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Karakter ve String

• Karakter
• Karakter bir sabit tek tırnak arasında karakter olarak 

gösterilen tamsayı bir değerdir.
• Karakterin değeri, karakterin bilgisayarın karakter 

kümesinde yer alan tamsayı değeridir. 
•String

• Karakter kümesidir. Çift tırnak arasında belirtilir.
• C’de null karakter ( \ 0 ) ile sonlanan karakter 

dizisidir.
• Değişken tipi char yani karakter olan diziler, 'katar' 

ya da İngilizce adıyla 'string' olarak isimlendirilirler
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String Tanımlama

•Karakter dizisi veya char * tipinde değişken 
(pointer) olarak tanımlanırlar.

•Örnek : char str[8];
• En çok 8 karakter alabilen bir dizi oluşturur.
• Eğer str dizisi string olarak kullanılacak ise en 
fazla 7 karakter alabilir ve sonu NULL karakter 
‘\0’ ile bitmek zorunda.
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String Tanımlama

•Eğer str de “abcd” yazısını depolarsak bu 
aşağıdaki şekilde görünecektir.
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a b c d \0 \0 \0 \0

0 1 2 3 4 5 6 7

str:

NULL karakter ile tamamlanır

String NULL ile bitmek zorunda. 



Boş String

•Boş string “” tüm elemanları NULL karakter ‘\0’ 
olan bir karakter dizisini ifade eder.
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\0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0

0 1 2 3 4 5 6 7

str:

Tüm karakterler NULL karakteri olur.



String Maksimum Uzunluğu

•8 karakter uzunluğunda bir string örneğin, 
“abcdefgh” str de depolanamaz.
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a b c d e f g h

0 1 2 3 4 5 6 7

str:

NULL karakter için yer yok!

• Bu 8 karakter içeren bir karakter dizisidir.

• Fakat string DEĞİL. Bir string her zaman NULL 
karakter ile bitmek ZORUNDA!



String İlk Değer Atama

• Bir karakter dizisi tanımlama anında diğer dizilerde olduğu 
gibi aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

• Hatırlayın belirtilmeyen elemanlar 0 ile dolduruluyordu, ki bu 
NULL karakter oluyor.
• Bu nedenle yukarıdaki beyan aşağıdaki string e  karşılık geliyor.
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a b c \0 \0 \0 \0 \0

0 1 2 3 4 5 6 7

str:

Gerektiği gibi NULL ile bitiyor.



String İlk Değer Atama

•Eğer bir karakter dizisi bir string
depolayacaksa, aşağıdaki gibi basitçe ilk değer 
atanabilir.
• Sadece string çift tırnak içine konulur. Buna string
literali denir.
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char str[8] = “abc”; /* önceki ile aynı*/

a b c \0 \0 \0 \0 \0

0 1 2 3 4 5 6 7

str:

Gerektiği gibi NULL ile bitiyor.



String İlk Değer Atama

•Eğer dizinin uzunluğunu tanımlama anında 
belirtmiyorsak derleyici string uzunluğu + 
NULL karakter kadar yer ayırır
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char str[] = “abc”; 

a b c \0

0 1 2 3

str:



String İlk Değer Atama

• String ler genellikle aşağıdaki gibi tanımlanır.

• Bu tanımlama ile önceki tanımlamalar arasındaki fark: bu yol 
ile tanımlanan string ler READ-ONLY oluyor ve 
değiştirilemiyorlar.

• char str[]=“abc”; şeklinde tanımlanan string leri istediğiniz 
gibi değiştirebilirsiniz.
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char *str = “abc”; 

a b c \0

0 1 2 3

str:



String Yazdırmak

• C string leri yazdırmak için iki fonksiyon sunuyor.
• (1) puts(str);     (2) printf(“%s”, str);
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char str1[]=“bu benim ilk stringim”;

/* null karakteri görene kadar karakterlri ekrana yazdırır ve imleç sonraki 

satırın başına geçer.*/

puts(str1); 

/* stringi imlecin olduğu yerden yazdırmaya başlar */

printf(“%s”, str1); 

/* 40 boşluk ayırır ve stringi bunun içinde sağa dayalı olarak yazdırır. */

printf(“%40s”, str1);

/* 40 boşluk ayırır ve stringi bunun içinde sola dayalı olarak yazdırır. */

printf(“%-40s”, str1);



String Yazdırmak
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char str1[]=“bu benim ilk stringim”;

/* stringden sadece ilk 10 karakteri yazar,sağa dayalı */

printf(“%.10s”, str1);

/* 40 boşluk ayırır ve sadece ilk 10 karakteri yazdırır, sağa dayalı */

printf(“%40.10s”, str1);

/* 40 boşluk ayırır ve sadece ilk 10 karakteri yazdırır, sola dayalı */

printf(“%-40.10s”, str1);



String Okumak

• Klavyeden string almak için C iki fonksiyon sunuyor.
• (1) gets(str);    (2) scanf(“%s”, str);
• & kullanmaya gerek yoktur çünkü dizi adı ilk elemanın 

adresini gösterir.
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char str2[80];

/* ‘\n’ karakterine rastlayana kadar karakterleri okur. */

gets(str2);

/* bütün boşluk karakterlerini (space, tab, newline) geçerek  

* girileni sonraki boşluk karakterine kadar okur.*/

scanf(“%s”, str2);



String Okumak

• scanf ilk iki boşluğu geçecek ve str2 “xyz123” olacak.
• Sonra boşluğu görecek ve okuma duracak
• Bir sonraki scanf(“%s”, …) bu boşlukları geçecek ve 
“45” i okuyacak.
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/*eğer giriş aşağıdaki gibi ise:_ space olarak farz edelim */

_ _xyz123_ _ _45_ _67



String Okumak

•Örneğin, char kelime[6] dizisine okuma 
yaparken scanf fonksiyonunda dönüşüm 
tanımlayıcısı olarak %5s kullanılırsa ilk 5 
karakter okunur ve 6. karakter olarak null
karakteri yerleştirilir.

•Böylece girilen karakterler dizinin hafızadaki 
konumuna alınırken dizinin dışına taşması 
engellenmiş olur.
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getchar() ve puts

• İsterseniz "Enter" girilene kadar girişi okuyacak 
kendi okuma fonksiyonunuzu yazabilirsiniz. 
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String uzunluğunu bulma
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