
dos.h başlık dosyası içerisinde bildirilmiştir. Kesme çağıran fonksiyonlar bellekteki yazmaç
benzetimini alarak bunları mikroişlemcinin gerçek yazmaçlarına kopyalar ve kesmeyi
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çağırırlar. Bu fonksiyonlar kesme sonrasındaki yazmaç değer yerini yine programcıya geri
verirler. Aşağıda kesme çağırma amacıyla en sık kullanılan int86 fonksiyonu ele alınmaktadır.
int86 Fonksiyonu
Kesme çağırmak için en sık kullanılan fonksiyon budur. Prototipi dos.h içerisinde
bildirilmiştir, inceleyiniz :
int int86 (int interrup_no, union REGS *inregs, union REGS *outregs);
Bu fonksiyon ikinci parametresiyle belirtilen adresteki yazmaç bilgilerini alarak gerçek CPU
yazmaçlarına kopyalar. Daha sonra birinci parametresiyle belirtilen kesmeyi çağırır. int86
kesme sonunda CPU yazmaçlarının durumunu üçüncü parametresiyle belirtilen adresten
itibaren tekrar belleğe yazmaktadır.
…

inregs

Kesme
Parametreleri
…

outregs

…
Kesmenin Geri
Dönüş
Değerleri
…

Kesme çağrılmadan önce kesme parametrelerinin union REGS biçiminde ifade edilerek
adresinin fonksiyonun ikinci parametresine geçirilmesi gerekir. Fonksiyon çağrıldıktan sonra
int86 bu bilgileri CPU yazmaçlarına kopyalayarak kesmeyi çağıracaktır. Kesme sonunda
kesmenin geri dönüş değerleri yine bu fonksiyon tarafından CPU yazmaçlarından alarak
üçüncü parametresiyle belirtilen adrese yazılır.
Kesmelerle İlgili Örnekler
10H kesmesi temel video işlemleri için kullanılır. Kendi içerisinde pek çok fonksiyona ve alt
fonksiyona ayrılmaktadır. Aşağıda 10H ile ilgili birkaç örnek bulunmaktadır.
Video modun değiştirilmesi
INT 10h, Fonksiyon 00H
Parametreler :
AH : fonksiyon numarası
AL : video mod
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Geri dönüş değeri : yok
Video modun bir byte uzunluğunda bir sayı olduğunu anımsayınız. union REGS bildirimi için
dos.h dosyasını kaynak koda dahil etmelisiniz.
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
void set_video_mode(int mode)
{
union REGS regs ;
regs.h.ah = 0 ;
regs.h.al = mode ;
int86(0×10, &regs, &regs) ;
}
int86 fonksiyonun ikinci parametresiyle üçüncü parametresinin aynı olduğuna dikkat ediniz.
Bu durumda kesme çağrıldıktam sonra geri dönüş değerleri aynı adrese yazılarak parametre
bilgilerini bozacaktır. Parametre bilgilerini kesme çağrıldıktan sonra kullanmayacağımıza
göre bozulmasının da bizim için bir önemi olamaz.
Video modun alınması
INT 10h, Fonksiyon 0FH
Parametreler :
AH : fonksiyon numarası
Geri dönüş değeri :
AL : video mod

int get_video_mode(void)
{
union REGS regs ;
regs.h.ah = 0×0F;
int86(0×10 &regs, &regs) ;
return regs.h.al
}
get_video_mode o andaki video modun (current video mode) hangisi olduğunu bulmakta
kullanılır. Bu fonksiyonlar çalıştığınız derleyicinin kütüphanelerinde başka isimlerle zaten
olabilirler. Dilerseniz uygulamalarda doğrudan onları da kullanabilirsiniz. Ancak o
fonksiyonları yazanlar da yukarıdakilerden farklı birşbir şeymamışlardır. Bu iki kesme
fonksiyonunu aşağıdaki kod ile denetleyebilirsiniz.
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void main(void)
{
int mode;
mode = get_video_mode( );
set_video_mode(1) ;
printf(“1 numarali video mod\n”) ;
getch( );
set_video_mode(mode) ;
}
Deneme kodumuzda o andaki video mod bir değişkende saklandıktan sonra 1 numaralı video
moda geçilmiştir. Herhangi bir tuşa basarsanız eski video moda tekrar geri dönersiniz.
Ekranda çıkacak yazının iriliği sizi şaşırtmasın. Çünkü 1 numaralı video mod VGA
kartlarında 40×25 çözünürlüğe sahiptir.
İmlecin yerleştirilmesi
INT 10h, Fonksiyon 02H
Parametreler :
AH : fonksiyon numarası
DH : imlecin yerleştirileceği satırın numarası (ilk satır 0)
DL : imlecin yerleştirileceği sütunun numarası (ilk sütun 0)
BH : sayfa numarası (0 olmalı)
Geri dönüş değeri : yok
İmlecin (cursor) konumu ancak yukarıdaki kesme ile değiştirilebilir. V’nin bütün standart
çıkış fonksiyonlarının imlecin bulunduğu yerden itibaren ekrana yazdığını unutmayınız.
printf, puts gibi standart fonksiyonlarla ekranın istediğiniz bir yerine bir şey yazmak
istiyorsanız önce imleci oraya yerleştirmeniz gerekir. Bu fonksiyonun ismine de pos diyelim.
void pos(int row, int col)
{
union REGS regs ;
regs.h.dh = row;
regs.h.dl = col;
regs.h.bh = 0;
int86(0×10, &regs, &regs)
}
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Microsoft ve Borland derleyicilerinde aynı işlemi yapan gotoxy fonksiyonu vardır.
O fonksiyon da bu kesme çağrılarak yazılmıştır. Ancak bizim yazdığımız pos fonksiyonunda
ilk parametrenin satır, ikinci parametrenin sütun olduğunu belirtelim. Ayrıca pos
fonksiyonunda ekranın orijin noktası (0, 0) koordinatıdır. (gotoxy fonksiyonunda (1, 1)’dir).
Aşağıdaki kod ile fonksiyonu test edebilirsiniz :
void main(void)
{
pos(0, 0) ;
getch( );
pos(24, 79) ;
getch( );
pos(0, 0) ;
getch( );
pos(25, 80) ;

//menzil dışı; imleç görünmez olur

getch( );
pos(10, 10) ;
getch( );
pos(0, 0) ;
getch( );
}

İmleci görünmez yapmanın en iyi yolu menzil dışına çıkarmaktadır. Örneğimizde pos(25, 80)
ile imleç görünmez yapılmıştır.
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Uygulamalar


Yapı ve birlik kavramlarının her ikisi ile de ifade edilebilecek bir C uygulaması
oluşturun.



Dizi ve birlik kavramlarının her ikisi ile de ifade edilebilecek bir C uygulaması
oluşturun.



Dizi ve yapı kavramlarının her ikisi ile de ifade edilebilecek bir C uygulaması
oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 11. bölümde başlamış olduğumuz C dilinde programcının kendisinin değişken
tanımlaması konusuna devam edilmiştir. Bu bağlamda birlik kavramı ele alınmış; dizi ve yapı
kavramlarından farkları ve bu kavramlara benzerlikleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
19) Aşağıdaki seçeneklerde fonksiyon ve kesmelerin ortak özellikleri verilmiştir. Hangisi
yanlıştır?
a) Her ikisi de kullanıcı tarafından tanımlanır.
b) Her ikisinin de giriş parametresi bulunabilir.
c) Her ikisinin de geri dönüş değeri bulunabilir.
d) Her ikisi de özel amaçlar için kullanılır.
e) Her ikisi de C diline özgü yapılardır.
2) 3 elemanlı ve her elemanı farklı türde olan bir birliğin tanımlanması ne şekilde
yapılır?
a) union birlik_ismi
{
tür1 birlik_elemanı1;
tür2 birlik_elemanı2;
tür3 birlik_elemanı3;
};
b) union birlik_ismi
{
tür1 birlik_elemanı1;
tür2 birlik_elemanı2;
tür3 birlik_elemanı3;
}
c) union birlik_ismi
tür1 birlik_elemanı1;
tür2 birlik_elemanı2;
tür3 birlik_elemanı3;
d) union birlik_ismi
tür1, tür2, tür3 birlik_elemanı1, birlik_elemanı2, birlik_elemanı3;
e) union birlik_ismi
{
tür birlik_elemanı1,
birlik_elemanı2,
birlik_elemanı3,
};
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Sıradaki 3 soru C dilinde 1’den çok değişkeni bir arada tutabilen dizi, yapı ve birlik
kavramları arasındaki ilişki hakkında sorulmuştur.
3) Bu yapılardan hangilerinin kapsadığı elemanlar aynı türden olabileceği gibi farklı
türden de olabilir?
a) Yalnızca dizi
b) Yalnızca yapı
c) Yalnızca birlik
d) Dizi – yapı
e) Yapı – birlik
4) Bilgisayar belleğinde kapsadığı alanın boyutuyla ilgili olarak hangi yapıların
durumları birbirine benzer?
a) Dizi – yapı
d) Dizi – yapı –birlik

b) Yapı – birlik
e) Hiçbiri

c) Dizi – birlik

5) Hangi yapıların elemanları bilgisayar belleğinde arka arkaya yerleşir?
a) Yalnızca dizi
b) Yalnızca yapı
c) Dizi – yapı
d) Dizi – birlik
e) Dizi – yapı –birlik
union birlik_ornek {
double n ;
char s[8];
} x, y;
Sıradaki 3 soru, yukarıdaki ifade ile ilgilidir.
6) Yukarıdaki ifadede hangisi yoktur?
a) Birlik oluşturma
b) Tekil değişken olan bir birlik elemanı
c) Dizi olan bir birlik elemanı
d) Yapı olan bir birlik elemanı
e) Birlik örneği oluşturma
7) Yukarıda tanımlanan birlik, bilgisayar belleğinde ne kadar yer kaplar?
a) double türü ile 8*char boyutundan büyük olan kadar
b) double türü ile 8*char boyutundan küçük olan kadar
c) double türü + 8*char boyutu kadar
d) 8*char boyutu kadar
e) double türü kadar
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8) Yukarıda tanımlanan birliğin kaç adet elemanı vardır?
a) 1
b) 2
c) 8
d) 9
e) Bilinemez
9) Bilgisayar organizasyonundaki kesmeler, hangi yapı ile ifade edilir?
a) Dosya
b) Dizi
c) Yapı
d) Birlik
e) Değişken
10) Aşağıdakilerden hangisi bir birlik elemanı olamaz?
a) Bir değişken
b) Bir sabit
c) Bir dizi
d) Bir yapı
e) Bir birlik

CEVAPLAR
1-e
2-a
3-e
4-a
5-e
6-d
7-a
8-b
9-d
10 - b
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13. PROGRAMLAMA ÖRNEKLERİ

90

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Dinamik Bellek Yönetimi Örneği : Matris
13.2. Bir Deponun Stok Yönetimini Yapan Program
13.3. Sezar Şifrelemesi Ve Deşifrelemesi Yapan Program
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Matris, tablo, çizelge gibi çift ya da daha fazla boyutlu diziler ile ifade edilebilecek

kavramlar dinamik dizilerle nasıl ifade edilebilir?


Fabrikaların depolarındaki stok miktarını tutan bir program nasıl yazılır?



Şifreleme nedir? Bilgisayar programlamada şifreleme kavramının önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Farklı tiplerde çeşitli bilgisayar programları yazabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Dinamik bellek yönetimi, matrisler, stok yönetimi, Sezar şifrelemesi
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Giriş
Programlama II dersinin ders notunun son iki haftası, Programlama I dersinde olduğu
gibi çeşitli uygulamalara ve özel örneklere ayrılmıştır. Bu uygulama ve örneklerin ele alındığı
ilk bölüm olan bu bölümde Programlama II dersi çerçevesinde ele aldığımız ve C
programlama dilin diğer programlama dillerinden ayıran oldukça farklı 3 konunun yani
dinamik bellek yönetimi, struct’lar ve birliklerin örnekleri ele alınmıştır. Bu esnada konuların
kendi haftalarında süre sıkıntısından dolayı ele alınamayan bazı özel durumlar ve özellikler de
ifade edilmiştir.
Bu bölümde, C programlama dilinin kendine özgü özelliklerinden bazıları olan
dinamik bellek yönetimi, struct’lar ve birlik yapıları konuları ve bu konular hakkında çeşitli
uygulama ve örnekle ele alınmıştır. Konularla ilgili ele alınan örnekler şu şekildedir :
Dinamik bellek yönetimi ile ilgil ele alınan örnek, çift boyutlu dizi olarak ifade
edebileceğimiz matrisler; struct’lar ile ilgili örnekler, oldukça sıklıkla kullanılan bir struct
örneği olan tarih ve zaman fonksiyonları; birlik örneği ise, birliklerin klasik bir uygulaması
olan kesmelerdir.
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13.1. Dinamik Bellek Yönetimi Örneği : Matris
Bu kısımda, 9. bölümde ele alıp incelediğimiz dinamik bellek yönetimine ait bir örnek
verilmiş ve incelenmiştir. Bu örnek, dinamik olarak çift boyutlu bir dizi örneği olan bir matris
oluşturan, bu matrisi 0-10 arası değerlerle rastgele olarak dolduran ve son olarak matrisin
elemanlarını ekranda gösteren bir program örneğidir. Bu amaçla kütüphane dosyalarının ve
main fonksiyonunun eklendiği, gerekli değişkenlerin tanımlandığı, dinamik diziye, dinamik
bellek yönetim fonksiyonlarından herhangi birini kullanarak gerekli miktarda bellek alanının
tahsis edildiği, rastgele sayı üretme fonksiyonu kullanarak matrisin elemanlarının rastgele
sayılarla doldurulduğu ve son olarak doldurulan bu değerlerin ekranda gösterilmesini
sağlayacak döngülerin gerçekleştirildiği bir bilgisayar programı yazılmalıdır. Bu program
genel olarak şu şekilde yazılmıştır. Programı adım adım inceleyelim.
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 #include <time.h>
5 main()
6{
7 int i = 0;
8 int j = 0;
9 int satir, sutun;
10 int **matris;
11 printf("Matris satir sayisini giriniz...\n");
12 scanf("%d",&satir);
13 printf("Matris sutun sayisini giriniz...\n");
14 scanf("%d",&sutun);
15 srand(time(NULL));
16 matris = (int**) malloc(satir*sizeof(int*));
17 while(i<satir)
18 {
19
matris[i] = (int*) malloc(sutun * sizeof(int));
20
if(matris[i]== NULL)
21
{
22
printf("matris[i][] icin hafiza ayirirken hata olustu.n\n");
23
free(matris[i]);
24
exit(0);
25
}
26
i++;
27 }
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

i = 0; j = 0;
while(i<satir)
{
while(j<sutun)
{
matris[i][j]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

39 i = 0; j = 0;
40 while(i<satir)
41 {
42 while(j<sutun)
43
{
44
printf("matris[%d][%d] = %d\n",i, j, matris[i][j]);
45
j++;
46
}
47 printf("\n");
48 j = 0;
49 i++;
50 }
51 getch();
52 }
1., 2., 3. ve 4. satırda kütüphane dosyaları eklenmiştir. Eklenen kütüphane dosyalarına
bakıldığında, klasik olarak her C programına eklenen standart giriş çıkış fonksiyonlarının
bulunduğu stdio.h kütüphane dosyası, dinamik bellek yönetimi fonksiyonlarının bulunduğu ve
ayrıca rastgele sayı üretme gibi bazı özel fonksiyonların bulunduğu stdlib.h kütüphane
dosyası, getch() gibi bazı özel giriş çıkış fonksiyonlarının bulunduğu conio.h kütüphane
dosyası ve zaman, tarih ile ilgili fonksiyonların bulunduğu time.h kütüphane dosyasıdır.
5. satırda her C programında bulunan main fonksiyonu eklenmiştir. Buradaki main
fonksiyonu parametre olarak ve geri dönüş değeri olarak void almaktadır, diğer bir deyişle
herhangi bir parametre ve geri dönüş değeri almamaktadır.
6. satırda blok açma işareti bulunmaktadır.. Bu işaretin açtığı blok, main fonksiyonunun
bloğudur ve bu blok , 52. satırda kapatılmaktadır. 7. ve 8. satırlarda değişken tanımlaması
yapılmıştır. Bu satırlarda tanımlanan değişkenler, i ve j isimlerinde, int türünde ve başlangıç
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değerleri 0 olan değişkenlerdir. Buna göre bu değişkenlerin döngülerin sayaçları olma ihtimali
yüksek gibi görünmektedir.
9. satırda değişken tanımlama işlemi devam etmektedir. Bu satırda tanımlanan değişkenler
matrisin satır ve sütununu ifade eden satir ve sutun ismindeki, int türündeki değişkenlerdir.
Değerleri kullanıcıdan alınacağı için herhangi bir ilk değerleri bulunmamaktadır.
10. satırda değişken tanımlama işlemi devam etmektedir. Bu satırda tanımlanan değişken
matris isimli dinamik çift boyutlu bir dizidir. Bu dizinin çift boyutlu olduğu başındaki çift
sayıdaki * işaretinden anlaşılmaktadır.
11. ve 12. satırda kullanıcıdan matrisin satır sayısını girmesi istenmiş ve bu sayı kullanıcıdan
alınarak satir değişkeninin değeri olarak atanmıştır.
13. ve 14. satırda kullanıcıdan matrisin sütun sayısını girmesi istenmiş ve bu sayı kullanıcıdan
alınarak sutun değişkeninin değeri olarak atanmıştır.
15. satırda zamana bağlı olarak rastgele sayı üretme fonksiyonu çalıştırılmaktadır.
16. satırda malloc dinamik bellek tahsis fonksiyonu kullanılarak satir*int kadar bellek miktarı
matris isimli çift boyutlu dinamik diziye atanmıştır.
17 – 27. satırlar arasında bir while döngüsü görülmektedir. Bu while döngüsü kısaca matris
ismindeki çift boyutlu dinamik dizinin her satırı için sütun*int kadar bellek alanı tahsis
etmektedir. Diğer bir deyişle her satıra, sahip olduğu sütun kadar yer ayırmaktadır. Ayrıca
yeterli miktarda bellek alanı tahsis edilip edilmediğini bulabilmek için bir kontrol kodu da
yazılmıştır. Her satır için bellek alanını kontrol eden bu kod, yeterli miktarda bellek alanının
tahsis edilmemesi halinde matris için hafıza ayırırken hata oluştuğunu söyleyen bir printf
uyarı ekranı çıkar, matris için ayrılmaya çalışılan alan free fonksiyonu ile serbest bırakılır ve
programdan çıkılır, bellek alanının başarılı bir biçimde tahsis edilmesi halinde programa
devam edilir.
28 – 38. satırlar arasında ikinci bir while döngüsü daha doğrusu içiçe bir while döngüsü yapısı
görülmektedir. 28. satırda satır için kullanılan i sayacı ve sütun için kullanılan j sayacı, önceki
döngünü sonundaki değerlerinden kurtulmaları ve yeniden bir döngüye başlayabilmeleri
amacıyla sıfırlanmışlardır. 29. satırda 0’dan başlayarak satır sayısı boyunca devam eden bir
dış döngü, 31. satırda ise 0’dan başlayarak sütun sayısı boyunca devam eden bir iç döngü
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bulunmaktadır. Bu while döngüsünde her satır ve her sütun için, diğer bir deyişle matrisin her
elemanı için 0-10 arasında olmak üzere bir rastgele değer üretilmiştir.
39 – 50. satırlar arasında üçüncü bir while döngüsü daha doğrusu içiçe bir while döngüsü
yapısı bulunmaktadır. 39. satırda satır için kullanılan i sayacı ve sütun için kullanılan j sayacı,
önceki

döngünü

sonundaki

değerlerinden

kurtulmaları

ve

yeniden

bir

döngüye

başlayabilmeleri amacıyla sıfırlanmışlardır. 40. satırda 0’dan başlayarak satır sayısı boyunca
devam eden bir dış döngü, 42. satırda ise 0’dan başlayarak sütun sayısı boyunca devam eden
bir iç döngü bulunmaktadır. Bu while döngüsünde de her satır ve her sütun için, matrisin
elemanları ekranda yazdırılmaktadır. 51. satırda hemen hemen tüm C programlarında
kullandığımız ve ekranda oluşan değerin kullanıcı bir karakter girmediği sürece ekranda
kalmasını sağlayan getch() fonksiyonu görülmektedir.
52. satırda ise main fonksiyonun sonu olan blok kapama işareti görülmektedir.

Şekil 13.1 : Program – Derleyici Görüntüsü
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Şekil 13.2 : Program – Ekran Görüntüsü

13.2. Bir Deponun Stok Yönetimini Yapan Program
Genel tanımıyla “bir deponun ya da farklı malzemelerin depolandığı herhangi bir yerin
içerisindeki farklı türden malzemeler hakkında bilgilerin bulunduğu bilgisayar programları”
olarak ifade edebileceğimiz stok yönetimi programları, bilgisayar programcılığında çok
klasikleşmiş ve oldukça sıklıkla kullanılan program örneklerinden biridir. Bunun sebebi
olarak, aşağıdakiler sayılabilir.


Stok yönetim programları tüm depolar, tüm malzemeler, firmalar için kullanılabilir.



Tüm işyerlerinde bu tip programlara ihtiyaç vardır.



Stok yönetim programlarında; malın ismi, miktarı, fiyatı, özellikleri gibi pek çok bilgi
kullanılabilir.



Bahsi geçen bu bilgiler, kullanıcı, dosya, veritabanı gibi farklı ortamlardan
alınabileceği için program esnek bir hale gelmiş olur.



Bu tip programlar pek çok farklı programlama diliyle ve programlama yaklaşımı ile
yazılabilir. Programlama dili ve yaklaşımı daha ileri bir hale geldikçe, program da
daha ileri bir hale gelecektir.



Gelişmiş stok yönetimi programlarında malın eklenmesi, çıkartılması, güncellenmesi,
bilgilerinde

değişiklik

yapılması,

sayısının

belirlenmesi,

bazı

özelliklerinin

değiştirilmesi, tümünün değiştirilmesi gibi farklı farklı işlemler gerçekleştirilebilir.
Burada bir stok yönetim programı örneği verilmiştir. Burada verilen stok yönetim programı
oldukça basit ve küçük çaplı bir programdır ve yalnızca çeşitli malzemelere ait malzeme adı,
malzeme adedi, malzeme fiyatı gibi bilgilerin kullanıcıdan alınması ve depoya eklenmesi, son
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olarak

da

depodaki

malzemelerin

bilgilerinin

ekrana

yazdırılması

işlemini

gerçekleştirmektedir. Ek olarak bir de malzemelerin fiyatlarını adetleri ile çarparak her
malzeme için toplam değeri ve tüm malzemelerin değerlerini hesaplayarak toplam depo
değerini hesaplar ve ekranda bu değerleri yazdırır. Programda statik yani değeri ve büyüklüğü
önceden belli olan diziler kullanılacaktır. Bu yüzden maksimum sayıda malzemenin kaç adet
olacağı aşağı yukarı tahmin edilmelidir. Bu açıdan 10 gibi bir değer belirlenerek diziler 10
elemanlı olarak tasarlanmıştır.
Programın kodları aşağıdaki gibidir.
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 main()
5{
6 char malinadi[10] [25];
7 int adedi [10];
8 int fiyati [10];
9 int i = 1;
10 int mal_sayisi;
11 int toplam = 0;
12 printf("Kac adet maliniz var?");
13 scanf("%d", &mal_sayisi);
14 while(i<mal_sayisi+1)
15 {
16 printf("%d.malin adini girin:",i);
17 scanf("%s", malinadi[i]);
18 printf("%d.adedi girin:",i);
19 scanf("%d", &adedi[i]);
20 printf("%d.fiyati girin:",i);
21 scanf("%d", &fiyati[i]);
22 toplam = toplam + (adedi[i]*fiyati[i]);
23 printf("\n");
24 i++;
25 }
26 printf("sirano malin adi adedi fiyati\n");
27 printf("------ ------- ---------- ---------\n");
28 for(i=1; i<mal_sayisi+1; i++)
29 {
30 printf ("%d %-15s %d %d\n", i, malinadi[i], adedi[i], fiyati[i]);
31 }
32 printf("Depoda toplam %d TL'lik mal bulunmaktadir...\n", toplam);
33 getch();
34 return 0;
35 }

101

1., 2. ve 3. satır : Kütüphane dosyalarının eklendiği satır. Görüldüğü gibi standart giriş çıkış
fonksiyonlarının bulunduğu stdio.h, bazı fonksiyonları içeren stdlib.h ve getch() gibi bazı özel
giriş çıkış fonksiyonların bulunduğu conio.h’tır. Buna göre eklenen kütüphane dosyalarından
anlaşıldığı üzere, sadece giriş çıkış fonksiyonlarından oluşacak bir program olacağını
düşündürtür.
4. satır : main() ana fonksiyonunun eklendiği satır. Her C programında main() ana fonksiyonu
bulunmaktadır. Buna göre tabii ki programda da bir main() fonksiyonu bulunmaktadır.5. satır
: Blok açma satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı bir bloktur.
Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da main() ana fonksiyonu bir blok
oluşturmaktadır ve bu { işareti ile açılmıştır.
6., 7. ve 8. satırda dizi türünde değişkenler tanımlanmıştır. 3 adet tanımlanan bu dizilerden
birincisi char (karakter) türündeki [10] satır, [25] sütunluk veri içeren çift boyutlu malinadi
dizisi, ikincisi int (tamsayı) türünde 10 elemanlı adedi dizisi ve üçüncüsü de int (tamsayı)
türünde 10 elemanlı fiyati dizisidir. İsimlerinden tahmin edildiği üzere ilki depoda bulunan
malların isimlerini içeren bir dizidir, ikincisi o malın depoda kaç adet bulunduğuna dair
bilgiyi içeren bir dizidir, üçüncüsü ise o malın fiyatı bilgisini içeren fiyati dizisidir. Ama tabi
bunlar tahminî bilgilerdir, farklı bilgiler de içerebilir. Gerçi, iyi programcılar tarafından
yazılan programlarda değişken, dizi, nesne, fonksiyon gibi programcı tarafından oluşturulan
elemanların isimlerinin amaçlarına uygun bir biçimde verildiği varsayılır ancak gene de bu
durum bir garanti teşkil etmez. Buradaki dizileri inceleyelim. malinadi dizisi çift boyutludur,
çünkü her malın adı tek harften daha uzun bir kelimeden oluşacaktır. Burada 10 elemanlık bir
mal stoğu ele alınmış ve diziler 10 elemana göre ayarlanmıştır. Bu dizide 10 eleman için her
birinin isminin 25 karakterden oluşabilmesi ihitmali verilmiştir. adedi dizisi tek boyutlu bir
dizidir ve indisi kaçıncı mal olduğunu gösterirken içeriği de o malın kaç adet bulunduğunu
ifade etmektedir. Aynı durum fiyati dizisi için de sözkonusudur. fiyati dizisi de adedi dizisi
gibi tek boyutlu bir dizidir ve indisi kaçıncı mal olduğunu gösterirken içeriği de o malın
fiyatını ifade etmektedir.
9., 10. ve 11. satır : Bir önceki maddede anlatılan 6., 7., ve 8. satıra benzer şekilde değişken
tanımlamalarının yapıldığı satırlardır. Ancak önceki maddede anlatılan satırlardan farklı
olarak bu satırlarda tek değer taşıyan klasik birer değişken tutulmaktadır. Burada i, mal_sayisi
ve toplam olmak üzere üç adet int türünde değişken bulunmaktadır. mal_sayisi değişkeni,
programın ilerleyen kısımlarında da görüleceği gibi kullanıcıdan alınacağı için herhangi bir
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ilk değere sahip değildir, i değişkeni muhtemelen bir sayaç değişkeni olacaktır ve ilk değeri
de buna uygun bir biçimde 1 olarak verilmiştir, toplam değişkeni de eğer adına uygun bir
biçimde tasarlandıysa bir sayı dizisinin toplamı olacaktır ve gene bu duruma uygun bir
biçimde ilk değeri 0’dır.
12. ve 13. satır : Bu satırlarda, bir önceki maddede ifade edilen işlem gerçekleştirilmektedir
ve kullanıcıdan mal_sayisi değişkeninin değeri alınmaktadır. Buna göre klasik bir biçimde,
öncelikle bu değerin kaç olduğunu kullanıcıya soran bir printf çıkış fonksiyonu
çalıştırılmaktadır, ardından kullanıcı mal_sayisi ismindeki int türündeki değişkenin değerini
scanf giriş fonksiyonu aracılığı ile programa girer.
14. satır : Bir while döngüsünün başlangıcını ifade etmektedir. Bu while döngüsü, i
değişkeninin değeri, mal_sayisi değişkeninin değerine erişinceye kadar devam edecektir.
Bu durumun esasen ifade etmek istediği şudur : depodaki tüm mallar için aşağıda, bloklar
arasında verdiğim işlemleri gerçekleştir.
15. satır : Blok açma satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı bir
bloktur. Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da bir while döngüsü bir blok
oluşturmaktadır ve bu { işareti ile açılmıştır.16. satır - 24. satır arası : 14. satır ile başlayan
while döngüsünün her adımda gerçekleştirmeyi planladığı işlemleri ifade etmektedir.
Buradaki işlemler sırasıyla


o anda üzerinde işlem yapılması planlanan malın adının kullanıcı tarafından istenmesi,
(16. satır)



kullanıcı tarafından girilen karakter dizisinin, malinadi ismindeki dizinin ilgili kaydına
yerleştirilmesi, (17. satır)



o anda üzerinde işlem yapılması planlanan malın depoda kaç adet bulunduğu
bilgisinin kullanıcı tarafından istenmesi, (18. satır)



kullanıcı tarafından girilen tamsayı değerinin, adedi ismindeki dizinin ilgili kaydına
yerleştirilmesi, (19. satır)



o anda üzerinde işlem yapılması planlanan malın fiyatı bilgisinin kullanıcı tarafından
istenmesi, (20. satır)



kullanıcı tarafından girilen tamsayı değerinin, fiyati ismindeki dizinin ilgili kaydına
yerleştirilmesi, (21. satır)
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girilen adet ve fiyat bilgilerinin çarpımı o malın toplam değerinin bulunması ve bu
değerin toplam değerine eklenmesi sonucunda depodaki malların toplam değerinin
hesaplanması, (22. satır)



her malda bu işlemler yapıldıktan sonra, bilgilerin birbirlerinden ayrılabilmesi için
yeni satıra geçme işleminin yapılması, (23. satır)



sayacın bir arttırılarak while döngüsünün başına dönülmesi ve yeni mal için aynı
işlemlerin tekrarlanması, (24. satır)

25.satır : Blok kapama satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı bir
bloktur. Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da bir while döngüsü bir blok
oluşturmaktadır ve bu } işareti ile kapatılmıştır.
26. ve 27. satır : Burada görüldüğü üzere bir printf fonksiyonu ile, ekrana bazı yazılar
yazdırılmıştır. Bu yazılara bakıldığında stok yönetimine dair listenin verileceği ve bu listeye
bir başlık olarak malın sırasının, adının, adedinin ve fiyatının yazılacağı ifade edilmiştir.
28. satır : Bir for döngüsü başlangıcıdır. Buradaki for döngüsü, i sayacı 1’den başlayacak
şekilde mal_sayisi+1’den küçük oluncaya kadar devam etmektedir. Bu da her mal için bu
döngünün içerisindeki işlemlerin gerçekleştirileceği anlamına gelir.
29. satır : Blok açma satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı bir
bloktur. Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da for döngüsü bir blok
oluşturmaktadır ve bu { işareti ile açılmıştır.
30. satır : for döngüsü içerisinde yapılacak olan işlemlerdir. Buradaki işlem printf
fonksiyonudur. Her mal için malın adı, (malinadi[i]), malın miktarı (adedi[i]) ve malın fiyatı
(fiyati[i])

verilmiştir.

Buradaki

Bu değişkenlerin yazım şekli %d

printf

içerisinde

%-15s %d

4

adet

değişken

bulunmaktadır.

%d şeklindedir, bunlar sırasıyla malın sıra

numarası, malın adı, adedi, fiyatıdır. Bunların 3 adedi tamsayı değişkeni olduğundan %d ile
ifade edilmiştir, yalnızca malın adı değişkeni bir karakter dizisi olduğundan %s ile ifade
edilmiştir ve yazdırılırken %s ile yazdırılır. Başındaki 15 sayısı ise 15 hanelik bir kısma bu
malın adı değişkeninin değeri yazdırılır, böylece boşluklu bir biçimde daha düzgün görünecek
şekilde yazdırılır.31.satır : Blok kapama satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve
döngü yapısı bir bloktur. Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da bir for
döngüsü bir blok oluşturmaktadır ve bu } işareti ile kapatılmıştır. Bu for döngüsünün
sonunda, tüm malların depodaki bilgileri aktarılmıştır.
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32. satır : Depodaki toplam mal miktarının değeri bu satırda gösterilmektedir. Bu değer, her
mal ile birlikte girilen adet ve fiyat bilgileri sayesinde hesaplanan toplam değerdir ve bu
değer burada yazdırılmaktadır.
33. satır : printf ve benzerî çıkış fonksiyonları ile ekrana herhangi bir ifade yazdırıldıktan
sonra, yazılan ifadenin ekranda kalması için getch() tarzı bir fonksiyon kullanmak hemen
hemen her C programında gerçekleştirilen bir durumdur. Bu programda da aynı durumu
sağlamak amacıyla getch() fonksiyonu kullanılmıştır.
34.satır : Genel olarak main fonksiyonlarının sonunda bir return ifadesiyle beraber bir geri
dönüş değeri bulunur, bu satırda da bunun örneği gösterilmektedir.
35. satır : Blok kapama satırı. C dilinde her fonksiyon, karşılaştırma yapısı ve döngü yapısı
bir bloktur. Her blok { işareti ile açılır, } işareti ile kapanır. Burada da main() ana fonksiyonu
bir blok oluşturmaktadır ve bu } işareti ile kapatılmıştır.
Şekil 13.3’te programın derleyicideki görüntüsü, Şekil 13.4’te ise programın çalışması
sonucunda ekranda oluşan görüntü verilmiştir.

Şekil 13.3 : Program – Derleyici Görüntüsü
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Şekil 13.4 : Program – Ekran Görüntüsü

13.3. Sezar Şifrelemesi Ve Deşifrelemesi Yapan Program
Şifreleme günümüzde bilgi saklanması için kullanılan bir yöntemdir ve günümüzde pek çok
farklı şifreme yöntemi mevcuttur. Şifreleme her ne kadar modern bir yöntem gibi görünse de
esasında çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Bu programda, oldukça eski bir şifreleme
yöntemi olan Sezar şifreleme yöntemi ile karakter dizilerinin şifrelenmesi ve şifrelenmiş
dizilerin geriye döndürülecek şekilde deşifrelenmesi işlemleri yapılacaktır. Bunun için
öncelikle şifreleme ve Sezar şifrelemesi kavramları anlatılacaktır.
Şifreleme, bir bilgiyi iki kaynak arasında olduğu biçimde değil, gizleyerek paylaşma için
gerçekleştirilen bir işlemdir. Günümüzde pek çok farklı şifreleme yöntemleri mevcuttur.
Bu farklı şifreleme yöntemlerinin çoğunda matematiksel işlemler bulunduğu için şifreleme
yapabilmek için metindeki harflerin öncelikle sayısal karşılıklarının çıkarılması gerekir.
İngiliz alfabesine göre yazdığı düşünülen bir metin için harflerin şifrelemedeki sayısal
karşılıkları şu şekildedir (Tablo 13.1) :
Tablo 13.1 : İngiliz Alfabesi ve Sayısal Karşılıkları
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Sezar şifrelemesi her harfin kendinden

3 sonraki harf ile değiştirildiği bir şifreleme

yöntemidir. Buna göre şifrelemeden sonra bu harflerin karşılıkları şu şekilde olur (Tablo
13.2):
Tablo 13.2 : Sezar Şifrelemesinden Önce ve Sonra İngiliz Alfabesi ve Sayısal Karşılıkları
ŞİFRELEMEDEN ÖNCE
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ŞİFRELENDİKTEN SONRA
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Buna göre kullanıcıdan alınan bir metni Sezar şifrelemesine göre şifreleyen ve Sezar
şifrelemesine göre şifrelenen bir metni deşifreleyen C programları aşağıdaki gibidir.
1 #include<stdio.h>
2 #include<conio.h>
3 main()
4 {
5 char cumle[256];
6 char sayisal_karsilik[256];
7 int i, say = 0;
8 i=0;
9 puts("Sifrelemek istediginiz metni girin...");
10 gets(cumle);
11 while(cumle[i]!='\0')
12 {
13 sayisal_karsilik[i] = cumle[i]-65;
14 i++;
15 }
16 printf("Metninizin sayisal karsiligi :\n ");
17 i = 0;
18 while(cumle[i]!='\0')
19 {
20 printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
21 i++;
22 }
23 getch();
107

24 //SEZAR SIFRELEMESI
25 i = 0;
26 while(cumle[i]!='\0')
27 {
28 sayisal_karsilik[i]=(sayisal_karsilik[i]+3)%26;
29 i++;
30 }
31 printf("\nSezar sifrelemesi icin sayisal karsiliklari 3 ile toplayip 26'ya gore mod alalim\n
Sonuc :\n ");
32 i = 0;
33 while(cumle[i]!='\0')
34 {
35 printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
36 i++;
37 }
38 getch();
39 i = 0;
40 while(cumle[i]!='\0')
41 {
42 cumle[i] = sayisal_karsilik[i]+65;
43 i++;
44 }
45 printf("\n Girilen cumlenin sifrelenmis hali asagidaki gibi olur:\n");
46 i = 0;
47 while(cumle[i]!='\0')
48 {
49 printf("%c ", cumle[i]);
50 i++;
51 }
52 getch();
53}
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 13.5’te, programın çalışması sonucunda ortaya
çıkacak olan ekran görüntüsü ise Şekil 13.6’da gösterilmiştir.
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Şekil 13.5 : Program – Ekran Görüntüsü

Şekil 13.6 : Program – Ekran Görüntüsü
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1 #include<stdio.h>
2 #include<conio.h>
3 main()
4 {
5 char cumle[256];
6 char sayisal_karsilik[256];
7 int i, say = 0;
8 i=0;
9 puts("Sifrelemek istediginiz metni girin...");
10 gets(cumle);
11 while(cumle[i]!='\0')
12 {
13 sayisal_karsilik[i] = cumle[i]-65;
14 i++;
15 }
16 printf("Metninizin sayisal karsiligi :\n ");
17 i = 0;
18 while(cumle[i]!='\0')
19 {
20 printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
21 i++;
22 }
23 getch();
24 //SEZAR SIFRELEMESI
25 i = 0;
26 while(cumle[i]!='\0')
27 {
28 sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]+3)%26;
29 i++;
30 }
31 printf("\nSezar sifrelemesi icin sayisal karsiliklari 3 ile toplayip 26'ya gore mod alalim\n
Sonuc : \n ");
32 i = 0;
33 while(cumle[i]!='\0')
34 {
35 printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
36 i++;
37 }
38 getch();
39
40
41
42
43
44
45

i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
cumle[i] = sayisal_karsilik[i]+65;
i++;
}
printf("\n Girilen cumlenin sifrelenmis hali asagidaki gibi olur:\n");
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46 i = 0;
47 while(cumle[i]!='\0')
48 {
49 printf("%c ", cumle[i]);
50 i++;
51 }
52 getch();
53}
11 – 15 arası while döngüsü : Metindeki harflerin sayısal karşılıklarının ortaya çıkarıldığı
döngüdür. A harfinin ASCII değeri 65 olduğundan ve diğer harfler de bunun devamında da
bulunur. Aynı harflerin şifreleme değerleri ile bu değerler arasındaki ilişki 65 farktır,
dolayısıyla sayisal_karsilik dizisi, cumle dizisi değerlerinden 65 fark olacak şekildedir.
16 – 23 arası while döngüsü : Metindeki harflerin sayısal karşılıkları, sayisal_karsiliklari
dizisine yerleştirildikten sonra, ekrana bu halleri ile yani sayısal karşılıkları ile yazdırılır.
24 : Sezar şifrelemesinin yapıldığını ifade eden yorum satırıdır.
25 – 30 arası while döngüsü : Burada Sezar şifrelemesi gerçekleştirilmiştir. Burada şifreleme,
Sezar şifrelemesine göre her harfin sayısal 3 eklenecek şekilde yapılır. Burada ayrıca mod 26
işlemi yapılmasının sebebi ise şudur. Örneğin şifrelenmesi istenen metinde Z harfi geçiyorsa,
şifrelendikten sonra C harfine dönüşmesi gerekmektedir ancak Z harfinin sayısal karşılığı
25’tir ve sadece 3 eklense 28 olur, halbuki 28 sayısı C’nin karşılığı değildir ve sonuç yanlış
çıkar. Bu açıdan 26’ya göre mod almak gereklidir.
31 : Yapılan işlem burada ifade edilmiştir. Burada yapılan işlemler 3 ile toplayıp 26’ya göre
mod almaktır.
32 – 38 arası while döngüsü : Bir önceki while döngüsünde, cumle dizisinin sayısal
karşılıklarının bulunduğu sayisal_karsilik dizisi, Sezar şifrelemesine göre şifrelenmişti ve
buna göre sayısal değerler belirlenmişti. Bu ortaya çıkan değerler bu while döngüsü ile
ekranda yazdırılır.
39 – 45 arası while döngüsü : Buraya kadarki kısımda cumle dizisinin sayısal karşılıkları
üzerinde işlem yapılmıştır. Fakat girilen metin harflerden oluştuğu için sonucun da harflerden
oluşması gerekmektedir. Bu açıdan sayısal olarak ifade edilen sonuçlar harfe çevrilmelidir.
46 – 52 arası while döngüsü : Sonuçta elde edilen harflerin yazdırıldığı while döngüsüdür.
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Şifrelemenin tam tersi olacak şekilde deşifreleme işleminin yapıldığı C programı aşağıdaki
gibi olur:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
char cumle[256];
char sayisal_karsilik[256];
int i, say = 0;
i=0;
puts("Desifrelemek istediginiz metni girin...");
gets(cumle);
while(cumle[i]!='\0')
{
sayisal_karsilik[i] = cumle[i]-65;
}
printf("Metninizin sayisal karsiligi :\n ");
i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
}
getch();

i++;

i++;

//SEZAR DESIFRELEMESI
i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
sayisal_karsilik[i]=(sayisal_karsilik[i]-3+26)%26;
i++;
}
printf("\nSezar sifrelemesi icin sayisal karsiliklardan 3 cikartip 26'ya gore mod alalim\n
Sonuc :\n ");
i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
printf("%d ", sayisal_karsilik[i]);
i++;
}
getch();
i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
cumle[i] = sayisal_karsilik[i]+65;
}

i++;

printf("\n Girilen cumlenin desifrelenmis hali asagidaki gibi olur:\n");
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i = 0;
while(cumle[i]!='\0')
{
printf("%c ", cumle[i]);
i++;
}
getch();
}

Şekil 13.7 : Program – Ekran Görüntüsü

Şekil 13.8 : Program – Ekran Görüntüsü
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İki program oldukça benzerdir. Bu program da önceki gibi öncelikle kullanıcıdan bir metin
almakta, ardından bu metindeki harflerin ASCII değerine çevrilmekte, ardından bu sayısal
değerler, şifrelemedeki sayısal değerlerine çevrilmektedir. Buraya gelindiğinde, kullanıcı
tarafından girilen metin

Tablo 13.1’deki şekillerine çevrilmiş olur. Buradan sonra

deşifreleme işlemi yapılabilir. Şifreleme işleminde her harf 3 sonraki harfe çevrildiğine göre,
deşifreleme işleminde de her harf kendinden 3 önceki harfe çevrilmelidir. Buna göre
deşifreleme yapabilmek için her sayısal değerden matematiksel olarak 3 çıkarmak gereklidir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Örneğin Y harfi şifrelendiği zaman
sonuçta B harfi ortaya çıkması gerekmektedir. B harfinin deşifrelemesi yapılacağı zaman
sonuçta Y çıkması gerekmektedir. B harfinin şifrelemedeki karşılığı 2’dir ve 3 çıkarıldığı
zaman -1 olacaktır. Halbuki -1 şeklindeki bir sayısal karşılık bulunmamaktadır. Bu durumda
deşifreleme yanlış olur. Bu açıdan sadece 3 çıkartarak deşifreleme yapılmamalıdır. Bunu
engellemek için 3 çıkartmanın yanısıra bir de 26 eklenmelidir ki 26 modu alındığı takdirde
sonuç değişmesin. Bu durum engellendiği takdirde sonuç doğru olur. Buraya gelindiğinde
deşifreleme sayısal olarak yapılmış olur. Ardından sayısal değer yeniden harfe çevrilerek
ekranda yazdırılır.
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Uygulamalar




Şifreli karakter = şifresiz karakter + 5 şeklinde tanımlanan şifreleme yönetmini C
kodu ile gerçekleyin.
Verilen şifreleme yönteminin deşifrelemesini C kodu ile gerçekleyin.
Bu
şifreleme
yöntemini
n
sayısı
kullanıcıdan
alınacak
şekilde
şifreli karakter = şifresiz karakter + n şeklinde genelleyecek bir C kodu oluşturun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Bu bölümde çeşitli C programları incelenmiştir. Bunlar sırasıyla matrisler üzerinde
işlem yapan bir C programı, herhangi bir deponun stok yönetimini tutan bir C
programı ve bir klasik şifreleme çeşidi olan Sezar Şifreleme işlemini yapan bir C
programıdır.
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Bölüm Soruları
İngiliz alfabesindeki harflerin şifreleme için kullanılacakları zaman sahip oldukları
sayısal karşılıklar aşağıdaki gibidir :
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Sezar şifrelemesi her harfin kendinden 4 sonraki harf ile değiştirildiği bir şifreleme
yöntemidir. Sıradaki 3 soru bu şifreleme yöntemi ile ilgili olarak sorulmuştur.
1) PROGRAMLAMA kelimesinin Sezar şifrelemesi ile şifrelenmesi sonucunda ortaya
hangi kelime çıkar?
a) MOLDOXJIXJX
b) SURJUDPODPD
c) PROGRAMLAMA
d) GRAMLAMAPRO
e) PGMMRORALAA
2) Aşağıdaki kelimelerin hangisi, Sezar şifrelemesi ile şifrelendiğinde kendi tersini
oluşturur?
a) selam
b) merhaba
c) hello
d) hi
e) Böyle bir kelime yoktur
3) C diliyle yazılmış bir Sezar şifrelemesi programında şifrelemeyi gerçekleştiren ana
satır nasıl olur? (sayisal_karsilik dizisi, yukarıda verilen tablodaki sayısal değerleri
ifade etmektedir)
a) sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]+3)%26;
b) sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]+3);
c) sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]%26)+3;
d) sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]+3)%256;
e) sayisal_karsilik[i] = (sayisal_karsilik[i]%256)+3
4) Bu programa göre aşağıdaki metinlerin hangisi Sezar şifrelemesi ile doğru bir
biçimde şifrelenebilir?
a) program
b) PROGRAM
c) program1
d) PROGRAM1
e) pro-gram
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5) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz alfabesindeki büyük harflerin şifrelemedeki sayısal
karşılığı ile ASCII karşılıkları arasındaki ilişkidir?
a) Şifreleme karşılığı
b) Şifreleme karşılığı
c) Şifreleme karşılığı
d) Şifreleme karşılığı
e) Şifreleme karşılığı

= ASCII karşılığı + 65
= ASCII karşılığı - 65
= ASCII karşılığı
= ASCII karşılığı + 26
= ASCII karşılığı – 26

6) int **x; şeklindeki bir yapı aşağıdakilerden hangisini ifade edebilir?
a) int türünde statik olarak oluşturulan tek boyutlu bir dizi
b) int türünde dinamik olarak oluşturulan tek boyutlu bir dizi
c) int türünde statik olarak oluşturulan çift boyutlu bir dizi
d) int türünde dinamik olarak oluşturulan çift boyutlu bir dizi
e) int türünde bir boyutu statik bir boyutu dinamik olan çift boyutlu bir dizi
Dinamik olarak bir matris oluşturan, bu matrisi 0-10 arası tamsayı değerleri ile rastgele
olarak dolduran ve son olarak matrisin elemanlarını kullanıcı komutuyla adım adım
ekranda gösteren bir program örneğimiz olduğunu varsayalım. Sıradaki 3 soru bu
programla ilgili olarak sorulmuştur.
7) Matrisin satır sayısı satir_sayisi, sütun sayısı ise sutun_sayisi isminde bir değişkende
tutuluyorsa, bu matris için bellekte yer ayırma işlemi ne şekilde yapılabilir?
a) while(i<satir_sayisi)
{
matris[i] = (int*) malloc(sutun_sayisi * sizeof(int));
i++;
}
b) while(i<sutun_sayisi)
{
matris[i] = (int*) malloc(sutun_sayisi * sizeof(int));
}
c) while(i<satir_sayisi)
{
matris[i] = (int*) malloc(satir_sayisi * sizeof(int));
}
d) while(i<satir_sayisi)
{
matris[i] = (int*) malloc(sutun_sayisi, sizeof(int));
}
e) while(i<sutun_sayisi)
{
matris[i] = (int*) malloc(satir_sayisi , sizeof(int));
}

i++;

i++;

i++;

i++;
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8) Matrisin satır sayısı satir_sayisi, sütun sayısı ise sutun_sayisi isminde bir değişkende
tutuluyorsa, bu matrisin soruda bahsi geçen rastgele değerlerle doldurulması ne şekilde
yapılabilir?
a) i = 0; j = 0;
while(i<satir_sayisi)
{
while(j<sutun_sayisi)
{
matris[i][j]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

b) i = 0; j = 0;
while(i<sutun_sayisi)
{
while(j<sutun_sayisi)
{
matris[i][j]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

c) i = 0; j = 0;
while(i<satir_sayisi)
{
while(j<sutun_sayisi)
{
matris[i]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

d) i = 0; j = 0;
while(i<satir_sayisi)
{
while(j<satir_sayisi)
{
matris[i][j]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

e) i = 0; j = 0;
while(i<satir_sayisi)
{
while(j<sutun_sayisi)
{
matris[j]=1+rand()%10;
j++;
}
j = 0;
i++;
}

9) Bu programda aşağıdaki kütüphane dosyalarının hangisinin eklenmesine gerek
yoktur?
a) #include <stdio.h>
b) #include <stdlib.h>
c) #include <conio.h>
d) #include <string.h>
e) #include <time.h>
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10) void fonksiyon (int *a, int *b)
{
int gecici;
gecici = *a;
*a = *b;
*b = gecici;
}
Yukarıda verilen fonksiyon ne iş yapmaktadır?
a) b değişkeninin değerini a değişkenine atamaktadır
b) a değişkeninin değerini b değişkenine atamaktadır
c) a ve b değişkenlerinin değerlerini birbirine eşitlemektedir
d) a ve b değişkenlerinin değerlerini birbirleri ile değiştirir
e) a ve b değişkenlerine gecici değerini atar

CEVAPLAR
1-b
2-e
3-a
4-b
5-b
6-d
7-a
8-a
9-d
10 - d
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14. PROGRAMLAMA ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bir Cümle İçerisindeki Tüm Kelimelerin Uzunluğunu Bulan Program
14.2. Bir Dosyaya n Adet Öğrencinin Bilgilerini Yazan Program
14.3. İki Değişkenin İçeriğini Birbiri İle Değiştiren Program

122

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kullanıcı tarafından girilen bir cümle üzerinde işlem yapmayı amaçlayan bir C
programında mutlaka olması gereken yapılar nelerdir?



Bir dosyadan işlem yapan bir C programının klasik C programlarından farkları
nelerdir?



Bir C programı oluşturulmadan önce yapılması gereken diğer işlemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri


Algoritmik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek



Çeşitli C programları oluşturmak



Çeşitli C programlarını incelemek
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Anahtar Kavramlar


Karakter dizisi, dosya, değişken
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Giriş
Programlama II dersinin bu son bölümünde, bir önceki bölümde (13. bölüm) olduğu
gibi gene örnek C programları üzerinde konuşulmaya devam edilmiştir. Bu bölümde ele
alınan programlar “Bir Cümle İçerisindeki Tüm Kelimelerin Uzunluğunu Bulan Program”,
“Bir Dosyaya n Adet Öğrencinin Bilgilerini Yazan Program”, “İki Değişkenin İçeriğini
Birbiri İle Değiştiren Program”dır.
Bu bölümde incelenen ve anlatılan programlarda karakter dizileri, dosyalar, işaretçiler
gibi çeşitli özel konular ele alınmıştır.
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14.1. Bir Cümle İçerisindeki Tüm Kelimelerin Uzunluğunu Bulan Program
Ele alacağımız ilk program bir cümle içerisindeki tüm kelimelerin ayrı ayrı
uzunluklarını bulan ve ekrana yazdıran bir programdır. Buradaki cümle, karakter türünde
tanımlanmış olan bir dizidir. Bu dizi kullanıcıdan alınmakta ve içerisindeki boşluklara göre
kelimelerin uzunlukları belirlenmektedir.
1 #include<stdio.h>
2 #include<conio.h>
3 main()
4 {
5 char cumle[256];
6 int i =0;
7 int say=0;
8 puts("Bir cumle yazin= ");
9 gets(cumle);
10 printf("Bu cumledeki kelimelerin uzunluklari sirasiyla asagidaki gibidir...\n");
11 while(cumle[i]!='\0')
12 {
13 say++;
14 if(cumle[i]==' ')
15 {
16
printf("%d-", say-1);
17
say=0;
18 }
19 i++;
20 }
21 printf("%d",say);
22 getch();
23 }
Programı satır satır inceleyelim.
1. ve 2. satır : Her C programında olduğu gibi kütüphane dosyalarının eklendiği satırlardır.
Baktığımızda bu programda klasik giriş çıkış fonksiyonlarını içeren stdio.h ve gene bazı özel
giriş çıkış fonksiyonlarını içeren conio.h dosyaları bulunmaktadır, demek ki herhangi bir özel
durumla ilgili hazır fonksiyon kullanılmayacaktır. 3. satır : Her C programında olduğu gibi
ana fonksiyonun eklendiği satırdır. main ismindeki bu ana fonksiyonun herhangi bir
parametresi ve geri dönüş değeri bulunmamaktadır.
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4. satır : Blok açma işaretidir. main fonksiyonuna ait olan bloğu açar.5. satır : char türünde,
256 uzunluğunda bir dizi tanımlanmıştır.6. satır : int türünde, i isminde, başlangıç değeri 0
olan bir değişken tanımlanmıştır. İsmi ve başlangıç değeri, bu değişkenin bir sayaç değişkeni
olacağını düşündürtmektedir. 7. satır : int türünde, say isminde, başlangıç değeri 0 olan bir
değişken tanımlanmıştır. İsmi ve başlangıç değeri, bu değişkenin bir sayaç değişkeni
olacağını düşündürtmektedir.
8. satır : Kullanıcıdan bir cümle girilmesini isteyen ve bu konu ile ilgili olarak uyarıda
bulunan bir satırdır. Ekrana sadece bir metin yazılacağından, herhangi bir değişken içeriği vs
kullanılmadığından puts komutu kullanılması yeterli olmuştur. 9. satır : 8. satırda hakkında
uyarıda bulunulan cümlenin kullanıcıdan alındığı satırdır. Yalnızca bir karakter dizisi
alınacağından gets komutu kullanılması yeterli olmuştur. 10. satır : Ekrana bir yazı yazdırma
işlemi

yapan

bir

satırdır.

Ekrana

yazdırılan

yazı

burada

“Bu cumledeki kelimelerin uzunluklari sirasiyla asagidaki gibidir...” şeklindedir.
11. satır : Bir while döngüsünün ilk satırıdır. Bu satırda başlayan döngü 20. satıra kadar
devam etmektedir. Bu while döngüsünün koşulu while(cumle[i]!='\0') şeklindedir. Bu da
cümlenin sonuna gelinmediği sürece anlamına gelir. Çünkü \0 karakteri, karakter dizisinin son
karakteri anlamına gelir. 12. satır : Blok açma işaretidir. while döngüsüne ait olan bloğu açar.
Bu blok 20. satırdaki } işareti ile kapanır. 13. satır : say++ işleminin yapıldığı, sayacı 1
arttıran bir satırdır. Sayacın burda 1 arttırılmasının sebebi, ancak kelimenin sahip olduğu
uzunluğun 1 arttırılması şeklinde olur. 14. satır : Bir karşılaştırma işleminin yapıldığı bir
satırdır. Burada yapılan karşılaştırma,

cümle ismindeki karakter dizisinin o andaki

elemanının boşluk olup olmamasıdır. Bu durumu, diğer bir deyişle bir kelime arası olarak
düşünebiliriz, çünkü her kelimeden sonra 1 adet boşluk verileceğini düşünmekteyiz.
15. satır : 14. satırda başlayan if karşılaştırma yapısı bloğunun başlangıç işaretidir. Bu blok,
18. satırdaki } işareti ile kapanmaktadır. 16. satır : Burada yeni bir printf fonksiyonu
bulunmaktadır. Bu printf fonksiyonuna bakıldığında her seferinde say-1 sayısını yazdırdığı
görülür, bu da her seferinde kelimenin uzunluğunu yazdırdığını düşündürtmektedir.
17. satır : say = 0; şeklindeki bu satıri her seferinde sayacın değerini 0 yapan bir satırdır,
demek ki bu satıra her gelindiğinde bir işlemin yeniden yapılması ya da yeniden başlaması
arzu edilmektedir. Peki bu işlem nedir? Bu işlem kelimenin uzunluğunun sayılmasıdır.
18. satır : Blok kapatma işareti. Açık olan en son bloğun yani if karşılaştırma yapısı bloğunun
kapatılmasını sağlayan işarettir.19. satır : i++; şeklindeki bu satır bir sayacın arttırılması
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işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sayaç, while döngüsüne ait olan sayaçtır ve bu satır da
while döngüsünün 1 kez gerçekleşip bittiği ve yeniden başladığı adımı ifade etmektedir.
20. satır : Blok kapama işareti. Açık olan en son blok olan while döngüsü bloğunu kapatmak
için kullanılır. Bu noktadan itibaren while döngüsü kapanmış olur.21. satır : Bir printf satırı
daha bulunmaktadır, bu da döngünün dışında kalan, diğer bir deyişle son kelimenin
uzunluğunu ifade etmektedir. 22. satır : Yazıların ekranda kalmasını sağlamak için getch
sözcüğü kullanımı diğer C programlarında olduğu gibi, burada da gerçekleştirilmiştir.Buna
göre program, kullanıcıdan bir karakter dizisi alan (programda cumle ismiyle geçmektedir),
bu karakter dizisi içerisindeki boşlukları bulan (her boşluğu bir kelimenin bitişi şeklinde
düşünmektedir) ve her iki boşluk arasında (her kelime için) uzunluğu hesaplayarak yazan bir
programdır. Programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.1’de, programın çalışması sonucunda
ekrana gelen görüntü ise Şekil 14.2’de ifade edilmiştir.

Şekil 14.1 : Program 1 – Derleyici Görüntüsü

Şekil 14.2 : Program 1 – Ekran Görüntüsü
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Görüldüğü gibi kullanıcıdan “endustri muhendisligi programlama 1 dersindeyiz” şeklinde
alınan bir karakter dizisi için cümledeki kelimelerin uzunlukları 8 – 12 – 11 – 1 – 11 şeklinde
hesaplanmıştır ki bunlar sırasıyla endustri (8), muhendisligi (12), programlama (11), 1 (1),
dersindeyiz (11) şeklinde oluşmuştur. Programın çalışma mekanizması her boşluğu bir kelime
bitimi olarak ele almak ve bir önceki boşluktan o ana kadarki karakter sayılarını sayarak
ekrana yazdırmaktır.

14.2. Bir Dosyaya n Adet Öğrencinin Bilgilerini Yazan Program
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <conio.h>
4 main()
5{
6 FILE *fp;
7 char ad[20], soyad[20];
8 int vize, final, i;
9 int ogrenci_sayisi;
10 float ortalama;
11 if((fp = fopen("notlar.txt", "a"))==NULL)
12 {
13 printf("Dosya Acilamiyor...\n");
14 exit(0);
15 }
16 printf("Kac adet ogrenci icin bilgi gireceksiniz?\n");
17 scanf("%d", &ogrenci_sayisi);
18 for(i=1; i<ogrenci_sayisi+1; i++)
19 {
20
printf("%d.ogrencinin sirayla ad, soyad, vize, final bilgileri :\n", i);
21
scanf("%s %s %d %d", ad, soyad, &vize, &final);
22
ortalama = (0.4*(vize)) +(0.6*(final));
23
fprintf(fp, "%s %s %d %d %f\n", ad, soyad, vize, final, ortalama);
24
printf("%d.ogrencinin bilgileri notlar.txt isimli dosyaya kaydedilmistir...\n\n",i);
25
getch();
26
}
27 fclose(fp);
28 }

1., 2., ve 3. satırlar : Her C programında olduğu gibi kütüphane dosyalarının eklendiği
satırlardır. Baktığımızda bu programda stdio.h, stdlib.h ve conio.h dosyaları eklenmiştir.
Demek ki herhangi bir özel durumla ilgili hazır fonksiyon kullanılmayacaktır.
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4. satır : Her C programında olduğu gibi ana fonksiyonun eklendiği satırdır. main ismindeki
bu ana fonksiyonun herhangi bir parametresi ve geri dönüş değeri bulunmamaktadır.
5. satır : Blok açma işaretidir. main fonksiyonuna ait olan bloğu açar.
6. satır : FILE *fp şeklinde dosya işaretçisinin kullanıldığı bir satırdır. C programında
dosyaların işaretçiler ile belirtildiği daha önce ifade edilmişti. Bu programda dosya
işaretçisinin adı olarak fp verilmiştir.
7. satır : Bu satırda iki adet char türünde ve 20 uzunlukta dizi tanımlanmıştır. Bu dizilerden
birincisi ad ismini, ikincisi ise soyad ismini taşımaktadır. Buna göre bu diziler sırasıyla
dosyaya kaydedilecek olan öğrenci adını ve öğrenci soyadını tutacaktır.
8. satır : Bu satırda int türünde 3 adet değişken tanımlanmıştır. Bunlar sırasıyla öğrencinin
vize notunu tutacak olan vize değişkeni, öğrencinin final notunu tutacak olan final değişkeni
ve kaçıncı öğrencinin notlarının girileceğini takip eden ve sayaç olarak davranan i
değişkenidir.
9. satır : Toplam öğrenci sayısını ifade eden, int türünde bir değişkendir. Bu değişken de 8.
satırda diğer değişkenlerle beraber tanımlanabilirdi. Böyle bir seçenek tercih edilmiştir,
istenildiği şekilde tanımlama yapılabilir.
10. satır : Öğrencilerin vize ve final notlarından faydalanılarak bir ortalama değeri
hesaplanacaktır. Bu ortalama değerinin her zaman bir tamsayı olması garanti olmadığı için,
float yani ondalıklı sayı olarak tanımlanmasında fayda vardır.
11. satır – 15. satır : 11. satır ile 15. satır arasında bir if yapısı bulunmaktadır. Bu if yapısı,
dosyanın açılıp açılmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır. 11. satırda, a modunda
açılması istenen notlar.txt dosyasını işaret eden işaretçinin değerinin NULL olup olmadığı
kontrol edilmektedir. Bunun anlamı, “dosya işaretçisi herhangi bir mevcut dosyayı
gösterebiliyor mu yoksa işaretçinin gösterdiği değer boş mu“ şeklindeki soruya cevap
vermektir.

12. satır, blok açma işaretidir. 13. ve 14. satır, if yapısında verilen durum

sağlandığında yani dosya işaretçisinin değeri NULL ise yapılması gereken işlemleri ifade
etmektedir. Bu işlemler sırasıyla, kullanıcıya Dosya Acilamiyor uyarısı vermek ve exit(0)
deyimi ile programdan çıkmaktır. 15. satır ise blok kapatma işaretidir.
16. satır : Bu satıra ancak if yapısındaki koşul sağlanmadığı takdirde gelinebilir. Bu koşulun,
dosyanın bulunmaması olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Demek ki buraya gelindiğinde,
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if koşulu sağlanmamış, diğer bir deyişle dosya mevcut demektir. Bu durumda madem ki
dosya mevcuttur o zaman dosyaya eklenecek olan öğrenci bilgileri alınabilir. İlk yapılacak
işlem kullanıcıdan kaç adet öğrenci bilgisi girileceğinin alınmasıdır. Bu işlem için öncelikle
kullanıcıya, kaç adet öğrenciye dair bilgi gireceği sorulur.
17. satır : 16. satırda, kullanıcıya sorulan sorunun karşılığı olarak scanf fonksiyonu ile
kullanıcıdan değerin alındığı satırdır.
18. satır – 26. satır : 18. satır ile 26. satır arasında bir for döngüsü bulunmaktadır. Bu döngü
her öğrenci için yapılacak bazı işlemleri ifade etmektedir. Sırasıyla döngüde yapılacak olan
işlemler şu şekildedir :
18. satır : for döngüsünün asıl döngü satırıdır. 1’den başlayacak şekilde, ogrenci_sayisi
değerine ulaşılıncaya kadar, her öğrenci için bu döngünün gerçekleştirileceğini ifade eden
satırdır.
19. satır : Blok açma işaretinin kullanıldığı satırdır.
20., 21, 22., 23., 24., ve 25. satırlarda yapılan işlemler, for döngüsünün her adımında
gerçekleştirilecek işlemlerdir.
20. satır : Kullanıcıdan, sıradaki öğrencinin sırasıyla ad, soyad bilgileri ile vize ve final
notlarının istenmesi (printf) işlemidir.
21. satır : Kullanıcıdan, sıradaki öğrencinin sırasıyla ad, soyad bilgileri ile vize ve final
notlarının alınması (scanf) işlemidir.
22. satır : Girilen vize ve final notlarından faydalanarak öğrencinin ortalamasının
hesaplanması işlemidir.
23. satır : Kullanıcıdan alınan öğrenci adı, öğrenci soyadı, öğrenci vizesi, öğrenci finali ve bu
vize, final notlarından faydalanılarak oluşturulan ortalama notunun, fp işaretçisi kullanılarak
dosyaya yazdırılması işleminin yapıldığı satırdır.
24. satır : Kaçıncı kullanıcının bilgilerinin dosyaya kaydedildiğine dair bir uyarı veren
satırdır.
25. satır : Her C programında ekrana yazdırılan yazıların ekrandan silinmemesi ve bir karakter
girilinceye kadar ekranda kalması için kullanılan getch komutunun kullanıldığı satırdır.
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26. satır : Blok kapama işaretinin kullanıldığı satırdır.
26. satır itibariyle for döngüsü bitmiş olur. Buna göre, bu noktaya gelindiğinde, kullanıcıdan
kaç adet öğrenciye ait bilgilerin girileceği bilgisi alınmış, bu öğrencilerin her biri için ad,
soyad, vize, final bilgileri alınmış, bu bilgilere ek olarak, öğrencinin vize ve final notlarından
ortalama notu hesaplanmış ve bunların hepsi (ad, soyad, vize, final,

ortalama) dosyaya

kaydedilerek durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
27. satır : Tüm işlemler bittiğine göre, dosya artık kapatılabilir. Bu satır da fp işaretçisinden
faydalanılarak dosyanın kapatıldığı satırdır.
28. satır : main fonksiyonu bloğunu kapatılması için blok kapatma işaretinin kullanıldığı
satırdır.
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.3’te, programın çalışması sonucunda oluşacak
olan ekran Şekil 14.4’te, programın çalışması sonucunda oluşacak olan dosya ise Şekil 14.5’te
verilmiştir.

Şekil 14.3 : Program 2 – Derleyici Görüntüsü
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Şekil 14.4 : Program 2 – Ekran Görüntüsü

Şekil 14.5 : Program 2 – Dosya Görüntüsü
Görüldüğü gibi, program çalıştığı anda, kullanıcıdan kaç adet öğrenci için bilgi girileceğine
dair bilgi istenmiştir. Kullanıcının bu kısımda girdiği değer 3’tür. Buna göre for döngüsü
1’den 3’e kadar çalışacak şekilde dizayn edilir ve toplamda 3 kez çalışır.
1. çalışma esnasında


İlk olarak kullanıcıya, 1. öğrencinin ad, soyad, vize ve final bilgileri sorulmuştur.



Kullanıcı sözkonusu bilgileri, ruya samli 80 100 olarak girer.



Arka planda ortalama hesaplama, gerekli bilgileri dosyaya kaydetme gibi işlemler
yapıldıktan sonra, kullanıcıya, 1. öğrencinin bilgilerinin notlar.txt dosyasına
kaydedildiğine dair uyarı verilir.



for döngüsündeki sayaç 1 artar ve 2. çalışmaya geçilir.

2. çalışma esnasında


İlk olarak kullanıcıya, 2. öğrencinin ad, soyad, vize ve final bilgileri sorulmuştur.



Kullanıcı sözkonusu bilgileri selcuk sevgen 50 60 olarak girer.
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Arka planda ortalama hesaplama, gerekli bilgileri dosyaya kaydetme gibi işlemler
yapıldıktan sonra, kullanıcıya, 2. öğrencinin bilgilerinin notlar.txt dosyasına
kaydedildiğine dair uyarı verilir.



for döngüsündeki sayaç 1 artar ve 3. çalışmaya geçilir.

3. çalışma esnasında


İlk olarak kullanıcıya, 3. öğrencinin ad, soyad, vize ve final bilgileri sorulmuştur.



Kullanıcı sözkonusu bilgileri mahmut yalcin 50 60 olarak girer.



Arka planda ortalama hesaplama, gerekli bilgileri dosyaya kaydetme gibi işlemler
yapıldıktan sonra, kullanıcıya, 3. öğrencinin bilgilerinin notlar.txt dosyasına
kaydedildiğine dair uyarı verilir.



for döngüsündeki sayaç 1 artar, toplamda 3 adet çalışması için tasarlanan bir for yapısı
olduğundan döngü daha fazla çalışmaz.

Şekil 14.5’te de kullanıcı tarafından girilen bu bilgilere göre, dosyanın durumu ifade
edilmiştir. Dosyaya dikkat edilirse, kullanıcın girdiği bilgiler, aynen girdiği şekilde, girdiği
formatta

ve

sırada

kaydedilmiştir.

Ayrıca

her

öğrenci

için

ortalama = (0.4*(vize)) +(0.6*(final)) ; formülasyonundan bir ortalama değeri hesaplanmış ve
diğer bilgilerle beraber dosyaya kaydedilmiştir.

14.3. İki Değişkenin İçeriğini Birbiri İle Değiştiren Program
Bir C programında iki adet (isimleri x ve y olsun) int türünde değişkenin
tanımlandığını (gerçi burada değişken türünün önemi yoktur, herhangi bir değişken türü için
de aynı durum sözkonusudur ancak burada örnek olması açısından int türü seçilmiştir) bu
değişkenlerin her birine bir başlangıç değeri verildiğini varsayalım. Ardından bu
değişkenlerin içeriklerinin birbirleri ile yer değiştirmesini isteyelim. Yani x değişkeninin
değeri y’ye; y değişkeninin içeriği x‘e geçsin. Bu işlemi gerçekleştirecek bir kod parçasını
öncelikle klasik yöntemle ardından da işaretçi kullanarak oluşturalım.
İlk programımızda işarteçileri kullanmayalım ve klasik örtük tanımlama yaparak değişkenleri
tanımlayalım. Ardından bir geçici değişken yarıdımı ile değişkenlerin değerlerini birbirlerine
aktaralım. Örneğin x ve y değişkenlerinin birer değeri olduğunu varsayarsak, değişiklik şu
şekilde olacaktır.
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…
gecici = x ;
x = y;
y = gecici ;
…

Örneğin x değişkeninin değeri 3, y değişkeninin değeri 5 ise, bu kod parçası ile sırasıyla şu
işlemler gerçekleşir.
gecici = x; bu satır ile gecici değişkenine, x değişkeninin değeri olan 3 atanmıştır. Şu anda
x = 3, y = 5, gecici = 3 durumundadır.
x = y;

bu satır ile x değişkenine, y değişkeninin değeri olan 5 atanmıştır. Şu anda x = 5,
y = 5 ve gecici = 3 durumundadır.

y = gecici ; bu satır ile y değişkenine, gecici değişkeninin değeri olan 3 atanmıştır. Şu anda
x = 5, y = 3 ve gecici = 3 durumundadır. Böylece x ve y değişkenlerinin içerği
birbirlerine geçecek şekilde değişmiştir. Bu işlemin kodu aşağıdaki gibi olur:
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.6’da, programın çalışması sonucunda
oluşacak olan ekran Şekil 14.7’de verilmiştir.

Şekil 14.6 : Program 3 – Derleyici Görüntüsü
136

Şekil 14.7 : Program 3 – Ekran Görüntüsü
Görüldüğü gibi burada kullanıcı x değişkenine 3, y değişkenine 5 değerini vermiştir.
Ardından iki değişkenin değeri birbiri ile yer değiştirerek, x değişkeninin değeri 5, y
değişkeninin değeri 3 olmuştur.Şimdi bu programı, işaretçiler kullanarak ve fonksiyonel bir
biçimde yazalım.
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 void degistir (int *a, int *b);
4 main ()
5{
6 int x,y;
7 printf("x degiskeninin degerini girin..\n");
8 scanf("%d", &x);
9 printf("y degiskeninin degerini girin..\n");
10 scanf("%d", &y);
11 printf("Degisimden once x‘in degeri=%d, y’nin degeri = %d'dir.\n",x,y);
12 degistir(&x, &y);
13 printf("degistir fonksiyonu calisiyor...\n");
14 printf("Degismis degerler: %d %d\n",x,y);
15 getch();
16 }

17 void degistir (int *a, int *b)
18 {
19 int gecici;
20 gecici = *a;
21 *a = *b;
22 *b = gecici;
23 }
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1. ve 2. satır : Kütüphane dosyalarının eklendiği satırdır.
3. satır : degistir şeklinde bir fonksiyon protototipi oluşturulmuştur. Burada parametre olarak
int türünde iki adet işaretçi bulunmaktadır.
4. satır : main() ana fonksiyonunun tanımlandığı satırdır.
5. satır : main() fonksiyonunun bloğunun açıldığı satırdır.
6. satır : x ve y değişkenlerinin tanımlandığı satırdır. Bu değişkenler int türünde
tanımlanmıştır.
7. satır : Kullanıcıya x değişkeninin değerini almak için uyarı veren (printf) satırdır.
8. satır : Kullanıcıdan x değişkeninin değerini alan (scanf) satırdır.
9. satır : Kullanıcıya y değişkeninin değerini almak için uyarı veren (printf) satırdır.
10. satır : Kullanıcıdan y değişkeninin değerini alan (scanf) satırdır.
11. satır : Kullanıcıdan alınan x ve y değişken değerlerini, ekranda yazdıran satırdır.
12. satır : degistir ismindeki fonksiyonun çalıştırıldığı satırdır. Bu degistir fonksiyonunun
parametreleri x ve y’dir.
13. satır : degistir fonksiyonunun çalıştığını ifade eden bir satırdır.
14. satır : degistir fonksiyonunun çalışması sonucunda ortaya çıkan değişmiş

x ve y

değerlerini ifade eden satırdır.
15. satır : Ekranda yazı yazdırılan her C programında olduğu gibi getch() komutunun
eklendiği satırdır.
16. satır : main() fonksiyonunun bloğunun kapatılması için } işaretinin eklendiği satırdır.
17. satır – 23. satır : degistir fonksiyonunun yazıldığı satırlardır.
17. satır : void türünde, degistir isminde, iki adet işaretçi türünde parametre alan bir fonksiyon
tanımlanmıştır.
18. satır : degistir fonksiyonunun bloğunun başlatıldığı satırdır. Bu blok başlangıcı için {
işareti kullanılmıştır.
19. satır : gecici isminde, int türünde bir değişkenin tanımlandığı satırdır.
20. satır : gecici değişkenine a değişkeninin adresini tutan işaretçinin gösterdiği değeri atar.
a değişkeninin adresini tutan işaretçinin gösterdiği değer esasında a değişkeninin içerdiği
değerdir. Buna göre gecici değişkenine a değişkeninin değerini atar.
21. satır : a değişkeninin adresini tutan işaretçinin gösterdiği değere, b değişkeninin adresini
tutan işaretçinin gösterdiği değer atanmıştır, bu da a değişkenine b değişkeninin değerinin
atanması anlamına gelir.
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22. satır : b değişkeninin adresini tutan işaretçinin gösterdiği değere, gecici değişkeninin
değeri atanmıştır. Diğer bir deyişle b değişkenine, gecici değişkeninin değeri atanmıştır.
23. satır : degistir fonksiyonunun yapacağı işlemler son bulduğundan bu fonksiyonun bloğu
kapatılmalıdır. Buna göre bu blok, } işareti ile kapatılmıştır.
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.8’te, programın çalışması sonucunda ekrana
çıkacak olan görüntü ise Şekil 14.9’da gösterilmiştir.

Şekil 14.8 : Program 4 – Derleyici Görüntüsü

Şekil 14.9 : Program 4 – Ekran Görüntüsü
Görüldüğü gibi işaretçiler ve fonksiyonel bir yapı kullanılarak da bu tarz bir program
yazılabilir. Ancak görüldüğü gibi burada da gecici isminde, ismine uygun bir biçimde geçici
olan bir değişken kullanılmıştır. Peki bu tarz bir işlem, üçüncü bir geçici değişken olmadan
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yapılamaz mı? Yapılabilir ancak bu bir programlama sorusundan çok matematik ya da
algoritma sorusudur. Sorumuzu tekrarlayalım. Kullanıcıdan alınan (başka yollardan da
alınabilir) iki değişkenin (isimleri x ve y olsun) değerlerini, üçüncü bir değişken ya da ek bir
eleman kullanmadan birbirlerine aktarmak mümkün müdür? Mümkünse bunun algoritması
nasıl olur, kodu nasıl yazılır?
Şimdi burada ek bir eleman kullanmamıza izin verilmediğine göre bu değişiklik işlemini
gerçekleştirirken değişkenlerin değerlerini kaybetmememiz gerekir. Çünkü değişkenlerin
değerlerini bir kez kaybettiğimiz anda, bir daha elde etme şansımız bulunmaz, buna göre öyle
bir algoritma geliştirmeliyiz ki hem değerleri birbirine aktarabilelim hem de değerleri
kaybetmeyelim. Bu işlem ancak matematiksel işlemler ile yapılabilir. Birkaç örnek aşağıda
verilmiştir.
…
x = x + y;
y = x – y;
x = x – y;
…
veya
…
x = x * y;
y = x / y;
x = x / y;
…
Örneğin x = 5 y = 2 için durumu inceleyelim.
x = x + y;

: x şu anda 7 olur, y ise şu anda hala 2’dir.

y = x – y;

: y şu anda 5 olur, x ise şu anda hala 7’dir.

x = x – y;

: x şu anda 2 olur, y ise şu anda hala 5’tir.

Son duruma bakıldığında x 2, y 5 olur ki, bu da ilk durumun tam tersi durumdur. Yani
değerler değişmiştir. Diğer algoritmaya da bakalım.
x = x * y;

: x şu anda 10 olur, y ise şu anda hala 2’dir.

y = x / y;

: y şu anda 5 olur, x ise şu anda hala 2’dir.

x = x / y;

: x şu anda 2 olur, y ise şu anda hala 5’tir.

Son duruma bakıldığında x 2, y 5 olur ki, bu da ilk durumun tam tersi durumdur.
Bu algoritmaların kodunu yazalım.
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int x,y;
printf("x degiskeninin degerini girin..\n");
scanf("%d", &x);
printf("y degiskeninin degerini girin..\n");
scanf("%d", &y);
printf("Degisimden once x'in degeri = %d, y'nin degeri = %d'dir..\n",x,y);
x = x + y;
printf("x = x+y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);
y = x - y;
printf("y = x-y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);
x = x - y;
printf("x = x-y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);
printf("Toplama algoritmasi sonucunda degismis degerler: %d %d olur...\n",x,y);
getch();
}
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.10’da, programın çalışması sonucunda ekrana
çıkacak olan görüntü ise Şekil 14.11’de gösterilmiştir.

Şekil 14.10 : Program 5 – Derleyici Görüntüsü
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Şekil 14.11 : Program 5 – Ekran Görüntüsü
Bu kod, toplama işlemi sayesinde bu değişikliğin yapılmasını sağlayan bir kod parçasıdır.
Çarpım işlemi sayesinde bu değişikliğin yapılmasını sağlayan bir kod parçası da aşağıdaki
gibi olur :
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
int x,y;
printf("x degiskeninin degerini girin..\n");
scanf("%d", &x);
printf("y degiskeninin degerini girin..\n");
scanf("%d", &y);
printf("Degisimden once x'in degeri = %d, y'nin degeri = %d'dir..\n",x,y);
x = x * y;
printf("x = x*y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);
y = x / y;
printf("y = x/y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);
x = x / y;
printf("x = x/y islemi sonucunda x = %d, y = %d oldu..\n",x,y);

printf("Toplama algoritmasi sonucunda degismis degerler: %d %d olur...\n",x,y);
getch();
}
Bu programın derleyicideki görüntüsü Şekil 14.12’de, programın çalışması sonucunda ekrana
çıkacak olan görüntü ise Şekil 14.13’te gösterilmiştir.
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Şekil 14.12 : Program 6 – Derleyici Görüntüsü

Şekil 14.13 : Program 6 – Ekran Görüntüsü
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Uygulamalar



Kullanıcıdan alınan bir cümle üzerinde herhangi bir işlem yapan (cümleyi ters
çevirmek, cümlenin kaç karakterden oluştuğunu saymak vb) bir C programı oluşturun
Herhangi bir dosyadan girişler alan ve bu girişler üzerinde işlemler yapan bir C
programı oluşturun
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sırasıyla




Kullanıcıdan bir cümle alınması halinde bu cümle üzerinde nasıl işlem yapılacağı
C programlama dilinde yazılmış bir programda dosyaların nasıl kullanılacağı
Değişkenler ile ilgili farklı işlemlerin nasıl yapılacağı

öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
Çeşitli malzemelerin adlarının, fiyatlarının ve miktarlarının bulunduğu, malzemelere ait
özelliklerin eklenebildiği, çıkarılabildiği, güncellenebildiği bir stok takip programımız
olsun. Sıradaki 3 soru bu programa göre sorulmuştur.
1) Aşağıda bu programda tanımlı değişkenler ve tuttukları değerler eşleştirilmiştir.
Hangi eşleşme uygun değildir?
a) int adedi [10] : her bir malın kaç adet bulunduğunu tutan tamsayı
b) int fiyati [10] : her bir malın fiyatını tutan tamsayı
c) int mal_sayisi : kaç adet mal bulunduğunu tutan tamsayı
d) int i = 1 : mallarla ilgili döngünün sayacını tutan tamsayı
e) char malinadi[10] : her bir malın bir kelimeden oluşan adını tutan dizi
2) Bütün malların adetlerinin güncellenmesi için aşağıdaki döngülerin hangisi
kullanılabilir?
a) int i = 1 ;
while(i<mal_sayisi)
{
adedi[i] = yeni_adedi[i];
}
b) int i = 0 ;
while(i<mal_sayisi+1)
{
adedi[i] = yeni_adedi[i];
}
c) int i = 0 ;
while(i<mal_sayisi)
{
adedi[i] = yeni_adedi[i];
}
d) int i = 1 ;
while(i<mal_sayisi+1)
{
adedi[i] = yeni_adedi[i];
}
e) int i = 0 ;
while(i<mal_sayisi)
{
adedi[i+1] = yeni_adedi[i+1];
}

i++;

i++;

i++;

i++;

i++;
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3) Bu depodaki mallara ait özelliklerin ekranda gösterilebilmesi için aşağıdaki gibi bir
döngü kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu döngüye uygun bir yazım şeklidir?
for(i=1; i<mal_sayisi+1; i++)
{
printf ("%d %-15s %d %d\n", i, malinadi[i], adedi[i], fiyati[i]);
}
a) 1 civata
50 1
b) 1 civata 50 1
c) 1
civata
d) 1civata501
e) 1 civata 50
1

50

1

4) Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin tamamını bir seferde kullanıcıdan alabilecek
bir komut değildir?
a) gets()
b) getch()
c) scanf()
d) fgets()
e) fscanf()
5) Kullanıcı tarafından girilen bir cümle içerisinde kaç adet kelime olduğu bir C
programında nasıl anlaşılır?
a) Cümle içerisindeki karakterler sayılıp belli bir karakter sayısına bölünerek
b) Cümle içerisindeki harfler sayılıp belli bir karakter sayısına bölünerek
c) Cümle içerisindeki sayısal değerler sayılıp belli bir karakter sayısına bölünerek
d) Cümle içerisindeki boşluklara bakılarak
e) Cümle içerisindeki noktalama işaretlerine bakılarak
Aşağıda, C dili kullanılarak yazılan bir program sonucunda oluşan ekran çıktısı ve
dosya görüntüsü verilmiştir. Sıradaki 3 soru bu görüntülere göre sorulmuştur.
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6) Bu programda aşağıdaki komutlardan hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
a) fopen()

b) fclose()

c) fscanf()

d) fprintf()

e) printf()

7) Bu programda kullanılan dosya hangi mod açılmış olamaz?
a) r

b) w

c) a

d) r+

e) w+

8) Bu programda kullanılan dosya, fp işaretçisi ile ifade ediliyorsa, aşağıdaki satırlar ve
gerçekleştirdikleri işlemlerden hangisinin bu programda kullanılmasına gerek yoktur?
a) FILE *fp : dosyanın fp işaretçisi ile ilfade edileceğini belirtir
b) if((fp = fopen("dosya_adi", "acilma_modu"))==NULL) : dosyanın düzgün bir biçimde
açılıp açılmadığını kontrol eder
c) fprintf(fp, "%s %s %d %d %f\n", ad, soyad, vize, final, ortalama) : bahsi geçen bilgiler fp
işaretçisi ile ifade edilen dosyay yazılır
d) for(!eof) : dosyanın sonuna gelinip gelinmediğini kontrol eder
e) fclose(fp) : fp işaretçisi ile ifade edilen dosyanın kapandığını belirtir
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisinin sonucunda x ve y değişkenlerinin içerikleri birbiri
ile yer değiştirir? (Örneğin ifadeyi çalıştırmadan önce x = 3, y = 2 iken, ifadeyi
çalıştırınca x = 2, y = 3 olacaktır)
a) x = x + y;
y = x + y;
x = x + y;
b) x = x + y;
y = x – y;
x = x – y;
c) x = x – y;
y = x + y;
x = x + y;
d) x = x – y;
y = x – y;
x = x – y;
e) x = x + y;
x = x – y;
x = x – y;

10) Aşağıdaki yapılardan hangisi çift boyutlu bir diziye örnek olabilir?
a) Küp
d) Kutu

b) Matris
e) Kuyruk

c) Prizma
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CEVAPLAR
1-e
2-c
3-a
4-b
5-d
6-c
7-a
8-d
9-b
10 - b
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