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ÖNSÖZ 
  Bu kitap, Turbo Pascal 7.O programlama dilinin 
esaslarını kısa ve öz biçimde, uygulamalı olarak 
anlatır.Kitabın hazırlanı şında, teorik anlatımdan çok, 
uygulamalı anlatıma yer verilmi ştir.Piyasada Pascal 
programlama dilini anlatan, yerli ve yabancı dilde pek 
çok kitap bulmak mümkündür.Ancak büyük ço ğunlu ğunda, 
konular detaylı ve teorik anlatıldı ğından, Turbo Pascal 
programlama diline yeni ba şlayanlar için, karma şık ve 
anla şılması güç sayılabilir.Uygulamaya yönelik, 
programların kaynak kodlarını içeren kitap maalesef  yok 
denecek kadar azdır. 
  İşte bu kitap bu konudaki eksikli ği bir parça olsun 
giderebilmek amacıyla hazırlandı.Piyasadaki kitapla rda 
verilen örnek bir programı denemeye kalkan bir okuy ucu, 
bu programı bilgisayarında kodlayıp, derlemeli ve 
hataları varsa bunları gidermelidir.Ancak program b iraz 
uzuncaysa, okuyucu programlama konusunda yeniyse, 
programın hatalarını bulup gidermesi hem zaman alac ak hem 
de bıkkınlık yaratacaktır. İşte bu kitap hazırlanırken, bu 
problemi ortadan kaldırmak için, her program bir pr oblem 
olarak ele alındı ve problemin çözümü olan program da 
izleyen satırlarda verildi.Ayrıca her programın "ka ynak 
kodu" da, uygulama disketinde, hatasız olarak 
mevcuttur.Okuyucu, isterse bu kaynak kodu, de ği ştirerek  
bir çok defa deneme yapma imkânı bulacaktır.Bir kon uyu 
öğrenirken, ne kadar deneme yaparsak, o kadar iyi 
kavrayaca ğımız a şikardır. 
  Kitabın okuyucularıma faydalı olaca ğını umar, iyi 
çalı şmalar dilerim. 
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    B İLGİSAYAR PROGRAMI VE TURBO PASCAL:    
 
Bir bilgisayar Programı, bilgisayar ortamında, bir takım 
i şleri çekle ştirmek amacıyla, yazılmı ş komutlar 
toplulu ğudur.   Turbo Pascal Programı da; Turbo Pascal 
komutlar toplulu ğudur. 
Genel olarak, DOS ortamında çalı ştırılabilen bir 
bilgisayar programı a şağıdaki adımlar izlenerek 
olu şturulur: 
 
a) Programın kodlaması: Bir editör (kelime i şlemci) 
yardımıyla yazılır 
b) Yazılan ham program, ilgili programlama dilinin bir 
derleyicisi ile derlenir, hatalarından ayıklanır ve  
böylece bilgisayarda ko şabilen (çalı şabilen) bir program 
(dosya) elde edilir. 
  Bir Turbo Pascal programı yazdı ğımızda da yukarıdaki 
i şlemleri izlemeliyiz.Ham programı herhangi bir kelim e 
i şlemciyle, yazabilece ğimiz gibi Borland International 
inc. firmasının TURBO.EXE etkile şimli tümle şik ortam 
programı yardımıyla da yazabiliriz.Böylece uzantısı  PAS 
olan bir dosya (ham program) elde edilir. 
PAS uzantılı bu programı, tümle şik ortamda derleyip 
koşabilen (çalı ştırılabilen) bir program elde 
edebilece ğimiz gibi, aynı i şlemi DOS ortamında TPC.EXE 
programı yardımıyla da yapabiliriz. 
BİR TURBO PASCAL PROGRAMI’NIN GENEL YAPISI: 
Bir Turbo Pascal programının genel yapısı a şağıdaki 
gibidir: 
 
[Program <Program adı>;]  
uses <Kullanılacak Unit’ler> 
[Type <özel veri tipleri>;]  
[Const <Sabitler>:) 
[Var <De ği şkenler listesi>:]  
[Label <Etiketler>:] 
[Procedure <Procedure adı>; 

PROGRAMLAMAYA  G İRİŞ            1.BÖLÜM 
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begin 
(Procedure tanımı) 
... 
... 
end;] 
...  
[Function <Fonksiyon adı>; 
begin 
(Function tanımı) 
... 
... 
end;] 
Begin 
(Ana programın komut ve i şlemleri) 
... 
... 
end.  
 
Not: Yukarıda tanımlanan, genel program yapısında, köşeli 
parantezler [ ], içinde yazılan ifade ve tanımlamal ar 
seçimliktir, yani programcı ihtiyaç duyarsa 
kullanır.Ancak kö şeli parantezler içini kullanacaksa,  
< ve > i şaretleri arasındaki ifadeyi kullanmak 
zorundadır.Kö şeli parantez dı şındaki ifadeleri ise 
kesinlikle kullanmak zorunda oldu ğumuz kısımlardır. 
 
Örneğin; 
Uses crt; 
begin 
end.  
  Yukarıdaki kodlama, bir Pascal programıdır .  
 
  Şimdi, genel olarak tanımlanan bir programın yapısın da 
kullanılan ifadeleri açıklayalım. 
 
a) Program <Program adı>: 
Amacı:  Yazdı ğımız programa bir isim 
vermektir.Kullanılması zorunlu de ğildir. 
 
Örnekler:  
Program Bilmece; 
Program Dosyalamaislemleri; 
Program GokyuzundeYalnizGezenYildizlar;  
Program Adam_Asmaca; 
...   gibi. 
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Not:  
1) Program ismi verilirken, İngiliz alfabesindeki, 
’A’..'Z’ ile ’a’..'z' harflerini, ’0’..’9’ arasında ki 
rakamları veya alt çizgi (_) karakteri kullanılabil ir. 
2) Program isminin ilk karakteri harf veya alt çizg i (_) 
olmalıdır. 
3) Program ismi en çok 126 karakter olabilir.  
 
b) Uses <Kullanılacak Unit'ler: 
Amacı:  Programcı, yapacak oldu ğu programla ilgili i şlem, 
fonksiyon veya komutların tanımlandı ğı, Unit denen 
derlenmi ş programları tanıtmaya yarar.Bu Unit'ler, Turbo 
Pascal'ın "standart unitleri (CRT,DOS,PRINTER, 
GRAPH,TURBO3,...) olabilece ği gibi, daha sonra 
görece ğımız, kuilanıcı kendine “özel unit”ini de bu 
satırda tanımlayabilir. 
 
Örnekler:  
Uses crt; 
Uses crt,graph; 
uses crt,graph,mesaj,hkorkmaz; 
... 
 
c) Type <Özel veri tipleri>: 
Amacı:  Özel veri tiplerini tanımlamaya yarar. 
 
Örnek:  
Type Kayit=RECORD  
Adi     :String[15]; 
Soyadi  :String[15]; 
Telefonu:String[10]; 
end; 
 
d) Const <Sabitler>; 
Amacı:  Programda kullanılacak sabit ismini tanımlamaya ve  
ilk de ğeri vermeye yarar. 
 
Tanımı:  
CONST Sabit adi[:Tip]=De ğer; 
Örnek:  
EnCok:Integer=1995; 
EnAz :Integer=-1996;  
Adim :Real =0.001; 
Mesaj='Devam için bir tu şa basınız':  
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Kod :string[10]=' İZMİR FEN'; 
 
Not:  Tanımlamadaki, :Tip bildirimini kullanmak zorunlu 
değildir. Şayet bu bildirim kullanılmazsa, de ği şkene 
aktarılan de ğer program içinde de ği ştirilemez, aksi 
halde, yani :Tip bildirimi kullanılırsa, de ği şkene akta- 
rılan de ğer, program içinde de ği ştirilebilir. 
 
e) Var <De ği şkenler Listesi>; 
Amacı:  Programda kullanılacak olan de ği şkenleri 
tanımlamaya yarar. 
 
Örnek :  
Var  
Satir,Sutun:integer;  
x,y,sonuc  :real;  
puan       :word;  
adi,soyadi :String[15]; 
 
f) Label <Etiketler>; 
Amacı:  Programda, Goto komutu ile şartsız olarak 
sapılması gereken yerlerin isimlerini (etiket) 
tanımlamaya yarar. 
 
Örnek : 
Label Basla,Devam;  
Label Baslik,Devam,Menu,Menu1,Yazici_Ciktisi; 
 
g)Procedure 
Amacı:  Program bloklarının, belli isimler altında 
yazılarak, bir komut gibi kullanılmasını sa ğlamaktır. 
 
Örnek:  
procedure sayilarial; 
begin gotoxy(5,4);write(' İlk sayı :');readln(x); 
gotoxy(5,5);write(’ İkinci sayı  :’);readln(y); end; 
 
h) Function  
Amacı:  Program parçalarının, belli isimler altında 
yazılarak bir fonksiyon gibi kullanılmasını sa ğlamaktır. 
 
Örnek : 
Function Faktoryel(n:integer):integer; 
var 
i , carpim: integer;  
begin 
carpim:=i;  
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for i:=1 to n do begin 
carpim:=carpim*i; end; 
Faktoryel:=carpim; 
end; 
 
TURBO PASCAL'DA KULLANILAN ÖZEL KARAKTERLER, ANLAMI  VE 
KULLANIM YERLERİ: 
Bir Turbo Pascal programında a şağıdaki sembolller 
kullanılabilir: 
 
Harfler:  İngiliz alfabesindeki A..Z arası büyük, a..z 
arası küçük harfleri kullanabiliriz. 
 
Rakamlar:  0..9 arası rakamları kullanabiliriz. 
 
Özel Karakterler:  + - * / = < > [ ] . , ( ) : ; { } $ # ^  
+ Toplama i şlemi veya iki string ifadeyi birbirine 
eklemek için kullanılır. 
 
Örnekler:  
1) 3+5 i şleminde sonuç 8 olur ki buradaki 8 "sayı"dır.  
'3'+'5' i şleminde sonuç 35 olur ki buradaki 35 
"string"dir.  
 
2) 'Güzel'+' '+' İzmir' i şleminde sonuç Güzel İzmir olur. 
 
3)  - * /  Sembolleri sırasıyla, çıkarma, çarpma, bölme 
i şlemi için kullanılır. 
 
4) 13-7 i şleminin sonucu 6 olur.  
 
5) 2*5 i şleminin sonucu 10 olur. 
 
6) 15/2 i şleminin sonucu  7.5 olur. 
 
Not:   
1) Matematiksel i şlemlerde, amaca uygun ( ve ) 
parantezlerini kullanabiliriz. 
 
2) Bir i şlem grubunda öncelik parantezindir. 
 
3) Parantez kullanılmayan i şlemlerde, ilk öncelik çarpma 
(*) veya bölmenin (/), ikinci öncelik toplama (+) v eya 
çıkarmanındır (-). 
 
4) Aynı öncelikli olan iki i şlemde, ilk olarak soldaki 
i şleme girer. 
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Örnekler:  
1) 5+2*4-12/2 i şleminde önce 2 ile 4 çarpılır(8), 12 2 ye 
bölünür (6), 5 ile 8 toplanır (13) ve 6 çıkarılır. Sonuç 
olarak 7 bulunur. 
 
2) 13-24/6/2*5+1 i şleminde; 
önce, 24 6 ya bölünür 4 bulunur, çıkan 4 2 ye bölün ür, 
çıkan 2 ile çarpılır l0 bulunur, 13 den 10 çıkarılı r 3 
bulunur, en sonra da 3 ile 1 toplanıp 4 sonucu elde  
edilir. 
 
3) 5-(12/4*(10-9)+7) i şleminde önce en içteki parantez 
içindeki 10-9 i şlemi yapılarak 1 bulunur.Sonra 4 ile 1 
çarpılır 4 bulunur.l2 4 e bölünür 3 bulunur.Sonra b u 
değer 7 ile toplanarak 10 bulunur, en sonunda 5 den 10  
çıkarılarak sonuç -5 bulunur. 
 
KARŞILA ŞTIRMA SEMBOLLERİ: 
= < >  Karakterleri sırasıyla, e şittir, küçüktür, büyüktür 
sembolleri olup "kar şıla ştırma i şlemleri"nde kullanılır. 
 
Not:   
Bu sembolleri iki şer iki şer kullanmak suretiyle, 
aşağıdaki kar şıla ştırma i şlemleri elde edilebilir: 
>= Büyük veya e şittir,  
<= küçiik veya e şittir,  
<> e şit de ğildir. 
 
Örnekler:  
1) if x<0 then write('Negatif' ) else 
if x>0 then write('Pozitif') else write('Sıfır'); 
 
2) if delta>=0 then write('Reel kök var') else 
write('Kökler sanal'); 
 
[ ] veya (.  .) Karakterleri: 
  Dizi tanımlamalarında diziye indis numarasını ver mek 
için kullanılır.  
 
Örnek:   
sayidizisi=array[1..99] of word;  
 
; Karakteri: 
 Pascal komut ve deyimlerini ayırmak için, ayıraç o larak 
kullanılır.  
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Örnek:  
... 
var x,y: begin  
clrscr;write('Adınızı giriniz: ');readln(ad); 
... 
 
{ } veya (*  *) Karakterleri: 
 Program içinde "açıklamalar" yazmak için kullanılır . 
 
Not:  Program derlenirken, { } küme parantezleri içindek i 
açıklama kısımları derleyici tarafından dikkate alı nmaz.  
 
Örnek:  
...  
write('Sırasıyla a,b,c katsayılarını giriniz'); 
readln(a,b,c); {Katsayılar alınıyor} 
delta:=sqr(b)-4*a*c;{Delta hesapianıyor) 
... 
 
:= Karakteri: 
 De ği şkenlere de ğer atamak veya aktarmak için kullanılır.  
 
Örnekler: 
1) sayi:=5; sayi adlı sayısal de ği şkene, 5 de ğeri atanır. 
2) adisoyadi:='Hasan KORKMAZ'; adisoyadi adlı strin g 
deği şkenine, Hasan KORKMAZ de ğeri atanır . 
3) puan:=puan+1; puan de ği şkeninin de ğeri 1 arttırılır. 
4) xi:=(-b-sqrt(delta))/(2*a); delta de ği şkenindeki 
değerin karekökü alınır, - ile çarpılır, b nin - ile 
çarpılmı ş de ğeri ile toplanır, sonuç 2 ile a de ğerinin 
çarpımına bölünür.Çıkan yeni de ğer x1 de ği şkenine 
aktarılır. 
 
. Karakteri: 
 Program sonunu belirtmek için veya reel sayılarda tam 
kısım ile ondalık kıs~ıı ayırmak için kullanılır. 
Örnek:  
1) 
...  
writeln('Programı bitirmek için (Enter)');  
readln; end.  
 
2) 
... 
var x,y:real; 
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begin x:=-13.1995;y:=x/3.98; 
... 
 
{$ ) Karakteri: 
 Derleyicl (Compiler) bildirilerini belirtmek için 
kullanılıi.  
 
 
 
Örnek: 
... 
begin  
assign(dosya,'REHBER.DAT'); 
{$i-} append(dosya);{i+} 
if ioresult<>0 then rewrite(dosya);end; 
 
: Karakteri: 
 De ği şken listesi sonunda veya Case-Of deyiminde dallanma  
sırasında veya Label satırında belirtilmi ş etiket 
isimlerini tanımlamak için kullanılır.  
 
Örnekler:  
1) 
var i,n:integer; 
x,y,z:real; 
adi,soyadi:string[15]; 
... 
 
2)  
case secim of  
1:goto menu; 
2:goto kayit; 
3:writeln(' İyi Günler...!');exit; 
else 
writeln('Lütfen 1,2 veya 3 giriniz');end; 
... 
 
3)  
... 
devam:  
clrscr;menu; 
write('(T)amam mı (D)evam mı?');readln(sor); 
if upcase(sor)='D' then goto devam else exit; 
... 
 
( ) Karakterleri: 
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 Procedure veya Function'larda parametre tanımlamas ında 
veya matematiksel i şlemlerde i şlem önceli ğini belirtmek 
için kullanılır.  
Örnekler: 
1)  
Procedure renkklipencere(xl,y1,x2,y2,n:word); 
begin 
window(x1,y1,x2,y2);textbackground(n);clrsccr;end; 
 
2) 
Function toplam(n:integer); 
var i,top:integer; 
begin 
top:=0; 
for i:=1 to n do begin 
top:=top+i; 
end; 
Toplam:=top; 
end; 
 
3) 
sonuc:=(xl-(sqr(x2)-sqrt(x3))/y); 
 
 
TURBO PASCAL'DA VERİ T İPLERİ (Data Types): 
Turbo Pascal'da, program içinde kullanılan de ği şkenlerin 
bir “standart tipi” (type) vardır.Bunların tanımlan ması 
Var tanımlama bloklarıyla yapılır. 
 
Bu standart tipler şunlardır: 
a) Tamsayı tipler, 
b) Gerçek sayı (Real) tipler, 
C) String tip, 
d) Karakter (Char) tip, 
e) Boolean tip, 
f) Dizi (Array) tip, 
g) Kayıt (Record) tipler, 
h) Küme (Set) tipler, 
i) Dosya tipleri. 
 
Bunların anlam ve açıklamaları a şağıda belirtilmi ştir: 
 
a) TAMSAYI T İPLER: 
 
Tamsayı de ği şken ve tamsayı sabitlerini tanımlamaya 
yarar.Bunlar 5 gruba ayrılır; 
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Tip adı En küçük 
değeri 

En büyük 
değeri 

Kapladı ğı 
alan (Byte) 

ShortInt -128  127 1 
Byte 0  255 1 
Integer -32768  32767 2 
Word 0  65535 2 
LongInt -2147483648  2147483647 4 

 
b) GERÇEK (REEL) SAYI T İPLER: 
Ondalık sayı de ği şken ve sabitlerini tanımlamaya 
yarar.Bunlar da 5 gruba ayrılır 
 

Tip adı En küçük 
değeri 

En büyük 
değeri 

Kapladı ğı 
alan (Byte) 

Real 2.9E-39  1.7E38 6 
Single 1.5E-45  3.4E38 4 
Double 5.0E-324  1.7E308 8 
Extended 3.4E-4932  1.1E4932 10 
Comp 

-2
63
 +1  2

63
 -1  

 
8 

 
 
 
Not   
1) Buradaki, 2.9E-39 gösterimi bilimsel gösterim ol up 
açık ifadesi; 

2.9x10
-39
    demektir. 

 
2) Real tipi dı şındaki tiplerin kullanılabilmesi için 
makinada "matematik i şlemci"nin bulunmasi gerekir. 

 
C) STRING T İP: 
  Alfanümerik (kelime, yazı gibi) de ği şken ve sabitleri 
tanımlamak için kullanılır.Sayısal anlam ifade etme yen, ad, 
soyad, telefon numarası, sicil numarası, adres vb. gibi 
bilgiler için, String tip kullanılır. 
 
  Bir de ği şken veya sabit de ğer için hafızada 1 byte ile 
256 byte arasında bir alan ayrılır.Bir de ği şkeni 
tanımlarken hafızada, String ifadesi kullanilirsa 2 56 byte, 
String[n]  ifadesi kullanılırsa n+l byte (n=l..255)  yer 
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ayrılır. Onun için, ku1lanaca ğımız de ği şken en çok kaç 
karakterlik ise, string ifadesinde 0 de ğeri belirtmeliyiz. 

Örneğin;  Adi ve Soyadi de ği şkenleri için 15'er karakter, 
Adresi de ği şkeni için 50 karakter yeterli fakat Cumle 
deği şkeninin uzunlu ğu de ği şebiliyorsa bunu; 
Var Adi,Soyadi:String[15]; 
 Adres     :String[50]; 
 Cumle     :String; 

olarak tanımlayabiliriz. 
 
d) KARAKTER (CHAR) T İP: 
Sadece bir karakterlik bilgi için kullanılır, hafız ada 
kapladı ğı alan 1 byte'dir.De ği şken veya sabit, 256 AsCII 
karakterden birisini belirtmek istenirse, Char tipi  
kullanılır. 
 
Örneğin; 
Var Devammi , Sor : Char; 
... 
 
e) BOOLEAN T İP: 
  Sadece True (Do ğru) veya False (Yanlı ş) de ğer alabilen 
bir tiptir.Hafızada kapladı ğı alan 1 byte'dir.  
 
Örneğin; 
Var  DevamEdelimmi , Evet,Hayir: Boolean;  
... 
 
f) D İZİ (ARRAY) T İP: 
Ayni türden, birden fazla sayıda bilginin tutuldu ğu 
deği şken veya sabit de ğerler toplulu ğuna "dizi" (array) 
denir.Dizileri tanımlarken, Array deyimi kullanılır . 
 
Örneğin, 
Var puani:array[1..10] of integer; 
adi,soyadi:array[1..10] of string[15];  
ortalama  :array[1..1O] of real; 
... 
 
g) KAYIT (RECORD) T İP: 
Bir çok farklı tiplerin bir arada olu şturmaya yarayan 
tiplerdir. 
 
Yazılımı:   
Kayıt_Tipi_Adı=RECORD 
Alan_Adıl:TipAdı;  
Alan_Adı2:TipAdı; `  
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............... 
END; 
Örnek:  
OgrenciRaydi=RECORD  
Adi,soyadi:string[15];  
Adresi    :String[50];  
Telefonu :String[13];  
Notl,Not2 :Word;  
Ortalama :Real;  
END; 
 
h ) KÜME ( SET ) T İPLERİ: 
  Aynı türden bilgilerin olu şturdu ğu toplulu ğa, "küme” 
denır. 
  Kümeleri oiu şturan bilgilere "eleman" denir.Kümeler, [ 
ve ] kö şeli parantezlerle gösterilir. 
  Elemanların arasına virgül (,) konur. Şayet, kümenin 
elemanları, bir sıra takibediyorsa; örne ğin, 1 den 99'a 
kadar olan sayılar, 'A' dan 'Z' ye kadar olan 
karakterler,.. gibi, bu takdirde kümeyi belirtmek i çin, 
ilk ve son eleman arasına iki nokta (..) konur. 
 
Örnekler:  
1) [1,2,3,4,5] ile [1..5] kümeleri aynıdır. 
2) [’A'..’Z'] kümesi İngiliz Alfabesindeki A dan Z'ye 
kadar olan büyük harfler kümesini belirtir.  
3) ['E','H',#27] 
4) ['Pazartesi','Salı','Çar şamba','Per şembe','Cuma', 
'Cumartesi','Pazar'] 
 
Kümenin Yazılımı: 
Küme tipini, programımızın TYPE bölümtinde a şağıdaki gibi 
belirtiriz. 
 
Küme adı=Set of <Küme tanımı>; 
 
Örnekler:  
1)  Harfler =Set of 'A'..'Z'; 
 
2)  Renkler =Set of 
['Mavi','Sarı','Beyaz','Siyah','Kırmızı']; 
 
3)  Rakamlar =Set of 4..9: 
........ 
 
Not:  
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1) Kümelerdeki elemanlarının sırasının de ği ştirilmesi 
kümeyi de ği ştirez.Yani, [1,3,5,7,9] kümesi ile 
[9,3,5,7,1] kümesi aynıdır. 
2) Kümeler üzerinde, "küme i şlemleri" ile yeni kümeler 
türetmek mümkündür.Bu i şlemler ve anlamları şöyledir: 
 

İşlemin adı  Sembolü  Anlamı 
Kesi şim * İki kümede ortak elemanların kümesi. 
Birle şim + Her iki kümedeki elemanların hepsi. 
Fark - Birinci kümede olup ikinci kümede 

olmayan elemanlar. 
 
 
 
  Bunlardan ba şka, kümeler arasında, " İli şkisel 
i şlemler"den bahsedilebilir.Bunlar: 

Sembol Anlamı 
= Eşitlik 
<> Farklı olma, e şit de ğil  
<= İlk kümenin, ikinci kümenin "alt kümesi" olması.  
=> İkinci kümenin, ilk kümenin "alt kümesi" olması.  
in Bir elemanın, bir kümeye ait olması.  

 
Örnekler: 
1)[' İ','z']+['m','i','r'] ile [' İ','z','m','i','r'] 
kümesi aynıdır. 
2) [1,2,4,7,8]*[2~3,4,5] lle [2,4j kümesi aynıdır. 
3) [0..9]-[1,3,5,7,9] ile [0,2,4,6,8) kümesi aynıdı r. 
4) [1,2,3]=[2,3,1] ifadesi do ğrudur ve de ğeri TRUE'dir. 
5) [2..5]<=[0..9] ifadesi do ğrudur ve de ğeri TRUE'dir. 
6j ['A'..'Z']>=['T','C~] ifadesi do ğrudur ve de ğeri 
TRUE'dir. 
7) ['A'..'Z']<=['a'..'z'] ifadesi yanlı ştır ve de ğeri 
FALSE'dir.  
8) Sor adlı de ği şkenin, 'E', 'e','H','h' de ğerlerinden 
birine e şit olup olmadı ğının denetlenmesi için: 
 
if (Sor='E') or (Sor='e') or (Sor='H') or (Sor='h')  then 
... ile  
if Sor in ['E','e','H','h'] then ... komutu aynıdır . 
 
DEĞİŞKENLERE DEĞER ATAMAK: 
  Her hangi bir programlama dilinde oldu ğu gibi, 
Pascal’da da bir de ği şkene de ğer verme i şlemine ”de ğer 
atamak” denir.Bir de ği şkene atanan de ğer, 
deği ştirilmedi ği sürece aynı kalır. 
  De ğer atamanın genel kullanımı a şağıdaki biçimde olur: 
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<Deği şken adı>:=<Atanacak de ğer>; 
Not:  Bir atama i şleminin gerçekle şebilmesi için de ğer 
atanacak de ği şken daha önceden var  tanımlama blo ğunda 
tanımlanmı ş olmalıdır.Aksi halde atama gerçekle şmez 
programımız hata mesajı verir. 
 
Örnekler: 
 
1)  a:=1; i şlemi ile a de ği şkenine 1 sayısını atamı ş 
oluruz. 
 
2)  a:=’ İzmir’ i şlemi ile a de ği şkenine İzmir string 
değerini atamı ş oluruz. 
 
3)  a:=5;b:=7;c:=a+b; i şlemleri sonucunda a de ği şkenine 5, 
b de ği şkenine 7 ve c de ği şkenine a ve b de ği şkenlerinin 
değerleri toplamı olan 12 sayısını atamı ş oluruz. 
 
4)  adi:=’Hasan’;soyadi:=’Korkmaz’;adsoy:=adi+’ ’+ soy adi;  
i şlemleri sonucu adsoy adlı de ği şkene Hasan Korkmaz 
stringini atamı ş oluruz. 
 
5) A şağıdaki atamalar sonucunda de ği şkenlerin son 
durumlarının ne olaca ğını bulalım. 
a:=5;b:=-3;c:=a+2*b;a:=a+b; 
 
Çözüm:   
 
 a
    

 b
     

 c
     

Açıklama
  

  5      -3       -1     5+2.(-3)=5-6=-1   
 2      -3       -1     5+(-3)=2 
 
6)  
a)  Günlük hayattan bir problem çözelim: 
Şeker kavanozunda tuz, tuz kavanozunda şeker bulundu ğunu 
varsayalım.Bu iki kavanozdaki maddeleri nasıl yer 
deği ştirirsiniz?Yani şekeri şeker kavanozuna, tuzu da tuz 
kavanozuna nasıl koyarsınız. 
 
b)a de ği şkeni ile b de ği şkenlerinin de ğerlerini 
deği ştirmeye yarayan i şlemleri yazalım. 
 
Çözüm:          
a)Önce maddelerden birini bo ş bir kavanoza, örne ğin tuz 
kavanozundaki şekeri koyarım.Di ğer şeker kavanozundaki  
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tuzu bo şalan tuz kavanozuna koyarım.Sonra Yedek 
kavanozdaki şekeri şeker kavanozuna koyarım.Böylece şeker 
şeker kavanozunda tuz da tuz kavanozunda olur. 
  Bunu i şlemleri a şağıdaki çizelge yardımıyla daha rahat 
görebiliriz. 
 
Şeker Kavanozu
     

Tuz Kavanozu
    

Yedek Kavanoz
  

Tuz               Şeker          Bo ş 
Tuz               Bo ş            Şeker 
Boş               Tuz            Şeker 
Şeker             Tuz            Bo ş                                    
 
b)Yukarıdaki kavanozlardaki maddeleri yer de ği ştiriken 
kullandı ğımız mantıkla de ği şkenlerin de ğerlerini 
deği ştirebiliriz.Bunun için bir c de ği şkeni seçip 
aşağıdaki i şlemleri yapmalıyız: 
c:=a;a:=b;b:=c;  
 
BİR ÖRNEK PROGRAM: 
Buraya kadar anlatılanları basit bir örnek üzerinde  
uygulayalım. 
 
Örnek: 
Yazaca ğımız programın adı MESAJ ve amacı da ekrana  
" İyi Günler Türkiye..." yazmak olsun.  
 
Çözüm: 
uses crt: 
begin writeln(' İyi Günler Türkiye...');end. 
 
İşte ham program bu kadar.Bunu MESAJ.PAS adıyla diski mize 
kaydedelim. Sonra DOS ortamında TPC MESAJ komutunu 
vererek programımızı derleyelim. DOS ortamında MESA J 
adıyla ba şlayan iki tane dosyanın oldu ğunu görürüz: 
MESAJ.PAS ve MESAJ.EXE 
Programımızı çalı ştırmak için, DOS ortamında MESAJ.EXE 
veya sadece MESAJ yazmak yeterli olacaktır. 
  Yukarıdaki basit program incelendi ğinde, uses crt;  ile 
başlayan Turbo Pascal'ın birtakım i şlem ve komutların 
tanımlandı ğı ve programcının kullanımına sunulmu ş 
dosyaları (unit), programımıza ilave eder.Hatta , 
programcı, kendisinin tanımladı ğı birçok procedure'den 
(i şlem) olu şan unit'ini olu şturarak bu satırda programına 
ilave edebilir. Programdaki begin  ile ba şlayıp end.  ile 
biten kısmı, programın gövdesidir ki bu araya isted i ğimiz 
i şlem veya komutları yazabiliriz. 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 20 

  Turbo Pascal 7.0'da programcının kullanımı,na sun ulmu ş 
birçok hazır i şlem (procedure) veya fonksiyon (function) 
mevcuttur.Bunları a şağıdaki gibi gruplamak mümkündür: 
 
STANDART PROCEDURE VE FUNCTION'LAR:  
a) EKRAN KOMUTLARI: 

Clrscr  Gotoxy  Write Writeln 
Read Readln Readkey KeyPressed 
Window Textcolor Textbackground Delay 
DelLine InsLine HighVideo LowVideo 
NormVideo ClrEol WhereX WhereY 
Sound NoSound TextMode  

 
b)STRING PROCEDURE VE FUNCTION'LARI: 

Length Copy Insert Delete 
Concat Pos FillChar Upcase 
Chr Str   

 
c) SAYISAL PROCEDURE VE FUNCTION'LARI: 

Abs Arctan Cos Sin 
Dec Inc Int Frac 
Exp Ln Pi Sqr 
Sqrt Odd Ord Round 
Random Randomize Trunc Val 

 
d) GRAF İK PROCEDURE VE FUNCTION'LARI: 

DetectGraph GraphDefaults GraphResult  InıtGraph  
Circle GraphErrorMsg  Line  LineTo 

MoveTo FillEllipse Rectangle Arc 
Ellipse DrawPoly Bar Bar3D 
PutPixel GetPixel FillPoly PieSlice 
GetX GetY GetMaxX GetMaxY 
GetMaxColor GetColor GetBkColor GetGraphMod 
GetMaxMode GetModeName GetDriverName GetModeRang 
GetArcCoords ImageSize GetLineSettings GetImage 
PutImage FloodFill GetAspectRadio OutText 
OutTextXY GetWiewSettings GetTextSettings TextHeigh t 
SetTextJustify TextWidth SetColor SetWiewPort 
SetTextStyle SetUserCharSize SetBkColor SetAspectRa dio 
SetGraphMod SetFillStyle ClearDevice ClearWiewPort 

 
e) DOSYALAMA PROCEDURE VE FUNCTION'LARI: 

Assign  Rewrite  Reset  Write  
Writeln  Append  Eof Read 
ReadLn Close IOResult Seek 
FileSize FilePos   
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f) DOS PROCEDURE VE FUNCTION'LARI: 
GetDate SetDate GetTime SetTime 
GetFAttr SetFAttr GetFTime SetFTime 
GetCBreak SetCBreak GetIncVect SetIncVect 
DiskFree DiskSize DosVersion PackTime 
UnPackTime GetVerify SetVerify FindFirst 
FindNext GetEnv EnvCount EnvStr 
FexPand Fsplit Fsearch SwapVectors 
Exec    

 
TURBO PASCAL'DA AYRILMI Ş KEL İMELER: 
Turbo Pascal'da, di ğer programlama dillerinde oldu ğu gibi 
kendi i şlevleri dı şında kulanılamayan "ayrılmı ş 
kelimeler" vardır.Bunların listesi a şağıda verilmi ştir. 
 

Absolute  And Array  Begin  
Case Const  Constructor  Destructor 

Div Do Downto Else 
End External File For 
Forward Function Goto If 
Implementation In Inline Interface 
Interrupt Label Mod Nil 
Not Object Of Or 
Packed Procedure Program Record 
Repeat Set Shl Shr 
String Then To Type 
Unit Until Uses Var 
Virtual While Xor  

 
Not:  Yukarıda listesi verilen ayrılmı ş kelimelerin 
amacının ne oldu ğunu ve yazılım biçimini, çe şitli 
kaynaklardan ö ğrenebilirsiniz.Biz burada örnek olması 
bakımından bazılarını ele alaca ğız.Bunlarla ilgili, kısa 
açıklamalarda bulunup, örnek programlarda kullanaca ğız. 
 
ÖRNEK PROGRAMLAR: 
EKRAN, STRING, RENK, MATEMAT İKSEL İŞLEM VE KOMUTLARI İLE 
İLGİLİ PROGRAMLAR: 
 
writeln: 
Amaç:  Ekrana bilgiyi yazdırmak ve kürsörü bir alt satırı n 
satır ba şına getirmek.  
 
Program (001): 
Ekrana, " İyi günler Türkiye ...!" mesajı yazdıran 
programı yazalım. 
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Çözüm (001):  
uses crt; 
begin writeln(’ İyi günler Türkiye ...!’);end. 
 
clrscr:   
Amaç:  Ekrandaki yazıların tümünü silerek kürsörü (imleç)  
ekranın sol üst kö şesine konumlandırmak. 
 
gotoxy(m,n):  
Amaç:  Kürsörü kürsörü, n. Satır m. sütuna konumlandırmak . 
 
write: 
Amaç: Ekrana bilgiyi yazdırıp, kürsörü yazılan bilginin 
soluna getirmek. 
 
Program (002): 
Temiz ekranda, ekranın 11. satır, 20. Sütundan itib aren, 
” İzmir Fen Lisesi” yazdıran programı yazalım. 
 
Çözüm (002): 
uses crt; 
begin clrscr;gotoxy(20,11);write(' İzmir Fen Lisesi');end. 
 
TEKRARLI İŞLEMLER ( DÖNGÜ ) VE DÖNGÜ KOMUTLARI: 
 
FOR-DO DÖNGÜSÜ: 
Amaç:  Bir i şlem veya i şlem grubunu bir ba şlangıç 
değerinden, son de ğere kadar tekrar etmek. 
 
Yazılımı:   
for <Ba şlangıç de ğeri> to <Son de ğer> do  
begin  
... 
( İşlemler) 
... 
end; 
veya 
for <Ba şlangıç de ğeri> downto <Son de ğer> do  
begin  
... 
( İşlemler) 
... 
end; 
 
Not:  Ba şlangıç de ğeri son de ğerden küçükse to , aksi halde 
yani ba şlangıç de ğeri sonde ğerden büyükse downto  deyimi 
kullanılır. 
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WHILE-DO DÖNGÜSÜ: 
Amaç:  Bir şart olu ştu ğu sürece, bir i şlem grubunu tekrar 
etmek. 
 
Yazılımı:   
while < şart> do 
begin 
... 
( İşlemler) 
... 
end; 
 
REPEAT-UNTIL DÖNGÜSÜ: 
Amaç:  Aynen, while-do döngüsünde oldu ğu gibi, bir şart 
olu ştu ğu sürece bir i şlem grubunu tekrar 
etmek.Birbirinden en önemli farkı; while-do döngüsü nde 
şartın yerine gelip gelmedi ği önce test edilir, sonuç 
olumluysa i şlemler yapılır, repeat-until döngüsünde ise 
önce i şlemler yapılır daha sonra test edilir. 
 
Yazılımı:   
repeat 
... 
( İşlemler) 
... 
until <bitirme şartı>; 
 
Örnekler: 
Aşağıdaki üç örne ği inceleyerek, sonuçlarının ne oldu ğunu  
bulalım. 
 
a)  
uses crt; 
i:word; 
begin 
for i:=1 to 5 do  
begin write(’*’);end; 
end. 
  Yukarıdaki programı çalı ştırdı ğımızda, i de ği şkeninin 
alaca ğı de ğerler; i=1, i=2, i=3, i=4, i=5 için birer tane 
* karakterleri yan yana olmak üzere ekrana 
yazdırılır.Sonuç olarak yan yana 5 tane yıldız kara kteri 
basılarak ***** görüntüsü elde edilir. 
 
b)  
uses crt; 
i:word; 
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begin 
for i:=2000 downto 1996 do  
begin write(’*’);end; 
end. 
 
 Yukarıdaki programı çalı ştırdı ğımızda, i de ği şkeninin 
alaca ğı de ğerler; i=2000, i=1999, i=1998, i=1997, i=1996 
için birer tane * karakterleri yan yana olmak üzere  
ekrana yazdırılır.Sonuç olarak yan yana 5 tane yıld ız 
karakteri basılarak ***** görüntüsü elde edilir.Yan i a) 
ve b) şıklarındaki programlar aynı sonucu verir. 
 
c) 
uses crt; 
i:word; 
begin i:=0; 
while i<5 do 
begin write(’*’);i:=i+1;end; 
end. 
 Yukarıdaki programı çalı ştırdı ğımızda, i de ği şkeninin 
alaca ğı ilk de ğer i=0 dır.0<5 önermesi test edilir.Bu 
önerme do ğru oldu ğu için ekrana bir tane * karakteri 
basılır. i:=i+1;  komutu sonucu i de ği şkeninin de ğeri 1 
arttırılarak i=1 olur.1<5 test edilir.Bu önerme de doğru 
oldu ğundan ekrana ilk * karakterinin yanına bir tane dah a 
* karakteri basılır.i de ği şkeninin de ğeri 1 daha 
arttırılarak i=2 de ğerini alır.Benzer biçimde i 
deği şkeninin de ğerleri i=3 ve i=4 için aynı i şlemler 
tekrar edilirek ekrana yan yana 5 tane * karakteri 
basılır.i nin de ğeri 5 olur.5 sayısı 5 ten küçük olmadı ğı 
için 5<5 önermesi yanlı ş olaca ğından, döngü dı şına 
çıkılır.Sonuç olarak a), b) ve c) şıklarındaki programlar 
aynı sonucu verir. 
 
d) 
uses crt; 
i:word; 
begin i:=0; 
repeat 
begin write(’*’);i:=i+1;end; 
until i>5; 
end. 
 
 Yukarıdaki programı çalı ştırdı ğımızda, önce ekrana bir 
tane * karakteri basılır.Sonra i de ği şkeninin ilk dde ğeri 
olan 0 5 ile kar şıla ştırılır.De ği şkenin de ğeri 5 ten 
büyük olana kadar döngü i şlemleri yapılaca ğından, 0>5 
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yanlı ş oldu ğundan, i de ği şkeninin de ğeri 1 arttırılır ve 
döngü i şlemi tekrar ederek ikinci * karakteri basılır.i=1 
değeri 5 ten büyük olmadı ğı için, i nin de ğeri 1 daha 
arttırılarak 2 olur.Ve bu i şlem aynı biçimde devam 
eder.i=5 oldu ğunda ekrana 6. Defa * karakteri basılır ve 
i nin de ğeri 1 arttırılarak 6 olur.6>5 önermesi do ğru 
oldu ğundan döngüden çıkılır.Böylece ekranda yan yana 6 
tane * karakteri basılmı ş olur. 
 
Program (003): 
Temiz ekranda, 5. kolondan ba şlayan altalta, 10 defa 
”Turbo Pascal 7.0” mesajını yazdıran bir programı ” For-
Do" döngüsü kullarak yazalım. 
 
Çözüm (003):  

 uses  crt; 
 var i:word; 
 begin clrscr;for i:=1 to 10 do 
 begin gotoxy(5,i);write('Turbo Pascal 7.0');end;en d. 
 
Program (004) :   
Temiz ekranda, 5. kolondan ba şlayan altalta, 10 defa ”Turbo 
Pascal 7.0” mesajını yazdıran bir programı ”While-D o" 
döngüsü kullarak yazalım. 
 
Çözüm (004):  
uses  crt; 
var i:integer; 
begin  
clrscr;i:=1; 
while i<11 do 
begin gotoxy(5,i);write('Turbo Pascal 7.0'); i:=i+1 ; end; 
end. 

 
Program (005): 
Temiz ekranda, 5. kolondan ba şlayan altalta 10 defa 
”Turbo Pascal 7.0” yazdıran bir programı "Repeat-Un til” 
döngüsü kullanarak yazalım. 
 
Çözüm (005):  

 uses  crt; 
 var i:word; 
 begin clrscr;i:=1; 
 repeat 
 begin gotoxy(5,i);write('Turbo Pascal 7.0');i:=i+1 ;end; 
 until i>10;end. 
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readln: 
Amaç:  Bir de ği şkene, klavyeden de ğer atamak. 
 
Kullanımı:  
Readln(De ği şken); 
 
Not  
1) Bu komutla aynı anda birden fazla de ği şkene de de ğer 
atanabilir. 
 
Örneğin;  Readln(Mesaj,kac); şeklinde yazılan bir komutla, 
her iki de ği şkene de ğer atamak mümkündür. 
 
2) Şayet proqramı, (ENTER) tu şuna basana kadar, durdurmak 
istersek; Readln komutunu parametresiz yani Readln;  gibi 
kullanırız.  
 
Program (005): 
Öyle bir program yazalım ki, program çalı ştı ğında, bize 
hangi mesaj ekrana kaç defa yazılaca ğını sorsun ve 
girilen mesaj, 5. kolon 5. satırdan itibareın alt a lta 
fakat bir satır sonraki mesajın ekrandaki ba şlangıcı bir 
birim (sütun) sa ğa kaysın. 
 
Çözüm (005):  

 uses crt; 
  var i,kac:word; 
  mesaj:string; 
  begin clrscr; 
  write('Mesajı giriniz    :');readln(mesaj); 
  write('Kaç defa yazılsın :');readln(kac); 
  clrscr;for i:=1 to kac do 
  begin gotoxy(4+i,4+i);write(mesaj);end;end. 

 
BİR PROGRAMDA ALT PROGRAM KULLANIMI, PROCEDURE VE 
FUNCTION:  
Bir Pascal Programı, genellikle Procedure ve Functi on 
denilen alt programlardan olu şur. 
 
a) PROCEDURE ( İşlem) NED İR, NASIL YAZILIR VE KULLANILIR?: 
Bir Pascal Procedure'i, bir komut gibi çalı şan, alt 
program blokudur. 
 
Procedure'ler "parametreli"  ve "parametresiz"  olmak üzere  
ikiye ayrılır.  
 
PARAMETRELİ VE PARAMETRESİZ PROCEDURE NEDİR?: 
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  Bir Procedure isminden hemen sonra, parantez için de 
yazılan de ği şkenler yardımıyla, ana program ile de ğer 
alı şveri şi yapabilir.Buradaki parantez içindeki 
deği şkenlere, "parametre" , böyle procedure'lere 
"parametreli procedure"  denir. 
  Şayet procedure isminden sonra, parantez kullanılmaz sa 
böyle procedure'lere, "parametresiz procedure"  denir. 
 
Parametresiz Procedure yazılımı: 
 
procedure procedure_adı(parametre listesi); 
[Tanımlamalar]  
begin 
<İşleme giren komutlar > 
end; 
 
Parametreli Procedure yazılımı:   
procedure <procedure adı>; 
[Tanımlamalar]  
begin 
<İşleme giren komutlar > 
end; 
 
Not:  Genelde bir Procedure, ça ğrıldı ğı yerden daha önce 
tanımlanmı ş olmalıdır.Ancak bazı durumlarda, procedure 
tanımlanmadan ça ğrılması gerekebilir.Bu durumda, program 
derlenirken hata mesajı ile kesilir. İşte bu durumu 
engellemek için, yani procedure ça ğrıldı ğı yerden daha, 
alt satırlarda tanımlandı ğı halde ça ğırmak istersek, 
procedure'ü tanımlarken forward;  kelimesini 
kullanmalıyız. 
 
Örnekler:  
a) Parametresiz procedure: 
 
Procedure Devammi; 
Begin  
gotoxy(5,24):write('Devam edecek misiniz (E/H)’); 
gotoxy(33,24);sor:=upcase(readkey); end; 
 
b) Parametreli procedure: 
 
Procedure baslik(x1,y1,x2,y2:integer;yazi:string); 
begin 
window(x1,y1,x2,y2);clrscr;gotoxy(3,2);write(yazi);  end; 
 
Not:   
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1) Yukarıdaki Devammi parametresiz procedure'nü pro gramda 
kullanmak  için sadece adını yani, Devammi;  yazmak 
yeterlidir. 
 
2) Baslik adlı procedure'i kullanmak için ise, proc edure 
isminden parantez içinde, virgüllerle ayrılmı ş, 4 tane 
tamsayı ve bir tane iki kesme (’ ’) arasında yazıla n bir 
string yazılmalıdır. 
 
Örneğin;   
baslik(1,1,50,3,’ İzmir Fen Lisesi’);  
baslik(25,22,65,24,'Devam edecek misini2(E/H) [ ]') ;  gibi 
yazılmalıdır. 
 
Program (007):   
  Öyle bir Program yazalım ki; ekranın etrafını çif t 
çizgi ile (=)çizsin.Bu i şlemi Ciftcizgicerceve 
procedure’i ile yapsın. 
 
Not:  İlgili karakterlerin ASCII kodları a şağıda 
belirtilmi ştir: 
╔:201  ╗:187 
═:205  ║:186 ╔ ╗═ ║╚ ╝ 
╚:200  ╝:188 
 
Çözüm (007):  

 uses crt; 
 var i,j:integer; 
  
 procedure Ciftcizgicerceve; 
 begin 
 gotoxy(1,1);write(' ╔');for i:=2 to 79 do  
 begin  write(' ═');end;write(' ╗'); 
 for i:=2 to 23 do begin 
 write(' ║');for j:=2 to 79 do begin write(' ’);end;   
 write(' ║');end; 
 gotoxy(1,24);write(' ╚'); 
 for i:=2 to 79 do begin write(' ═');end; 
 write(' ╝');end; 
 
 begin clrscr;Ciftcizgicerceve;readln;end. 

 
Not: Programda, karakterler ekrana yazdırılırken, w rite() 
komutunda karakterin kendisi yerine, karakterin ASC II 
kodu da kuilanılabilir. 
Örneğin; write(’=’);  komutu yerine, write(#205); 
yazılabilir. 
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Program (008): 
Öyle bir Program yazalım ki; ekranın sol üst kö şe 
koordinatları ile sa ğ alt kö şe koordinatları verilen 
bölgeye, çiftftçizgi ile bir çerçeve çizsin ve bu i şlemi 
Ciftcizgicerceve(xl,yl,x2,y2) ; procedure'i ile yapsın. 
 

Çözüm (008):  
uses crt; 
var i,j,x1,y1,x2,y2:integer; 
  
 procedure Ciftcizgicerceve(x1,y1,x2,y2:integer); 
 begin 
 gotoxy(x1,y1);write(' ╔');for i:=x1+1 to x2-1 do begin        
write(' ═');end;write(' ╗'); 
 for i:=y1+1 to y2-1 do begin 
 gotoxy(x1,i);write(' ║');for j:=x1+1 to x2-1 do begin   
write(' ');end;write(' ║');end; 
 gotoxy(x1,y2);write(' ╚');for i:=x1+1 to x2-1 do begin  
write(' ═');end;write(' ╝');end; 
begin clrscr;write('Sol üst kö şe x''i = ');readln(x1); 
write('Sol üst kö şe y''si = ');readln(y1); 
write('Sa ğ alt kö şe x''i = ');readln(x2); 
write('Sa ğ alt kö şe y''si= ');readln(y2); 
ciftcizgicerceve(x1,y1,x2,y2);readln;end. 

 
Not:  Programda, ekran koordinatları hakkında herhangi b ir 
denetleme olmadı ğından, olumsuz koordinat girildi ğinde, 
(örne ğin x veya y için, sıfır veya negatif bir de ğer) 
hatalı bir ekran görüntüsüyle kar şıla şabiliriz.Bunu 
engellemek için; xl,x2 de ğerlerinin 1 ile 79 arasında; 
yl, y2 de ğerlerinin ise 1 ile 24 arasında; ayrıca xl in 
x2 den daha küçük y1 in de y2 den daha küçük olması nı 
denetlemeliyiz.Denetleme sonucu hatalı giri ş söz konusu 
ise; ilgili de ği şkenlere de ğer atamasını yeniden 
yapılmasını sa ğlamalıyız.Buna göre proqramımızın gövdesi, 
aşağıdaki biçimde olmalıdır: 
 

... 
begin clrscr;write('Sol üst kö şe x''i = ');readln(x1); 
 repeat 
write('Sol üst kö şe y''si = ');readln(y1); 
 write('Sa ğ alt kö şe x''i = ');readln(x2); 
 write('Sa ğ alt kö şe y''si= ');readln(y2); 
 until ((x1>0) and (y1>0) and (x1<x2) and (y1<y2));  
ciftcizgicerceve(x1,y1,x2,y2);readln;end. 
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Program (009):   
Ekranın tam ortasına,               * 
yandaki a ğacabenzer                ***     
şekli çizdiren                    *****          
bir program yazalım.             ******* 
                                    *  
Not: A ğacın tepesi ilk satırın,     * 
35. * kolonunda ve bir yıldız,      * 
ikinci dalında 3 yıldız,          ***** 
sonra 5 yıldız, son * dalında  
7 yıldız olmak üzere 4 dallı olacak.Gövdesi 3 yıldı z 
uzunlu ğunda, tabanında ise 5 yıldız bulunacak.Programda 
en fazla üç tane write() komutu kullanılacak. 
kullanılacak.) 
Çözüm (009):  
  Önece a ğacı olu şturan * karakterlerinin ekran 
koordinatlarını hesaplarsak a şağıdaki görüntü elde 
edilir.Bu koordinatları, iki tane iç-içe For-Do dön güsü 
kullanılarak elde etmek mümkündür. 
    *    → (35,1) 
   ***   → (34,2)(35,2)(36,2)  
  *****  →(33,3)(34,3)(35,3)(36,3)(37,3)  
 ******* →(32,4)(33,4)(34,4)(35,4)(36,4)(37,4)(38,4) 
    *    →(35,5) 
    *    →(35,6) 
    *    →(35,7) 
  *****  →(33,8)(34,8)(35,8)(36,8)(37,8) 

 
program agac; 
 uses crt; 
 var i,j:integer; 
 procedure agacciz; 
 begin 
 for i:=1 to 4 do begin 
 for j:=1 to 2*i-1 do begin 
 gotoxy(35-j+i,i);write('*');end;end; 
 end; 
procedure govdeciz; 
begin 
for i:=5 to 8 do begin gotoxy(35,i);write('*');end;  
for i:=33 to 37 do begin gotoxy(i,8);write('*');end ; 
end; 
 
begin clrscr;agacciz;govdeciz;readln;end. 
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Not:  Bu programda, programa bir isim verdik.Zorunlu 
olmamakla beraber, programlarımıza isim vermek iste rsek, 
bunu ilk satırda; Program <Program_ismi>;  şeklinde 
yaparız. 
 
Program (010): 
Bir önceki programın genellemesini yapalım: 
Programda şu esaslar gözönünde bulundurulacaktır: 
a) A ğacın dal sayısı, gövde uzunlu ğu sayısının 2 katının 
2 eksi ği, taban uzunlu ğu sayısı ise dal sayısından 1 
fazla olacak. 
b) A ğacın tepe noktası 1. Satırın 35. kolonunda 
(sütununda) olacak , gövdesi de 35. Kolonda bulunac aktır. 
c) Program çalı şırken, sadece govde uzunlu ğu sayısı 
girilecek ve bu de ğerin 2 ile 8 arasında olması 
sağlanacaktır. 

 
Çözüm (010): 
program genelagac; 
 uses crt; 
 var i,j,govdesay,dalsay,tabansay:integer; 
  
 procedure agacciz; 
 begin dalsay:=2*govdesay-2;tabansay:=dalsay+1; 
 for i:=1 to dalsay do begin 
 for j:=1 to 2*i-1 do begin gotoxy(35-j+i,i);write( '*'); 
end;end; 
for i:=dalsay to dalsay+govdesay do begin 
gotoxy(35,i);write('*');end; 
for i:=35-((tabansay-1) div 2) to 35+((tabansay-1) div 
2) do begin 
gotoxy(i,dalsay+govdesay+1);write('*');end;end; 
 
begin clrscr; 
repeat 
write('Gövde uzunlu ğu= ');readln(govdesay); 
until ((govdesay>=2) and (govdesay<=8)); 
agacciz;readln;end. 

 
FUNCTION (Fonksiyon) NED İR, NASIL YAZILIR VE KULLANILIR? 
  Function'da aynen Procedure gibi bir alt 
programdır.Procedure'den en önemli farkı, bir değer  
üretmesi  ve bu de ğeri istedi ğimiz zaman 
kullanabilmemizdir.  
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Yazılımı: 
function <Fonksiyon_Adı>(Parametre listesi):<Sonuç_ Tipi>;  
Tanımlamalar  
begin 
<Gerekli i şlemler>  
<Fonksiyon_Adı>:=< İşlemler sonucu bulunan de ğer>; 
end; 
 
Program (011): 

m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, m
n
   sayısını  

(m'nin n. kuvveti) bulduran, Us adlı fonksiyonu yaz alım. 
 
Çözüm (011): 
 
Function Us(m,n:word):word;  
var carpim,i:word: 
begin carpim:=l;  
for i:=1 to n do begin 
carpim:=carpim*m;end; 
Us:=carpim;  
end; 
 
Program (012): 
Yukarıdaki programdan faydalanarak, 2 nin 0. üssünd en 10. 
üssüne kadar olan de ğerleri, a şağidaki formda ekrana 
listeleyen bir program yaziniz.  
    2 nin kuvvetleri: 
    =================          
2 nin 0. kuvveti 1’dir. 
2 nin 1. kuvveti 2’dir. 
... 
 

Çözüm (012): 
uses crt; 
var 
i:word; 
Function Us(m,n:word):word; 
var carpim,i:word; 
begin 
carpim:=1; 
for i:=1 to n do 
begin 
carpim:=carpim*m; 
end; 
Us:=carpim; 
end; 
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begin clrscr;writeln('      2'' nin KUVVETLER İ'); 
             writeln('      =================='); 
for i:=0 to 10 do begin 
writeln(2,' nin ',i,'. kuvveti = ',Us(2,i),''' dir. '); 
end;end. 

 
Program (013): 
Girilen iki sayının toplamını bulduran programı, Fu nction  
kullanmadan, yaziniz. 
 

Çözüm (013):  
uses crt; 
var x,y,toplam:real; 
begin clrscr;write(' İlk sayıyı giriniz    :');readln(x); 
             write(' İkincl sayıyı giriniz :');readln(y); 
write(x,' + ',y,' = ',x+y,' dir.');end. 

 
Not: 
 Program çalı ştırıldı ğında, sonuç bilimsel formda 
verilir.Genellikle, bu görünüm istenmez. Şayet, sayıların 
bildi ğimiz formda normal görüntülenmesini istiyorsak, 
sayı:sayıl:sayı2;  biçimini tercih etmeliyiz.Burada sayı  
deği şkeninin de ğerinin tam kısmı sayıl haneli, ondalık 
kısmı ise sayı2 haneli olarak yazılır. 
  Yukarıdaki programı yeni şekliyle a şağıdaki gibi 
yazarsak, daha düzenli bir sonuçla kar şıla şırız. 
 

uses crt; 
var x,y,toplam:real; 
begin clrscr;write(' İlk sayıyı giriniz    :');readln(x); 
             write(' İkincl sayıyı giriniz :');readln(y); 
write(x:3:3,' + ',y:3:3,' = ',x+y:3:3,' dir.');end.  

 
Program (014): 
Girilen iki sayının toplamını bulduran programı, fu nction 
kullanarak yazalım . 
 

Çözüm ( 014 ): 
uses crt; 
var x,y:real; 
 
function toplam(x,y:real):real; 
begin toplam:=x+y;end; 
begin clrscr;write(' İlk sayıyı giriniz    :');readln(x); 
             write(' İkincl sayıyı giriniz :');readln(y); 
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write(x:3:3,' + ',y:3:3,' = ',toplam(x,y):3:3,'dir. '); 
end.  

 
Program (015): 
Program (014) deki toplam(x,y); fonksiyonuna benzer  
olarak carpim(x,y) ; fonksiyonu tanımlayınız.Sonra bunu 
kullanarak, çarpım tablosunu  olu şturunuz. 
 

Çözüm ( 015 ): 
program carpimtablosu; 
uses crt; 
var x,y:word; 
 
function carpim(x,y:word):word; 
begin carpim:=x*y;end; 
 
begin clrscr;writeln('   Ç a r p ı m    C e t v e l  i'); 
writeln;gotoxy(6,3); 
for x:=1 to 10 do begin write(x:5);end;writeln; 
for x:=1 to 10 do begin write(' ═════════');end;writeln; 
for x:=1 to 12 do begin gotoxy(5,x+2);write(' ║');end; 
for x:=1 to 10 do begin gotoxy(2,x+4);write(x);end;  
 
for x:=1 to 10 do begin gotoxy(6,x+4); 
for y:=1 to 10 do begin 
write(carpim(x,y):5);end;end;readln;end. 

 
KARAR VERME, DALLANMA DEYİMLERİ VE ŞARTSIZ SAPMA : 
 
  Bazı durumlarda, birden çok seçenek varsa, belli bir 
şarta göre karar verilip, dallanma gerekebilir. 
  Dallanma deyimlerini genel olarak ikiye ayırmak 
mümkündür . If-Then ve Case-Of deyimi . Bunlardan ba şka , 
programın akı şını bazen, şartsız olarak belli bir bölüme 
saptırmak isteyebiliriz.Bunu label  denen bir etiket 
yardımıyla yaparız.Programı tanımlanan etikete  goto  
komutuyla yönlendirebiliriz.Goto komutuyla yapılan 
yönlendirmeye şartsız sapma  denir. 
  Şimdi bu deyimleri sırasıyla inceleyelim. 
 
a) IF-THEN DEY İMİ: 
 
Amaç:  Bir programda, programın icrası sırasında, bir 
” şartlı önerme"nin ”gerçekle şmesi" ve "gerçekle şmemesi" 
durumunda, hangi i şlemlerin yapılması gerekti ğine karar 
vermek. 
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Yazılımı : 
If < şartlı önerme> then <komut>;  veya 
 
If < şartlı önerme> then <komutl> else <komut2>;  veya 
 
If < şartlı önerme> then begin <komutlarl> end  
   else begin <komutlar2> end;  veya 
 
If < şartlı önermel> then <komutl>  
   else  
   if < şartlı önerme2> then <komut2>  
   else  
   ...  
biçiminde kullanılabilir. 
 
Örnekler:  
1) if x>0 then write('Sayı Pozitif') else  
write('Sayı Pozitif de ğil'); 
 
2) if x>0 then write('Sayi Pozitif') else 
if x<0 then write('Sayı Negatif’) else write('Sayı 
Sıfır'); 
 
3) if (yas<15) and (yas>O) then write('Daha çocuksu n!') 
else 
if (yas>=15) and (yas<40) then write('Delikanlısın! ’) 
else 
if (yas>=40) and (yas<60) then write(’Olgun birisin iz!) 
else write(' İhtiyarlamı şsınız!’); 
 
4) if sor=’1’ then kayit  
else 
if sor=’2’ then degisiklik  
else 
if sor=’3’ then silme 
else  
if sor=’4’ then cikis  
else  
goto yenidensor; 
 
5) if tercih=1 then  
begin 
writeln(’Adı ......: ’,adi);  
writeln(’Soyadı ...: ’,soyadi); 
writeln(’Telefonu .:’,tel);end; 
else if tercih=2 then begin 
write(’Adı ......: ’);readln(adi);  
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write(’Soyadı ...: ’);readln(soyadi); 
write(’Telefonu .:’);readln(tel);end; 
 
b) CASE-OF DEY İMİ: 
Amaç:  Bir de ği şkenin, birden fazla de ğerlerle 
kar şıla ştırmasını yaparak, her bir de ğere kar şılık 
yapılması gereken i şlemlere dallandırmak. 
 
Kullanımı: 
Case  <de ği şken> of 
<değer_1>:<1. İşlem>; 
<değer_2>:<2. İşlem>; 
<değer_3>:<3. İşlem>; 
... 
<değer_n>:<n. İşlem>; 
else 
[begin] < İşlemler>; [end;] 
end; 
 
Örnekler: 
1) 
case sayi of  
1 :writeln(’Hava güzel gezebilirsin’); 
2 :writeln(’ İşe gitme zamanı’) 
3,4       :writeln(’Hava ya ğı şlı, yat uyu!); 
5..7      :writeln(’Televizyon seyredebilirsin’); 
else 
writeln(’Lütfen (1-7) arası bir sayı giriniz!’); 
end; 
 
2)  
Case yas of 
0..15  :writeln(’Çocuksunuz!);  
16..40 :writeln(’Gençsiniz!’); 
41..60 :writeln(’Olgunsunuz’); 
61..100:writeln(’ İhtiyarlamı şsınız'); 
else 
writeln(’Lüftfen (0-100) arası bir sayı giriniz!’); end; 
 
3) Case sor of  
'1':kayit; 
'2’:degisiklik; 
’3':silme; 
’4':cikis; 
else 
begin clrscr;gotoxy(5,10);write(’Lütfen (1 ile 4 ar asında  
bir tamsayı giriniz:');end;end; 
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c) ŞARTSIZ SAPMA VE GOTO KOMUTU: 
 
Goto komutu ile, şartsız olarak programın akı şını, 
belirli bir noktaya saptırabiliriz.Bu noktayı önced en 
i şaretlemek (etiketlemek) gerekir ki, bunu label  
kelimesiyle yaparız. 
 
LABEL DEYİMİ: 
  Yapısal olmayan sapmalarda, goto  komutu ile beraber 
kullanılır. 
  Goto komutunun kullanılabilmesi için öncelikle, 
programda sapma yapılacak yerin bir etiketle belirt ilmesi 
gerekir. İşte bunu programımızın ba şında, var  de ği şken 
tanımlamalarının ardından tanımlanır.  
 
GOTO KOMUTU: 
Amaç:    
Programın akı şını, label deyimi ile etiketlenmi ş bölüme 
saptırmak. 
 
Kullanımı: 
goto <etiket>; 
 
Örneğin; 
... 
var sat,sut,x,y:word; 
label basla,devam,son; 
... 
begin clrscr; 
devam: 
... 
gotoxy(5,23);write(’devam edecek misiniz? (E/H)’); 
readln(sor); if (sor=’E’) or (sor=’e’) then goto de vam; 
else goto son;  
... 
son:clrscr;gotoxy(30,11);write(' İyi günler...’);end. 
 
gibi olabilir. 
 
Program (016): 
0 ile 100 arasında girilen bir puanın harfle 
değerlendirmesini, a şağıdaki çizelgeye göre bulup, sonucu 
ekrana yazdıran bir programı If-Then-Else   deyimi 
kulanarak yazalım. 
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Puan Harfli De ğeri  
 0 – 44 E 
45 – 54  D 
55 – 69 C 
70 – 84 B 
85 – 100 A 

 
ÇÖzüm (016): 

    uses crt; 
     var puan:word; 
     begin 
     clrscr;write('Puanı giriniz :');readln(puan); 
     write(puan,' nin harf de ğeri => '); 
    if (puan>=0) and (puan<45) then write('E') 
    else 
    if (puan>=45) and (puan<55) then write('D') 
    else 
    if (puan>=55) and (puan<70) then write('C') 
    else 
    if (puan>=70) and (puan<85) then write('B') 
    else write('A'); 
    write(' dir.'); 
    end. 

 
Program (017): 
Yukarıdaki programı, Case-Of  deyimi ile yazalım. 
 
Çözüm (017):  

    uses crt; 
     var puan:word; 
     begin 
     clrscr;write('Puan � giriniz :');readln(puan); 
     write(puan,' nin harf de§eri => '); 
     case puan of 
      0..44 :write('E'); 
     45..54 :write('D'); 
     55..69 :write('C'); 
     70..84 :write('B'); 
     85..100:write('A'); 
    end; 
    write(' dir.');end.  

 
Program (018): 
Ekrandan girilen reel sayılarla ilgili olarak a şağıdaki 
i şlemleri yapan bir programı goto  deyimi kullanarak 
yazalım. 
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a) Negatif ve pozitif sayıların sayısını ve toplamı nı 
hesaplasın, 
 
b) 0 sayısı girildi ğinde, negatif ve pozitif sayıların 
toplamını ve kaçar tane oldu ğunu yazsın. 
 
Çözüm (018): 

    uses crt; 
     var x,netop,potop:real; 
         nesay,posay  :integer; 
     Label devam,pozitifislem,negatifislem,sifirisl em; 
    begin 
    clrscr; 
    devam: 
    write('Sayıyı giriniz :');readln(x); 
    if x<0 then goto negatifislem; 
    if x>0 then goto pozitifislem; 
    if x=0 then goto sifirislem; 
 
    negatifislem: 
    netop:=netop+x;nesay:=nesay+1;goto devam; 
 
    pozitifislem: 
    potop:=potop+x;posay:=posay+1;goto devam; 
 
    sifirislem: 
    clrscr; 
    writeln(nesay,' tane negatif sayının toplamı',   
    netop:3:2, ' dir.'); 
    writeln(posay,' tane pozitif sayının toplamı ',     
    potop:3:2,' dir.'); 
    end. 

 
Program (019): 
Ekrandan, klavye yardımıyla girilen bir karakter, A ..Z 
arasında ise, "Büyük harf girdiniz!", a..z arasında  ise 
"Küçük harf girdiniz!", 0..9 arası bir rakam ise, ” Rakam 
girdiniz", hiç biri de ğilse "Hatalı giri ş yaptınız!" 
mesajlarını ekrana yazdıran bir programı, case-of  
deyimiyle yazalım. 
 
Çözüm (019): 

    uses crt; 
     var ch:char; 
     begin clrscr; 
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    writeln('Bir harf veya rakam giriniz! ');ch:=re adkey; 
     case ch of 
     'A'..'Z':write('Büyük harf girdiniz!'); 
    'a'..'z':write('Küçük harf girdiniz!'); 
    '0'..'9':write('Rakam girdiniz!'); 
    else write('Hatalı giri ş yaptınız!'); 
    end; 
    end. 

 
Program (020): 
Girilen bir reel sayının i şaretini inceleyip, sıfırdan 
büyükse "Pozitif" sıfırdan küçükse ”Negatif”, sıfır sa 
"Sıfır” yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (020): 

    uses crt; 
     var x:real; 
     begin clrscr;write('Sayıyı giriniz : ');readln (x);         
    write('Sayınız '); 
     if x<0 then write('Negatif') else 
     if x=0 Then write('Sıfır') else write('Pozitif ');end. 

 
Program (021): 
Toplam(x,y), Fark(x,y), Carpim(x,y), Bolum(x,y) 
fonksiyonlarını tanımlayarak, girilen iki sayı ile 
istenen i şlemi yaptıran bir program yazalım. 
 
Not:  
 Programda önce i şlemi seçmek için, bir seçenek menüsü 
olacak. 
 
Çözüm (021): 

    Program dortislem; 
     uses crt; 
     var x,y:real; 
         i,j,tercih:word; 
     function toplam(x,y:real):real; 
     begin toplam:=x+y;end; 
  
     function fark(x,y:real):real; 
     begin fark:=x-y;end; 
  
     function carpim(x,y:real):real; 
    begin carpim:=x*y;end; 
 
    function bolum(x,y:real):real; 
    begin bolum:=x/y;end; 
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 procedure Ciftcizgicerceve; 
 begin 
 gotoxy(1,1);write(' ╔');for i:=2 to 79 do  
 begin  write(' ═');end;write(' ╗'); 
 for i:=2 to 23 do begin 
 write(' ║');for j:=2 to 79 do begin write(' ’);end;   
 write(' ║');end; 
 gotoxy(1,24);write(' ╚'); 
 for i:=2 to 79 do begin write(' ═');end; 
 write(' ╝');end; 
 
     procedure menu; 
     begin gotoxy(5,4);write('Toplama      [1]'); 
           gotoxy(5,5);write('Çıkarma      [2]'); 
           gotoxy(5,6);write('Çarpma       [3]'); 
           gotoxy(5,7);write('Bölme        [4]'); 
           gotoxy(5,8);write('Çıkı ş        [5]'); 
           gotoxy(5,9);write(' ════════════════'); 
           gotoxy(5,10);write('Tercihiniz   [ ]'); 
           gotoxy(19,10);readln(tercih);end; 
 
    procedure sayilarial; 
    begin gotoxy(5,4);write(' İlk sayı    :');readln(x); 
          gotoxy(5,5);write(' İkinci sayı :');readln(y);end; 
 
    begin clrscr;Ciftcizgicerceve(2,3,23,11);menu;c lrscr; 
    if tercih=5 then begin 
clrscr;ciftcizgicerceve(18,11,40,13); 
    gotoxy(22,12);write(' İyi Günler...!');exit;end; 
    ciftcizgicerceve(2,3,37,8);sayilarial; 
    gotoxy(3,6);write(' ════════════════════════════════'); 
    gotoxy(4,7); 
    if tercih=1 then begin write(x:3:3,' + ',y:3:3, ' = 
',toplam(x,y):3:3);end; 
    if tercih=2 then begin write(x:3:3,' - ',y:3:3, ' = 
',fark(x,y):3:3);end; 
    if tercih=3 then begin write(x:3:3,' x ',y:3:3, ' = 
',carpim(x,y):3:3);end; 
    if tercih=4 then begin write(x:3:3,' : ',y:3:3, ' = 
',bolum(x,y):3:3);end;end. 

 
Program (022): 
Reel katsayılı ax²+bx+c=0 ikinci derece derece 
denkleminin, a,b,c katsayılarını ekrandan girerek, 
köklerini ara ştırıp kökler iki taneyse, xl=..., x2=... 
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şeklinde, bir kök varsa xl=x2=... şeklinde, kök yoksa 
"Kökler sanal" şeklinde yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (022) 

    Program ikinciderecedenklem; 
    uses crt; 
    var a,b,c,delta,x1,x2:real; 
 
    procedure katsayilarial; 
    begin 
    writeln(' İkinci derece, ax²+bx+c=0 denkleminin'); 
    writeln('a, b, c katsayılarını giriniz ...    ' ); 
    writeln(' ═════════════════════════════════════'); 
              
    gotoxy(1,4); write('a=');read(a); 
    gotoxy(13,4);write('b=');read(b); 
    gotoxy(25,4);write('c=');read(c); 
    writeln;end; 
  
    Procedure deltayihesapla; 
    begin 
    delta:=b*b-4*a*c;end; 
  
    procedure kararverveyaz; 
    begin if delta>0 then begin x1:=(-b-sqrt(delta) )/(2*a); 
    x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a); 
    write('x1=',x1:3:3,'   ','x2=',x2:3:3); 
    exit;end else if delta=0 then begin  
    x1:=-  b/(2*a);write('x1=x2=',x1); 
    exit;end else write('Kökler Sanal');end; 
 
    begin clrscr;   
    katsayilarial;deltayihesapla;kararverveyaz;end.  

 
LENGTH: 
Amaç: Bir stringin uzunlu ğunu (karakter sayısını) vermek.  
 
Kullanımı: 
Length(<String>); veya length(<String de ği şkeni>); 
 
Örnekler: 
1) 
write(Length('Egenin incisi, İZMİR'));  komutu sonucu 
ekranda, cümlenin (içindeki bo şluklar dahil) uzunlu ğu 
olan 20 de ğeri görülür. 
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2) 
... 
kelime:='Bu bir kelimedir.'; 
for i:=1 to length(kelime) do begin 
write('*’);end; 
... 
  Yukarıdaki program parçasının çalı şması sonucu, ekranda 
yanyana 17 tane * görülür. 
 
COPY: 
Amaç: Bir string ifadeden, belirli bir pozisyondan 
itibaren istenen sayıda karakter ayırmak. 
 
Kullanımı: 
Copy(st,ilk,uzunluk);  st  adlı stringten ilk.  karakterden 
itibaren, uzunluk  sayısı kadar karakter ayırır. 
 
Örnekler:   
 
1) 
write(Copy (’NAZ İIL İ’,3,3));  konmutunun sonucunda, 
ekranda ZİL kelimesi görülür. 
 
2)  
...  
k1:=’SABUN';k2:=’KAR’; 
k3:=copy(k1,3,2)+copy(k2,3,1)+copy(k1,1,2); 
write(k3,’ Marmara bölgesinin önemli bir ilidir.’);  
...  
  Yukarıdaki program parçasının çalı şması sonucu, k3 
deği şkeninin de ğeri, BURSA olur ve ekranda; ” BURSA 
Marmara bölgesinin önemli bir ilidir.”  cümlesi görülür. 
 
Program (023): 
” İzmir Fen Lisesi” cümlesinin, birinci satıra ilk 
harfini, ikinci satıra ilk iki harfini, üçüncü satı ra ilk 
üç harfini, ... yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (023): 

    uses crt; 
    var mesaj:string; 
        i:word; 
  
    begin clrscr; 
    mesaj:=' İzmir Fen Lisesi'; 
    for i:=1 to length(mesaj) do  
    begin  writeln(copy(mesaj ,1,i)); end;end. 
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CHR: 
Amaç: Bir kod  de ğerine kar şılık gelen  ASCII  karakter 
kar şılı ğını vermek.  
 
Kullanımı: 
Chr(n);   
 
Not: 
 Klavyede bulunan yakla şık 105 civarındaki her bir tu şa 
bir karakter  veya bir atanmı ştır.Örne ğin A, B,C,... 
harfleri gibi, +,-,*,?,^,(,),... sembolleri gibi.Ay rıca 
klavyede bulunmayan karakterler de vardır.Örne ğin 
â,°,²,... gibi. İşte klavyede bulunan veya bulunmayan 255 
tane karakter vardır ki, bu karakterlerin her birin e bir 
kod  numarası verilmi ştir.Bu kod numaraları 0-255  
arasındadır.Bu kodlama i şlemi bir standarda 
bağlanmı ştır.Bu standarda ASCII  standardı denir.Ancak bu 
standarda göre, kod numarası 0-31  arası olan karakterlere 
kontrol karakterleri  denir.Örne ğin, 8 kod numaralı 
karakter back space  (geri silme) görevini, 13  numaralı 
karakter (Enter)  tu şunun görevini yapar.Bir karakteri 
ekrana bastırabilmek ya da görevini yaptırabilmek i çin, 
kavyedeki alt  tu şu basılı iken ilgili karakterin kod 
numarası (klavyedeki sa ğ tarafta bulunan rakamlar 
yardımıyla) yazılırsa ekranda ilgili karakteri 
görebiliriz. 
 
Örneğin,  alt tu şu ile beraber sa ğ taraftaki rakamlar 
yardımıyla 65 yazıp parma ğımızı kaldırdı ğımızda ekranda A 
harfini, 97 yazdı ğımızda a harfini, 131 yazdı ğımızda â 
harfini, 248 yazdı ğımızda ° karakterini, 253 yazdı ğımızda 
² karakterini, 8 yazdı ğımızda kürsörün solundaki ilk 
karakterin silindi ğini (back space tu şunun görevi), 13 
yazdı ğımızda kürsörün bir alt satırın ba şına gitti ğini 
(Enter tu şunun görevi),... görürüz. 
  
Örnek: 
write(Chr(65));  komutu ile ekrana ASCII kod numarası 65 
alan, A harfi yazılır.  
 
ORD: 
Amaç: Bir karaktere kar şılık gelen ASCII kod  de ğerini 
vermek.  
 
Kullanımı: 
Ord(<Karakter>); 
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Örnek : 
write(Ord(’A’));  komutu ile ekrana A harfinin ASCII kod 
numarası  olan, 65  de ğeri yazılır. 
 
 
Program (024): 
ASCII kodu 32 ile 255 arasında olan tüm karakterler i, kod 
numarası ile beraber, ekrana listeleyen programı, 
yazalım. 
 
Çözüm (024): 

    Program Karakterkodlari; 
    uses crt; 
    var i:word; 
 
    begi  clrscr; 
writeln(' K  a   r  a  k  t  e  r    K  o  d  l  a  r  ı'); 
writeln(' ══════════════════════════════════════════════'); 
    for i:=32 to 255 do  
begin write(i,'=',chr(i),' ');end;end. 

 
Program (025): 
A harfinden T harfine kadar olan karakterlerin, ASC II kod 
numaralarını ekrana yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (025): 

    uses crt; 
    var x:char; 
    begin 
    clrscr; 
 
    for x:='A' to 'T' do begin 
    writeln(x,' in ASCII kod numarası => ',ord(x),'  tir.');   
    end;end. 

 
DELAY: 
Amaç: Programın akı şını geciktirmek.  
 
Kullanımı: 
Delay(n);  Programın akı şını n milisaniye, geciktirir.  
 
SOUND: 
Amaç: Bilgisayarın hoparlöründen ses çıkarmak.  
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Kullanımı: 
Sound(n) ; Bilgisayarın hoparlöründen n hertz’lik ses 
çıkmasını sa ğlar.  
 
NOSOUND: 
Amaç: Bilgisayarın hoparlöründen çıkan sesi durdurmak.  
 
Kullanımı: 
Nosound; 
 
Program (026): 
Aşağıdaki programın çalı ştırılması sonucu, ne olur? 
 
uses crt; 
var stl,st2,st3,x:string;  
i:word; 
begin x:=’Hasan KOKMAZ';clrscr;gotoxy(25,11);  
for i:=1 to length(x) do  
begin write(copy(x,i,i));delay(50);sound(200*i);end ; 
nosound;end. 
 
Cevap (026): 
11. satır, 25. sütundan itibaren, ekrana "Hasan KOR KMAZ’ 
yazısını, birer karakter artarak ekrana, sesli  olarak 
yazar. 
 
DELETE:  
Amaç: Bir stringden, karakterler silmeye yarar.  
 
Kullanımı: 
Delete(st,ilk,n);  st  stringinden, ilk.  karakterden 
itibaren n tane siler ve st de ği şkenine atar . 
 
Program (027): 
Aşağıdaki programın, çalı ştırılması durumunda ekranda ne 
görünür? 

     uses crt; 
     var mesaj:string; 
     begin mesaj:=' İzmir FEN Liseliler';clrscr; 
     delete(mesaj,6,9);gotoxy(25,11);write(mesaj);e nd. 

 
Cevap (027): 
Temiz ekranda, 11. satır, 25. sütundan itibaren, 
" İzmirliler" yazısı görülür. 
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INSERT: 
Amaç: Bir stringe, stringin belli bir konumundan itibaren  
araya karakterler girme yarar. 
 
Kullanımı:   
Insert(stl,st2,ilk);  st2  stringine, ilk.  karakterden 
itibaren, araya st1  karakterini  girmeye yarar. 
 
Program (028): 
Aşağıdaki programın, çalı ştırılması durumunda ekranda ne 
görünür? 

  
    uses crt; 
    var mesaj1,mesaj2:string; 
  
    begin mesaj1:='Ben çok seviyorum...!';   
    mesaj2:='Türkiye''mi ';clrscr;      
    insert(mesaj2,mesaj1,5);gotoxy(25,11);write(mes aj1);   
    end. 

 
Cevap (028): 
Temiz ekranda, 11. satır, 25. sütundan itibaren,  
’Ben Türkiye'mi çok seviyorum...!’ , yazısı görülür. 
 
TEXTBACKGROUND: 
Amaç: Text (yazı) ekranının, zemin rengini beliremek. 
 
Kullanımı:   
Textbackground(renk);  ekranın zemin rengini, renk  
renginde yapar. 
 
Bu renkler 8 tane olup, adları ve kodları şunlardır: 
 

Renk Adı Renk kodu Türkçe kar ş. 
Black 0 Siyah 
Blue 1 Mavi 
Green 2 Ye şil 
Cyan 3 Turkuaz 
Red 4 Kırmızı 
Magenta 5 Mor 
Brown 6 Kahverengi 
LightGray 7 Açık gri 

 
TEXTCOLOR:  
Amaç:   
Text ekranında, yazı (karakter) rengini belirlemek.   
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Kullanımı: 
Textcolor(renk) ; ekrana yazdırılacak olan yazı rengini, 
renk   renginde yapar. 
 
Programlarımızda kullanabilece ğimiz yazı renkleri ve 
kodları a şağıdaki listede verilmi ştir. 
 

Renk Adı Renk kodu Türkçe kar ş. 
Black 0 Siyah 
Blue 1 Mavi 
Green 2 Ye şil 
Cyan 3 Turkuaz 
Red 4 Kırmızı 
Magenta 5 Mor 
Brown 6 Kahverengi 
LightGray 7 Açık gri 
DarkGray 8 Koyu gri 
LightBlue 9 Açık mavi 
LightGreen 10 Açık ye şil 
LightCyan 11 Açık turkuaz 
LightRed 12 Açık kırmızı 
LightMagenta 13 Açık mor 
Yellow 14 Sarı 
White 15 Beyaz 

 
 
Not  
1) Renkleri kullanırken, ister renk adını,  istersek renk 
kodunu  yazabiliriz.Örne ğin, textcolor(yellow);  ile 
textcolor(14);  aynı sonucu verir. 
 
2) İlk sekiz  renk, ekran zemin rengini  belirlemeye, tümü  
ise yazı (text)  rengini belirleaneye yarar. 
 
3) Yazılacak yazının  rengiyle beraber yanıp sönmes ini 
yani fla ş yapmasını istersek, renk koduna ilave olarak + 
blink  yazılmalıdır. 
 
Örneğin,  'Dikkat!’ kelimesini, kırmızı  renkli olarak 
yanıp sönmesini  istersek, program parçasını a şağıdaki 
gibi yazabiliriz. 
 
...  
textcolor(red+blink);write('Dikkat!’); 
... 
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Program (029): 
Mavi zeminde, sarı renkili olarak, 12. Satır, 30. 
Kolondan itibaren, ” İyi Günler..! ”mesajını yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (029): 

    uses crt; 
    begin textbackground(blue);clrscr;textcolor(yel low);       
    gotoxy(30,12); 
    write(' İyi günler ...');end. 

 
WINDOW:  
Amaç:  Text ekranında, pencere açmak. 
 
Kullanımı:  
window(xl,y1,x2,y2);  text (yazı) ekranında sol üst 
köşesi(x1,y1) sa ğ alt kö şesi (x2,y2) olan pencere  
açılır.Artık bundan sonra kullanılan komutlar bu pencere  
içinde geçerli olur. 
 
  Örne ğin; window(5,5,15,10); komutundan sonra  clrscr;  
komutunu uygularsak sadece tanımlanan pencere içind eki 
bilgiler silinir.Tekrar tüm ekranı kullanmak istese k 
window(1,1,80,25); komutunu uygulamalıyız. 
 
Program (030): 
Ekranda ilk 8 rengi kullanarak, 4 birim eninde ve 1 0 
birim boyunda boyalı pencereleri gösteren bir progr am 
yazalım. 
 
Çözüm (030): 

    Program Renkler; 
    uses crt; 
    var i:word; 
    begin textbackground(black);clrscr; 
    for i:=0 to 7 do begin    
    window(4*i+1,1,4*i+5,10);textbackground(i); 
    clrscr;end;end. 

 
Program (031): 
Siyah zeninli ekranın ortasında, 30 birim uzunluk v e l0 
birim yüksekli ğindeki açık mavi zeminli pencerenin 
ortasına, " İyi Günler ...!" yazısını sarı renkli olarak 
yazdıran bir program yazalım. 
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Çözüm (031): 
    uses crt; 
    begin textbackground(black);clrscr;window(25,7, 55,17); 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    gotoxy(8,6);write(' İyi Günler ...!');end. 

 
MOD: 
Amaç:   Bir tam sayının, istenen mod'a göre de ğerini 
bulmak.Yani bir tam sayının bir tam sayıya bölümünd en 
elde edilen kalanı  bulmak. 
 
Örneğin; 19 sayısının 5 e bölümünden elde edilen kalan 4 
tür.Bunu matematikte 19 ≡≡≡≡ 4 mod(5) biçiminde yazarız.Bu 
matematiksel ifadeyi sözel olarak söylemek gerekirs e; "19 
un 5 moduna göre de ğeri 4 tür"  denir. 
   
 
Kullanımı: 
m mod n  m tam sayısının n moduna göre de ğerini 
bulur.Bulunan bu de ğeri bir x de ği şkenine atamak 
istersek, x:=m mod n;  komutunu yazmalıyız. 
 
Örneğin; x:=1919 mod(20);  komutu ile 1919  20 ye bölünür 
ve elde edilen 19 kalanı x de ği şkenine atanır ve böylece 
x de ği şkeninin son de ğeri 19 olur. 
 
Program (032): 
Siyah zeminde, "RENGARENK" kelimesinin harflerini, (siyah 
hariç) 15 rengi kullanarak, her bir harf de ği şik renkte 
olmak üzere, tüm ekranı doldurana kadar ynzdıran bi r 
program yazalım. 
 
Çözüm (032): 

    Program Rengarenk; 
    uses crt; 
    var i,renk,konum:word; 
  
    begin textbackground(black);clrscr; 
    for i:=1 to 80*25 do begin renk:=(i mod 15)+1; 
    konum:=(i mod 10)+1;       
    textcolor(renk);write(copy('RENGARENK!',konum,1 )); 
    end;end. 

 
INSLINE: 
Amaç: Kürsörün bulndu ğu satıra, bir aatır ilave ederek, 
alttaki satırları birer kez a şağı kaydırmak. 
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Kullanımı: 
Insline; 
 
DELLINE: 
Amaç: Kürsörün bulundu ğu satırı silerek, alttaki 
satırları birer kez yukarı çekmek. 
 
Kullanımı: 
delline; 
 
CLREOL: 
Amaç: Kürsörün bulundu ğu yerden itibaren, sa ğındaki 
karakterlerin tümünü silmek. 
 
Kullanımı: 
clreol; 
 
Program (033): 
Sol üst kö şe koordinatı (5,5) ve sa ğ alt kö şe koordinatı 
(45,15) olan, gri zemin renkli, çerçevesi kırmızı o lan 
aktif ekranda, mavi renkli karakterlerle, 4. satırd a 
" İzmir", 5. satırda "Ege'nin", 6. satırda "incisidir"  
yazılıdır.Bir tu şa basıldı ğında, 6. satır 7. satıra 
kayacak ve 6. satıra, "ve Türkiye'nin" yazısını ekr ana, 
sarı renkli olarak yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (033): 

    uses crt; 
    begin textbackground(black);clrscr;window(4,4,4 6,16); 
    textbackground(red);clrscr;window(5,5,45,15); 
    textbackground(lightgray);clrscr;textcolor(blue ); 
    gotoxy(5,4);write(' İzmir'); 
    gotoxy(5,5);write('Ege''nin'); 
    gotoxy(5,6);write('incisidir.');readln; 
    gotoxy(5,6);insline; 
    textcolor(yellow);write('ve Türkiye''nin');end.  

 
 
Program (034): 
Sol üst kö şe koordinatı (5,5) ve sa ğ alt kö şe koordinatı 
(45,15) olan, gri zemin renkli, çerçevesi kırmızı o lan 
aktif ekranda, mavi renkli karakterlerle, 4. satırd a 
"Turbo Pascal 7.0", 5. satırda "zevkli", 6. satırda  "ve 
yapısal", 7. satırda "bir programlama dilidir." 
yazılıdır.Bir tu şa basıldı ğında, 6. satır silinerek 
alttaki satırlar birer kez yukarı kayacak bir progr am 
yazalım. 
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Çözüm (034): 

    uses crt; 
    begin textbackground(black);clrscr;window(4,4,4 6,16); 
    textbackground(red);clrscr;window(5,5,45,15); 
    textbackground(lightgray);clrscr;textcolor(blue ); 
    gotoxy(5,4);write('Turbo Pascal 7.0');       
    gotoxy(5,5);write('zevkli'); 
    gotoxy(5,6);write('ve yapısal'); 
    gotoxy(5,7);write('bir programlama dilidir.'); 
    readln;gotoxy(5,6);delline;end. 

 
Program (035): 
Ekranın 11. satır, 30. sütunundan itibaren "Hasan 
KORKMAZ" yazılıdır. Bir tu şa basıldı ğında, "KORKMAZ" 
kelimesini silen bir program yazalım. 
 
Çözüm (035): 

    uses crt; 
    begin  clrscr; 
    gotoxy(30,11);write('Hasan KORKMAZ');readln; 
    gotoxy(35,11);clreol;end. 

 
WHEREX: 
Amaç:  Kürsörürün bulundu ğu sütun numarasını vermek. 
 
Kullanımı:   
wherex; 
 
WHEREY: 
Amaç:  Kürsörürün bulundu ğu satır numarasını vermek. 
 
Kullanımı:   
wherey; 
 
Program (036): 
Kürsörün bulundu ğu satır ve sütunu, sa ğ üst kö şede 
görüntüleyen bir program yazalım. 
 
Çözüm (036): 

    uses crt; 
    var sat,sut:byte; 
    begin sat:=wherey;sut:=wherex; 
    gotoxy(60,1);write('Kürsör en son'); 
    gotoxy(60,2);write(sat,'. satır'); 
    gotoxy(60,3);write(sut,'. sütunda idi');end. 
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RANDOMIZE: 
Amaç:  Rastgele sayı üreticisini, sıfırlar.Rastgele 
sayılar ile ilgili bir program yapmak için, program ın 
başında bu komut kullanılmalıdır. 
 
Kullanımı:   
randomize;   
 
RANDOM: 
Amaç: Bilgisayarın rastgele sayı üretmesini sa ğlar.  
 
Kullanımı: 
random(sayi);  bilgisayar, sayi , sayısal de ğerine 
kar şılık, rastgele bir de ğer üretir. Şayet sayi , word 
değerinde ise, sonuç 0 ile sayi de ğeri arasında ve word 
tipinde bir sayı, şayet sayi real tipinde ise üretilen 
değer de 0 ile sayi arasında, real tipinde olur. 
 
Program (037): 
Basit bir oyun programına ne dersiniz?.Adı "Yıldızın 
yerini tahmin etme oyunu"  olsun. Şöyle oynayalım; 
bilgisayar ekranda rastgele bir yere * koysun ve bi ze * 
karakterinin bulundu ğu, satır ve sütunu tahmin etmemizi 
istesin.Biz tahmininizi girelim, bilirsek 3 puan al alım, 
bilemezsek 1 puan kaybedelim.Her seferinde, ekranın  en 
altında "(T)aman mı, (D)evam mı?"  sorusu gelsin, D tu şuna 
basarsak oyun devam etsin, T tu şuna basarsak oyun sona 
ersin ve kaç puan aldı ğımızı bildirsin. 
 
Çözüm (037): 

    Program  YildizTahmini; 
    uses crt; 
    var sat,sut,x,y,tah1,tah2:word; 
         puan:integer; 
         sor:string[1]; 
  
    procedure aciklama; 
    begin  
    gotoxy(10,1); 
    write('YILDIZIN (*), YER İNİ TAHMİN ETME OYUNU ...!'); 
    gotoxy(10,2); 
    write(' ═══════════════════════════════════════════'); 
    gotoxy(10,3); 
    write('Bu oyunda, bilgisayar ekranda, rastgele bir'); 
    gotoxy(10,4); 
    write('yere * koyacak ve sizden bu * ın yerini    '); 
    gotoxy(10,5); 
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    write('tahmin etmenizi isteyecektir.Tahmininiz    '); 
    gotoxy(10,6); 
    write('do ğruysa, "Bravo, tam isabet...!" diyecek  '); 
    gotoxy(10,7); 
    write('ve puanınız 3 artacak, tahmininiz yanlı ş   '); 
    gotoxy(10,8); 
    write('ise "Karavana...!" diye yazacak ve puanı nız'); 
    gotoxy(10,9); 
    write('1 azalacak.Ekranda 25 satır ve 80 sütun ol-'); 
    gotoxy(10,10); 
    write('du ğunu unutmayın...                        '); 
    gotoxy(10,11); 
    write('           Haydi rastgele...               '); 
    gotoxy(10,24);write('Devam için   (Enter)');end ; 
    label devam; 
 
    begin   window(1,1,80,25);textbackground(0); 
    textcolor(white);clrscr;aciklama;readln; 
    devam: 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    randomize;        
    x:=random(25);y:=random(80);sat:=x;sut:=y; 
    if sat=0 then sat:=1; 
    if sut=0 then sut:=1; 
    gotoxy(sut,sat);write('*');window(60,1,80,7); 
    textbackground(red);clrscr;      
    window(61,2,79,6);textbackground(lightgray); 
    clrscr;textcolor(black); 
    gotoxy(1,1);write(' Tahmininiz?'); 
    gotoxy(1,2);write(' ═══════════'); 
    gotoxy(1,3);write(' Satır no: ');read(tah1); 
    gotoxy(1,4);write(' Sütun no: ');read(tah2); 
    gotoxy(5,5); 
    if (tah1=sat) and (tah2=sut) then  
    begin write('Tam isabet...!'); 
    puan:=puan+3;end else begin    
 
    write('Karavana...!');puan:=puan-1;end; 
    window(1,1,80,25); 
    gotoxy(5,24);write('(T)amam mı, (D)evam mı? [ ] '); 
    gotoxy(30,24);readln; 
    read(sor); if (sor='D') or (sor='d') then goto devam; 
    write('Puanınız ',puan,' dır. İyi günler...!'); 
    end. 
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Program (038): 
Yukarıdaki programın çalı şması esnasında, şayet ekrandaki 
* ın yeri, ekranın sa ğ üst kö şeye yakın bir yerdeyse, 
üzeri açık gri renkle boyandı ğı için * karakterini 
göremeyiz.Bu ise, programımızda bir eksikliktir.Bun u 
engellemenin  bir yolu, şayet sat de ğeri 8 den küçük ve 
sut de ğeri de 64 dan büyük olursa, * karakterini, açık 
gri zemin olu şumundan sonra yeniden ekrana 
bastırabiliriz.A şağıdaki programı inceleyerek bunun nasıl 
yapıldı ğını görebilirsiniz. 
 
Çözüm (038): 

    Program  YildizTahmini; 
     uses crt; 
     var sat,sut,x,y,tah1,tah2:word; 
         puan:integer; 
         sor:string[1]; 
  
    procedure aciklama; 
    begin  
    gotoxy(10,1); 
    write('YILDIZIN (*), YER İNİ TAHMİN ETME OYUNU ...!'); 
    gotoxy(10,2); 
    write(' ═══════════════════════════════════════════'); 
    gotoxy(10,3); 
    write('Bu oyunda, bilgisayar ekranda, rastgele bir'); 
    gotoxy(10,4); 
    write('yere * koyacak ve sizden bu * ın yerini    '); 
    gotoxy(10,5); 
    write('tahmin etmenizi isteyecektir.Tahmininiz    '); 
    gotoxy(10,6); 
    write('do ğruysa, "Bravo, tam isabet...!" diyecek  '); 
    gotoxy(10,7); 
    write('ve puanınız 3 artacak, tahmininiz yanlı ş   '); 
    gotoxy(10,8); 
    write('ise "Karavana...!" diye yazacak ve puanı nız'); 
    gotoxy(10,9); 
    write('1 azalacak.Ekranda 25 satır ve 80 sütun ol-'); 
    gotoxy(10,10); 
    write('du ğunu unutmayın...                        '); 
 
    gotoxy(10,11); 
    write('           Haydi rastgele...               '); 
    gotoxy(10,24);write('Devam için   (Enter)');end ; 
    label devam; 
  
    begin   window(1,1,80,25);textbackground(0); 
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    textcolor(white);clrscr;aciklama;readln; 
    devam: 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    randomize;        
    x:=random(25);y:=random(80);sat:=x;sut:=y; 
    if sat=0 then sat:=1; 
    if sut=0 then sut:=1; 
    gotoxy(sut,sat);write('*');window(60,1,80,7); 
    textbackground(red);clrscr;      
    window(61,2,79,6);textbackground(lightgray); 
    clrscr;textcolor(black); 
    gotoxy(1,1);write(' Tahmininiz?'); 
    gotoxy(1,2);write(' ═══════════'); 
    if (sat<8) and (sut>60) then begin  
    window(1,1,80,25);textcolor(yellow); 
    gotoxy(sut,sat);write('*');delay(1000);end; 
    window(61,2,79,6);  
    gotoxy(1,3);write(' Satır no: ');read(tah1); 
    gotoxy(1,4);write(' Sütun no: ');read(tah2); 
    gotoxy(5,5); 
    if (tah1=sat) and (tah2=sut) then  
    begin write('Tam isabet...!'); 
    puan:=puan+3;end else begin    
 
    write('Karavana...!');puan:=puan-1;end; 
    window(1,1,80,25); 
    gotoxy(5,24);write('(T)amam mı, (D)evam mı? [ ] '); 
    gotoxy(30,24);readln; 
    read(sor); if (sor='D') or (sor='d') then goto devam; 
    write('Puanınız ',puan,' dır. İyi günler...!'); 
    end. 

 
 
Program (039):   
Program çalı şırken, * ın yerini tahmin etmek biraz güç 
olabilir, bunu kolayla ştırabiliriz.Bunun için, 1. satıra 
her 5 birimde , 1. sütuna da her 5 birimde bir , 
karakteriyle i şaretleyebiliriz. Bunu a şağıdaki, programın 
son şeklinde görebilirsiniz. 
Çözüm (039): 

    Program  YildizTahmini; 
     uses crt; 
     var sat,sut,x,y,tah1,tah2:word; 
         puan:integer; 
         sor:string[1]; 
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    procedure aciklama; 
     begin  
    gotoxy(10,1); 
    write('YILDIZIN (*), YER İNİ TAHMİN ETME OYUNU ...!'); 
     gotoxy(10,2); 
    write(' ═══════════════════════════════════════════'); 
     gotoxy(10,3); 
    write('Bu oyunda, bilgisayar ekranda, rastgele bir'); 
     gotoxy(10,4); 
    write('yere * koyacak ve sizden bu * ın yerini    '); 
    gotoxy(10,5); 
    write('tahmin etmenizi isteyecektir.Tahmininiz    '); 
     gotoxy(10,6); 
    write('do ğruysa, "Bravo, tam isabet...!" diyecek  '); 
     gotoxy(10,7); 
    write('ve puanınız 3 artacak, tahmininiz yanlı ş   '); 
    gotoxy(10,8); 
    write('ise "Karavana...!" diye yazacak ve puanı nız'); 
     gotoxy(10,9); 
    write('1 azalacak.Ekranda 25 satır ve 80 sütun ol-'); 
     gotoxy(10,10); 
    write('du ğunu unutmayın...                        '); 
     gotoxy(10,11); 
    write('           Haydi rastgele...               '); 
     gotoxy(10,24);write('Devam için   (Enter)');en d; 
     label devam; 
  
    begin   window(1,1,80,25);textbackground(0); 
    textcolor(white);clrscr;aciklama;readln; 
     devam: 
     textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yel low); 
    randomize;        
    x:=random(25);y:=random(80);sat:=x;sut:=y; 
    if sat=0 then sat:=1; 
     if sut=0 then sut:=1; 
     gotoxy(sut,sat);write('*');window(60,1,80,7); 
    textbackground(red);clrscr;      
    window(61,2,79,6);textbackground(lightgray); 
    clrscr;textcolor(black); 
     gotoxy(1,1);write(' Tahmininiz?'); 
     gotoxy(1,2);write(' ═══════════'); 
     window(1,1,80,25);textcolor(yellow); 
    for i:=1 to 4 do begin gotoxy(1,5*i);write(' ');end; 
    for i:=1 to 16 do begin gotoxy(5*i,1);write(' ');end; 
    window(61,2,79,6);textcolor(black);  
    if (sat<8) and (sut>60) then begin  
    window(1,1,80,25);textcolor(yellow); 
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    gotoxy(sut,sat);write('*');delay(1000);end; 
    window(61,2,79,6);  
    gotoxy(1,3);write(' Satır no: ');read(tah1); 
    gotoxy(1,4);write(' Sütun no: ');read(tah2); 
    gotoxy(5,5); 
     if (tah1=sat) and (tah2=sut) then  
    begin write('Tam isabet...!'); 
     puan:=puan+3;end else begin    
 
    write('Karavana...!');puan:=puan-1;end; 
     window(1,1,80,25); 
    gotoxy(5,24);write('(T)amam mı, (D)evam mı? [ ] '); 
     gotoxy(30,24);readln; 
     read(sor); if (sor='D') or (sor='d') then goto  devam; 
     write('Puanınız ',puan,' dır. İyi günler...!'); 
     end. 

 
Program (040): 
Random komutuyla birçok güzel program 
yapllabilir.Bilhassa, bilmece, bulmaca gibi oyun 
programları. İşte ba şka bir oyun programı daha: 
 
SAYI BULUMACA PROGRAMI: 
Bilgisayarın rastgele tuttu ğu, 1 ile 100 arasındaki 
sayıyı bulmaya çalı şaca ğız.Bilgisayar tahminimizi 
soracak, girdi ğimiz tahmin bilgisayarın tuttu ğu sayıdan 
küçükse  " Büyültünüz ", büyükse  " Küçültünüz " 
yazacak.Sonuçta kaç defada bildi ğimizi ekrana yazdıran 
bir program yazalım. 
 
Çözüm (040): 

    uses crt; 
    var x,tahmin,say:word; 
 
    procedure aciklama; 
    begin window(1,1,22,10);textbackground(cyan); 
    clrscr;window(2,2,21,9); 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    writeln(' SAYI BULMACA OYUNU'); 
    writeln(' ══════════════════'); 
    writeln(' Bu oyun 1 ile 100 '); 
    writeln(' arasında tutulan  '); 
    writeln(' sayıyı bulma esa- '); 
    writeln(' sına dayanır.     '); 
    write(' Haydi kolay gelsin.');end; 
 
    procedure oyunpenceresi; 
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    begin window(24,12,49,21);textbackground(lightb lue); 
    clrscr;window(25,13,48,20);textbackground(cyan) ; 
    clrscr;textcolor(0);end; 
 
    procedure sayiyiuret; 
    begin randomize;x:=random(100);end; 
 
    procedure tahminal; 
    begin textcolor(15); 
    gotoxy(1,1);writeln(' 1 ile 100    arasında'); 
    writeln(' bir sayı tuttum, '); 
    writeln(' hadi bil bakalım:'); 
    writeln(' :'); 
    gotoxy(1,5);write(' Tahminin : ');read(tahmin);  
    if tahmin<x then begin  say:=say+1; 
    gotoxy(1,6);write(' Büyültünüz'); 
    end else if tahmin>x then begin   say:=say+1; 
    gotoxy(1,6);write(' Küçültünüz')end 
    else begin  
    gotoxy(1,7);write(' Tuttu ğum sayı ',x,' idi'); 
    gotoxy(1,8);write(' bunu ',say+1,' kezde bildin !'); 
    end;end; 
 
    begin textbackground(0);clrscr;aciklama;oyunpen ceresi; 
    sayiyiuret; 
    repeat 
    tahminal; 
    until x=tahmin; 
    end. 

 
Program (041): 
Yukarıdaki program, bir defa çalı şırdu.Halbuki, 
genellikle bu tür programlarda kullanıcıya devam edip 
etmeyece ği  sorulur; bunu a şağıdaki programda inceleyiniz. 
 
Program (041 ): 

    uses crt; 
    var x,tahmin,say:word; 
 
    procedure aciklama; 
    begin window(1,1,22,10);textbackground(cyan); 
    clrscr;window(2,2,21,9); 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    writeln(' SAYI BULMACA OYUNU'); 
    writeln(' ══════════════════'); 
    writeln(' Bu oyun 1 ile 100 '); 
    writeln(' arasında tutulan  '); 
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    writeln(' sayıyı bulma esa- '); 
    writeln(' sına dayanır.     '); 
    write(' Haydi kolay gelsin.');end; 
 
    procedure oyunpenceresi; 
    begin window(24,12,49,21);textbackground(lightb lue); 
    clrscr;window(25,13,48,20);textbackground(cyan) ; 
    clrscr;textcolor(0);end; 
 
    procedure sayiyiuret; 
    begin randomize;x:=random(100);end; 
 
    procedure tahminal; 
    begin textcolor(15); 
    gotoxy(1,1);writeln(' 1 ile 100    arasında'); 
    writeln(' bir sayı tuttum, '); 
    writeln(' hadi bil bakalım:'); 
    writeln(' :'); 
    gotoxy(1,5);write(' Tahminin : ');read(tahmin);  
    if tahmin<x then begin  say:=say+1; 
    gotoxy(1,6);write(' Büyültünüz'); 
    end else if tahmin>x then begin   say:=say+1; 
    gotoxy(1,6);write(' Küçültünüz')end 
    else begin  
    gotoxy(1,7);write(' Tuttu ğum sayı ',x,' idi'); 
    gotoxy(1,8);write(' bunu ',say+1,' kezde bildin !'); 
    end;end; 
 
    procedure sorbakalim; 
    begin window(52,22,79,22);textbackground(red);c lrscr;   
    textcolor(yellow);write('Devam edelim mi (E/H)?  [ ]');    
    gotoxy(25,1);say:=0;sor:=readkey; 
    textbackground(black);clrscr;end; 
  
    begin textbackground(0);clrscr;aciklama;oyunpen ceresi; 
    sayiyiuret; 
    repeat 
    tahminal; 
    until x=tahmin; 
    sorbakalim;if upcase(sor)='E' then goto devam; 
    window(2,2,79,24);textbackground(blue);clrscr; 
    window(33,10,60,10);textcolor(yellow); 
    write(' İyi Günler...!');  
    end. 
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 Program (042): 
Bir oyun programına daha ne dersiniz? 
  Ekranın rastgele bir yerinde, 5 harfli anlamlı ve ya 
anlamsız "büyük harflerle"  yazılmı ş bir kelime belirecek 
ve kısa sürede kaybolacak.Daha sonra, ekranda "Ben ne 
yazdım?"  mesajı görünecek, biz de tahminimizi 
girece ğiz.Her do ğru tahminden 3 puan alaca ğız, yanlı ş 
tahminden de puanımız 1 eksilecek.Her seferinde oyu na 
devam edip etmeyece ğimiz sorulacak ve program bitti ğinde  
kaç tane sorudan kaç tanesinin do ğru  bilindi ği ve alınan 
puan ı ekrana yazdıran bir program yazalım.  
 
Çözüm (042): 

    uses crt; 
    var kelime,laf:string; 
         i,say,sayac,yanlis:word; 
         x,y:byte; 
         puan:integer; 
         sor:char; 
    label devam; 
    procedure kelimeuret; 
    begin randomize;kelime:='';say:=0; 
    repeat 
    i:=random(26)+65;kelime:=kelime+chr(i);say:=say +1; 
    until say=5;end; 
 
    procedure kelimeyigoster; 
    begin randomize; 
    x:=random(60);y:=random(20);gotoxy(x,y);write(k elime); 
    delay(500);gotoxy(x,y);write('Ben ne yazdım ?') ;    
    readln(laf);end; 
  
    procedure denetle; 
    begin 
    if kelime=laf then begin puan:=puan+3;gotoxy(x, y); 
    write('Bildiniz...!         '); 
    delay(1000);end else  
    begin puan:=puan-1;yanlis:=yanlis+1;gotoxy(x,y) ; 
    write('Maalesef bilemedin...!');   end;    
    gotoxy(20,23);write('Devam edelim mi(E/H)? [ ]' );      
    gotoxy(43,23);sor:=readkey;end; 
  
    begin sayac:=0;yanlis:=0; 
    devam: 
    clrscr;sayac:=sayac+1; 
    kelimeuret;kelimeyigoster;denetle; 
    if upcase(sor)='E' then goto devam;clrscr;gotox y(2,5); 
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    write(sayac,' tane kelimeden ', 
    sayac-yanlis,' tanesini bildiniz...');gotoxy(2, 6);    
    write('Aldı ğınız toplam puan ',puan,' dir.');end. 

 
 
Program (043): 
Programda, ekranda görünen kelimenin, ekranda kalma  
süresini ayarlanabilir  olarak yapmak istersek; delay  
komutunu de ği şken parametreli kullanabiliriz.Bunun için 
şu eklemeleri yapmak yeterlidir: 
 
... 
var kelime,laf:string; 
i ,say1sayac,yanlis,ayar:vord; 
... 
begin sayac:=0 ;yanlis:=0; 
clrscr; 
write('Kelimenin ekranda kalma süresi kaç olsun? (2 0-
2000)'); readln(ayar); 
devam: 
cirser;sayac:=sayac+l; 
 
procedure kelimeyigoster; begin randomize; 
x:=random(60);y:=random(20);gotoxy(x,y);write(kelim e); 
delay(ayar); 
... 
 
Buna göre yapılmı ş programın tamamı a şağıda verilmi ştir. 
 
Çözüm (043): 

    uses crt; 
    var kelime,laf:string; 
         i,say,sayac,yanlis,ayar:word; 
         x,y:byte; 
         puan:integer; 
         sor:char; 
     label devam; 
  
     procedure kelimeuret; 
     begin randomize;kelime:='';say:=0; 
    repeat 
    i:=random(26)+65;kelime:=kelime+chr(i);say:=say +1; 
    until say=5;end; 
 
    procedure kelimeyigoster; 
    begin randomize; 
    x:=random(60);y:=random(20);gotoxy(x,y);write(k elime); 
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    delay(ayar);gotoxy(x,y);write('Ben ne yazdım ? ');   
    readln(laf);end; 
  
    procedure denetle; 
    begin 
    if kelime=laf then begin puan:=puan+3;gotoxy(x, y); 
    write('Bildiniz...!         '); 
    delay(1000);end else begin  
    puan:=puan-1;yanlis:=yanlis+1;  
    gotoxy(x,y);write('Maalesef bilemedin...!'); 
    end; 
    gotoxy(20,23);write('Devam edelim mi(E/H)? [ ]' );    
    gotoxy(43,23);sor:=readkey;end; 
 
    begin sayac:=0;yanlis:=0;clrscr; 
    write('Kelimenin ekranda kalma süresi kaç olsun ? (20 -   
    2000)'); 
    readln(ayar); 
 
    devam: 
    clrscr;sayac:=sayac+1; 
    kelimeuret;kelimeyigoster;denetle; 
    if upcase(sor)='E' then goto devam;clrscr; 
    gotoxy(2,5);write(sayac,' tane kelimeden ', 
    sayac-yanlis,' tanesini bildiniz...'); 
    gotoxy(2,6); 
    write('Aldı ğınız toplam puan ',puan,'dir.');end.  

 
LOWVIDEO:  
Amaç:  Ekrana yazılan yazının parlaklı ğının  mat  olmasını 
sağlamak.  
 
Kullanımı:   
lowvideo;   
 
NORMVIDEO: 
Amaç: Ekrana yazılan yazının parlaklı ğının normal  
olmasını sa ğlamak.  
  
Kullanımı: 
normvideo; 
 
HIGHVIDEO: 
Amaç: Ekrana yazılan yazının daha parlak  olmasını 
sağlamak.  
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Kullanımı: 
highvideo; 
 
KEYPRESSED: 
Amaç: Klavyeden tu ş giri şinin yapılıp-yapılmadı ğını 
denetlemek. 
 
Kullanımı: 
keypressed; 
 
Örneğin; ekrandaki bir görüntünün bir tu şa basana kadar 
durmasını denetlemek için a şağıdaki program parçası 
yazılabilir: 
 
... 
repeat 
... 
until keypressed; 
 
Program (044): 
Açık mavi zeminli ekranda, rastgele yerlerde, sarı veya 
beyaz renkli, parlaklıkları sönük, normal veya daha  
parlak renlklerde birbiri ardından belirecek ve pro gram 
bir tu şa basana dek devam edecektir. 
 
Çözüm (044): 

    Program gokyuzundeyalnizgezenyildizlar; 
    uses crt; 
    var x,y,parlaklik,renk:word; 
    procedure yildizuret; 
    begin 
    randomize; x:=random(80)+1;y:=random(25)+1;   
    parlaklik:=random(3)+1;renk:=random(2)+1;  
    gotoxy(x,y); 
    if (parlaklik=1) and (renk=1) then begin lowvid eo;   
    textcolor(yellow);end 
    else if (parlaklik=1) and (renk=2) then begin l owvideo;    
    textcolor(white);end 
    else if (parlaklik=2) and (renk=1)then begin no rmvideo;    
    textcolor(yellow); end 
    else if (parlaklik=2) and (renk=2)then begin   
    normvideo;   
    textcolor(white);end 
    else if (parlaklik=3) and (renk=1)then begin  
    highvideo;  
    textcolor(yellow);end 
    else if (parlaklik=3) and (renk=2)then begin  
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    highvideo;   
    textcolor(white);end;write('*');end; 
  
    begin 
    textbackground(lightblue);clrscr; 
    repeat 
    yildizuret; 
    until keypressed; 
    end. 

 
Program (045): 
1 den 100 e kadar tam sayıların toplamını bulduran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (045): 

    uses crt; 
    var i,toplam:word; 
    begin toplam:=0;clrscr; 
    for i:=1 to 100 do begin toplam:=toplam+i;end; 
    writeln('1 den 100''e kadar sayıların toplamı', toplam,'    
    dir.'); end. 

 
Program (046): 
Klavyeden pozitif n do ğal sayısı girildi ğinde; 
a) 1'den n'e kadar sayıların toplamını; 
b) 1'den n'e kadar sayıların kareleri toplamını; 
c) 1'den n'e kadar sayıların çarpımını (n faktöryel i); 
bulduran bir programı, çoktan seçmeli (menülü) olar ak 
yazalım. 
 
Çözüm (046): 

    uses crt; 
    var i,n:longint; 
        toplam,carpim:real; 
        tus:char; 
 
    label devam; 
 
    Procedure menu; 
    begin 
    writeln('           M  E  N  Ü'); 
    writeln('           =========='); 
    writeln('Sayıların toplamı ............ [1]'); 
    writeln('Sayıların kareleri toplamı ... [2]'); 
    writeln('Sayıların çarpımı  ........... [3]'); 
    writeln('Program''dan çıkı ş ............ [4]'); 
    writeln('T e r c i h i n i z .......... [ ]');  
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    gotoxy(33,7);end; 
 
    Procedure kacakadar; 
    begin 
    clrscr;write(' İşlemi kaça kadar yaptıracaksınız?');  
    readln(n);end; 
 
    Procedure sayitoplami; 
    begin toplam:=0; 
    for i:=1 to n do begin toplam:=toplam+i;end; 
    write(1,' den ',n,' e kadar sayıların toplamı    
    ',toplam:20:0,' dir.');end; 
 
    Procedure sayikaretoplami; 
    begin toplam:=0; 
    for i:=1 to n do begin toplam:=toplam+i*i;end; 
    write(1,' den ',n,' e kadar sayıların kareleri toplamı   
    ',toplam:20:0,' dir.');end; 
 
    Procedure faktoryel; 
    begin carpim:=1; 
    for i:=1 to n do begin carpim:=carpim*i;end; 
    write(1,' den ',n,' e kadar sayıların çarpımı  
    ',carpim:30:0,' dir.');end; 
 
    begin 
    devam: 
    clrscr;menu; 
    repeat tus:=readkey;until tus in ['1'..'4']; 
 
    case tus of 
    '1':begin kacakadar;sayitoplami;readln;goto dev am;end; 
    '2':begin kacakadar;sayikaretoplami;readln;goto  devam;   
    end; 
    '3':begin kacakadar;faktoryel;readln;goto devam ;end; 
    '4':begin clrscr;gotoxy(30,11);write(' İyi günler...!'); 
    end;end;end.  

 
LN: 
Amaç:  Pozitif bir x sayısının e  tabanındaki logaritmasını 
almak. 
 
Kullanımı: 
ln(x); 
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Not:   
1) e sayısı "do ğal logaritma" nın tabanı olup, 

e≈2.7182818284590... dir. 
 
2) Şayet x pozitif sayısının bir a tabanındaki 
logaritmasını bulmak gerekirse, matematikteki "taban 
deği ştirme kuralından"  faydalanırız.Bu kural; 

log
 
ax=

lnx
lna  dir.Buna göre bir x sayısının a tabanındaki 

logaritmasının Turbo Pascal'daki kar şılı ğı; ln(x);/ln(a);  
dır. 
 
 
EXP:   
Amaç: Bir x  sayısının e tabanındaki kuvvetini almak. 
 
Kullanımı: 
exp(x); 
Not:  

1)  Matematikteki e
x
  i şlemini Turbo Pascal'daki kar şılı ğı 

exp(x);  tir.  
 

2) E ğer a tabaının x. kuvvetini yani a
x
  i şlemininin 

sonucunu buldurmak istersek; matematikteki a şağıdaki 
özelli ği kullanırız: 

y=a
x
  ⇔⇔⇔⇔ lny=xlna ⇔⇔⇔⇔ y=e

lny
  = e

xlna
    oldu ğundan bu i şleme 

kar şılık gelen Turbo Pascal kar şılı ğı;  
y:=exp(x*ln(a));  dır. 
 
Program (047): 
Girilen bir x sayısının y. üssünü bulduran bir func tion 
yazıp, bunu programda kullanınız. 
 
Çözüm (047): 

    uses crt; 
    var x,y,z:real; 
  
    function us(x,y:real):real; 
    begin us:=exp(x*ln(y));end; 
  
    begin clrscr;write('Tabanı giriniz ');readln(y) ; 
    write('Üssü giriniz ');readln(x); 
    writeln; 
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    writeln('   ',x:3:2); 
    writeln(y:3:2,'   = ',us(x,y):3:4);end. 
 

PI: 
Amaç:  Matematiksel π sayısını vermek. ( π=3.141596...) 
 
Kullanımı:  
<deği şken>:=pi; 
 
SIN: 
Amaç: Bir x reel sayısının sinüsünü  bulmak.Matematikteki 
sinx . 
 
Kullanımı: 
<deği şken>:=sin(x); 
 
COS: 
Amaç: Bir x reel sayısının cosinüsünü 
bulmak.Matematikteki cosx  i şlemine kar şılık gelir. 
 
Kullanımı: 
<deği şken>:=cos(x); 
 
Not: 
 Derece olarak verilen bir x açısının trigonometrik  
oranlarından birini buldurmak (yani sinüsünü, cosin üsünü 
ya da tanjantını vs.) için önce açıyı radyana  çevirmek 
gerekir.Bunun için x  açısı ππππ ile çarpılır  ve 180  e 
bölünür.  
 
Örneğin; 30° nin sinüsünü bulup sonucu yazdıran komut; 
write(sin(30*pi/180);  dir.      
      
Program (048): 
1° den 90° ye kadar olan açıların, trigonometrik 
oranlarını a şağıdaki örnekte görüldü ğü gibi ekrana 
yazdıran bir program (Trigonometrik Cetveli) yazalı m. 

 
TRİGONOMETRİ CETVELİ 

Derece Sinüs Kosinüs Tanjant Kotanjant Sekant Kosekant  
1 0.000 0.999 ... ... ... ... 
2 ... ... ... ... ... ... 
3 ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 
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Çözüm (048): 
    uses crt; 
    var i,j:integer; 
        x:real; 
 
    procedure baslik; 
    begin 
    gotoxy(20,1);write('TR İGONOMETRİ CETVELİ'); 
    gotoxy(20,2);write(' '); 
    gotoxy(1,4);write('Derece':11,'Sinüs':11,'Kosin üs':11, 
    'Tanjant':11,'Kotanjant':11,'Sekant':11,'Koseka nt':11); 
    gotoxy(1,5);write('======':11,'=====':11,'===== ==':11, 
    '=======':11,'=========':11,'======':11,'====== ==':11); 
    end; 
 
    procedure trigonometricetveli; 
    begin window(1,6,80,25); 
    for i:=1 to 89 do begin x:=i*pi/180;j:=i mod 18 ;if j=0    
    then j:=18;gotoxy(1,j); 
    write(i:11,sin(x):11:5,cos(x):11:5,sin(x)/cos(x ):11:5, 
    cos(x)/sin(x):11:5,1/cos(x):11:5,1/sin(x):11:5) ; 
    if (i mod 18)=0 then begin readln;clrscr;end;en d;end; 
 
    procedure ozeldurum; 
    begin 
    gotoxy(1,18); 
    write(90:11,'1.00000':11,'0.00000':11,'Sonsuz': 11, 
    '0.00000':11,'Sonsuz':11,'1.00000':11);end; 
 
    begin clrscr;baslik;trigonometricetveli;ozeldur um;end. 

 
SQR: 
Amaç: Bir x sayısının karesini  almak. 
 
Kullanımı:  
sqr(x);   
 
SQRT: 
Amaç: Negatif olmayan bir x sayısının karekökünü  almak. 
 
Kullanımı:  
sqrt(x);   
 
Program (049): 
0 dan 10 a kadar olan, 0.5 er artarak büyüyen sayıl arın, 
karesi ve karekökünü  listeleyen bir program yazalım. 
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Çözüm (049): 
    uses crt; 
    var x:real; 
  
    begin clrscr; 
    writeln('Sayı':10,'Karesi':10,'Karekökü':10); 
    writeln('====':10,'======':10,'========':10);x: =0; 
    while x<=10 do begin    
    writeln(x:10:2,sqr(x):10:5,sqrt(x):10:5); 
    x:=x+0.5;end;end. 

 
ABS: 
Amaç:  Bir x sayısının mutlak de ğerini  
bulmak.Matematikteki x  i şlemine kar şılık gelir. 
 
Kullanımı:   
abs(x); 
 
Örneğin; write(abs(-3.98):5:3); komutu sonucu ekrana, 
3.980 yazılır. 
 
INT: 
Amaç:  Bir x sayısının tam  değerini  bulmak.  
 
Kullanımı:   
int(x); 
 
Örneğin; write(int(3.98):5:3); komutu sonucu ekrana,  
3.000 yazılır. 
 
TRUNC: 
Amaç:  Bir x ondalık sayısının ondalık kısmını keserek, 
tam kısmını bulmak.  
 
Kullanımı:   
trunc(x); 
 
Örneğin; write(trunc(3.98):3); komutu sonucu ekrana,  
3 yazılır. 
 
ROUND: 
Amaç:  Bir x ondalık sayısını en yakın tam sayıya 
yuvarlarlamak.  
 
Kullanımı:   
round(x); 
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Örneğin; write(round(3.98):3); komutu sonucu ekrana,  
4 yazılır. 
 
Program (050): 
Klavyeden girilen bir x reel sayısının; 
a) Mutlak de ğerini, 
b) Tam de ğerini, 
c) Tam kısmını, 
d) Yuvarlanmı ş sayıyı buldurup sonucu ekrana yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (050): 

    uses crt; 
    var x:real; 
 
    begin clrscr;write('Reel sayıyı giriniz: ');rea dln(x); 
    writeln(x:5:3,' in '); 
    writeln('Mutlak de ğeri    ',abs(x):5:3); 
    writeln('Tam de ğeri       ',int(x):5:3); 
    writeln('Tam kısmı        ',trunc(x):5); 
    writeln('Yuvarlanmı ş sayı ',round(x):5);end. 
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DİZİ NEDİR? 
  Birbiriyle ilgili bir çok elemanın dizili şine dizi  
denir.Bir diziye ait veriler " dizi de ği şkenleri " nde 
saklanır.Bir dizi de ği şkenindeki değere  ula şmak, bu 
değerin dizinin kaçıncı  elemanı oldu ğunu bildiren 
"indis" ini bilmekle mümkün olur. 
 
Örneğin;  bir puan  adlı bir dizinin elemanları a şağıdaki 
gibi olsun:70, 90, 70, 70, 100, 85, 45, 90, 90, 90 
Buna göre dizinini elemanları şöyle gösterilir: 
 
1. eleman 70 oldu ğundan bunu, puan[1]  ile, 
2. eleman 90 oldu ğundan bunu, puan[2]  ile, 
3. eleman 70 oldu ğundan bunu, puan[3]  ile, 
4. eleman 70 oldu ğundan bunu, puan[4]  ile, 
5. eleman 100 oldu ğundan bunu, puan[5]  ile, 
... 
10. eleman 90 oldu ğundan bunu, puan[10]  ile belirtilir. 
 
  Buna göre puan[n]  ile puan  dizisinin n.  sıradaki 
elemanı belirtilmi ş olur. 
 
  Bazen diziler satır  ve sütunlardan  olu şur.Örne ğin, bir 
sinema salonundaki oturma yerleri, bir ekranda 
karakterlerin konumu, bir düzlemdeki noktaların 
konumu,... satır ve sütunların kesi şim noktaları olarak 
belirtilir.Bu tür dizilere iki boyutlu (matris)  denir. 
 
Örnekler: 
1) Bir sinema salonunda her birinde 30 tane olmak üzere 
40  sıra koltuk bulundu ğunu ve bu koltuklarda oturan 
ki şiler a şağıdaki gibi olsun; 
 

Sıra No Kolon No Oturan ki şi 
1 1 Ali 
1 2 Veli 
1 3 Ahmet 
1 ... ... 
1 30 Harun 
2 1 Hasan 

DİZİLER              2.BÖLÜM 
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2 2 Hüseyin 
2 3 Korhan 
2 ... ... 
2 30 Nesibe 
3 1 Aynur 
3 2 Hatice 
3 3 Selma 
... ... ... 
3 30 Fatma 
... ... ... 
... ... ... 
... ... ... 
40 30 Selim 

 
Buna göre bu yerle şimi biz bir dizi ile 
belirtebiliriz.Dizinin adı koltuk  olsun.Bu dizinin 
elemanlarını ve de ğerlerini a şağıdaki gibi 
belirleyebiliriz: 
 

Dizinin elemanı De ğeri 
koltuk[1,1] Ali 
koltuk[1,2] Veli 
koltuk[1,3] Ahmet 
... ... 
koltuk[1,30] Harun 
koltuk[2,1] Hasan 
koltuk[2,2] Hüseyin 
koltuk[2,3] Korhan 
... ... 
koltuk[2,30] Nesibe 
koltuk[3,1] Aynur 
koltuk[3,2] Hatice 
koltuk[3,3] Selma 
... ... 
koltuk[3,30] Fatma 
... ... 
... ... 
... ... 
koltuk[40,30] Selim 

 
Görüldü ğü gibi burada 40 satır 30. sütunlu  bir dizi 
(matris)  bulunur.Bu dizinin 30*40=1200  elemanı vardır. 
 
2) 
5 ki şilik bir grup ö ğrencinin okul numaraları, adları 
soyadları ve Bilgisayar dersinden aldıkları üçer no tu 
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aşağıdaki gibi olsun.Burada okul numaralarını okulno  
dizisine, ad ve soyadları adsoyad dizisine, aldıkları 
notları da notlar  dizisiyle gösterelim. 
 

Ok.No  Adı ve Soyadı 1.Not 2.Not 3.Not 
398 Cüneyt ARKIN 66 70 80 
444 Ajda PEKKAN 90 50 60 
555 Selma GÜNER İ 60 60 90 
576 Ali KIRCA 90 100 80 
888 Sava ş AY 90 80 95 

 
Aşağıdaki soruları bu verilere göre cevaplayalım: 
a) okulno , adsoyad  ve notlar  dizilerinin boyutlarını ve 
eleman sayılarını bulalım. 
 
b) okulno[1], adsoyad[2], notlar[3,2] elemanlarının  
değerlerini bulalım. 
 
c) De ğeri "Cüneyt ARKIN" olan adsoyad  de ği şkeni ve de ğeri 
"888" olan okulno  de ği şkenine ait di ğer bilgileri 
bulalım. 
 
Cevap: 
a) okulno  ve adsoyad  dizilerinin 1*5=5 er elemanı, notlar    
dizisinin 5*3=15 elemanı vardır. 
 
b)  
okulno[1]  elemanı, 1. ki şinin okul numarası olup de ğeri 
398   dir. 
adsoyad[2]  elemanı, 2. ki şinin adı soyadı olup de ğeri 
Ajda PEKKAN  dır. 
notlar[3,2]  elemanı, 3. ki şinin 2 Bilgisayar notu olup 
değeri 60 dır. 
 
c) 
adsoyad[1]='Cüneyt ARKIN' oldu ğundan; 
okulno[1]='398', adsoyad[1]='Cüneyt ARKIN', 
notlar[1,1]=66, notlar[1,2]=70, notlar[1,3]=80 dir.   
  
okulno[5]='888' oldu ğundan; 
okulno[5]='888', adsoyad[5]='Sava ş AY',  
notlar[5,1]=90, notlar[5,2]=80, notlar[5,3]=95 dır.   
 
  Görüldü ğü gibi; bir boyutlu  bir dizinin herhangi bir 
elemanına bir indisle , iki boyutlu  bir dizinin herhangi 
bir elemanına iki indisle , üç boyutlu  bir dizinin 
herhangi bir elemanına üç indisle , ... ula şılabilir. 
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BİR VE ÇOK BOYUTLU DİZİLERİN TANIMLANMASI: 
 
  Şimdi de bir dizinin genel tanımlamasını 
verelim.Dizinin tanımı, var  tanımlama blo ğunda, a şağıda 
verildi ği biçimlerde yapılır: 
 
a) Bir boyutlu dizinin tanımı: 
var 
<dizinin_adı>:array [<alt_sınır>..<üst_sınır>]  
of <dizinin_tipi>; 
 
b) İki boyutlu dizinin tanımı: 
var 
<dizinin_adı>:array [<alt_sınır1>..<üst_sınır1>]  
of array [<alt_sınır2>..<üst_sınır2>] <dizinin_tipi >; 
veya  
var 
<dizinin_adı>:array 
[<alt_sınır1>..<üst_sınır1>,<alt_sınır2>..<üst_sını r2>]  
of  <dizinin_tipi>;  
 
c) Üç boyutlu dizinin tanımı: 
var 
<dizinin_adı>:array [<alt_sınır1>..<üst_sınır1>]  
of array [<alt_sınır2>..<üst_sınır2>]  
of array [<alt_sınır3>..<üst_sınır3>] <dizinin_tipi >; 
veya  
var 
<dizinin_adı>:array 
[<alt_sınır1>..<üst_sınır1>,<alt_sınır2>..<üst_sını r2>, 
 <alt_sınır3>..<üst_sınır3>] of  <dizinin_tipi>;  
 
  Benzer biçimde 4 boyutlu, 5 boyutlu, ... diziler 
tanımlanabilir. 
 
Örnekler: 
1)  10 tane  doğal sayıdan olu şan ,  sayidizisi  adlı  
dizinin tanımı; 
var sayidizisi:array[1..10] of word; 
 
 
 
2)  1000 tane tam sayıdan olu şan ,  tamsayidizisi  adlı  
dizinin tanımı; 
 
var tamsayidizisi:array[1..1000] of integer; 
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3) 40 ki şilik bir sınıftaki ö ğrencilerin adlarının ve 
soyadlarının ayrı ayrı 15 er birim  uzunluktaki string  
tipinde adi  ve soyadi  dizileri olarak, her biri reel 
sayılardan olu şan not ortalamalarını ortalama dizisi 
olarak tanımı;  
var  
adi     :array[1..40] of string[15]; 
soyadi  :array[1..40] of string[15]; 
ortalama:array[1..40] of real; 
 

 4) Haftanın günlerini, haftaningunleri  adlı dizi olarak   
 tanımı; 

var  
haftaningunleri:array[1..7] of 
string[10]=('Pazartesi','Salı','Çar şamba','Per şembe', 
'Cuma','Cumartesi','Pazar'); 

 
 5)  

5 satır 7 sütundandan ibaret 35 adet tamsayıdan  olu şan 
tablo biçimindeki A_matrisi  adlı iki boyutlu dizinin 
tanımı; 
var A_matrisi:array[1..5,1..7] of integer; 
 
6) Bir yıldaki her bir saati belirtenmeye yarayan 
bir_yildaki_saatler  adlı üç boyutlu dizinin tanımı; 
 
var bir_yildaki_saatler[1..12,1..31,1..24] of byte;  
 
Program (051): 
Klavyeden girilen 5 tane sayıyı, daha sonra temiz e kranda 
alt alta listeleyen programı dizi  kullanarak yazalım. 
 
Çözüm (051): 

    uses crt; 
     var i:word; 
         dizi:array [1..5] of real; 
         tamsayi:array[-1999..2000] of integer; 
     procedure sayilarial; 
     begin i:=1; 
     while i<=5 do begin 
     write(i,'. sayıyı giriniz ');readln(dizi[i]); inc(i);    
    end; end; 
 
    procedure sayilarilistele; 
    begin i:=1; 
    writeln('Girilen sayıların listesi'); 
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    while i<=5 do begin 
    writeln(i,'. sayı  ',dizi[i]:5:3);inc(i);end;en d; 
 
    begin   
    clrscr;sayilarial;readln;clrscr;sayilarilistele ;end. 

 
Not: Yukarıdaki programda inc(i);  komutu 
kullanılmı ştır.Bu komut i de ği şkeninin de ğerini 1 
arttırıp, sonucu i de ği şkenine atamaya yarar.Yani inc(i);  
ile i:=i+1;  i şlemi aynıdır.Benzer şekilde dec(i);  ile 
i:=i-1;  i şlemi aynıdır. 
 
 
 
Program (052): 
Haftanın günlerini bir diziye aktararak, sırayla al t alta 
yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (052): 

    uses crt; 
    var i:word; 
    const haftaningunleri:array[1..7] of   
    string[10]=('Pazartesi','Salı',   'Çar şamba',   
    'Per şembe','Cuma', 'Cumartesi','Pazar'); 
 
    begin clrscr;for i:=1 to 7 do begin 
    writeln(haftaningunleri[i]);end;end. 
 
Program (053): 
Klavyeden girilen 10 tane sayıyı, küçükten büyü ğe do ğru 
sıralayıp ekrana yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (053): 
    uses crt; 
    var sayi:array[1..10] of real; 
        i,j:word; 
        ara:real; 
 
    procedure sayilarial; 
    begin 
    for i:=1 to 10 do begin write(i,'. sayıyı girin iz:');   
    readln(sayi[i]);end;end; 
 
    procedure siralanmissayilar; 
    begin 
    for i:=1 to 10 do begin 
    for j:=1 to i do begin 
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    if sayi[i]<sayi[j] then begin    
    ara:=sayi[i];sayi[i]:=sayi[j];sayi[j]:=ara; 
    end;end;end;writeln('Sıralanmı ş sayılar:');    
    writeln('==================='); 
    for i:=1 to 10 do begin writeln(sayi[i]:5:3);en d; 
    end; 
 
    begin clrscr;sayilarial;clrscr;siralanmissayila r;end. 
 

Program (054): 
5 ki şilik bir ö ğrenci grubuna ait adı soyadı ve 
Matematik, Fizik derslerinden iki şer notu giriliyor. 
  Bu gruba ait bilgileri a şağıdaki biçimde listeleyen bir 
program yazalım: 
 

Adı Soyadı  Mat-1  Mat-2  Fiz-1  Fiz-2  
Ali ER 88 60 70 75 
Veli CAN 60 70 70 80 
Emel TAN 40 70 60 50 
Suat EREN 50 60 100 80 
Vedat AL 80 50 70 30 

 
Çözüm (054): 

    uses crt; 
    var i,j,k:word; 
        ogrenci:array[1..5] of string[20]; 
        notlar :array[1..5,1..4] of integer; 
 
    procedure notlarigir; 
    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(i,'. Ö ğrencinin adı ve soyadı   ');   
    readln(ogrenci[i]); 
    write('Mat-1  notu :');readln(notlar[i,1]); 
    write('Mat-2 notu :');readln(notlar[i,2]); 
    write('Fiz-1 notu :');readln(notlar[i,3]); 
    write('Fiz-2 notu :');readln(notlar[i,4]);end;e nd; 
 
    procedure listele; 
    begin clrscr; 
    writeln('Adı Soyadı':20,'Mat-1':10,'Mat-2':10, 
    'Fiz-1':10,'Fiz-2':10); 
    writeln('=== ======':20,'=====':10,'=====':10, 
    '=====':10,'=====':10); 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(ogrenci[i]:20); 
    for j:=1 to 4 do begin 
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    write(notlar[i,j]:10);end;writeln;end;end; 
 
    begin clrscr;notlarigir;readln;listele;end. 

 
 
Program (055): 
Yukarıdaki (054) no’lu programda, 
a) Her bir ö ğrencinin Matematik ve Fizik dersi 
ortalamasını,  
 
b)Grubun Matematik dersinden ve Fizik dersinden 
ortalaması en büyük  olan ö ğrencileri bulup sonucu ekrana 
yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (055): 

    uses crt; 
    var i,j,k,matbir,fizbir:word; 
        ogrenci:array[1..5] of string[20]; 
        notlar :array[1..5,1..4] of integer; 
        matort :array[1..5] of real; 
        fizort :array[1..5] of real; 
        ebmat,ebfiz:real; 
    procedure notlarigir; 
    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(i,'. Ö ğrencinin adı ve soyadı    :');       
    readln(ogrenci[i]); 
     write('Mat-1  notu :');readln(notlar[i,1]); 
     write('Mat-2 notu :');readln(notlar[i,2]); 
     write('Fiz-1 notu :');readln(notlar[i,3]); 
     write('Fiz-2 notu :');readln(notlar[i,4]);end; end; 
 
    procedure listele; 
    begin clrscr; 
    writeln('Adı Soyadı':20,'Mat-1':8,'Mat-2':8,'Fi z-     
    1':8,'Fiz-2':8,'Mat-Ort':8,'Fiz-Ort':8); 
     writeln('===  ======':20,'=====':8,   
    '=====':8,'=====':8,'=====':8,'=======':8,'==== ===':8); 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(ogrenci[i]:20); 
    for j:=1 to 4 do begin 
     
    write(notlar[i,j]:8);end; 
    write((notlar[i,1]+notlar[i,2])/2:8:2,  
    (notlar[i,3]+notlar[i,4])/2:8:2);writeln;end;en d; 
  
    procedure birincilerigoster; 
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    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
    matort[i]:=(notlar[i,1]+notlar[i,2])/2; 
    fizort[i]:=(notlar[i,3]+notlar[i,4])/2;end; 
    for i:=1 to 5 do begin 
    if ebmat<matort[i] then begin   
    ebmat:=matort[i];matbir:=i;end; 
    if ebfiz<fizort[i] then begin  
    ebfiz:=fizort[i];fizbir:=i;end;end; 
    writeln;writeln; 
    writeln('Grubun Matematik birincisi         
    :',ogrenci[matbir],' adlı ö ğrenci ', 
    ebmat:1:2,' punla...!'); 
    writeln('Grubun Fizik     birincisi   
    :',ogrenci[fizbir],' adlı ö ğrenci ', 
    ebfiz:1:2,' punla...!');end; 
 
    begin   
    clrscr;notlarigir;readln;listele;birincilerigos ter;end. 

 
Program (056): 
054 no’lu programda girilen bilgileri; 
a) Adı Soyadı alanına göre, 
b) 1. Matematik notlarına göre sıralı olarak yazdır an bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (056): 

    uses crt; 
    var i,j,k:word; 
        talebe:string[20]; 
        mat1,mat2,fiz1,fiz2:integer; 
        ogrenci:array[1..5] of string[20]; 
        notlar :array[1..5,1..4] of integer; 
 
    procedure notlarigir; 
    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(i,'. ö ğrencinin adı ve soyadı    :');   
    readln(ogrenci[i]); 
    write('Mat-1  notu :');readln(notlar[i,1]); 
    write('Mat-2 notu :');readln(notlar[i,2]); 
    write('Fiz-1 notu :');readln(notlar[i,3]); 
    write('Fiz-2 notu :');readln(notlar[i,4]);end;e nd; 
 
    procedure adsoyadagoresirala; 
    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
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    for j:=1 to i do begin 
    if ogrenci[i]<ogrenci[j] then begin talebe:=ogr enci[i]; 
    ogrenci[i]:=ogrenci[j];ogrenci[j]:=talebe; 
      
mat1:=notlar[i,1];notlar[i,1]:=notlar[j,1]; 
notlar[j,1]:=mat1; 
mat2:=notlar[i,2];notlar[i,2]:=notlar[j,2]; 
notlar[j,2]:=mat2; 
fiz1:=notlar[i,3];notlar[i,3]:=notlar[j,3]; 
notlar[j,3]:=fiz1; 
fiz2:=notlar[i,4];notlar[i,4]:=notlar[j,4]; 
notlar[j,4]:=fiz2;end; 
end;end;end; 
 
procedure Mat1notunagoresirala; 
    begin 
    for i:=1 to 5 do begin 
    for j:=1 to i do begin 
    if notlar[i,1]<notlar[j,1] then begin   
    talebe:=ogrenci[i]; 
    ogrenci[i]:=ogrenci[j];ogrenci[j]:=talebe; 
    mat1:=notlar[i,1];notlar[i,1]:=notlar[j,1]; 
    notlar[j,1]:=mat1; 
    mat2:=notlar[i,2];notlar[i,2]:=notlar[j,2]; 
    notlar[j,2]:=mat2; 
    fiz1:=notlar[i,3];notlar[i,3]:=notlar[j,3]; 
    notlar[j,3]:=fiz1; 
    fiz2:=notlar[i,4];notlar[i,4]:=notlar[j,4]; 
    notlar[j,4]:=fiz2;end; 
    end;end;end; 
 
    procedure listele; 
    begin 
    writeln('Adı Soyadı':20,'Mat-1':10,'Mat-2':10,' Fiz-  
    1':10,'Fiz-2':10); 
    writeln('===      ======':20,'=====':10,'=====' :10, 
    '=====':10,'=====':10); 
    for i:=1 to 5 do begin 
    write(ogrenci[i]:20); 
    for j:=1 to 4 do begin 
    write(notlar[i,j]:10);end;writeln;end;end; 
    
   begin clrscr;notlarigir;readln;clrscr; 
   writeln('Ad   Soyada göre sıralama'); 
       
   writeln('======================='); 
 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 82 

   adsoyadagoresirala; 
   listele; 
   writeln; 
   writeln;writeln('Matematik1 notuna göre sıralama '); 
   writeln('==============================='); 
   mat1notunagoresirala; 
   listele;end. 
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DOSYA NEDİR? 
  Bilgisayar ortamında olu şturulan kayıtlar  toplulu ğuna 
dosya (kütük) (file)   denir. 
 
  Turbo Pascal’da üç tür dosya vardır. 
a)  Metin (text) dosyaları, 
b)  Tipli (typed) dosyalar, 
c)  Tipsiz (untyped) dosyalar. 

 
METİN (TEXT) DOSYALARI VE İLGİLİ İŞLEMLER: 
  Bu dosyalarda kayıtlar ardarda yazılır.Her kaydın  
sonunda, satır sonunu belirleyen CR (Carige Return,  kodu 
#13) ve LF (Line Feed, kodu #10)i şaretleri bulunur. 
  Metin dosyalarında, girilen her kayıt dosyanın en  sonuna 
kaydedilir.Bir kayda ula şmak için dosyanın en ba şından 
sonuna do ğru ilgili kayda kadar tüm kayıtlar taranır.Bu 
durum uzun dosyalarda zaman kaybına neden olur.Bu s ebepten 
uzun dosyaların metin dosyası olması tavsiye edilme z. 
 
Text Dosyalarının tanımlanması: 
var <dosya_adı>:text; biçiminde tanımlanır. 
 
Örnekler; 
var  
adres            :text; 
ogrenciler       :text; 
personelbilgileri:text; 
...                      gibi. 
 
TEXT DOSYALARINDA KULLANILAN İŞLEMLER: 
 
ASSIGN: 
Amaç: Tanımlanan dosya de ği şkenini, fiziksel dosya ismiyle 
ili şkilendirmek. 
 
Kullanımı: 
assign(<dosya_adı_de ği şkeni>,<fiziksel_dosya_adı>); 
 
 
 
 

DOSYALAMA İŞLEMLER İ            3.BÖLÜM 
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Örnekler; 
  Yukarıda tanımlanan dosya de ği şkenleri, fiziksel dosya 
adlarıyla ili şkilendirilmesi a şağıda görüldü ğü gibi 
olabilir. 
assign(adres,’adres.dat’); 
assign(ogrenciler,’a:\ogrenci.txt’); 
assign(personelbilgileri,’c:\belgeler\personel.dat’ ); 
...                                         
 
 
REWRITE: 
Amaç: Tanımlanmı ş dosyaya bilgi kaydetmek  için dosyanın 
açılmasını  sa ğlamak.Ancak bu durumda dosyada kayıtlı olan 
bilgilerin tümü silinir! 
 
Kullanımı: 
rewrite(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Örnekler; 
rewrite(adres); 
rewrite(ogrenciler); 
rewrite(personelbilgileri); 
...                                         
 
RESET: 
Amaç: Varolan  bir dosyadan kayıt okumak  için açmak. 
 
Kullanımı: 
reset(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Örnekler; 
reset(adres); 
reset(ogrenciler); 
reset(personelbilgileri); 
...                                         
 
Not: 
 Diskimizde olmayan  bir dosyayı reset  komutuyla alçmaya 
çalı şmak bir Giri ş/Çıkı ş (I/O)  hatasına neden olur ve 
programımızın çalı şması durur. İstenmeyen böyle bir durumu 
engellemek için, {$i-}  ve {$i+}  derleyici yönergeleri ve 
IOResult fonksiyonunu kullanabiliriz.Burada {$i-}  yönergesi 
olabilecek hataları askıya alır.Hata olması durumun da 
hatanının kod numarası IOResult  de ği şkenine yüklenir. {$i+}  
yönergesi ile giri ş-çıkı ş hata kontrolü tekrar devreye 
sokulur.Bir If-Then  kalıbı kullanarak , IOResult 
deği şkenindeki de ğer 0 (sfır) ise hiçbir hatanın 
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olmadı ğını , şayet sıfırdan farklı ise bir giri ş-çıkı ş 
hatası oldu ğunu  anlar ve gerekli tedbirimizi alırız.Örne ğin 
bu hata, diskimizde bulunmayan bir dosyayı reset komutuyla 
açmaktan kaynaklanıyorsa; rewrite  komutuyla dosyayı açar ve 
böylece programımız hatadan dolayı kırılmadan çalı şmasını 
sağlayabiliriz. 
 
Örneğin; 
... 
var adres:text; 
begin 
assign(adres,’adres.dat’); 
{$i-} reset(adres); {$i+} 
if IOResult<>0 then  rewrite(adres); 
... 
 
APPEND: 
Amaç: Dosyanın sonuna yeni bir kayıt eklemek  için dosyayı 
açmak. 
  
Kullanımı: 
append(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Örnek: 
append(adres); 
 
EOF: 
Amaç: Dosyadan kayıt okuma i şlemi sırasında dosyanın sonuna 
gelip gelmedi ğini kontrol etmek. 
 
Kullanımı: 
eof(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Örnek: 
eof(adres); 
 
WRITELN: 
Amaç: Dosyaya kayıtların yazılmasını sa ğlamak.Tabii dir ki 
bu komutun kullanılabilmesi için dosyanın rewrite  veya 
append  komutlarından biriyle açılmı ş olması gerekir. 
 
Kullanımı: 
writeln(dosya_adı_de ği şkeni,de ği şken1,de ği şken2,...); 
 
Örnek: 
writeln(adres,adi,soyadi,adresi,telefonu); 
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READLN: 
Amaç: Reset komutuyla açılmı ş bir dosyadan kayıtları 
okumak. 
 
Kullanımı: 
readln(dosya_adı_de ği şkeni,de ği şken1,de ği şken2,...); 
 
Örnek: 
readln(adres,adi,soyadi,adresi,telefonu); 
 
CLOSE: 
Amaç:  Açık olan bir dosyayı kapatmak. 
 
Kullanımı: 
close(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Örnek: 
close(adres); 
 
Program (057): 
Bulundu ğumuz dizindeki REHBER.DAT dosyasına ki şilerin, adı, 
soyadı, adresi ve telefon numaralarını kaydederek 
olu şturulacak basit bir adres rehberi programı  yazalım. 
 
Çözüm (057): 
    uses crt; 
    var dosya:text; 
        adi,soyadi:string[15]; 
        telefonu:string[13]; 
        adresi:string[30]; 
        sor:char; 
    procedure dosyayiac; 
    begin 
    assign(dosya,'REHBER.DAT'); 
    {$i-} append(dosya);{$i+} 
    if ioresult<>0 then rewrite(dosya); 
    end; 
 
    procedure bilgilerialvekaydet; 
    begin clrscr; 
    write('Adı ........: ');readln(adi); 
    write('Soyadı .....: ');readln(soyadi); 
    write('Telefonu ...: ');readln(telefonu); 
    write('Adresi .....: ');readln(adresi); 
    writeln(dosya,adi,soyadi,telefonu,adresi); 
    end; 
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    procedure devammi; 
    begin 
    gotoxy(20,24); 
    write('Kayda devam edelim mi (E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(50,24);sor:=readkey; 
    end; 
 
    begin clrscr; 
    dosyayiac; 
    while upcase(sor)<>'H' do begin 
    bilgilerialvekaydet;devammi; 
    end;close(dosya);end.  
 
Program (058): 
Yukarıdaki (057) no’lu programla, REHBER.DAT dosyas ına 
kaydedilen kayıtların listesini veren bir program y azalım. 
 
Çözüm (058): 
    uses crt; 
    var dosya:text; 
        adi,soyadi:string[15]; 
        telefonu:string[13]; 
        adresi:string[30]; 
        sor:char; 
    procedure dosyayiac; 
    begin 
    assign(dosya,'REHBER.DAT'); 
    {$i-} reset(dosya);{$i+} 
    if ioresult<>0 then begin rewrite(dosya); 
    writeln('Henüz dosyada kayıt mevcut de ğil !');exit;end; 
    end; 
 
    procedure listele; 
    begin clrscr; 
    while not eof(dosya) do begin 
    readln(dosya,adi,soyadi,telefonu,adresi); 
    writeln(adi,soyadi,telefonu,adresi);end;end; 
 
    procedure devammi; 
    begin 
    gotoxy(20,24); 
    write('Kayda devam edelim mi (E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(50,24);sor:=readkey; 
    end; 
    begin clrscr; 
    dosyayiac; 
    listele;close(dosya);end. 
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Program (059): 
Programın çalı şması sonunda görülece ği gibi, kayıtlar 
ekrana, arada hiç bo şluk olmadı ğından iyi bir görüntü 
vermiyor.Bunun sebebi kayıtlar kaydedilirken, araya  hiç 
boşluk koymamamızdır.Bu olumsuz durumu engellemek için , 
bilgileri kaydederken, şayet girilen bilginin uzunlu ğu 
deği şkenin uzunlu ğundan küçük ise aradaki fark kadar bo şluk 
karakteriyle (kodu #32) doldurmalıyız. 
  Bununla ilgili a şağıdaki programı inceleyiniz. 
 
Çözüm (059): 
    uses crt; 
    var dosya:text; 
        adi,soyadi:string[15]; 
        telefonu:string[13]; 
        adresi:string[30]; 
        sor,tercih:char; 
        bosluk:string; 
        sayac:word; 
    label devam,devamet; 
    procedure dosyayiyazmakicinac; 
    begin 
    assign(dosya,'REHBER.DAT'); 
    {$i-} append(dosya);{$i+} 
    if ioresult<>0 then rewrite(dosya); 
    end; 
 
    procedure dosyadanokumakicinac; 
    begin 
    assign(dosya,'REHBER.DAT'); 
    {$i-} reset(dosya);{$i+} 
    if ioresult<>0 then  
    writeln('Henüz dosyada kayıt mevcut de ğil!'); 
    end; 
 
    procedure bilgilerialvekaydet; 
    begin clrscr; 
    write('Adı ........: ');readln(adi); 
    fillchar(bosluk,15-length(adi),#32);adi:=adi+bo sluk; 
    write('Soyadı .....: ');readln(soyadi); 
    fillchar(bosluk,15-length(soyadi),#32);    
    soyadi:=soyadi+bosluk; 
    write('Telefonu ...: ');readln(telefonu); 
    fillchar(bosluk,13-   
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    length(telefonu),#32);telefonu:=telefonu+bosluk ; 
    write('Adresi .....: ');readln(adresi); 
    fillchar(bosluk,30- 
    length(telefonu),#32);adresi:=adresi+bosluk; 
    writeln(dosya,adi,soyadi,telefonu,adresi); 
    end; 
 
    procedure devammi; 
    begin 
    gotoxy(20,24); 
    write('Kayda devam edelim mi (E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(50,24);sor:=readkey; 
    end; 
    procedure baslik; 
    begin 
    writeln('   M E N Ü'); 
    writeln('   ======='); 
    writeln(' Dosyaya  kaydetme  [1]'); 
    writeln(' Listeleme          [2]'); 
    writeln(' Çıkı ş              [3]'); 
    writeln(' Tercihiniz         [ ]'); 
    gotoxy(22,6);tercih:=readkey;end; 
 
    procedure listele; 
    begin 
    writeln('ADI            ','SOYADI         ','TE LEFONU       
    ','ADRES˜         '); 
    writeln('===            ','======         ','== ======      
    ','======         '); 
    window(1,3,80,25);sayac:=1; 
    while not eof(dosya) do begin 
    readln(dosya,adi,soyadi,telefonu,adresi); 
    writeln(adi,soyadi,telefonu,adresi);inc(sayac);  
    if sayac mod 20=0 then begin writeln('Devam içi n    
   (ENTER)');readln; 
    clrscr;end;end; 
 
 
    close(dosya);gotoxy(20,22); 
    write('Liste Sonu ... Devam için   
   (ENTER)');readln;window(1,1,80,25);end; 
 
    begin 
    devam: 
    clrscr;baslik; 
    if tercih='1' then begin 
    dosyayiyazmakicinac; 
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    devamet: 
    bilgilerialvekaydet;devammi; 
    if upcase(sor)='E' then goto devamet; 
    close(dosya);goto devam;end; 
 
    if tercih='2' then begin dosyadanokumakicinac;c lrscr; 
    listele;goto devam;end; 
    if tercih='3' then begin 
    clrscr;gotoxy(20,11);write(' İyi Günler ...!');halt;end; 
    goto devam; 
    end. 
 
Not:  
 Programda kullanılan halt;  komutu, programı bitirip DOS 
ortamına döndürür. 
 
TİPLİ (TYPED) DOSYALAR: 
  Bu dosyalarda saklanacak bilgilerin, tanımlanmı ş bir tipi 
olması garekir.Dosyalarda yer alacak  bilgiler, standart  
bir veri tipinde (string, word, byte, integer, real , 
longint vb.) olabilece ği gibi bunların dı şında programcının 
tanımlayaca ğı record  tipinde de olabilir ki, ço ğu kez 
programlarda bu tip tanımlaması kullanılır. 
 
Tipli bir dosyanın genel tanımı: 
var <dosya_adı_de ği şkeni>:file of <tip_adı>; 
 
Örnekler: 
1) 
var dosya       :file of string; 
    hesapdosyasi:file of real; 
    puandosyasi:file of integer; 
    ... 
 
2) 
type kayit=record 
     adi,soyadi :string[15]; 
     telefonu   :string[13]; 
     adresi     :string[30]; 
     maasi      :real; 
     cinsiyeti  :char; 
     end; 
 
var dosya       :file of kayit; 
    dosyakayit:kayit; 
    ... 
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Not  
1) 1. örnekteki dosya  adlı dosya de ği şkeni string ’lerden, 
hesapdosyasi  adlı dosya de ği şkeni real  tipindeki reel 
sayılardan, puandosyasi  adlı dosya de ği şkeni integer  
tipindeki i şaretli tam sayılardan olu şur. 
  
2) 2. örnekteki dosyakayit  adlı dosya adı de ği şkeni, kayit  
adındaki record  tipindeki kayıtlardan olu şur. dosyakayit  
adlı dosya kayıt de ği şkeninin tipi ile dosya  adlı dosya adı 
deği şkeninin tip uyumlulu ğuna dikkat ediniz. 
 
3)  2. örnekteki dosya  adlı dosyaya kayıt yapabilmek için, 
bilgiler önce dosyakayit  adlı dosya kayıt de ği şkenine 
aktarılır.Bunu yaparken dosya kayıt de ği şkeni ile record 
deği şkenleri arasına ( . ) konur. 
 
Örneğin; 
... 
write(’Adı ........:’);readln(dosyakayit.adi); 
write(’Soyadı .....:’);readln(dosyakayit.soyadi); 
write(’Telefonu ...:’);readln(dosyakayit.telefonu);  
write(’Adresi .....:’);readln(dosyakayit.adresi); 
write(’Maa şı ......:’);readln(dosyakayit.maasi); 
write(’Cinsiyeti ..:’);readln(dosyakayit.cinsiyeti) ; 
write(dosya,dosyakayit); 
... 
 
TİPLİ DOSYALARDA KULLANILAN İŞLEM VE KOMUTLAR: 
 
ASSIGN, REWRITE, RESET, CLOSE, IORESULT, EOF komutları, 
text dosyalarında açıklandı ğı gibi kullanılır. 
 
WRITE: 
Amaç: Dosya kayıt de ği şkenine  aktarılmı ş bilgileri dosyaya  
yazmak. 
 
Kullanımı: 
write(<dosya_adı_de ği şkeni>,<dosya_kayıt_de ği şkeni>); 
 
Örnek: 
write(dosya,dosyakayit); 
 
READ: 
Amaç: Bir  dosyadan bilgileri okuyarak , dosya kayıt 
deği şkenine  aktarmak. 
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Kullanımı: 
read(<dosya_adı_de ği şkeni>,<dosya_kayıt_de ği şkeni>); 
 
Örnek: 
read(dosya,dosyakayit); 
 
FILESIZE: 
Amaç: Bir dosyadaki mevcut kayıt sayısını vermek. 
 
Kullanımı:  
filesize(<dosya_adı_de ği şkeni>); 
 
Örnek: 
filesize(dosya); 
 
SEEK: 
Amaç: Kayıt göstergecini bir kayda konumlandırmak. 
 
Kullanımı:  
seek(<dosya_adı_de ği şkeni>,<kayit_no>); 
 
Örnekler: 
seek(dosya,77); 
seek(dosya,filesize(dosya)); 
 
Program (060): 
  Diskimizde OGRENCI.DAT adlı fiziksel bir dosyanın, dosya 
adı de ği şkeni ogrencidosyasi  dır.Bu dosyanın; 
adi, soyadi  alan de ği şkenleri 15 er karakter, 
telefonu  alan de ği şkeni 13 karakter, 
adresi  alan de ği şkeni 50 karakter string  tipinde, 
not1, not2 alan de ği şkenleri word  de ği şken tipinde, 
ortalama  alan de ği şkeni real  de ği şken tipindedir. 
Bu dosyanın dosya kayıt de ği şkeni ogrencikaydi ’dir. 
 
Bu bilgiler do ğrultusunda ö ğrenci bilgilerini; 
 
a) Dosyaya kaydeden, 
b) Kayı no’su girilen bir ö ğrencinin bilgilerini ekranda 
gösteren bir program yazalım. 
 
Çözüm (060): 
    Program OgrenciBilgileri; 
    uses crt; 
    type kayit=record 
         adi,soyadi:string[15]; 
         telefonu  :string[13]; 
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         adresi    :string[50]; 
         not1,not2 :word; 
         ortalama  :real; 
         cinsiyeti :char;end; 
 
    var 
    OgrenciDosyasi :File of kayit; 
    OgrenciKaydi   :kayit; 
    kayitno        :word; 
    sor            :char; 
    no             :word; 
 
    Label devam; 
 
    Procedure dosyayikayiticinac; 
    begin 
    assign(OgrenciDosyasi,'OGRENCI.DAT'); 
    {$i-} reset(OgrenciDosyasi); {$i+} 
    if ioresult<>0 then rewrite(OgrenciDosyasi); 
    end; 
 
    Procedure dosyayiokumakicinac; 
    begin 
    assign(OgrenciDosyasi,'OGRENCI.DAT'); 
    {$i-} reset(OgrenciDosyasi); {$i+} 
    if ioresult<>0 then begin gotoxy(5,5); 
    write('Henüz dosyada kayıt mevcut de ğil !');end; 
    end; 
 
    Procedure  bilgilerialvekaydet; 
    begin clrscr; 
    gotoxy(5,5);write('Adı ............: ');   
    readln(ogrencikaydi.adi); 
    gotoxy(5,6);write('Soyadı .........: ');  
    readln(ogrencikaydi.soyadi); 
    gotoxy(5,7);write('Telefonu .......: ');  
    readln(ogrencikaydi.telefonu); 
    gotoxy(5,8);write('Adresi .........: ');  
    readln(ogrencikaydi.adresi); 
    gotoxy(5,9);write('1. Notu ........: ');  
    readln(ogrencikaydi.not1); 
    gotoxy(5,10);write('2. Notu ........: ');  
    readln(ogrencikaydi.not2); 
    gotoxy(5,11);write('Cinsiyeti ......: ');  
    readln(ogrencikaydi.cinsiyeti); 
    ogrencikaydi.ortalama:=(ogrencikaydi.not1+ 
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    ogrencikaydi.not2)/2; 
    gotoxy(20,24); 
    write('Yukarıdaki bilgiler do ğru mu (E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(57,24);sor:=upcase(readkey); 
    if sor='E' then begin 
    seek(OgrenciDosyasi,filesize(OgrenciDosyasi)); 
    write(OgrenciDosyasi,OgrenciKaydi);end;end; 
 
    Procedure birkaydaerisim; 
    begin 
    textbackground(0);clrscr; 
    window(17,2,71,16);textbackground(green); 
    clrscr;window(18,3,70,15);textbackground(lightb lue); 
    clrscr;textcolor(yellow); 
    writeln('Dosyadaki son kayıt ', 
    filesize(OgrenciDosyasi),' dir.'); 
    writeln('Görmek istedi ğiniz kayıt no''sunu giriniz :   
    '); readln(no);writeln; 
    seek(ogrencidosyasi,no-1); 
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    writeln('Adı .........: ',ogrencikaydi.adi); 
    writeln('Soyadı ......: ',ogrencikaydi.soyadi);  
    writeln('Telefonu ....: ',ogrencikaydi.telefonu ); 
    writeln('Adresi ......: ',ogrencikaydi.adresi);  
    writeln('Cinsiyeti ...: ',ogrencikaydi.cinsiyet i); 
    writeln('1. Notu .....: ',ogrencikaydi.not1); 
    writeln('2. Notu .....: ',ogrencikaydi.not2); 
    writeln('Ortalaması ..: ',ogrencikaydi.ortalama :3:2); 
    readln;close(ogrencidosyasi); 
    end; 
 
    Procedure menu; 
    begin 
    window(1,1,80,25);textbackground(0);clrscr; 
    window(5,5,40,10);textbackground(lightblue);clr scr; 
    textcolor(yellow); 
    writeln('        M E N Ü '); 
    writeln('        ======= '); 
    writeln('Kayıt ................... [1]'); 
    writeln('Bir kaydı görüntüleme ... [2]'); 
    writeln('Çıkı ş ................... [3]'); 
    write('Tercihiniz .............. [ ]');    
    gotoxy(28,6);sor:=readkey; 
    window(1,1,80,25);end; 
 
    begin 
    devam: 
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    clrscr;menu; 
    if sor='1' then begin dosyayikayiticinac; 
    bilgilerialvekaydet;goto devam;end else 
    if sor='2' then begin dosyayiokumakicinac; 
    birkaydaerisim;goto devam;end else 
    if sor='3' then  
    begin clrscr;gotoxy(30,11);write(' İyi günler...!');    
    exit; 
    goto devam;end; 
    end. 
 
Program (061): 
  Yukarıdaki programı, a şağıdaki şartları sa ğlayacak 
biçimde geli ştiriniz. 
a)  Kayıt. 
b) Bilgilerde de ği şiklik. 
Bu seçenekte istenen bir kayda eri şim; 
1)  Kayıt numarasından, 
2)  Adından, 
3)  Soyadından ayrı ayrı olacak ve istenen ilk kayıt 

bulundu ğunda bilgisayar ”Aradı ğınız kayıt bu mu (E/H)?”  
diye soracak cevap olarak E girildiyse gerekli 
deği şiklikler yapılacak, H girilmesi durumunda istenen 
şarta uygun bir sonraki kayıt görüntülenecek. 

c) Kayıtların listelenmesi. 
d) Bir kaydın silinmesi. 
e) Çıkı ş. 
 
Çözüm (061): 
    Program OgrenciBilgileri; 
    uses crt,dos; 
 
    type kayit=record 
         adi,soyadi:string[15]; 
         telefonu  :string[13]; 
         adresi    :string[50]; 
         not1,not2 :word; 
         ortalama  :real; 
         cinsiyeti :string[1];end; 
 
    var 
    OgrenciDosyasi :File of kayit; 
    OgrenciKaydi   :kayit; 
    OgrencidosyasiY:File of kayit; 
    OgrenciKaydiY  :kayit; 
 
    adi1,soyadi1   :string[15]; 
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    telefonu1      :string[13]; 
    adresi1        :string[50]; 
    kayitno,x,y    :word; 
    ortalama1      :real; 
    cinsiyeti1     :string[1]; 
    sor            :char; 
    no,x1,x2,y1,y2 :word; 
    i,kod          :integer; 
    ara,bos        :string; 
    Label devam,degisiklikdevam; 
 
    Procedure dosyayikayiticinac; 
    begin 
    assign(OgrenciDosyasi,'OGRENCI.DAT'); 
    {$i-} reset(OgrenciDosyasi); {$i+} 
    if ioresult<>0 then rewrite(OgrenciDosyasi); 
    end; 
 
    Procedure dosyayiokumakicinac; 
    begin 
    assign(OgrenciDosyasi,'OGRENCI.DAT'); 
    {$i-} reset(OgrenciDosyasi); {$i+} 
    if ioresult<>0 then begin gotoxy(5,5); 
    write('Henüz dosyada kayıt mevcut de ğil !');end; 
    end; 
 
    Procedure bilgiekrani(x1,y1,x2,y2:word); 
    begin 
    window(1,1,80,25);textbackground(0);clrscr; 
    window(x1-2,y1-2,x2+2,y2+2); textbackground(gre en);   
    clrscr;window(x1-1,y1-1,x2+1,y2+1); 
    textbackground(0);clrscr;window(x1,y1,x2,y2); 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow);end; 
 
    Procedure kayitgoruntusu; 
    begin fillchar(bos,50,' '); 
    gotoxy(1,4);write('(1) Adı ......: ');write(bos );    
    gotoxy(17,4);write(ogrencikaydi.adi); 
    gotoxy(1,5);write('(2) Soyadı ...: ');write(bos );  
    gotoxy(17,5);write(ogrencikaydi.soyadi); 
    gotoxy(1,6);write('(3) Telefonu .: ');write(bos );  
    gotoxy(17,6);write(ogrencikaydi.telefonu); 
    gotoxy(1,7);write('(4) Adresi ...: ');write(bos );  
    gotoxy(17,7);write(ogrencikaydi.adresi); 
    gotoxy(1,8);write('(5) Cinsiyeti : ');write(bos );  
    gotoxy(17,8);write(ogrencikaydi.cinsiyeti); 
    gotoxy(1,9);write('(6) 1. Notu ..: ');write(bos );  
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    gotoxy(17,9);write(ogrencikaydi.not1); 
    gotoxy(1,10);write('(7) 2. Notu ..: ');write(bo s);  
    gotoxy(17,10);write(ogrencikaydi.not2); 
    gotoxy(1,11);write('    Ortalaması: ');write(bo s);  
    gotoxy(17,11); 
    write(ogrencikaydi.ortalama:3:2); 
    gotoxy(1,13);delline;gotoxy(1,13); 
    write('Aradı ğınız kayıt bu mu?(E/H) [ ]'); 
    gotoxy(31,13); 
    repeat sor:=upcase(readkey);  
    until sor in ['E','H'];end; 
 
    Procedure  bilgilerialvekaydet; 
    begin clrscr; 
    bilgiekrani(5,5,67,15); 
    repeat 
    gotoxy(1,1);write('Adı ......: ');readln(ara); 
    if length(ara)=0 then exit;ogrencikaydi.adi:=ar a; 
    gotoxy(1,2);write('Soyadı ...: ');  
    readln(ogrencikaydi.soyadi); 
    gotoxy(1,3);write('Telefonu .: ');  
    readln(ogrencikaydi.telefonu); 
    gotoxy(1,4);write('Adresi ...: ');  
    readln(ogrencikaydi.adresi); 
    gotoxy(1,5);write('1. Notu ..: ');  
    readln(ogrencikaydi.not1); 
    gotoxy(1,6);write('2. Notu ..: ');  
    readln(ogrencikaydi.not2); 
    gotoxy(1,7);write('Cinsiyeti : ');  
    readln(ogrencikaydi.cinsiyeti); 
    ogrencikaydi.ortalama:=(ogrencikaydi.not1+ 
    ogrencikaydi.not2)/2; 
    gotoxy(5,13); 
    write('Yukarıdaki bilgiler do ğru mu (E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(48,13);sor:=upcase(readkey); 
    if sor='E' then begin 
    seek(OgrenciDosyasi,filesize(OgrenciDosyasi)); 
    write(OgrenciDosyasi,OgrenciKaydi); 
    end; 
    until 1=0; 
    end; 
 
    Procedure degisiklik; 
    begin 
    gotoxy(1,13);write(bos); 
    repeat 
    gotoxy(1,13); 
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    write('Hangi satır de ği şecek (1-7)? [ ]');  
    gotoxy(31,13);readln(x); 
    case x of 
    1:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then ogrencikaydi.adi:=ara;en d; 
    2:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then ogrencikaydi.soyadi:=ara ;end; 
    3:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then ogrencikaydi.telefonu:=a ra;end; 
    4:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then ogrencikaydi.adresi:=ara ;end; 
    5:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then   
    ogrencikaydi.cinsiyeti:=copy(ara,1,1);end; 
    6:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then   
    val(ara,ogrencikaydi.not1,kod);end; 
    7:begin gotoxy(17,x+3);readln(ara); 
    if length(ara)<>0 then  
    val(ara,ogrencikaydi.not2,kod);end;end; 
    gotoxy(1,13);write(bos);gotoxy(1,13); 
    write('Ba şka de ği şiklik var mı?     [ ]');  
    gotoxy(31,13);sor:=upcase(readkey); 
    until sor='H'; 
    gotoxy(1,13);write(bos);gotoxy(1,13); 
    write('Yukarıdaki bilgiler do ğru mu(E/H)? [ ]'); 
    gotoxy(37,13);sor:=readkey;if upcase(sor)='E' t hen 
    begin ogrencikaydi.ortalama:=(ogrencikaydi.not1 + 
    ogrencikaydi.not2)/2; 
    seek(ogrencidosyasi,no-1);  
    write(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    end;end; 
 
    Procedure kayitnoiledegisiklik; 
    begin 
    repeat 
    bilgiekrani(5,5,71,18); 
    writeln('Dosyadaki son kayıt', 
    filesize(OgrenciDosyasi),' dir.'); 
    write('De ği şiklik yapmak istedi ğiniz kayıt no''sunu   
    giriniz : '); 
    readln(ara);val(ara,no,kod);if no=0 then exit; 
    writeln; 
    seek(ogrencidosyasi,no-1);  
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    kayitgoruntusu; 
    gotoxy(35,13); 
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    if sor='E' then Degisiklik; 
    until 1=0; 
    end; 
 
    Procedure adiledegisiklik; 
    begin 
    bilgiekrani(5,5,71,18); 
    repeat 
    gotoxy(1,1); 
    writeln('Adını   giriniz,      (Devam için (ENT ER))'); 
    readln(ara);no:=0; 
    repeat 
    
   seek(ogrencidosyasi,no); 
   read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi);inc(no); 
   if ogrencikaydi.adi=ara then begin    
   gotoxy(1,4);kayitgoruntusu; 
   if sor='E' then begin 
   Degisiklik;end;end; 
   until no=filesize(ogrencidosyasi); 
   gotoxy(1,2);write(bos); 
   until length(ara)=0; 
   end; 
 
    Procedure soyadiledegisiklik; 
    begin 
    bilgiekrani(5,5,71,18); 
    repeat 
    gotoxy(1,1); 
    writeln('Soyadını  giriniz,     (Devam için (EN TER))'); 
    readln(ara);no:=0; 
    repeat 
    seek(ogrencidosyasi,no); 
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi);inc(no); 
    if ogrencikaydi.soyadi=ara then begin    
    gotoxy(1,4);kayitgoruntusu; 
    if sor='E' then begin Degisiklik;end;end; 
    until no=filesize(ogrencidosyasi); 
    gotoxy(1,2);write(bos); 
    until length(ara)=0; 
    end; 
 
    Procedure silme; 
    begin 
    assign(ogrencidosyasiY,'YEDEK.DAT'); 
    rewrite(ogrencidosyasiY);i:=0; 
    x:=filesize(ogrencidosyasi); 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 100 

    for i:=1 to no-1 do begin 
    seek(ogrencidosyasi,i-1);   
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    ogrencikaydiY:=ogrencikaydi; 
    write(ogrencidosyasiY,ogrencikaydiY);end; 
    for i:=no+1 to filesize(ogrencidosyasi) do begi n 
    seek(ogrencidosyasi,i-1);   
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    ogrencikaydiY:=ogrencikaydi; 
    write(ogrencidosyasiY,ogrencikaydiY);end; 
    end; 
 
    Procedure adilesilme; 
    begin 
    dosyayiokumakicinac; 
    bilgiekrani(5,5,71,18); 
    repeat 
    gotoxy(1,1); 
    writeln('Silinecek kaydın adı?  (Devam için (EN TER))'); 
    readln(ara);no:=0; 
    repeat 
    seek(ogrencidosyasi,no); 
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi);inc(no); 
    if ogrencikaydi.adi=ara then begin    
    gotoxy(1,4);kayitgoruntusu; 
    if sor='E' then begin Silme;erase(ogrencidosyas i); 
    rename(ogrencidosyasiY,'ogrenci.dat');exit; 
    end;end; 
    until no=filesize(ogrencidosyasi); 
    gotoxy(1,2);write(bos); 
    until length(ara)=0;close(ogrencidosyasi); 
    end; 
 
    Procedure Liste; 
    begin 
    dosyayiokumakicinac; 
    clrscr;window(1,1,80,25); 
    gotoxy(15,1);write('L  İ  S  T  E'); 
    gotoxy(5,2);write('ADI');gotoxy(25,2);write('SO YADI'); 
    gotoxy(5,3);write('==='); 
    gotoxy(25,3);write('======'); 
    gotoxy(5,25);write('Devam için (ENTER)'); 
    window(5,4,80,24);i:=0; 
    repeat 
    seek(ogrencidosyasi,i); 
    read(ogrencidosyasi,ogrencikaydi); 
    if (i mod 20=0) and (i<>0) then begin readln;cl rscr; 
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    end; 
    gotoxy(1,i mod 20+1);write(ogrencikaydi.adi); 
    gotoxy(21,i mod 20+1);   
    write(ogrencikaydi.soyadi);inc(i); 
    until eof(ogrencidosyasi);window(1,1,80,25); 
    gotoxy(5,25);write('Dosya sonu...!      ');read ln; 
    end; 
 
    Procedure menu; 
    begin 
    bilgiekrani(5,5,22,13); 
    textbackground(lightblue);clrscr;textcolor(yell ow); 
    writeln('    M E N Ü '); 
    writeln('    ═══════ '); 
    writeln(' Kayıt        [1]'); 
    writeln(' De ğiŸiklik   [2]'); 
    writeln(' Liste        [3]'); 
    writeln(' Silme        [4]'); 
    writeln(' Çıkı ş        [5]'); 
    write(' ═════════════════'); textcolor(white+blink); 
    write(' Tercihiniz   [ ]');   
    gotoxy(16,9);sor:=readkey;textcolor(yellow); 
    window(1,1,80,25);end; 
 
    Procedure degisiklikmenusu; 
    begin 
    bilgiekrani(10,10,30,19); 
    writeln('DE ĞİŞİKLİ yapaca ğı-'); 
    writeln('nız kayda eri şim yo-'); 
    writeln('lunu belirtiniz!'); 
    writeln(' ════════════════'); 
    writeln('Kayıt no''su ile  [1]'); 
    writeln('Adı ile          [2]'); 
    writeln('Soyadı ile       [3]'); 
    writeln('Çıkı ş            [4]'); 
    writeln(' ════════════════════════'); 
    textcolor(white+blink); 
    write('Tercihiniz       [ ]');   
    gotoxy(19,10);sor:=readkey; 
    textcolor(yellow); 
    end; 
 
    begin 
    devam: 
    clrscr;menu; 
    if sor='1' then begin dosyayikayiticinac; 
    bilgilerialvekaydet;goto devam;end else 
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    if sor='2' then begin 
    degisiklikdevam: 
    dosyayikayiticinac; 
    degisiklikmenusu; 
    if sor='1' then begin kayitnoiledegisiklik;goto    
    degisiklikdevam;end 
       else 
    if sor='2' then begin adiledegisiklik; 
       goto degisiklikdevam;end 
       else 
    if sor='3' then begin soyadiledegisiklik; 
       goto degisiklikdevam;end 
       else 
    if sor='4' then goto devam;end 
       else 
    if sor='3' then begin clrscr;Liste;goto devam;e nd; 
    if sor='4' then begin adilesilme;goto devam;end ; 
    clrscr; 
    gotoxy(30,11);textcolor(yellow+blink); 
    write(' İyi Günler...!'); 
    halt; 
    end. 
 
TİPSİZ (UNTYPED) DOSYALAR: 
  Herhangi bir tipte olmayan bilgilerden olu şan 
dosyalardır.Bu tür dosyalardan okunan veya bu dosya lara 
yazılan bilginin tipi, kontrol edilmedi ğinden giri ş-çıkı ş 
i şlemleri daha hızlı yapılır. 
 
TİPSİZ DOSYALARDA KULLANILAN İŞLEM VE KOMUTLAR: 
 
Tipsiz bir dosyanın tanımlanması: 
var <tipsiz_dosyanın_adı>:file; 
 
Örnekler: 
var okunandosya:file; 
    kaynak,hedef:file; 
... 
 
RESET: 
Amacı: Tipsiz bir dosyayı okuma amaçlı açmak.     
 
Kullanımı: 
Reset(<dosya_adı>,<kayıt_uzunlu ğu>); 
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Not: 
 Burada kayıt_uzunlu ğu 1 ile 65535 arasında bir de ğer 
olabilir.Fakat en güvenli de ğer 1 dir. 
 
Örnek: 
reset(kaynakdosya,1); 
 
REWRITE:  
Amaç: Tipsiz bir dosyayı yazma amaçlı açmak. 
 
Kullanımı: 
rewrite(<dosya_adı>,<kayıt_uzunlu ğu>); 
 
Örnek: 
rewrite(hedefdosya,1); 
 
Not: 
 Şayet reset  veya rewrite  komutlarında kayıt_uzunlu ğu 
belirtilmezse, bilgisayar tarafından bu de ğer 128  olarak 
alınır. 
 
BLOCKREAD: 
Amacı: Bir dosyadan bilgileri okuyarak , hafızadaki tampon 
bölgeye  aktarmak. 
 
Kullanımı: 
blockread(<dosya_adı>,<tampon_saha_büyüklü ğü>,<s1>,[s2]>); 
 
Not: 
 Burada s1  okunacak kayıt sayısını, iste ğe ba ğlı yazılan s2  
değeri ise okunan kayıt sayısını verir. 
 
BLOCKWRITE: 
Amaç: Hafızadaki  tampon bölgeden okunan  bilgileri 
belirlenen dosyaya yazmak . 
 
Kullanımı: 
blockwrite(<dosya_adı>,<tampon_saha_büyüklü ğü>,<s1>,[s2]>); 
 
Not: 
 Burada s1  yazılacak kayıt sayısını, iste ğe ba ğlı yazılan 
s2  de ğeri ise yazılan kayıt sayısını verir. 
 
Program (062): 
Diskimizde var olan REHBER.DAT adlı dosyayı, herhan gi bir 
hata kontrolü yapmaksızın, REHBER.YED adlı dosyaya 
kopyalayan bir program yazalım. 
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Çözüm (062): 
    Program Kopya; 
    var 
       Kaynak,Hedef  :file; 
       Okunan,Yazilan:word; 
       Tampon        : array[0..4095] of byte; 
    begin 
    assign(kaynak,'REHBER.DAT'); 
       reset(kaynak,1); 
       assign(hedef,'REHBER.YED'); 
       rewrite(hedef,1); 
    writeln('REHBER.DAT dosyası REHBER.YED olarak   
    kopyalandı'); 
    repeat 
    Blockread(kaynak,tampon,sizeof(tampon),okunan);  
    Blockwrite(hedef,tampon,okunan,yazilan); 
    until (okunan=0) or (okunan<>yazilan); 
    close(kaynak);close(hedef); 
    end. 
 
Program (063): 
Yukarıdaki programı a şağıdaki kurallar çerçevesinde 
geli ştiriniz: 
a)  Programın adı kopyala  olsun; 
b) parametre1  olarak girilen 1. dosyayı ,  parametre2  olarak 
girilen 2. dosya  adıyla kopyalasın. 
b) Program çalı ştırıldı ğında, kullanıcıya bu programın 
nasıl kullanılaca ğını bir örnekle açıklasın. 
 
Çözüm (063): 
    Program Kopya; 
    var 
       Kaynak,Hedef  :file; 
       Okunan,Yazilan:word; 
       Tampon        : array[0..4095] of byte; 
    begin 
 
       assign(kaynak,Paramstr(1)); 
       reset(kaynak,1); 
       assign(hedef,Paramstr(2)); 
       rewrite(hedef,1); 
    if (paramstr(1)=’’) or (paramstr(2)=’’) then be gin 
    clrscr;writeln(’Programı a şağıda belirtildi ği gibi    
    kullanınız;’); 
    writeln(’kopyala kaynak_dosya_adı hedef_dosya_a dı’); 
    halt;end; 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 105 

 
    writeln(Paramstr(1),' dosyası',Paramstr(2),' ad ıyla  
    kopyalandı'); 
    repeat 
    Blockread(kaynak,tampon,sizeof(tampon),okunan);  
    Blockwrite(hedef,tampon,okunan,yazilan); 
    until (okunan=0) or (okunan<>yazilan); 
    close(kaynak);close(hedef); 
    end. 
 
Not: Bu programı derleyince prog063.exe  adını 
alacaktır.Ancak bunu kopyala.exe  olarak kullanabilmek için 
DOS ortamında ren prog063.exe kopyala.exe  olarak adını 
deği ştirmeliyiz.Böylece DOS i şletim sistemindeki copy 
komutunun  benzerini, kendimiz Pascal programlama d ilinde 
kopyala  komutunu yapmı ş olduk. 
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UNIT NEDİR? 
  Bir program yazılırken, program isminden hemen so nra ilk 
satırda uses  tanımlamasında, programda kullanılacak olan 
i şlem ve fonksiyonları içeren program bloklarını ilav e 
etmemiz gerekir.Örne ğin şimdiye kadar programlarımızın 
başında uses crt;   kalıbını kullandı ğımız gibi. Şayet bu 
deyimi yazmadan örne ğin; 
 
program deneme; 
begin  
clrscr;write(’Merhaba’); 
end. 
 
gibi bir program yazıp derledi ğimizde, 
Error 3: Unknown identifier. gibi bir hata mesajı ile 
kar şıla şırız. 
  Bu hata mesajının sebebi, ekranı silme i şlemi olan clrscr  
komutunun crt  adlı birimde (unit) tanımlanmı ş 
olmasındandır. Şayet programımızın ba şına uses crt; deyimini 
ilave ederek derlersek bir problem kalmaz. 
  İşte yukarıda anlatıldı ğı gibi, Turbo Pascal 
programlarında kullanılacak olan i şlem ve fonksiyonlar, 
hangi unit ’te bulunuyorsa, o uniti programın ba şında uses  
tanımlamasında belirtmeliyiz. 
  Turbo Pascal’ın programcının hizmetine sundu ğu bir çok 
standart unit i vardır.Bunlardan bazıları ve kullanım 
alanları a şağıdaki tabloda verilmi ştir. 
 
Unit Adı Kullanıldı ğı yerler 
crt Ekran, klavye, ses ile ilgili i şlemlerde 
dos Zaman, tarih, ve bir çok Dos fonksiyonlarında 
graph Grafik kullanımlarında 
printer Yazıcı kullanım ve kontrollerinde 
Turbo3 Turbo Pascal 3.0 versiyonunda bulunan i şlemlerde 
... ... 
 
  Standart unitllerden ba şka, kullanıcı tarafından 
tanımlanan özel unitler  de yazılabilir.Böylece Turbo 
Pascal’ın önemli özelliklerinden biri olan unitler,  

PASCAL'DA UNIT KULLANIMI 
 

4.BÖLÜM 
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programcı tarafından bir defaya mahsus yazılır ve i stenen 
her programlarda kullanılması mümkün olur. 
 
UNIT NASIL YAZILIR VE KULLANILIR? 
Tanım: 
 
unit <adı>; 
interface  
<Genel tanımlamalar> 
implementation 
<Yerel tanımlamalar> 
<Genel i şlem ve fonksiyonlar> 
end.  
 
  Bu tanımlamayı biraz daha açarsak, a şağıdaki tanımlamayı 
yapabiliriz: 
 
unit <adı>; 
interface  
[uses <kullanılan_unitler>] 
[const <kullanılan_sabitler>] 
[type <kullanılan_tipler>] 
[var <kullanılan_de ği şkenler>] 
[procedure <kullanılan_procedure_isimleri>] 
[procedure <kullanılan_function_isimleri>] 
 
implementation 
[procedure "unit için gerekli procedure'ler"] 
[function "unit için gerekli function'lar"] 
begin 
end.  
 
  Böylece kendi unit imizi yazmı ş oluruz. Şimdi bunu 
<unit_adı>.pas  adıyla kaydedip DOS ortamında tpc <unit_adı> 
komutuyla derleyelim.Böylece uzantısı TPU (Turbo Pa scal 
Unit) olan <unit_adı>.TPU dosyasını elde ederiz.Artık 
kendimize özgü bir unitimiz olmu ş olur.Daha sonra bu uniti 
kullanmak istedi ğimiz programlarda kullanmak için  
uses <unit_adı>; yazmak yeterli olacaktır. 
 
Program (064):  
Öyle bir unit yazalım ki,adı iyigun.tpu  olsun ve içindeki 
"iyigunler" adlı procedure ile ekranın tam ortasına  mavi 
zeminde sarı renkli karakterlerle İYİ GÜNLER...!  mesajını 
fla ş yaparak yazsın. 
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Çözüm 064: 
unit iyigun; 
interface 
uses crt; 
procedure iyigunler; 
implementation 
procedure iyigunler; 
begin 
textbackground(blue);clrscr;textcolor(yellow); 
gotoxy(30,11);write(' ╔══════════════════╗'); 
gotoxy(30,12);write(' ║                  ║'); 
gotoxy(30,13);write(' ╚══════════════════╝'); 
textcolor(yellow+blink);gotoxy(32,12); 
write(' İYİ GÜNLER...!'); 
begin end. 
 
Yukarıdaki programımızı yazdıktan sonra iyigun.pas olarak 
diskimize kaydedelim.Daha sonra DOS ortamına çıkara k  
tpc iyigun olarak derleyelim. Şayet bir hatamız yoksa, 
derleme sonucunda diskimizde iyigun.tpu  dosyasının 
olu ştu ğunu görürüz.Artık bu unitimizi, dolayısıyla içindek i 
iyigunler  adlı komutu kullanmak istedi ğimizde programın 
uses  satırına ekleriz. 
 
Program (065):  
Yukarıda yazdı ğımız iyigun.tpu  unitindeki iyigunler  
komutunu (procedure) kullanan bir program yazalım. 
 
Çözüm (065): 
    Program TPUkullanimi; 
    uses IYIGUN; 
    begin 
    iyigunler; 
    end. 
 
Not: Artık bu unit içindeki iyigunler komutunu  kullanmak 
için programımızın ba şına uses iyigun; satırını ekler ve  
program içinde iyigunler; yazarız. 
 
Program (066): 
  Öyle bir unit yazalım ki adı mesaj.tpu olsun ve içindeki 
uyari  adlı procedure ile a şağıdaki i şlemleri yapsın; 
a) Ekranın (x,y)  koordinatlı noktanın bir alt satırına, 
b) Girilen mesaj stringini; 
c) Çift çizgili çerçeve içine fla ş yaparak; 
d) zeminrengi renkli zemine, yazirengi  renkli karakterlerle  
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e) Çerçevenin sa ğ ve sol kenarlarından 2 şer bo şluk 
bırakarak yazsın. 
  Örne ğin, ekranın 10. satır 20. sütunundan itibaren, 
kırmızı renkli zeminde, beyaz renkli karakterlerle,  çift 
çizgili çerçeve içinde fla ş yaparak, " Devam için bir ...! " 
mesajı yazdırmak istedi ğimizde, 
uyari(10,20,'Devam için bir tu ş ...!','KIRMIZI', 'BEYAZ'); 
biçiminde yazmalıyız. 
 
Çözüm (066): 
    unit MESAJ; 
    interface 
    uses crt; 
    var i,uzunluk:integer; 
    procedure   
    uyari(x,y:integer;yazi:string;zeminrengi, 
    yazirengi:string); 
 
     implementation 
     procedure uyari(x,y:integer;yazi:string;zeminr engi, 
    yazirengi:string); 
     begin 
     if zeminrengi='S İYAH' then textbackground(black) 
     else 
     if zeminrengi='MAV İ' then textbackground(blue) 
     else 
     if zeminrengi='YE ŞİL' then textbackground(green) 
    else 
    if zeminrengi='TURKUAZ' then textbackground(cya n) 
    else 
    if zeminrengi='KIRMIZI' then textbackground(red ) 
    else 
    if zeminrengi='MOR' then textbackground(magenta ) 
    else 
    if zeminrengi='KAHVERENG İ' then textbackground(Brown) 
    else 
    if zeminrengi='GR İ' then textbackground(lightgray); 
 
    if yazirengi='S İYAH' then textcolor(black+blink) 
    else 
    if yazirengi='MAV İ' then textcolor(blue+blink) 
    else 
    if yazirengi='YE ŞİL' then textcolor(green+blink) 
    else 
    if yazirengi='TURKUAZ' then textcolor(cyan+blin k) 
    else 
    if yazirengi='KIRMIZI' then textcolor(red+blink ) 
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    else 
    if yazirengi='MOR' then textcolor(magenta+blink ) 
    else 
    if yazirengi='KAHVERENG İ' then textcolor(Brown+blink) 
    else 
    if yazirengi='GR İ' then textcolor(lightgray+blink) 
    else 
    if yazirengi='KOYU GR İ' then textcolor(darkgray+blink) 
    else 
    if yazirengi='AÇIK MAV İ' then   
    textcolor(lightblue+blink) 
     else 
     if yazirengi='AÇIK YE ŞİL' then  
    textcolor(lightgreen+blink) 
     else 
     if yazirengi='AÇIK TURKUAZ' then   
    textcolor(lightcyan+blink) 
     else 
     if yazirengi='AÇIK KIRMIZI' then  
    textcolor(lightred+blink) 
     else 
     if yazirengi='AÇIK MOR' then    
    textcolor(lightmagenta+blink) 
     else 
     if yazirengi='SARI' then textcolor(yellow+blin k) 
     else 
     if yazirengi='BEYAZ' then textcolor(white+blin k); 
     clrscr; 
     uzunluk:=length(yazi); 
     gotoxy(x,y);write(' ╔');for i:=1 to uzunluk+4 do 
    begin write(' ═');end;write(' ╗'); 
    gotoxy(x,y+1);write(' ║');write(yazi);write(' ║'); 

    gotoxy(x,y+2);write(' ╚');for i:=1 to uzunluk+4 do 
    begin write(' ═');end;write(' ╝'); 
    end; 
 
    begin 
    end. 
 
 
Not: Bu uniti DOS ortamında tpc mesaj  olarak 
derledi ğimizde, mesaj.tpu  dosyamız olu şur. 
 
Program (067): 
Bir önce derledi ğimiz, mesaj.tpu unitini kullanarak ekranın 
10. satır 10. sütunundan itibaren  a şağıdaki i şlemleri 
yaptıran bir program yazalım: 
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a) Siyah  zeminde, beyaz  renkli yazıyla EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ..!  
b) Kırmızı  zeminde, sarı  renkli yazıyla NE BÜYÜKSÜN 
GALATASARAY ...! 
c) Mor zeminde, sarı  renkli yazıyla LİDER FENERBAHÇE, SEN 
ÇOK YAŞA ...! 
d) Kırmızı  zeminde, beyaz  renkli yazıyla EN BÜYÜK TÜRKİYE, 
BAŞKA BÜYÜK YOK ...!  
 
Çözüm (067): 
Program Mesajlar; 
 uses crt,MESAJ; 
 begin 
     uyari(10,10,'EN BÜYÜK BE ŞİKTAŞ ...!','S İYAH','BEYAZ'); 
     readln; 
     uyari(10,10,'NE BÜYÜKSÜN GALATASARAY  
    ...!','KIRMIZI','SARI'); 
     readln; 
     uyari(10,10,'L İDER FENERBAHÇE, SEN ÇOK YAŞA    
    ...!','MOR','SARI'); 
     readln; 
     uyari(10,10,'EN BÜYÜK TÜRK İYE, BA ŞKA BÜYÜK YOK  
    ...!','KIRMIZI','BEYAZ'); 
     readln; 
     end. 
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TURBO PASCAL VE GRAFİK: 
  Bu bölümde Turbo Pascal’da kullanılan grafik komu tlarını 
ve ilgili örnek programları inceleyece ğiz. 
  Turbo Pascal’da grafik ile ilgili i şlem, fonksiyon ve 
komutların bulundu ğu dosya graph.tpu  dır.Do ğal olarak 
grafik ile ilgili bir program yazaca ğımız zaman bu uniti 
uses satırında belirtmemiz gerekir.Ayrıca bilgisaya rımızın 
grafik sürücüsünü  tanımlamaya yarayan ve uzantısı bgi 
(Borland Pascal Interface) dosyalarına ve grafik mod ’da 
yazı yazmaya yarayan grafik fontlarına da ihtiyacım ız 
olabilir.Bu font dosyalarının uzantısı chr dir.Bu 
dosyaların tamamı a şağıda belirtilmi ştir. 
 
BGI dosyaları CHR dosyaları 
ATT.BGI BOLD.CHR 
CGA.BGI EURO.CHR 
EGAVGA.BGI GOTH.CHR 
HERC.BGI LCOM.CHR 
IBM8514.BGI LITT.CHR 
PC3270.BGI SANS.CHR 
VSA16.BGI SCRI.CHR 
 SIMP.CHR 
 TRIP.CHR 
 TSCR.CHR 
 
 
GRAFİK İLE İLGİLİ KOMUTLAR VE PROGRAMALAR: 
 
DetectGraph: 
Amaç: Bilgisayarımızın grafik sürücüsünü  ve grafik modunu  
otomatik olarak bulmak. 
 
Kullanımı: 
DetectGraph(grafik_sürücü_de ği şkeni,grafik_modu_de ği şkeni); 
 
Not:   
grafik_sürücü_de ği şkeni  ve grafik_modu_de ği şkeni  
deği şkenleri Integer tipinde olmalıdır.Bu komut 
uygulandı ğında bilgisayarımızın grafik sürücüsünün kod 
numarası grafik_sürücü_de ği şkeni ne ve grafik modu nun kod 
numarası da grafik_modu_de ği şkeni ne aktarılır. 

PASCAL'DA GRAF İK              5.BÖLÜM 
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Aşağıdaki tabloda grafik sürücüleri ve kod numaraları 
verilmi ştir: 
 
Grafik Sürücü Kod Numarası Grafik Sürücü Kod Numara sı 
Current driver -128 EGAMono 5 
Detect 0 IBM8514 6 
CGA 1 HercMono 7 
MCGA 2 ATT400 8 
EGA 3 VGA 9 
EGA64 4   
 
Grafik modları, kod numaraları ve çözünürlük de ğerleri 
aşağıdaki tabloda verilmi ştir. 
 
Gra. Mo. Kod Nu. Çözünürlük Gra. Mo. Kod Nu. Çözünü rlük 
CGAC0 0 320X200 EGAMonoHi 3 640x350 
CGAC1 1 320X200 HercMonoHi 0 720x348 
CGAC2 2 320X200 ATT400C0 0 320x200 
CGAC3 3 320X200 ATT400C1 1 320x200 
CGAHi 4 320X200 ATT400C2 2 320x200 
MCGAC0 0 320X200 ATT400C3 3 320x200 
MCGAC1 1 320X200 ATT400Med 4 640x200 
MCGAC2 2 320X200 ATT400Hi 5 640x400 
MCGAC3 3 320X200 VGALo 0 640x200 
MCGACMed 4 640x200 VGAMed 1 640x350 
MCGACHi 5 640x480 VGAHi 2 640x480 
EGALo 0 640x200 PC3270Hi 0 720x350 
EGAHi 1 640x350 IBM8514Lo 0 640x480 
EGA64Lo 0 640x200 IBM8514Hi 1 1024x768 
EGA64Hi 1 640x350    
 
 
Program (068): 
Bilgisayarımızın mevcut grafik sürücüsünü  ve grafik modunu 
bulup ekrana yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (068): 
    uses crt,graph; 
    var GraSur,GraMod:Integer; 
    begin 
    detectgraph(GraSur,GraMod);clrscr; 
    writeln('Donanımda bulunan mevcut Grafik sürücü   
    ',GraSur); 
    writeln('          bulunan mevcut Grafik modu    
    ',GraMod,' dir.'); 
    end. 
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InitGraph: 
Amaç: Bilgisayarı grafik ortama  geçirmek 
 
Kullanımı: 
İnitgraph(grafik_sürücüsü,grafik_modu,sürücü_dizini) ; 
 
Not: 
 Buradaki grafik_sürücüsü ve grafik_modu  detecgraph komutu 
ile bulunan de ğerlerdir. sürücü_dizini ise grafik sürücü 
dosyalarının (uzantısı bgi  olan)ve font dosyalarının 
(uzantısı chr  olan) bulundu ğu dizindir. Şayet sürücü_dizini 
yerine ’’ yazılırsa, bu dosyalar programın bulundu ğu 
dizinde oldu ğu varsayılmı ş olur. 
 
GraphResult: 
Amaç:  Grafik ortamda olu şan hatanın kod numarasını vermek. 
 
Kullanımı: 
GraphResult;  veya deği şken_adı:=GraphResult; 
 
Aşağıdaki tabloda GraphResult  fonksiyonunun aldı ğı de ğerler  
kod numaraları ve anlamları verilmi ştir. 
 
Değer Kodu Anlamı 
GrOk  0 İşlem tamam, hata yok! 

GrNoInitGraph -1 BGI yüklenmemi ş 

GrNotDetect -2 Grafik kartı yok 

GrFileNotFound -3 Sürücü dosyası bulunamadı 

GrInvalidDriver -4 Geçersiz sürücü 

GrNoLoadMem -5 Hafza yetersiz 

GrNoScanMem -6 Tarama doldurma için hafıza yetersiz  

GrNoFloodMem -7 Boyama doldurma için hafıza yetersiz  

GrFontNotFound -8 Font dosyası bulunamadı 

GrNoFontMem -9 Fontu yüklemek için hafıza yetersiz 

GrInvalidMode -10 Geçersiz grafik modu 

GrError -11 Grafik hatası 

GrIOError -12 Grafik Giri ş/Çıkı ş hatası 

GrInvalidFont -13 Geçersiz font dosyası 

GrInvalidFontNum -14 Geçersiz font numarası 

 
GraphErrorMsg: 
Amaç: Grafik ortamda olu şan hatayı vermek. 
 
Kullanımı: 
GraphErrorMsg(hata_kodu);  
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Not:  
Buradaki hata kodu, GraphResult  fonksiyonu tarafından 
bulunan hata kodu olup bu de ğer –14 ile 0 arasında bir 
tamsayıdır. 
 
Program (069): 
Grafik ortamda olu şabilecek hataların tümünü kod numaraları  
ve hata mesajları  ile birlikte yazdıran bir program 
yazalım. 
 
Çözüm (069): 
    uses crt,graph; 
    var HataKodu:Integer; 
    begin clrscr; 
    for hatakodu:=0 downto -14 do begin 
    writeln(hatakodu,' ==> ',GraphErrorMsg(hatakodu )); 
    end;end. 
 
CloseGraph: 
Amaç: Grafik ortamı kapatarak, yazı (text) ekrana geçmek.  
 
Kullanımı: 
CloseGraph; 
 
Program (070): 
Bilgisayarın grafik ortamına geçen öyle bir program  yazalım 
ki; geçi şin hatasız olması durumunda ” Grafik ortama 
başarılı olarak geçildi... ”, aksi halde, ” Grafik hatası: ” 
mesajı ile hata kodu  ve ilgili hata mesajını  ekrana yazsın. 
 
Çözüm (070): 
    uses crt,graph; 
    var grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    closegraph; 
    if hatakodu=GrOk then 
    writeln('Grafik ortamına ba şarılı olarak geçildi!') 
    else writeln('Grafik hatası : ',hatakodu,' kod' 'lu ', 
    grapherrormsg(hatakodu),'... dir.'); 
    readln;end. 
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Line: 
Amaç: Grafik ekranda belirlenen iki nokta arasını bir do ğru 
parçası ile birle ştirmek. 
 
Kullanımı: 
line(x1,y1,x2,y2); 
 
Program (071): 
Aşağıdaki do ğru parçalarını çizdiren bir program yazalım: 
a)  (100,200) noktasını (300,200) noktasına birle ştirsin. 
b)  Grafik ekranının sol üst kö şesini sa ğ alt kö şesine 

birle ştirsin. 
 
Çözüm (071): 
    uses crt,graph; 
    var grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    line(100,200,300,200); 
    line(0,0,639,479);readln; 
    closegraph;end. 
 
Program (072): 
Grafik ekranda (300,50), (400,200) ve (100,200) nok taları 
birle ştiren üçgeni çizdiren bir program yazalım. 
 
Çözüm (072): 
    uses crt,graph; 
    var grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    line(300,50,400,200);line(400,200,100,200); 
    line(100,200,300,50); 
    end. 
 
Program (072): 
Grafik ekranda, “bir tu şa basana kadar” rastgele üçgenler 
çizdiren bir program yazalım. 
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Çözüm (073): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x1,y1,x2,y2,x3,y3:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    randomize; 
    repeat 
    x1:=random(600);x2:=random(600);x3:=random(600) ; 
    y1:=random(400);y2:=random(400);y3:=random(600) ; 
    line(x1,y1,x2,y2);line(x2,y2,x3,y3);line(x3,y3, x1,y1); 
    delay(500); 
    until keypressed; 
    end. 
 
Lineto: 
Amaç: Pixel göstergecinin, en son bulundu ğu noktayı 
belirtilen noktaya do ğru parçası ile birle ştirmek. 
 
Kullanımı: 
lineto(x,y); 
 
Moveto: 
Amaç: Pixel göstergecini belirtilen noktaya yerle ştirmek. 
 
Kullanımı: 
moveto(x,y); 
 
Program (074): 
Ekranda rastgele belirlenen noktalardan itibaren en  çok 
50’ şer pixellik uzaklıktaki noktalara birle ştiren bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (074): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x,y:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
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    randomize; 
    repeat 
    x:=random(600);y:=random(400); 
    moveto(x,y);lineto(x+random(50),y+random(50)); 
    delay(100); 
    until keypressed; 
    closegraph; 
    end. 
 
 
Rectangle: 
Amaç: Sol üst ve sa ğ alt kö şe koordinatları belirtilen bir 
dikdörtgen çizmek. 
 
Kullanımı: 
rectangle(x1,y1,x2,y2); 
 
Program (075): 
Sol üst kö şe koordinatı  ve bir kenar uzunlu ğu verilen 
kareyi  çizdiren bir program yazalım. 
 
Çözüm (075): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x,y,a:word; 
    begin clrscr; 
    writeln('Karenin sol üst kö şe koordinatları:'); 
    write('X=');readln(x); 
    write('Y=');readln(y); 
    write('Karenin kenar uzunlu ğunu giriniz:');read(a); 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    repeat 
    rectangle(x,y,x+a,y+a); 
    until keypressed; 
    closegraph; 
    end. 
 
GetMaxx: 
Amaç: Mevcut grafik sürücüsü ve modundaki ekranın en büyü k  
yatay (x koordinat) de ğerini bulmak.Örne ğin, CGA grafik 
sürücüsünün 320x200 çözünürlük modunda bu de ğer 319, VGA 
grafik sürücüsünün 640x480 çözünürlük modunda bu de ğer 639 
dur. 
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Kullanımı:  
getmaxx; 
 
GetMaxy: 
Amaç: Mevcut grafik sürücüsü ve modundaki ekranın en büyü k  
düşey (y koordinat) de ğerini bulmak.Örne ğin, CGA grafik 
sürücüsünün 320x200 çözünürlük modunda bu de ğer 199, VGA 
grafik sürücüsünün 640x480 çözünürlük modunda bu de ğer 479 
dur. 
 
Kullanımı:  
getmaxy; 
 
Program (076): 
Bilgisayarımızın mevcut grafik sürücüsünün çözünürl ük 
modunun en büyük yatay x koordinatının ve en büyük düşey y 
koordinatının de ğerlerini buldurup sonucu yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (076): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x,y:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    x:=getmaxx;y:=getmaxy;closegraph; 
    clrscr; 
    writeln('Grafik ekranın en büyük x koordinatı : ',x); 
    writeln('Grafik ekranın en büyük y koordinat  : ',y,'   
    dir.'); 
    end. 
 
 
Program (077): 
Grafik ekrana çizilebilecek en büyük dikdörtgeni çi zdiren 
bir program yazalım. 
 
Çözüm (077): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
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    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    rectangle(0,0,getmaxx,getmaxy); 
    end. 
 
Program (078): 
Grafik ekranı yatay ve dü şey olarak ortadan  ayırarak 
ekranı e şit dört parçaya bölen bir program yazalım. 
 
Çözüm (078): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    line(0,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy div 2); 
    line(getmaxx div 2,0,getmaxx div 2,getmaxy); 
    rectangle(0,0,getmaxx,getmaxy);closegraph; 
    end. 
 
Circle: 
Amaç: Merkezinin koordinatları ve yarıçapı verilen bir 
çember çizmek. 
 
Kullanımı: 
circle(x,y,r); 
 
Program (079): 
Aşağıda belirtilen çemberleri çizdiren bir program yaza lım: 
a) Merkezi (100,159) ve yarıçapı 50 birim. 
b) Merkezi ekranın tam ortası ve ekranın üst ve alt  kenar 
çizgilerine te ğet olan çember. 
Not: Ekranın dı ş çerçevesi de çizdirilecek. 
 
Çözüm (079): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
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    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    rectangle(0,0,getmaxx,getmaxy); 
    circle(100,150,50); 
    circle(getmaxx div 2,getmaxy div 2,getmaxy div 2); 
    readln;closegraph;end. 
 
Program (080): 
Ekranın en ortasını merkez kabul eden ve yarıçapı 5  
birimden ba şlayıp 5 er 5 er artarak büyüyen çemberler 
çizdiren bir program yazalım. 
 
Çözüm (080): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    i:=5;rectangle(0,0,getmaxx,getmaxy); 
    repeat 
    circle(getmaxx div 2,getmaxy div 2,i);i:=i+5; 
    until i>=getmaxy div 2; 
    closegraph; 
    end. 
 
Program (081): 
Ekranın sol üst ve sa ğ alt kö şelerinden ba şlayarak 
merkezleri kayan ve yarıçapları 5 er 5 er artarak e n büyük 
yatay koordinat de ğerini alana kadar, birbirleriyle giri şim 
yapan iki çember grubunu çizdiren bir program yazal ım. 
 
Çözüm (081): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    i:=5; 
    repeat 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 122 

    circle(i,i,i);circle(getmaxx-i,getmaxy-i,i); 
    i:=i+5;delay(50); 
    until i>getmaxx; 
    closegraph; 
    end. 
 
Program (082): 
Bir tu şa basana kadar, ekranın rastgele bir yerinde 
rastgele (en çok 100 birim) uzunlu ğunda bir kare ve bu 
karenin kenarlarına içten te ğet olan çember çizdiren bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (082): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x,y,a,i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    randomize; 
    repeat 
    x:=random(getmaxx);y:=random(getmaxy);a:=random (100); 
    rectangle(x,y,x+a,y+a); 
    circle(x+a div 2,y+a div 2,a div 2);delay(100);  
    until keypressed; 
    closegraph; 
    end. 
 
Ellipse: 
Amaç: Merkezi, yatay ve dü şey eksen uzunlukları verilen bir 
elips çizmek. 
 
Kullanımı: 
Ellipse(x,y,bas,son,xyarıçapı,yyarıçapı); 
 
Not: Burada belirtilen parametrelerin anlamları şöyledir: 
(x,y)  Elipsin merkezinin koordinat de ğerleridir. 
bas Çizime ba şlanacak derece olarak açı de ğeridir. 
son Çizimin bitece ği derece olarak açı de ğeridir. 
xyarıçapı Elipsin yatay eksen uzunlu ğudur. 
yyarıçapı Elipsin dü şey eksen uzunlu ğudur. 
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Fillellipse: 
Amaç: Merkezi, yatay ve dü şey eksen uzunlukları verilen bir 
içi dolu elips çizmek. 
 
Kullanımı: 
fillelipse(x,y,xyarıçapı,yyarıçapı); 
 
Program (083): 
Aşağıdaki çizimleri yaptıran bir program yazalım: 
a) Merkezi (100,200) yatay eksen uzunlu ğu 50 birim, dü şey 
eksen uzunlu ğu 30 birim olan bir tam elips çizdirelim. 
b) Merkezi (300,200) yatay eksen uzunlu ğu 30 birim, dü şey 
eksen uzunlu ğu 50 birim olan bir elipsin üst tarafını 
(yarım elips) çizdirelim. 
c) Merkezi (450,200) yatay eksen uzunlu ğu 70 birim, dü şey 
eksen uzunlu ğu 40 birim olan içi dolu bir elips çizdirelim. 
 
Çözüm (083): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    ellipse(100,200,0,360,50,30); 
    ellipse(300,200,0,180,30,50); 
    readln; 
    closegraph; 
    end. 
 
Program (084): 
Merkezi ekranın ortasında, yatay eksen uzunlu ğu 100 birim 
düşey eksen uzunlu ğu 70 birim olan bir elipsi yava ş-yava ş 
(nokta-nokta) çizdiren bir program yazalım. 
 
Çözüm (084): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
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    i:=0; 
    repeat 
    ellipse(getmaxx div 2,getmaxy div 2,i,i+1,100,7 0);    
    i:=i+1;delay(10); 
    until i>360; 
    closegraph; 
    readln;end. 
 
Arc: 
Amaç: Grafik ekranda, yay (çember parçası) çizmek. 
 
Kullanımı: 
arc(x,y,bas,son,yarıçap); 
 
Not:  Burada belirtilen parametrelerin anlamları şöyledir: 
(x,y)  Çember yayının merkezinin koordinat de ğerleridir. 
bas Çizime ba şlanacak derece olarak açı de ğeridir. 
son Çizimin bitece ği derece olarak açı de ğeridir. 
yarıçap Çember yayının yarıçap uzunlu ğudur. 
 
Program (085): 
Aşağıdaki program çıktısının sonucunun ne oldu ğunu bulalım. 
 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    arc(100,100,90,270,50); 
    ellipse(200,100,90,270,50,50); 
    readln;closegraph; 
    end. 
 
Çözüm (085): 
Biri (100,100) merkezli 50 birim yarıçaplı, di ğeri 
(200,100) merkezli ve 50 birim yarıçaplı çemberin s ol 
yarısıdır. 
 
Bar: 
Amaç: İçi dolu bir dikdörtgen çizmek. 
 
Kullanımı: 
bar(x1,y1,x2,y2); 
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Not: 
 Burada (x1,y1) dikdörtgenin sol üst kö şe koordinatları, 
(x2,y2) de dikdörtgenin sa ğ alt kö şe koordinatlarıdır. 
 
Bar3d: 
Amaç: Üç boyutlu bir kutu  (dikdörtgenler prizması) çizmek. 
 
Kullanımı: 
Bar3d(x1,y1,x2,y2,derinlik,üstgörüntü); 
 
Not: 
 Burada (x1,y1)  kutunun sol üst kö şe koordinatları, (x2,y2)  
dikdörtgenin sa ğ alt kö şe koordinatlarıdır. 
derinlik üçüncü boyutun derinli ğini belirtir. 
Üstgörüntü boolean tipinde bir ifadedir. Şayet de ğeri TRUE 
ise kutunun üst kısmı görünür, FALSE ise görünmez. 
 
Program (086): 
a) Kö şe koordinatları (50,50)-(100,200) olan kutuyu, 
b) Kö şe koordinatları (150,50)-(200,200) derinli ği 30 olan 
ve üst kısmı görünmeyen kutuyu, 
c) Kö şe koordinatları (250,50)-(300,200) derinli ği 30 olan 
ve üst kısmı görünen kutuyu çizdiren bir program ya zalım. 
 
Çözüm (086): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    bar(50,50,100,200); 
    bar3d(150,50,200,200,30,false); 
    bar3d(250,50,300,200,30,true); 
    readln;closegraph; 
    end. 
 
Program (087): 
Klavyeden girilen 5 ki şilik bir grubun 100 üzerinden 
girilen notları notlar dizisine aktarılıyor.Notlarl a 
orantılı olarak üç boyutlu çubuk grafiklerini çizdi ren bir 
program yazalım. 
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Çözüm (087): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    notlar:array[1..5] of word; 
    begin 
    clrscr;i:=1; 
    repeat 
    write(i,'. ki şinin notu :');readln(notlar[i]);inc(i); 
    until i>5; 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    i:=1; 
    repeat 
    bar3d(40*i,250-notlar[i],40*i+25,250,10,true);i nc(i); 
    until i>5; 
    readln;closegraph; 
    end. 
 
Putpixel: 
Amaç: Grafik ekrana bir nokta (pixel) koymak. 
 
Kullanımı: 
putpixel(x,y,renk); 
 
Not:  
(xy)  noktanın konaca ğı ekran koordinatlarını belirtir. 
renk noktanın rengini belirtir. 
 
Program (088): 
Ekranın tam ortasına “kırmızı renkli nokta” koyan b ir 
program yazalım. 
 
Çözüm (088): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    putpixel(getmaxx div 2,getmaxy div 2,red); 
    readln;closegraph;end. 
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Program (089): 
Ekranın rastgele noktalarına, rastgele renkli nokta lar 
koyan bir program yazalım. 
 
Çözüm (089): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    randomize; 
    repeat 
    putpixel(random(getmaxx),random(getmaxy),random (16)); 
    delay(5); 
    until keypressed;closegraph; 
    end. 
 
Program (090): 
a ve b katsayıları girilerek koordinat eksen sistem inde 
f(x)=ax+b fonksiyonunun grafi ğini çizdiren bir program 
yazalım. 
 
Çözüm (090): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    a,b:real; 
    x,y:integer; 
    procedure koordinatsistemi; 
    begin 
    line(0,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy div 2); 
    line(getmaxx div 2,0,getmaxx div 2,getmaxy); 
    end; 
 
    begin 
    clrscr; 
    write('a= ');readln(a); 
    write('b= ');readln(b); 
 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
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    koordinatsistemi; 
    for x:=-getmaxx div 2 to getmaxx div 2 do begin  
    y:=round(a*x+b); 
    putpixel(x+getmaxx div 2,getmaxy div 2-y,15); 
    end;readln;closegraph;end. 
    end. 
 
Program (091): 
a,b ve c katsayıları girilerek koordinat eksen sist eminde 
f(x)=ax²+bx+c fonksiyonunun grafi ğini çizdiren bir program 
yazalım. 
 
Çözüm (091): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    a,b,c:real; 
    x,y:integer; 
    procedure koordinatsistemi; 
    begin 
    line(0,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy div 2); 
    line(getmaxx div 2,0,getmaxx div 2,getmaxy); 
    end; 
 
    begin 
    clrscr; 
    write('a= ');readln(a); 
    write('b= ');readln(b); 
    write('c= ');readln(c); 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    koordinatsistemi; 
    for x:=-getmaxx div 2 to getmaxx div 2 do begin  
    y:=round(a*x*x+b*x+c); 
    putpixel(x+getmaxx div 2,getmaxy div 2-y,15); 
    end;readln;closegraph;end. 
    end. 
 
Program (092): 
Yukarıdaki program çalı ştırıldı ğında noktalar arası açık 
oldu ğundan grafik güzel görünmez.Grafi ği daha güzel 
görünmesini sa ğlamak için iki nokta arasını do ğru 
parçalarıyla birle ştirebiliriz.Yukarıdaki programı, ardı şık  
iki nokta arasını do ğru parçalarıyla birle ştirerek yazalım. 
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Çözüm (092): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    a,b,c:real; 
    x,x1,x2,y1,y2:integer; 
    procedure koordinatsistemi; 
    begin 
    line(0,getmaxy div 2,getmaxx,getmaxy div 2); 
    line(getmaxx div 2,0,getmaxx div 2,getmaxy); 
    end; 
 
    begin 
    clrscr; 
    write('a= ');readln(a); 
    write('b= ');readln(b); 
    write('c= ');readln(c); 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    koordinatsistemi; 
    for x:=-getmaxx div 10 to getmaxx div 10 do beg in 
    x1:=x;y1:=round(a*x1*x1+b*x1+c); 
    x2:=x1+1;y2:=round(a*x2*x2+b*x2+c); 
    line(x1+getmaxx div 2,getmaxy div 2-y1,x2+getma xx div    
    2,getmaxy div 2-y2); 
    end;readln;closegraph;end. 
 
Drawpoly: 
Amaç:  Kö şelerinin koordinatları belirlenen bir çokgen 
(poligon)  çizmek. 
 
Kullanımı: 
drawpoly(noktaların_sayısı,çokgenin_ismi); 
 
Not: 
1) noktaların_sayısı  ile çokgenin_ismi  adlı n gen (n 
kenarlı çokgen), programın ba şında const (sabit)  tanımlama 
bölümünde a şağıdaki gibi yapılır. 
çokgenin_ismi:array [1..n+1] of PointType= 
((x:x1;y:y1),(x:x2;y:y2),...,(x:xn;y:yn),(x:x1;y:y1 )); 
 
2) Tanımlanan bu çokgeni çizdirmek için, 
drawpoly(n+1,çokgenin_ismi);  komutu kullanılır. 
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Fillpoly: 
Amaç:  Tanımlanan bir çokgenin içini boyamak. 
 
Kullanımı: 
fillpoly(noktaların_sayısı,çokgenin_ismi); 
 
Program (093): 
Koordinatları (50,50), (100,100), (250,150) olan ucgen  adlı 
üçgenle, koordinatları (300,50), (350,80), (400,180 ), 
(300,220), (250,100) olan besgen  adlı çokgenler 
tanımlanıyor. 
a) Önce bu çokgenleri çizdiren, 
b) (Enter)’a basıldı ğında çokgenlerin içlerini boyayan bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (093): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    x,y:word; 
    const 
    ucgen:array[1..4] of pointtype= 
    ((x:50;y:50),(x:100;y:100),(x:250;y:150),(x:50; y:50)); 
    besgen:array[1..6] of pointtype= 
    ((x:300;y:50),(x:350;y:80),(x:400;y:180),(x:300 ;y:220), 
    (x:250;y:100),(x:300;y:50)); 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    drawpoly(4,ucgen);drawpoly(6,besgen);readln; 
    fillpoly(4,ucgen);fillpoly(6,besgen);readln;clo segraph; 
    end. 
 
SetLineStyle: 
Amaç: Çizmlerde kullanılacak çizgi sitilini belirtmek. 
 
Kullanımı: 
Setlinestyle(çizgi_sitili,pattern,çizgi_kalınlı ğı); 
 
Not: 
1) çizgi_sitili string tipte ya da bunun kar şılı ğı word  
tipinde bir kod numarası olmalıdır. 
Çizgi sitilleri, kod numaraları ve anlamları a şağıdaki 
tabloda verilmi ştir. 
 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 131 

Çizgi sitili Kodu Anlamı 
SolidLn 0 Düz çizgi 
DottedLn 1 Nokta-nokta çizgi 
CenterLn 2 Noktalı çizgi 
DashedLn 3 Aralıklı çizgi 
UserBitLn 4 Programcının tanımladı ğı çizgi 
 
2) pattern çizginin çizildi ği zemin rengini belirler.Genelde 
0 de ğeri alınır. 
 
3) çizgi_kalınlı ğı  için iki farklı de ğer yazılabilir.Bu 
değerler ve anlamları a şağıdaki tabloda belirtilmi ştir. 
 
Çizgi kalınlı ğı Kodu Anlamı 
NormWidth 1 Normal kalınlıkta çizgi 
ThickWidth 3 Kalın çizgi 
 
Örnek: 
Setlinestyle(Dottedline,0,Normwidth); komutu ile, 
Setlinestyle(1,0,1);  komutu aynı i şlemi yapar.Yani çizgiler 
nokta-nokta olarak siyah renkli zeminde, normal kal ınlıkta 
çizilir. 
 
ClearDevice: 
Amaç: Grafik ekranı silmek.  
 
Kullanımı: 
cleardevice; 
 
Program (094): 
(50,50)ve (200,150) kö şe koordinatları verilen bir 
dikdörtgeni sırasıyla 0, 1, 2, 3 kod numaralı çizgi  
sitillerini ve 1, 3 kod numaralı çizgi kalınlıkları nı 
kullanarak 8 farklı çizimi yapan bir program yazalı m.Bir 
çizimden di ğerine geçi ş (Enter)’a basarak olacaktır. 
 
Çözüm (094): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    for i:=0 to 3 do begin 
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    setlinestyle(i,0,1);rectangle(50,50,200,150); 
    readln;cleardevice; 
    setlinestyle(i,0,3);rectangle(50,50,200,150); 
    readln;cleardevice;end; 
    closegraph; 
    end. 
 
SetFillStyle: 
Amaç: Doldurma (boyama) yapılacak doku (pattren) ve rengi ni 
belirlemek. 
 
Aşağıdaki tabloda pattern (doku) adları, kodları ve 
anlamları verilmi ştir. 
 
Pattern Adı Kodu Anlamı 
EmptyFill 0 Zemin rengi ile doldur 
SolidFill 1 Seçilen renk ile doldur 
LineFill 2 --- ile doldur 
LtSlashFill 3 /// ile doldur 
SlashFill 4 Kalın olarak /// ile doldur 
BkSlashFill 5 Kalın olarak \\\ ile doldur 
LtBkSlashFill 6 \\\ ile doldur 
HatchFill 7 Çe şitli şekiller ile doldur 
XhatchFill 8 Çe şitli şekiller ile doldur 
InterleaveFill 9 Çe şitli şekiller ile doldur 
WideDotFill 10 Çe şitli şekiller ile doldur 
CloseDotFill 11 Çe şitli şekiller ile doldur 
UserFill 12 Kullanıcını tanımladı ğı pattern 
 
FloodFill: 
Amaç: K apalı (çerçevelenmi ş) bir bölgeyi, geçerli pattern 
(doku) ve renk ile doldurmak 
 
Kullanımı: 
floodfill(x,y,çerçeve_rengi); 
 
Not: 
Buradaki (x,y) koordinatlı nokta kapalı bölgenin iç inde 
olmalıdır. 
 
Program (095): 
Ekranın ortalarında, yan yana çizdirilen 13 tane çe mberin 
iç bölgelerini, ye şil renkte 13 farklı pattern ile dolduran 
bir program yazalım. 
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Çözüm (095): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    for i:=0 to 12 do begin 
    circle(i*50+25,200,20);setfillstyle(i,green); 
    floodfill(i*50+25,200,white); 
    end;readln;closegraph;end. 
 
SetBkColor: 
Amaç: Grafik ekranın zemin rengini belirlemek. 
 
Kullanımı: 
setbkcolor(renk); 
 
SetColor: 
Amaç: Renk paletinden çizim rengini belirlemek. 
 
Kullanımı: 
setcolor(renk); 
 
GetMaxColor: 
Amaç: Renk paletindeki en büyük kodlu rengi seçmek. 
 
Kullanımı: 
getmaxcolor; 
 
Program (096): 
Açık mavi renkli zeminde, 10 ar birim aralıklarla 5 0. pixel 
ile 350. pixel arasını yatay çizgi ile altalta, tüm  farklı 
renkleri kullanarak çizdiren bir program yazalım. 
 
Çözüm (096): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
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    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    setbkcolor(lightblue); 
    for i:=0 to getmaxcolor do begin 
    setcolor(i); 
    line(50,10*i,350,10*i);delay(1000);end; 
    readln;closegraph;end. 
 
OutText: 
Amaç: Grafik ekranda, mevcut düzenlemeyi kullanarak, graf ik 
göstergecinin bulundu ğu konumdan itibaren yazı yazdırmak. 
 
Kullanımı: 
outtext(yazı); 
 
Program (097): 
Grafik ekranda, ”Turbo Pascal ile grafik...”  mesajını 
yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (097): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    outtext('Turbo Pascal ile grafik...'); 
    readln;closegraph;end. 
 
OutTextxy: 
Amaç: Grafik ekranda, bir yazıyı belirlenen (x,y) 
koordinatlı noktadan itibaren yazdırmak. 
 
Kullanımı: 
outtextxy(x,y,yazı); 
 
Not: 
1) Yazı (x,y) koordinatlı noktadan itibaren yazılır . 
2) Aynı i şlemi ; moveto(x,y);outtext(yazı); 
komut çiftiyle de yaptırabiliriz. 
 
Program (098): 
Ekranın (250,200) koordinatlı noktadan itibaren, ”Turbo 
Pascal 7.0”  mesajını yazdıran bir program yazalım. 
 



Turbo Pascal 7.0  İle Programlama 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ 135 

Çözüm (098): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    outtextxy(250,200,'Turbo Pascal 7.0'); 
    readln;closegraph;end. 
 
Program (099): 
Sol üst kö şe koordinatları (100,50), sa ğ alt kö şe 
koordinatları (200,100) olan dikdörtgenin, kö şelerine yakın 
yerlerde A, B, C, D harflerini ve dikdörtgenin alt 
kenarının alt tarafında ”ABCD dikdörtgeni”  yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Çözüm (099): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    rectangle(100,50,200,100); 
    outtextxy(95,105,'A');outtextxy(205,105,'B'); 
    outtextxy(205,45,'C');outtextxy(90,45,'D'); 
    outtextxy(100,120,'ABCD dikd”rtgeni'); 
    readln;closegraph;end. 
 
SetTextStyle: 
Amaç: Grafik ekranda yazdırılacak olan yazının, yazı 
fontunu, biçimini ve büyüklü ğünü belirlemek. 
 
Kullanımı: 
settextstyle(font,biçim,büyüklük); 
 
Not: 
1) Bu komuttaki font yazının fontu olup isimleri ve kod 
numaraları a şağıdaki tabloda belirtilmi ştir. 
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Yazı Fontu Kodu 
DefaultFont 0 
TriplexFont 1 
SmallFont 2 
SansSerifFont 3 
GothicFont 4 
ScriptFont 5 
SimplexFont 6 
TriplexScriptFont  7 
ComplexFont 8 
EurepanFont 9 
BoldFont 10 
 
2) biçim farklı iki de ğerde olabilir.Bu de ğerler kod 
numaraları ve anlamları a şağıdaki tabloda belirtilmi ştir. 
 
Yazdırma biçimi Kodu Anlamı 
HorizDir 0 Soldan sa ğa do ğru (yatay) 
VertDir 1 A şağıdan yukarı do ğru (dü şey) 
 
3) büyüklük  yazının büyüklü ğü olup, defaultfont için 1, 
di ğer fontlar için 4 alınır.Ayrıca yazı büyüklü ğü 
SetUserCharSize  komutu ile ayarlanabilir. 
 
 
SetUserCharSize: 
Amaç: Grafik ortamda kullanılan yazı karakterlerinin, 
geni şlik, yükseklik, basıklık  ve sıkı şıklı ğını  ayarlamak. 
 
Kullanımı: 
setusercharsize(geni şlik,sıkı şıklık,yükseklik,basıklık); 
 
Not: 
1)Aktif fonttaki bir karakterin geni şlik_oranı  ve 
yükseklik_oranı  a şağıdaki formüllerle hesaplanır: 
 

geni şlik_oranı=
geni şlik

sıkı şıklık  , yükseklik_oranı=
yükseklik
basıklık   

 
2) Geni şlik oranı büyüdükçe, yazı basıkla şır, yükseklik 
oranı büyüdükçe yazı ince uzun bir biçimde görülür.  
 
Program (100):  
Grafik ekranda, tüm fontları ve yazdırma biçimlerin i 
kullanarak, temiz ekranda ”Türkiye’mi çok seviyorum...!”  
mesajını yazdıranbir program yazalım. 
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Çözüm (100): 
    uses crt,graph; 
    const 
    font:array[0..10] of string[17]= 
    
('DefaultFont','TriplexFont','SmallFont','SansSerif Font', 
'GothicFont', 'ScriptFont','SimplexFont', 
'TriplexScriptFont','ComplexFont','EuropeanFont', 
'BoldFont'); 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:word; 
    sor:char; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    for i:=0 to 10 do begin 
    settextstyle(i,horizdir,1); 
    outtextxy(10,10,font[i]); 
    outtextxy(10,200,'Türkiyem''i çok seviyorum...! '); 
    sor:=readkey; 
    cleardevice;settextstyle(i,vertdir,1); 
    outtextxy(10,200,font[i]); 
    outtextxy(100,100,'Türkiyem''i çok   
    seviyorum...!');sor:=readkey; 
    cleardevice;end;closegraph;end. 
 
Program (101): 
” İzmir” yazısını sırasıyla, (10,50), (10,100), (10,150), 
(10,250) koordinatlı noktalardan itibaren elyazısı 
(ScriptFont) fontu ile mavi zemin üzerine kırmızı r enkli 
a) Yazının yükseklik oranı 2 olan ve basıklık oranı  1 den 5 
e kadar artan, 
b) Yazının basıklık oranı 2 olan ve yükseklik oranı  1 den 5 
e kadar artan bir biçimde yazdıran programı yazalım . 
 
Çözüm (101): 
    uses graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
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    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    settextstyle(5,0,0);setbkcolor(red);setcolor(ye llow); 
    for i:=1 to 5 do begin 
    setusercharsize(i,1,2,1);outtextxy(10,50*i,'izm ir'); 
    end;readln;cleardevice; 
    for i:=1 to 5 do begin 
    setusercharsize(2,1,i,1);outtextxy(10,50*i,'izm ir'); 
    end;readln;closegraph;end. 
 
SetTextJustify: 
Amaç: Grafik ekranda yazdırılacak olan yazının, ekrandaki  
yerle şimini belirlemek. 
 
Kullanımı: 
settextjustify(yatay_yerle şim,dü şey_yerle şim); 
 
yatay_yerle şim ve düşey_yerle şim  ism ve de ğerleri a şağıdaki 
tabloda verilmi ştir. 
 
Yatay yerle şim Kodu Anlamı 
LeftText 0 Sola yana şık 
CenterText 1 Ortalı 
RightText 2 Sa ğa yana şık 
 
 
Düşey yerle şim Kodu Anlamı 
BottomText 0 Alta yana şık 
CenterText 1 Ortalı 
TopText 2 Üste yana şık 
 
Program (102): 
”Turbo Pascal”  yazısını, Gotik fontta, (100,200) 
koordinatlı noktaya tüm yatay ve dü şey yerle şimleri 
kullanarak yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (102): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i,j:word; 
    tus:char; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    settextstyle(gothicfont,horizdir,1); 
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    for i:=0 to 2 do begin 
    for j:=0 to 2 do begin 
    settextjustify(i,j);outtextxy(100,200,'Turbo Pa scal'); 
    putpixel(100,200,yellow); 
    tus:=readkey;cleardevice;end;end;closegraph;rea dln;end. 
 
TextHeight: 
Amaç: Grafik ekranda kullanılan yazı fontunun pixel olara k 
yüksekli ğini bulmak. 
 
Kullanımı: 
textheight(yazı); 
 
TextWidth: 
Amaç: Grafik ekranda kullanılan yazı fontunun pixel olara k 
geni şli ğini bulmak. 
 
Kullanımı: 
textwidth(yazı); 
 
Program (103): 
Mesaj de ği şkenine aktarılan ” İzmir Fen Lisesi ” mesajını, 
(0,100) koordinatlı noktadan itibaren, Gothic fontt a,yatay 
olarak, büyüklü ğü 1 den itibaren artarak, yazının pixel 
olarak uzunlu ğunu, ekranın en büyük x koordinatından büyük 
olana kadar yazdıran bir program yazalım.Ayrıca yaz ının 
geni şli ğini de ekrana yazdıralım. 
 
Çözüm (103): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    genislik,i:word; 
    genisliktext:string; 
    const 
    mesaj='izmir Fen Lisesi'; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt;i:=1; 
    repeat 
    settextstyle(gothicfont,horizdir,i); 
    genislik:=textwidth(mesaj); 
    str(genislik,genisliktext); 
    outtextxy(0,0,genisliktext); 
    outtextxy(0,100,mesaj);inc(i);readln;cleardevic e; 
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    until textwidth(mesaj)>getmaxx;readln;closegrap h; 
    end. 
 
SetWiewPort: 
Amaç: Grafik ekranda pencere açmak. 
 
Kullanımı: 
setwiewport(x1,y1,x2,y2,clip); 
 
Not: 
1) Komuttaki (x1,y1)  açılacak pencerenin sol üst kö şe 
koordinatlarını, (x2,y2)  ise sa ğ alt kö şe koordinatlarını 
belirtir. 
2) clip  kelimesi boolean  tipinde bilgi olup true  veya false  
değerlerini alabilir.Bu de ğer şayet true ise, pencerenin 
sadece iç bölgesini false ise tüm ekranı kullanabil iriz. 
 
ClearWiewPort: 
Amaç: Setwiewport komutu ile açılan grafik penceresi için i 
siler. 
 
Kullanımı: 
clearwiewport; 
 
Program (104): 
Grafik ekranda yanyana üç tane, kenarları kırmızı, mavi ve 
sarı renklerde pencere açıp içlerine 1. Pencere,  
2. Pencere, 3. Pencere yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (104): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    setviewport(0,0,100,100,true); 
    setcolor(red);rectangle(0,0,100,100); 
    outtext('1. Pencere'); 
    setviewport(110,0,210,100,true); 
    setcolor(blue);rectangle(0,0,100,100); 
    outtext('2. Pencere'); 
    setviewport(220,0,320,100,true); 
    setcolor(yellow);rectangle(0,0,100,100); 
    outtext('3. Pencere'); 
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    readln;closegraph;end. 
 
Program (105): 
Grafik ekranda, rastgele yerlerde rastgele büyüklük te 
pencereler açıp önce içini temizleyelim.Sonra pence renin 
içi rastgele renkli noktalarla belli bir süre dolsu n ve 
program bir tu şa basana kadar devam etsin. 
 
Çözüm (105): 
    uses crt,graph; 
    var 
    grasur,gramod,hatakodu:integer; 
    i,x1,x2,y1,y2:integer; 
    v:viewporttype; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    hatakodu:=graphresult; 
    if hatakodu<>GrOk then halt; 
    cleardevice; 
    randomize; 
    repeat  
    x1:=random(getmaxx div 2);y1:=random(getmaxy di v 2); 
    x2:=random(getmaxx);y2:=random(getmaxy); 
    setviewport(x1,y1,x2,y2,true); 
    getviewsettings(v);clearviewport;i:=0; 
    repeat     
    putpixel(random(getmaxx),random(getmaxy),random (15)); 
    inc(i); 
    until i=30000; 
    until keypressed;closegraph; 
    end. 
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DOS İLE İLGİLİ İŞLEM VE KOMUTLAR: 
 
Turbo Pascal'da DOS i şletim sistemi ile ilgili i şlemleri 
yapabilmek için DOS adlı uniti kullanmamız gerekir. DOS ile 
ilgili i şlem ve komutlar a şağıda açıklanmı ştır. 
 
Chdir: 
Amaç: Belirlenen dizine (directory) geçmek. 
 
Kullanımı:  
chdir(dizinadı); 
 
Not: 
Burada dizinadı,  geçilecek sürücü ve dizini belirten bir 
string  ifadedir. 
 
Program (106): 
C sürücüsünün DOS adlı dizine geçen, şayet böyle bir dizin 
yoksa "DOS adlı dizin yok!" mesajı veren bir progra m 
yazalım. 
 
Çözüm (106): 
    uses crt,dos; 
    begin 
    {$i-} chdir('C:\DOS');{$i+} 
    if ioresult<>0 then  
    write('C:\DOS> adlı bir dizin yok!'); 
    readln; 
    end. 
 
 
Program (107): 
Belirlenen bir sürücünün, istenen bir dizinine geçm eye 
yarayan ve belirlenen dizinin olmaması durumunda "... adlı 
dizin yok!"  mesajı veren bir program yazalım. 
 
Çözüm (107): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dizin:string; 

PASCAL'DA  DOS'A   ER İŞİM             6.BÖLÜM 
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    begin 
    clrscr; 
    write('Geçmek istedi ğiniz dizin adı:');readln(dizin); 
    {$i-} chdir(dizin);{$i+} 
    if ioresult<>0 then  
    write(dizin,'> adlı bir dizin yok!'); 
    end. 
 
Mkdir: 
Amaç: Belirlenen dizin (directory) açmak. 
 
Kullanımı: 
mkdir(dizinadı); 
 
Not: 
Burada dizinadı,  açılacak sürücü ve dizini belirten bir 
string  ifadedir. 
 
Program (108): 
İstenen bir sürücünün, belirtilen bir dizinini açmay a 
yarayan hata olması durumunda, "... adlı dizin açılamadı!"  
mesajı veren bir program yazalım. 
 
Çözüm (108): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dizin:string; 
    begin clrscr; 
    write('Açmak istedi ğiniz dizinadı:');readln(dizin); 
    {$i-} mkdir(dizin);{$i+} 
    if ioresult<>0 then  
    write(dizin,'> adlı dizin açılamadı!'); 
    readln; 
    end. 
 
Rmdir: 
Amaç: Belirlenen içi bo ş bir dizini (directory) silmek. 
 
Kullanımı: 
rmdir(dizinadı); 
 
Not: 
1) Burada dizinadı,  silinecek dizini belirten bir string  
ifadedir. 
2) Şayet dizinadı adlı dizin bo ş de ğilse silme 
gerçekle şmez.Bu durumda önce dizin içindeki dosya ya da alt 
dizinleri silerek içini bo şaltmamız gerekir. 
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Erase: 
Amaç: Belirlenen bir dosyayı diskten silmek. 
 
Kullanımı: 
erase(dosya_adı_de ği şkeni); 
 
Program (109): 
Klavyeden adı girilen bir dosyayı silen ve silme i şlemi 
gerçekle şti ğinde " İşlem tamam...!"  mesajı veren, hata 
olması durumunda "Dosya bulunamadı!"  hata mesajını veren 
bir program yazalım. 
 
Çözüm (109): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dosya:file; 
    dosyaadi:string; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Silinecek dosya adını giriniz: ');    
    readln(dosyaadi); 
    assign(dosya,dosyaadi); 
    {$i-} erase(dosya);{$i+} 
    if ioresult=0 then write(' İşlem tamam...!') 
    else 
    begin write('Dosya bulunamadı...!');halt;end; 
    end. 
 
Diskfree: 
Amaç: Belirtilen sürücüdeki bo ş bulunan (kullanılmayan) 
disk kapasitesini vermek. 
 
Kullanımı: 
diskfree(sürücü_adı); 
 
Not: 
1) Burada ifade edilen sürücü_adı  yerine, 
aktif sürücü için 0 , 
A sürücüsü için 1, 
B sürücüsü için 2, 
C sürücüsü için 3 kullanılır. 
2) Diskfree  i şlemi sonucunda, geri döndürülen de ğer longint   
tipinde olup bu de ğer diskteki bo şlu ğun  byte cinsinden 
miktarını gösterir. Şayet bo şlu ğun miktarını Kilo Byte (KB) 
cinsinden elde etmek istersek, sonucu 1024 e bölmel iyiz. 
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Disksize: 
Amaç: Belirtilen sürücünün byte  olarak kapasitesini vermek. 
 
Kullanımı: 
disksize(sürücü_adı); 
 
Program (110): 
Belirtilen bir sürücünün;     
 
a) Toplam kapasitesini, 
b) Kullanılmayan bo ş yerin miktarını veren bir program 
yazalım. 
 
Not:  Sürücü ismi olarak A, B, C den biri girilecek. Şayet 
aktif sürücünün kapasitesini ö ğrenmek istersek (Enter) a 
basılacak. 
 
Çözüm (110): 
uses crt,dos; 
    var 
    surucuadi:string; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Sürücü adını giriniz (A,B,C veya (Enter)  : '); 
    readln(surucuadi); 
    if length(surucuadi)=0 then begin 
    write('Aktif sürücünün kapasitesi ',disksize(0)  , 
    ' byte ','kalan bo ş yeri ',diskfree(0),'    
    byte''dir.');end 
    else 
    if (surucuadi='A') or (surucuadi='a') then begi n 
    write('A sürücüsünün kapasitesi ',disksize(1),'  byte ', 
    'kalan bo ş yeri ',diskfree(1),' byte'' dir.');end 
    else 
    if (surucuadi='B') or (surucuadi='b') then begi n 
    write('B sürücüsünün kapasitesi ',disksize(2),'  byte ', 
    'kalan bo ş yeri ',diskfree(2),' byte'' dir.');end 
    else 
    if (surucuadi='C') or (surucuadi='c') then begi n 
    write('C sürücüsünün kapasitesi ',disksize(3),'  byte ', 
    'kalan bo ş yeri ',diskfree(3),' byte''dir.');end 
    else 
    begin write('Sürücü adı olarak A,B,C veya aktif  sürücü   
    için'); 
    write('(Enter) giriniz...!');end; 
    end. 
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DosVersion: 
Amaç: DOS i şletim sisteminin version (sürüm) numarasını 
vermek. 
 
Kullanımı: 
dosversion; 
 
Not: 
DOS i şletim sisteminin version numarasının düşük (tam 
kısmını) lo(dosversion); yüksek (ondalık kısmını) 
hi(version); komutuyla elde edebiliriz. 
 
Program (111): 
Kullandı ğımız DOS i şletim sisteminin versiyon (sürüm) 
numarasını veren bir program yazalım. 
 
Çözüm (111): 
    uses crt,dos; 
    begin clrscr; 
    write('Kullandı ğınız DOS''un versiyonu    
    ',Lo(dosversion),'.',Hi(dosversion),' dir.'); 
    end. 
 
GetTime: 
Amaç: Bilgisayarın geçerli olan zamanını saat, dakika, 
saniye ve salise olarak vermek. 
 
Kullanımı: 
gettime(saat,dakika,saniye,salise); 
 
Not: Burada kullanılan de ği şkenlerin de ğer aralı ğı 
aşağıdaki gibidir. 
 
saat   : 0-23  
dakika : 0-59  
saniye : 0-59 
salise : 0-99 
 
Program (112): 
Geçerli zamanı, saat, dakika, saniye ve salise olar ak sa ğ 
üst kö şeye yakın bir yerde gösteren basit bir saat programı 
yazalım. 
 
Çözüm (112): 
    uses crt,dos; 
    var 
    saat,dakika,saniye,salise:word; 
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    begin 
    clrscr; 
    gotoxy(40,1);write('Saat     Dakika     Saniye'  ); 
    gotoxy(40,2);write('====     ======     ====== '); 
    repeat 
    gettime(saat,dakika,saniye,salise); 
    gotoxy(40,3); 
    write(saat:2,'       ',dakika:2,'         ',san iye:2); 
    until keypressed;end. 
 
 
Program (113): 
Geçerli zamanı, saat, dakika, saniye ve salise olar ak sa ğ 
üst kö şeye yakın bir yerde, grafik ekranda gothic  fontta 
gösteren bir saat programı yazalım. 
 
Çözüm (113): 
    uses crt,dos,graph; 
    var 
    saat,dakika,saniye,salise:word; 
    grasur,gramod:integer; 
    saattext,dakikatext,saniyetext:string; 
    begin 
    detectgraph(grasur,gramod); 
    initgraph(grasur,gramod,''); 
    if graphresult<>0 then halt; 
    repeat 
    gettime(saat,dakika,saniye,salise); 
    settextstyle(gothicfont,0,7); 
    str(saat,saattext);str(dakika,dakikatext); 
    str(saniye,saniyetext); 
    outtextxy(50,50,saattext);outtextxy(150,50,daki katext); 
    outtextxy(250,50,saniyetext);delay(500);clearvi ewport; 
    until keypressed;closegraph;end. 
 
SetTime: 
Amaç: Bilgisayarın saatini ayarlamak. 
 
Kullanımı: 
settime(saat,dakika,saniye,salise); 
 
Program (114): 
Bilgisayarın saatini, saat, dakika ve saniye düzeyi nde 
ayarını yapan bir program yazalım. 
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Çözüm (114): 
    uses crt,dos; 
    var 
    saat,dakika,saniye,salise:word; 
    begin 
    clrscr;salise:=0; 
    write('Saat   :');readln(saat); 
    write('Dakika :');readln(dakika); 
    write('Saniye :');readln(saniye); 
    settime(saat,dakika,saniye,salise); 
    write('Saat ',saat,':',dakika,':',saniye,' de   
    ayarlandı...!'); 
    end. 
 
GetDate: 
Amaç: Bilgisayarın geçerli olan tarihini vermek. 
 
Kullanımı: 
getdate(yıl,ay,gün,gün_no); 
 
Not: 
1) Burada kullanılan de ği şkenlerin de ğer aralı ğı a şağıdaki 
gibidir. 
 
yıl    : 1980-2099 
ay     : 01-12 
gün    : 01-31  
gün_no :  0-6 
 
2) gün_no  de ğeri 0 ise Pazar, 
          de ğeri 1 ise Pazartesi, 
          de ğeri 2 ise Salı,  
          ...    
          de ğeri 6 ise Cumartesi'ye kar şılık gelir. 
 
 
Program (115): 
Bilgisayarın geçerli tarihini, gün, ay, yıl ve günü n adını 
aşağıdaki örnekte oldu ğu gibi yazdıran bir program yazalım: 
Örnek: Tarih 16-06-2000  için "Bu gün 16 Haziran 2000 
Cuma'dır."  gibi... 
 
Çözüm (115): 
    uses crt,dos; 
    var yil,ay,gun,gunno:word; 
    const 
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    gunler:array[0..6] of string[14]= 
    ('Pazar''dır','Pazartesi''dir','Salı''dır', 
    'Çar şamba''dır','Per şembe''dir','Cuma''dır', 
    'Cumartesi''dir'); 
    aylar:array[1..12] of string[7]= 
    ('Ocak',' Şubat','Mart','Nisan','Mayıs','Haziran', 
    'Temmuz','A ğustos','Eylül','Ekim','Kasım','Aralık'); 
 
    begin 
    clrscr;getdate(yil,ay,gun,gunno); 
    write('Bugün ',gun,'/',aylar[ay],'/',yil,'     
    ',gunler[gunno],'.'); 
    end. 
 
SetDate: 
Amaç: Bilgisayarın tarihini ayarlamak. 
 
Kullanımı: 
setdate(yıl,ay,gün); 
 
Program (116): 
Bilgisayarın tarihini ayarlamaya yarayan bir progra m 
yazalım. 
 
Çözüm (116): 
    uses crt,dos; 
    var 
    yil,ay,gun:word; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Günü giriniz      (1-31): ');readln(gun) ; 
    write('Ay''ı giriniz      (1-12): ');readln(ay) ; 
    write('Yılı giriniz (1980-2099): ');readln(yil) ; 
    setdate(yil,ay,gun); 
    write('Tarih ',gun,'/',ay,'/',yil,' olarak  
    ayarlandı...!'); 
    end. 
 
GettfAttr: 
Amaç: Bir dosyanın özelliklerini vermek. 
 
Kullanımı: 
getfattr(dosya_de ği şkeni,özellik); 
 
Bir dosyanın özelliklerinin adı, kod numarası ve an lamları 
aşağıdaki tabloda verilmi ştir. 
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Özellik Hex Ondalık Anlamı 
ReadOnly $01 1 Sadece okunabilir 
Hidden $02 2 Gizli 
SysFile $04 4 System dosyası 
VolumID $08 8 Disk adı 
Directory $10 16 Dizin adı 
Archive $20 32 Ae şiv 
AnyFile $3F 63 Herhangi bir dosya 
 
Program (117): 
Bulundu ğumuz dizindeki, deneme.dat  dosyasının niteliklerini 
(özelliklerini) görüntüleyen bir program yazalım. 
 
Çözüm (117): 
    uses crt,dos; 
    var 
    ozellik:word; 
    dosya:file; 
    begin 
    clrscr; 
    assign(dosya,'DENEME.DAT'); 
    getfattr(dosya,ozellik); 
    if doserror<>0 then write('Hata kodu =  ',doser ror) 
    else 
    begin 
    writeln('DENEME.DAT dosyas �n�n ”zellikleri;'); 
    if ozellik and 1 <>0 then writeln('Read Only');  
    if ozellik and 2 <>0 then writeln('Hidden'); 
    if ozellik and 4 <>0 then writeln('Sys File'); 
    if ozellik and 8 <>0 then writeln('VolumID'); 
    if ozellik and 16 <>0 then writeln('Directory') ; 
    if ozellik and 32 <>0 then write('Archive'); 
    write('''dir.'); 
    end;end. 
 
Program (118): 
Klavyeden girilen bir dosya adına kar şılık gelen dosyanın 
tüm özelliklerini görüntüleyen bir program yazalım. Başka 
bir deyi şle bir önceki programımızı genelle ştirelim. 
 
Çözüm (118): 
    uses crt,dos; 
    var 
    ozellik:word; 
    dosyaadi:string; 
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    dosya:file; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Özelliklerini görmek istedi ğiniz dosya adı: ');   
    readln(dosyaadi); 
    assign(dosya,dosyaadi); 
    getfattr(dosya,ozellik); 
    if doserror<>0 then write('Hata kodu =  ',doser ror) 
    else 
    begin 
    writeln(dosyaadi,' dosyasının özellikleri;'); 
    if ozellik and 1  <>0 then writeln('Read Only') ; 
    if ozellik and 2  <>0 then writeln('Hidden'); 
    if ozellik and 4  <>0 then writeln('Sys File');  
    if ozellik and 8  <>0 then writeln('VolumID'); 
    if ozellik and 16 <>0 then writeln('Directory') ; 
    if ozellik and 32 <>0 then writeln('Archive'); 
    write('''dir.'); 
    end;end. 
 
SetfAttr: 
Amaç: Bir dosyaya istenen özelli ği kazandırmak. 
 
Kullanımı: 
setfattr(dosya_de ği şkeni,özellik); 
 
Program (119): 
Bulundu ğumuz dizindeki deneme.dat dosyasına Read Only 
(sadece okunabilir) özelli ği kazandıran bir program 
yazalım. 
 
Çözüm (119): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dosya:file; 
    begin 
    assign(dosya,'DENEME.DAT'); 
    setfattr(dosya,ReadOnly); 
    if doserror<>0 then write('Hata kodu =  ',doser ror); 
    write('DENEME.DAT dosyasına ReadOnly özelli ği   
    kazandırıldı...'); 
    end. 
 
GetfTime: 
Amaç: Dosyada yapılan son de ği şiklik zamanını vermek. 
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Kullanımı: 
getftime(dosya_de ği şkeni,zaman); 
 
Not: 
1) Dosya de ği şikli ği zamanını alabilmek için dosya açık 
olmalıdır. 
 
2) Dosya de ği şikli ği zamanını Longint tipinde " paketlenmi ş" 
bir bilgi olup bu bilgiyi kullanabilmek için paketi n 
açılması gerekir.Paketin açılması; 
 
unpacktime(dosya_de ği şkeni,DateTime);  komutuyla olur. 
 
3) DateTime tip de ği şkeni DOS unitinde a şağıdaki gibi 
tanımlanmı ştır: 
Type  DateType=Record 
      Year,Month,Day,Hour,Min,Sec:word; 
end; 
       
Program (120): 
Klavyeden girilen bir dosyanın yazıldı ğı veya en son 
yapılan de ği şiklik zamanını; yıl, ay, gün, saat, dakika ve 
saniye olarak ekrana yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm (120): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dosya:file; 
    dosyaadi:string; 
    yil,ay,gun,saat,dakika,saniye:word; 
    dosyazamani:longint; 
    zaman:datetime; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Dosya adını giriniz: ');readln(dosyaadi) ; 
    assign(dosya,dosyaadi);reset(dosya); 
    getftime(dosya,dosyazamani); 
    unpacktime(dosyazamani,zaman); 
    yil:=zaman.year;ay:=zaman.month; 
    gun:=zaman.day;saat:=zaman.hour; 
    dakika:=zaman.min;saniye:=zaman.sec; 
    writeln(dosyaadi,' dosyasının yazıldı ğı tarih:    
    ',gun,'/',ay,'/',yil); 
    writeln('yazıldı ğı  saat:',saat,':',dakika,':',saniye); 
    end. 
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SetfTime: 
Amaç: Dosyada yapılan son de ği şiklik zamanını de ği ştirmek. 
 
 
Kullanımı: 
setftime(dosya_de ği şkeni,zaman); 
 
Not: 
1) Komutu kullanabilmek için dosya açık olmalıdır. 
 
2) zaman deği şkeni Longint tipinde " paketlenmi ş" bir bilgi 
olmalıdır.Bunun için PackTime komutu kullanılmalıdır.Bu 
durumda zaman deği şkeni DateTime tipinde olur. 
 
Packtime: 
Amaç: DateTime tipi ile tanımlı zaman de ği şkenin de ğerini 
paketleyip  Longint  tipinde bir bilgiye dönü ştürmek. 
 
Kullanımı: 
packtime(zaman1,zaman2); 
 
Not: 
1) Zaman1 de ği şkeni, DOS unitinde DateTime tipinde bir 
bilgi olmalıdır.Bu tip şöyle tanımlanmı ştır: 
 
Type  DateType=Record 
      Year,Month,Day,Hour,Min,Sec:word; 
end; 
 
2) zaman2 Longint tipinde bir de ği şken olmalıdır. 
 
UnPacktime: 
Amaç: PackTime komutu ile paketlenmi ş Longint tipindeki  
bilgiyi açarak  DateTime  zaman bilgi tipine çevirmek.  
 
Kullanımı: 
unpacktime(zaman1,zaman2); 
 
Program (121): 
Klavyeden girilen bir dosya adına ait zaman bilgisini 
deği ştirmeye yarayan bir program yazalım. 
 
Çözüm (121): 
    uses crt,dos; 
    var 
    yil,ay,gun,saat,dakika,saniye:word; 
    kod:integer; 
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    yils,ays,guns,saats,dakikas,saniyes:string[4]; 
    zaman:datetime; 
    paketzaman:Longint; 
    dosya:file; 
    dosyaadi:string; 
    begin 
    clrscr;write('Dosya adını giriniz: ');readln(do syaadi); 
    assign(dosya,dosyaadi);reset(dosya); 
    if doserror<>0 then write(doserror,' no''lu hat a'); 
    getftime(dosya,paketzaman); 
    unpacktime(paketzaman,zaman); 
    gotoxy(1,2); 
    write(dosyaadi,' dosyasının geçerli olan:'); 
    gotoxy(1,3);write('Kayıt tarihi    
    ',zaman.day,'/',zaman.month,'/',zaman.year,' di r'); 
    gotoxy(1,4); 
    write('Kayıt zamanı ' 
    ,zaman.hour,':',zaman.min,':',zaman.sec,' dir.' ); 
    yil:=zaman.year;ay:=zaman.month;gun:=zaman.day;  
    saat:=zaman.hour;dakika:=zaman.min;saniye:=zama n.sec; 
    gotoxy(1,5);write(' ═════════════════════════════'); 
    gotoxy(1,6);write('Yeni tarih ve zamanı giriniz :'); 
    gotoxy(1,7);write('Gün     :');readln(guns); 
    if length(guns)>0 then val(guns,gun,kod); 
    gotoxy(1,8);write('Ay      :');readln(ays); 
    if length(ays)>0 then val(ays,ay,kod); 
 
    gotoxy(1,9);write('Yıl     :');readln(yils); 
    if length(yils)>0 then val(yils,yil,kod); 
 
    gotoxy(1,10);write('Saat    :');readln(saats); 
    if length(saats)>0 then val(saats,saat,kod); 
 
    gotoxy(1,11);write('Dakika  :');readln(dakikas) ; 
    if length(dakikas)>0 then val(dakikas,dakika,ko d); 
 
    gotoxy(1,12);write('Saniye  :');readln(saniyes) ; 
    if length(saniyes)>0 then val(saniyes,saniye,ko d); 
 
    zaman.year:=yil;zaman.month:=ay;zaman.day:=gun;  
    zaman.hour:=saat;zaman.min:=dakika;zaman.sec:=s aniye; 
    packtime(zaman,paketzaman); 
    setftime(dosya,paketzaman);close(dosya); 
    gotoxy(1,13);write(' ══════════════════════'); 
    gotoxy(1,14);write('..... İşlem tamam! ...'); 
    end. 
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FindFirst: 
Amaç: Belirlenen sürücü ve dizinde bir dosyayı bulmak. 
 
 
Kullanımı: 
findfirst(aranan_liste,özellikler,bulunan_liste); 
 
Not: 
1) aranan_liste yerine aranacak dosyanın hangi sürücü, 
dizinde ve hangi dosyaların aranaca ğı belirtilir. 
 
2) özellikler yerine aranan dosyanın bir ya da bir kaç 
özelli ği belirtilir.Birden fazla özellik belirtmek için 
aralara + i şareti konur. 
 
3) bulunan_liste aranan dosya yada dosyalara ait sonuçların 
tutuldu ğu liste olup tipi DOS Unit'inde SearchRec  tipinde 
aşağıdaki biçimde tanımlanmı ştır: 
 
Type 
    SearchRec=Rec 
    Fill: Array[1..21] of byte; 
    Attr: Byte; 
    Time: Longint; 
    Size: Longint; 
    Name: String[12]; 
end; 
      
FindNext: 
Amaç: FindFirst komutuyla belirlenen özellikteki ilk 
dosyadan sonra, aynı özellikteki bir sonraki dosyay ı 
bulmak. 
 
Kullanımı: 
findnext(bulunan_liste); 
 
Program (122): 
Klavyeden girilen bir dizindeki, uzantısı EXE ve Archive 
niteli ğindeki dosyaların tümünü listeleyen bir program 
yazalım. 
 
Çözüm (122): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dosya:SearchRec; 
    begin 
    clrscr; 
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    findfirst('*.EXE',Archive,dosya); 
    while doserror=0 do begin 
    writeln(dosya.name); 
    findnext(dosya); 
    end;end. 
 
Program (123): 
Klavyeden girilen bir dizindeki, belirlenen türdeki  
dosyalardan Archive  niteli ğinde olanların, dosya 
isimlerini, dosya uzunluklarıyla beraber ekrana yan  yana üç 
sütun halinde ekrana listeleyen bir program yazalım . 
 
Çözüm (123): 
    uses crt,dos; 
    var 
    dosya:SearchRec; 
    dosyaadi:string[79]; 
    i:word; 
    begin 
    clrscr; 
    write('Listelenecek dosyalar (..dizinadı ve tür ü..):'); 
    readln(dosyaadi); 
    findfirst(dosyaadi,archive,dosya);i:=0; 
    while doserror=0 do begin 
    inc(i); 
    write(dosya.name,' ':13-length(dosya.name), 
    dosya.size:7,'    '); 
    if i mod 3=0 then writeln; 
    findnext(dosya); 
    end;end. 
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01. Bir editör (kelime işlemci) yardımıyla yazıp, diske merhaba.pas adıyla kaydettiğimiz 
bir Pascal programını DOS ortamında çalışabilir merhaba.exe dosyası hâline 
getirebilmek için hangi komutu uygulamalıyız? 
A) ren merhaba.pas merhaba.exe   
B) ren merhaba.exe merhaba.pas 
C) type merhaba.pas merhaba.exe   
D) tpc merhaba   
E) copy merhaba.pas merhaba.exe 
 
02.  
(1)   crt; 
(2)  (3) 

write('Heyyy gençler, merhaba...!');(4) 
 
Yukarıdaki Pascal programının amacı, temiz ekrana  
Heyyy gençler, merhaba...!  mesajını yazdırmak olduğuna göre sırasıyla (1) ve (2) yerine 
hangi komut ya da deyimler yazılmalıdır? 
A) begin; uses;  B) uses;  begin;  C) begin  uses;   
D) uses  begin  E) uses.  begin; 
 
03. Bir önceki programa göre sırasıyla (3) ve (4) yerine hangi komut ya da deyimler 
yazılmalıdır? 
A) gotoxy(1,1); cls;  B) clrscr:  end;  C) clrscr;  end: 
D) end;  clrscr;  E) clrscr;  end. 
 
04. 
uses crt; 
var okulu:string; 
       yil     :word; 
begin clrscr; 
okulu:=' İFL';yil:=1983; 
write('okulu',okulu);write(okulu,yil); 
write('write',okulu,yil);write('okulu'+okulu,yil+17 ); 
write(okulu,1983,te kuruldu);end. 
 
Yukarıdaki programı derlediğimizde write komutu ile ilgili kaç tane hata mesajı görülür? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 

SORULAR VE CEVAPLAR            7.BÖLÜM 
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05.   
uses crt; 
var x,y,z:string; 
 begin clrscr; 
x:=' İzmir';y:='Fen';z:='Lisesi'; 
x:=y;z:=x;write(x,y,z);end. 
 
Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda, ekranda ne görülür? 
A) İzmirFenLisesi  B) FenİzmirLisesi  C) LisesiFenİzmir 
D) FenFenLisesi  E) FenFenFen 
 
06.  
uses crt; 
var x,y:integer; 
 begin clrscr; 
x:=5;y:=x-3;x:=x+2; 
write('x*y',x*y);writeln(x+y,'x+y'));end. 
Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda, ekranda ne görülür? 
A) x*y149x+y  B) x*y14 x+y9  C) 14x*y9x+y 
D) x*y14          E) 14x*y  
     9x+y                x+y9 
 
07.  
uses crt; 
var a,b,i:word; 
begin clrscr; 
a:=1;b:=1; 
for i:=1 to 3 do  
begin 
write(a,b);b:=a;a:=a+b;end:end. 
 
 Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda, ekranda ne görülür? 
A) 112142  B) 112244  C) 112141  D) 11 22 33  E) 123123 
 
08.  
write(18-12/2/3*4+2);  komutu sonucunda ekrana kaç yazılır? 
A) 4  B) 6  C) 8  D) 10  E) 12 
 
09. x:=a+b*c/2*a;  Pascal atama deyiminin cebirsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x=
a+bc

2   B) x=a+
a+bc

2   C) x=a+
bc
2a  D) x=

(a+b)c
2a   E) x=a+

abc
2    

 

10. a=
x²+xy

7y  cebirsel ifadesinin Pascal atama karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) a=x*x+xy/7y  B) a=x*x+x*y/7y  C) a=(x*x+x*y)/(7*y) 
D) a=(x*x+x*y)/7*y  E) a=x*x+x*y/(7*y) 
 
11. "-1999 dan 2000 e kadar olan sayıların karelerinin toplamını bulduran bir Pascal 
programı yazalım."  problemini çözümlemek için aşağıdaki tanımlamalardan kaç tanesi 
uygundur? 
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Not: Programda say adlı değişken sayaç için, toplam adlı değişken de sayıları toplamak  
amacıyla kullanılacaktır. 
I. var say,toplam:integer;  II. var say:word;toplam:longint; 
III. var say,toplam:byte;  IV. var say:longint;toplam:integer; 
V. var say:integer;toplam:real; 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
uses crt; 
var i,kac:(a) 
mesaj:(b) 
begin clrscr; 
write('Mesajı giriniz:'); readln(mesaj); 
write('Kaç defa yazılsın :');readln(kac); 
(c) i:=1 to kac do (d)  
(e)(mesaj);end;(f) 
 
Yukarıdaki programın amacı, en çok 20 karakter  uzunluğundaki bir cümleyi, her 
bir satıra birer tane , istenen sayıda yazdırmaktır. 
Aşağıda izleyen  üç soruyu bu bilgilere göre cevaplayınız. 
 
12. (a) ve (b) yerine sırasıyla hangi Pascal deyimleri yazılmalıdır? 
A)  string; ve string[20];  B) string[20]; ve string; 
C) real[20]; ve string;  D) word; ve string[20]; 
E) word; ve word(20); 
 
13. (c) ve (d) yerine sırasıyla hangi Pascal deyimleri yazılmalıdır? 
A) while; ve begin;  B) while ve begin  C) for; ve begin; 
D) for  ve  begin  E) repeat  ve until  
 
14. (e) ve (f) yerine sırasıyla hangi Pascal deyimleri yazılmalıdır? 
A) write ve end  B) writeln ve end;  C) writeln ve end. 
D) for ve do  E) readln ve end; 
 
15.  
uses  crt; 
var i:integer; 
begin clrscr;for i:=1 to 10 do 
begin ......... 
write(' İzmir Fen Lisesi');end;end. 
 
Yukarıdaki programın amacı, temiz ekrana alt alta 15 tane, 5. sütundan itibaren "İzmir 
Fen Lisesi" ifadesini yazdırmak olduğuna göre  ..........  yerine gelmesi gereken deyim 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) write(15,5);  B) writeln(5,i);  C) gotoxy(5,i);   
D) gotoxy(i,5);  E) goto(5,i); 
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16. 
uses  crt; 
var i:integer; 
begin  
clrscr;i:=1; 
while i<11 do 
begin write('*');i:=i+2;end;end. 
 
Yukarıdaki programın çalışması durumunda ekrana kaç tane * karakteri yazılır? 
A) 5  B) 6  C) 7  D) 10  E) 11 
 
17.     
uses crt; 
var sayi:integer; 
begin clrscr; 
repeat 
write('Bir tamsayı '); 
write('(bitirmek için -999 )giriniz'); readln(sayi) ;  
writeln(sayi,'nın karesi=',sayi*sayi); 
......... end. 
  
Yukarıdaki programın sona ermesi için .......... yerine hangi deyim yazılmalıdır? 
A) if sayi:=-999 then end;  B) if sayi=-999 then end. 
C) until sayi=-999;   D) begin until sayi=-999 end;  E) sayi=-999 end; 
 
18.  
procedure renklibaslik(x,y,renk:word;baslik......);  
begin gotoxy(x,y);.......(renk); write(baslik);end.  
 
Yukarıdaki procedure in amacı, ekranın x sütununun  y satırına renk  renginde baslik  
stringini yazdırmaktır.Buna göre  ............. ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi deyimler 
gelmelidir? 
A) string; ve textcolor  B) word; ve textcolor  C) begin  ve color 
D) string; ve textbackground  E) textcolor ve textbackground 
 
19. Bir önceki procedure kullanarak, ekranın 13. satır, 10. sütunundan itibaren kırmızı 
renkte "İzmir Fen" yazısını yazdırmak için hangi komut  yazılmalıdır? 
A) renklibaslik(10,13,red,'İzmir Fen');   
B) renklibaslik(13,10,red,'İzmir Fen'); 
C) procedure renklibaslik(10,13,red,'İzmir Fen'); 
D) procedure renklibaslik(13,10,red,'İzmir Fen'); 
E) procedure renklibaslik(13,10,red,'İzmir Fen') end; 
 
20.  
uses crt; 
var puan:integer; 
begin 
write('Puanı giriniz :');readln(puan); 
if puan<-10 then write('Çok kötü'); 
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if -10=puan then write('Kötü'); 
if (puan<0) and (puan>-10) then puan:=-puan; 
if 0<puan<10 then puan:=puan+3; 
if puan>10 then puan:=2*puan else 
puan:=3*puan;write('Puan=',puan);end. 
  
Yukarıdaki programda kullanılan if-then deyimlerinden kaç tanesi doğrudur? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
21. 
uses crt; 
var kilo:word;sonuc:string; 
begin clrscr;write('Kilonuzu giriniz:'); readln(kil o); 
............. 
 0..60 :sonuc:='sıska'; 
61..90 :sonuc:='normal'; 
91..120:sonuc:=' şi şman'; 
writeln('Siz ',sonuc,' birisiniz');end. 
 
Yukarıdaki  program, ağırlığı kilogram olarak girilen birisinin ağırlıkla ilgili sonucunu 
vermektedir.Buna göre ............. yerine hangi deyim gelmelidir? 
A) case kilo of  B) case of kilo   C) of case kilo 
D) of kilo case  E) kilo of case 
 
22.  
.............. 
sarki1:='Severek ayrılalım'; 
sarki2:='Sus sus kimseler duymasın'; 
sarki3:='Dayanılmaz bir çile bu'; 
sarki4:='Felekten bir gece'; 
sarki:=copy(sarki1,1,3)+'m'+ 
copy(sarki4,4,5)+' '+copy(sarki2,9,3)+ 
' '+copy(sarki2,2,2)+copy(sarki3,4,3)+ 
copy(sarki1,5,1); write(sarki); 
.............. 
Yukarıdaki program parçasının çalışması durumunda, ekranda Muazzez Ersoy'un 
"Nostalji" şarkılarından hangi parçası  yazılır? 
A) Sevemedim kara gözlüm  B) Sev dedi gözlerin 
C) Sevdalandım ben yine      D) Senede bir gün 
E) Sevmekten kim usanır 
 
23.  
uses crt; 
var mesaj:string;i:word; 
begin clrscr; 
mesaj:=' İZMİR FEN L İSESİ'; 
for i:=1 to length(mesaj) do begin 
writeln(..........);end;end. 
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Yukarıdaki programın amacı, temiz ekranda , "İZMİR FEN LİSESİ" ifadesi ile ilgili olarak,  
birinci satıra 16 harfi (tümünü), ikinci satıra ilk 15 harfini, üçüncü satıra ilk 14 harfini, ..., 
16. satıra ilk harfini yazdırmaktır.Buna göre ............ yerina hangi deyim yazılmalıdır? 
A) write(mesaj,i)  B) mesaj,i  C) copy(mesaj,1,i) 
D) copy(mesaj,17-i,i)  E) copy(mesaj,1,17-i) 
 
24.  
uses crt; 
var x:word;kelime:string[5]; 
begin clrscr;kelime:='';x:=66; 
repeat 
kelime:=kelime+chr(x);x:=x+3; 
until x=72;write(chr(65),kelime);  
end. 
 A harfinin ASCII kodu 65 ve H harfinin kodu 72 dir.Buna göre yukarıdaki programın 
çalışması sonucunda ekranda hangi ifade görülür? 
A) ABCH  B) BACH  C) HABE  D) ABEH  E) HEBA 
 
25.  
uses crt; 
var x:word; 
begin (a) 
(b) 
write('Rastgele üretilen sayı=',x,' dir.'); end.  
 
Yukarıdaki programın amacı, bilgisayarın rastgele ürettiği  100 ile 300 arasındaki sayıyı 
ekrana yazdırmaktır.Buna göre (a) yerine hangi deyim yazılmalıdır? 
A) randomize         B) random  C) begin randomize   
D) begin random   E) repeat random 
 
26. Yukarıdaki programda (b) yerine yazılacak (100 ile 300 arasında üretilen tamsayıyı x 
değişkenine aktaran) deyim  aşağıdakilereden hangisi olmalıdır? 
A) x:=100+random(200);  B) x:=200+random(100);   
C) x:=random(100-300);   D) random(100-300):=x;   
E) x:=random(300)-random(200); 
 
27. 
Function faktoryel(n:word):longint; 
var carpim,i:word; 
begin (a) 
for i:=1 to n do begin 
carpim:=carpim*i;end; 
(b)end; 
Yukarıdaki function un amacı bir n doğal sayısının faktöryelini (n!) buldurmaktır.Buna 
göre (a) ve (b) yerine sırasıyla hangi deyimler gelmelidir? 
A) carpim:=0; ve carpim:=function(n);   
B) carpim:=1; ve carpim:=function(n); 
C) carpim:=0; ve carpim:=faktoryel; 
D) carpim:=1; ve faktoryel:=longint; 
E) carpim:=1; ve faktoryel:=carpim; 
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28. Girilen bir x reel sayısına karşılık gelen açının kosinüsünü yazdıran deyim 
aşağıdakilerden hengisidir? 
 
 
A)cos(x);  B) write(cos(180*x));  C) cos(write(x/180));   
D) write(cos(180pix));  E) write(cos(pi*x/180)); 
 
29.  
uses crt; 
var x,y:real; 
begin  
write('Sayının tabanı=');readln(x); 
write('Sayının üssü  =');readln(y); 
write(x:3:2,' in ',y:3:2,' üssü '); write(........: 3:2,' 
dir.');end. 
 
Yukarıdaki programın amacı, klavyeden girilen  x reel sayısının, y inci mertebeden 
kuvvetini (üssünü) ekrana yazdırmaktır.Buna göre ............. yerine hangi deyim 
yazılmalıdır? 
A) exp(x*ln(y))  B) ln(exp(x)*y)  C) exp(y*ln(x)) 
D) ln(x)*exp(y)  E) exp(x)*exp(y) 
 
30.  
......... 
x:=5;y:=7;z:=x;x:=y;y:=z; 
....... 
Yukarıdaki program parçasının çalışması sonucunda, sırasıyla x, y, z değişkenlerinin 
değerleri ne olur? 
A) 5, 5, 7  B) 5, 7, 5  C) 7, 5, 5  D) 7, 7, 5  E) 7, 5 , 7 
 
31. Aşağıdaki programın amacı bir kişiye ait klavyeden girilen adını temiz ekrana 
yazdırmaktır.Buna göre, program derlenirken kaç yerde hata mesajı verir? 
uses clrscr; 
var adi:word; 
begin crt; 
readln('Adı giriniz=');readln(adi); 
write('Adınız ',adi,' dır.');end. 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
32.  
uses crt; 
var x,y:integer; 
begin x:=3;y:=-7;write(x+y); 
if x>0 then x:=x+y; 
if x<0 then begin x:=x+y;write(x+y);end; 
if x=0 then begin write(x+y);x:=x+y;end;end. 
 
Yukarıdaki programın ekran çıktısı  aşağıdakilerden hangisidir? 
A) -4-7-7  B) -7-4-4  C) -4-18  D) -4-18-7  E) -418 
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Aşağıdaki programın amacı 7 den 7777 ye kadar olan 7 ve 7 nin katı olan doğal sayıların 
toplamını buldurmaktır.İzleyen 3 soruyu bu programa göre cevaplayınız.  
uses crt; 
var x:word; 
toplam:(a); 
begin (b);(c); 
clrscr; repeat (d); 
(e);(f); 
write('7+14+21+...+7777=',toplam);end. 
 
33.  Yukarıdaki programda (a) ve (b) yerine sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 
A) integer, toplam:=0  B) word, x:=0  C) longint, toplam:=0 
D) =0, longint  E) const, x:=0 
 
34. Yukarıdaki programda (c) ve (d) yerine sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 
A) x:=0, begin  B) x:=1, begin  C) x:=7, until   
D) x:=0, x:=x+7  E) x:=7, while 
 
35. Yukarıdaki programda (e) ve (f) yerine sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? 
A) toplam:=0, x:=toplam+x B) x:=toplam+x, x:=x+7 
C) toplam:=toplam+x, while x<7777  D) toplam:=toplam+x, end 
E) toplam:=toplam+x, until<7777 
 
36. 
uses crt; 
var a:array[1..10,1..10] of word; 
i,j:word; 
begin 
for i:=1 to 2 do begin 
for j:=1 to 3 do begin 
if i=j then a[i,j]:=0; 
if i<j then a[i,j]:=i; 
if i>j then a[i,j]:=j; write(a[i,j]);end; 
writeln;end;end. 
  Yukarıdaki programın çalışması durumunda ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur? 
A) 01  B) 011  C) 00   D) 012   E) 011102 
    11       102       11        201 
    02                    2 2  
 


