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Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan

Hafta 4
İşaretçiler (Pointers)

BLM 112- Programlama Dilleri II

İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.  ~Goethe
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► Bir değişken tanımlandığında arka planda bilgisayarın 
hafızasında bir konuma yerleştirilir.

► Hafıza küçük hücrelerden oluşmuş bir blok olarak 
düşünülebilir.

► Bir değişken tanımlandığında bellek bloğundan gerekli 
miktarda hücre ilgili değişkene aktarılır.

► Hafızada değişken için ne kadar hücre ayrılacağı 
değişkenin tipine göre değişir.

Hafıza Yapısı
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► Hücrelerden oluşan bellek yapısını verilen kod parçası için 
uygularsak.

▪ int veri tipi 2 bayt, float tipinin 4 bayt, char tipinin de 1 bayt yer 
kapladığını varsayalım.

▪ Her bir hücre 1 bayt alanı temsil etsin.

▪ Değişkenler için ayrılan hafıza alanı 4300 adresinden başlasın.

Hafıza Yapısı

4



5

► Bir değişken tanımlandığında hafızada onun için gereken 
alan rezerve edilir.

► Örn. int num1 tanımlaması, bellekte uygun bir yerde 2 
bayt alanın num1 değişkeni için ayrılmasını sağlar.

► Daha sonra num1 değişkenine 5 değeri atandığında 
ayrılan hafıza alanına 5 değeri kaydediliyor.

► Aslında, num1 ile ilgili yapacağınız bütün işlemler, 4300 
adresiyle 4302 adresi arasındaki bellek hücrelerinin 
değişmesiyle alakalıdır. 

► Değişken dediğimiz; uygun bir bellek alanının, bir isme 
revize edilip, kullanılmasından ibarettir.

Hafıza Yapısı
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► Bir veri bloğunun bellekte bulunduğu adresi içeren 
(gösteren) veri tipidir.

veri_tipi *p;

► p değişkeni <veri_tipi> ile belirtilen tipte bir verinin 
bellekte saklandığı adresi içerir.

int *iptr;

float *fptr;

► Dikkat edilmesi gereken tek nokta; pointer'ı işaret edeceği 
değişken tipine uygun tanımlamaktır. 

► Yani float bir değişkeni, int bir pointer ile işaretlemeye 
çalışmak yanlıştır!

Pointer Tanımlama
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► Bir pointer’ın var olan bir değişkenin bulunduğu adresi 
göstermesi için değişkenin adresinin pointer’a atanması 
gerekir.

► Bunun için değişkenin hafızada tutulduğu adresin 
bilinmesi gerekir.

► Bu da adres operatörü (&) ile mümkündür.

▪ &y → y değişkeninin adresini verir.

int y = 5;

int *yPtr;

yPtr = &y;

Pointer Tanımlama
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► Pointer bir değişkenin adresinin gösterir şekilde 
atandıktan sonra o pointer, ilgili değişkeni işaret eder. 

► Eğer bahsettiğimiz değişkenin sahip olduğu değeri pointer
ile göstermek veya değişken değerini değiştirmek isterseniz, 
pointer başına '*' getirerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

► Pointer başına '*' getirerek yapacağınız her atama işlemi, 
değişkeni de etkileyecektir.

Pointer Tanımlama
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► Pointer kullanarak, değişkenlerin sakladığı değerleri de 
değiştirebiliriz.

► Bir işaretçinin gösterdiği adresteki veriye erişmek için 
işaretçi değişkeninin önüne * karakteri eklenir.

Değişkene Pointer ile Erişme
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► Bir pointer'in işaret ettiği değişkeni program boyunca 
sürekli değiştirebilirsiniz.

Değişkene Pointer ile Erişme
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► Bir pointer’ın boş bir veri bloğunu göstermesi için malloc
fonksiyonu kullanılır.

► Bu yolla veriler için dinamik yer ayrılır.

▪ malloc(n)  → Boş bellekten n bayt yer ayırıp başlangıç 
adresini döndürür.

▪ iptr = (int*) malloc(sizeof(int));

▪ ya da iptr = (int*) malloc(4);

Pointer Tanımlama
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► Pointer’lar genelde sabit boyutta yer kaplar. Örneğin 32 
bit bir sistemde genellikle pointer’lar 32 bit olur.

Pointer Boyutu
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► Pointer'lar, gördüğümüz gibi değişkenleri işaret ederler.

► Pointer'da bir değişkendir ve onu da işaret edecek bir 
pointer yapısı kullanılabilir.

► Pointer değişkenini işaret edecek bir değişken 
tanımlıyorsanız; başına '**' getirmeniz gerekir.

► Buradaki ‘*’ sayısı değişebilir. Eğer, pointer işaret eden bir 
pointer'i işaret edecek bir pointer tanımlamak istiyorsanız, 
üç defa yıldız ( *** ) yazmanız gerekir.

Pointer Tutan Pointer’lar
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► İşaretçi değişkenler üzerinde toplama ve çıkartma 
işlemleri (++, --)  geçerlidir. Ancak eklenecek değer tamsayı 
olmalıdır.

► İşaretçi değişkenin değeri 1 arttırıldığı zaman değişken bir 
sonraki veri bloğunu işaret eder. 

► Değişkenin alacağı yeni değer işaretçi değişkenin ne tip bir 
veri bloğunu işaret ettiğine bağlıdır.

int i , *iPtr;

iPtr = &i; // iPtr örneğin 1000 nolu adresi gösteriyorsa

iPtr += 2; // Bu işlemden sonra iPtr’ın yeni değeri 1008 
(iPtr+2*4)

► Çünkü int tipi hafızada 4 bayt yer kaplıyor.

Pointer Aritmetiği
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► int i , *iPtr;

► iPtr = &i; // iPtr örneğin 1000 nolu adresi gösteriyorsa

► (*iPtr) ++; // Bu işlem 1000 nolu adresin içeriğini 1 artırır.

► iPtr ++; // Bu işlem iPtr nin 1004 nolu adresi göstermesini 
sağlar

► (*iPtr) +=2; // Bu işlem 1000 nolu adresin içeriğini 2 artırır.

► (*iPtr) =7; // Bu işlem 1000 nolu adresin içeriğini 7 yapar.

► *(iPtr+2) = 5; //iPtr 1000 nolu adresi gösteriyorsa 1008 nolu
adresin içeriğini 5 yapar.

Pointer Aritmetiği
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► iPtr örneğin 1000 nolu adresi gösteriyorsa

► Bir dizi adı sabit bir pointer gibi düşünülebilir.

► Diziler ile pointer’lar yakından ilişkilidir.

► Pointer’lar değişkenleri gösterdikleri gibi, dizileri de 
gösterebilirler.

int dizi [6];

int *ptr;

► Dizi ve pointer’ı eşitlemek için dizinin adı kullanılabilir. Çünkü 
dizi adı aslında o dizinin ilk elemanının adresidir.

ptr = dizi; //Artık ptr[0] ve dizi[0] eşittir.

► Aynı işlemi ptr= &dizi [0]  şeklinde de yapabiliriz.

Diziler ile Pointer Arası İlişki
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► Dizi gösteren pointer’lar ile dizinin elemanlarına ulaşmak 
için:

▪ *(ptr + n) → n sayısı dizinin n. indisini gösterir.
▪ *(ptr + 4) → dizinin 4. indisindeki eleman yani 

dizi[4]
► Diğer alternatif gösterimler

▪ ptr[4]
▪ *(dizi + 4)

Diziler ile Pointer Arası İlişki
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► Diziler pointer içerebilirler.

► Pointer tutan diziler sayesinde birden fazla diziye erişim 
yapılabilir.

► Pointer tutan diziye dizilerin başlangıç adreslerini atamak 
yeterlidir.

► Pointer tutan dizi üzerinde yapılan değişiklik orijinal diziyi 
etkiler.

Diziler ile Pointer Arası İlişki
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► İşaretçiler

►Değer Yoluyla Çağırma

►Referans Yoluyla Çağırma

►Dinamik Bellek Yönetimi
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Bırakın doğruları gelecek söylesin, herkesi eserlerine ve 
başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama 
uğruna uğraştığım gelecek benimdir…

Dip not..


