
 
 
 
 
 

BÖLÜM 12 

DOSYALAR 
 
 
 
 

12.1 Giriş 
 
Bir program yaparken, bilgilerin her zaman ekrana yazdırılması sorunumuzu 
çözemeyebilir. Örneğin; bir işyerinde stok kontrol bilgilerinin bilgisayar ile denetimi söz 
konusu ise ilgili işyerindeki stok kayıtlarının  manyetik veya optik ortamda yüklü olması 
gerekmektedir.  Belli bir konuya ait bilgiler üzerinde değişiklikler yapmak, raporlar almak 
ve çeşitli kontroller yapabilmek için  manyetik veya optik ortamda saklanırlar. Bilgilerin 
manyetik veya optik ortama aktarılması değişik yöntemlerle yapılır. Pascal programlama 
dilinde Text ve binary olmak üzere iki çeşit dosyalama yöntemi kullanılır.  
 
a-Text Türü Dosyalar 
 
Bilgilerin manyetik veya optik ortama yazılması ve okutulması sıralı bir metin halindedir.  
Bilgiler manyetik veya optik ortama girildikleri gibi yazdırılırlar. Bu dosyalar herhangi bir 
metin editörü ile okunabilirler.  
 
b-Binary Türü Dosyalar 
 
Kayıt tipi belirli ve kayıt tipi belirsiz olarak iki gruba ayrılırlar. RANDOM dosyalar ve 
anahtar terimlere göre erişim yapılan (INDEXED) dosyalamalar binary türündendir.  
 

12.2 Text Dosyalar 
 
Bu dosyalar genellikle Turbo Pascal editörü ile yazılarak saklama ortamına aktarılan veya 
Turbo Pascal programının çalışması ile saklanan ortamda verilen bir isim ile ulaşılan 
ASCII formda dosyalardır. Turbo Pascal derleyicisi Text dosyalar için ana bellekte 128 
byte’lik bir tampon bellek açar. Bilgiler önce tampon belleğe ve dış belleğe aktarılır.  
Manyetik ortamdan bilgi okunması sırasında önce bilgiler tampon belleğe aktarılır sonra 
okunur.  Tampon belleğin boyutu büyütülebilir.  
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Turbo pascalda bir dosyanın TEXT türü olduğu, VAR tanım bloğu içinde TEXT ifadesi 
verilerek bildirilir. 

 
VAR   DosyaTanimi:TEXT 
 

12.3 Text Dosyalarında Kullanılan Komutlar 

12.3.1 Append 
 
Daha önce oluşturulmuş olan bir dosyanın  sonundan başlayarak, dosyaya ilave girişler 
yapılmasını sağlar.Genel kullanımı; 
 
 APPEND(Dosya Tanımı); 
 
Parantez içinde verilen dosya tanımı  dosyanın program içinde kullanılacak adıdır.  
 

12.3.2 Assign 
 
Text dosyanın manyetik ortamda hangi isimle bulunacağı belirtilir. Komut dosyayı açar 
ve işleme hazır hale getirir. Text dosya daha önceden yaratılmamış ve ilk bilgi girişleri 
yapılmamışsa  tanımlanan dosyanın  REWRITE  komutu ile manyetik ortamda  oluşması 
sağlanır.  
 

var  
dosya:TEXT 
... 
Assign (Dosya,’C:\deneme.dat’ 

 
Yukarıdaki tanımda Dosya isimli bir dosya tanıtıcısı oluşturulmuş  ve bu dosya 
tanıtıcısının ana dizindeki deneme.dat isimli dosya ile ilişkilendirilmesi yapılmıştır.  
 

12.3.3. Close 
 
Bellekteki tüm bilgileri dosyaya yazdırarak dosyayı kapatır. Örnek program için program 
deneme_text isimli programı inceleyiniz. 
 
 
Örnek : 

Program deneme_text; 
var A: Text; 
begin 
  Assign(A, 'deneme.son'); 
  Rewrite(A);   { Yeni bir dosya oluşturuyor. } 
  Writeln(A, 'Deneme amaçlı dosyadaki bir sözdizimi '); 
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  Close(A);   { Dosyayı kapatır ve değişiklikleri hafızaya alır } 
  Append(A);   { Dosya sonuna eklentiyapmak için dosyayı açar } 
  Writeln(A, 'Dosyanın sonuna bu satırı ilave ettim'); 
  Close(A);   { Dosyayı kapatır ve değişiklikleri hafızaya alır } 
end. 

 

12.3.4 Erase 
 
Manyetik ortamda adı verilen programın veya dosyanın silinmesi için kullanılır. Silinecek 
dosya veya programın ilk karakteri FAT ve directory sektörlerinden silinerek manyetik 
ortamdaki alan korumaları ortadan kaldırılır.  
 
 
Örnek : 

var 
 F:TEXT; 
 Ch: Char; 
begin 
Assign(F, ‘c:\deneme.son’); 
 {$I-} 
 Reset(F); 
 {$I+} 
 if IOResult <> 0 then 
   Writeln('Bulunamayan Dosya ', ‘c:\deneme.son’) 
 else 
 begin 
   Close(F); 
   Write('Erase ', , ‘c:\deneme.son’, '? '); 
   Readln(Ch); 
   if UpCase(CH) = 'E' then 
     Erase(F); 
 end; 
end. 

 

12.3.5 Read 
 
Text  dosyalarındaki kayıdın satır sonu kontrol karakterleri de dahil bilginin tamamını 
tanımlanan değişkenlere okur.  Kullanımını daha önceden bildiğimiz READ deyiminin iki 
ayrı kullanımı vardır; 
 

•  Klavyeden veri girişi yapılması amacıyla kullanılabilir. 
•  Doğrudan erişim yapılan dosyalarda, sıralı ve rastgele kayıt okutulmasında 

kullanılır.  
 
Genel Kullanımı aşağıda görüldüğü  gibidir. 
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 Read(Dosya Tanımı, Değişken1,değişken2,...,değişkenN); 
 
 
 
Örnek: 
         Program text_dosyalarda_komutlar; 

var 
  F: Text; 
  Ch: Char; 
begin 
Assign(F, 'c:\deneme.son’); 
  Reset(F); 
  while not Eof(F) do 
  begin 
    Read(F, Ch); 
    Write(Ch);    
 end; 
end. 

 

12.3.6 Readln 
 
Text  dosyalarındaki kayıdın satır sonu kontrol karakterleri hariç bilginin tamamını 
tanımlanan değişkenlere okur.ReadLn komutunun da iki ayrı kullanım şekli vardır; 
 

Klavyeden veri girişi için, 
Sıralı erişim yapılan dosyalarda bilgi okutulmasında kullanılır. Her okunan bilgiden 

sonra okuyucu kafasını ve  kayıt göstergesini bir sonraki bilgi üzerine kaydırır. 
 
Genel Kullanımı aşağıda görüldüğü  gibidir. 
 
 Readln (Dosya Tanımı, Değişken1,değişken2,...,değişkenN); 
 
 
Örnek: 

var 
  s : String; 
begin 
  Write('klavyeden bir sözdizimi yazınız '); 
  Readln(s); 
  Writeln('Siz : ',s,’  Yazdınız’); 
  Writeln('Çıkış için  <Enter>'); 
  Readln; 
end. 
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12.3.7 Rename 
 
Manyetik ortamdaki bir program veya dosya adını değiştirmek amacıyla kullanılır. 
Aşağıdaki örnek programı inceleyiniz. 
 
 
Örnek: 

var 
  f : file; 
begin 
  Assign(f,'c:\deneme.son'); 
  WriteLn('c:\Deneme.son',' isimli dosyanin adi ','c:\Deneme.dat',' olarak ', 
                   'değiştiriliyor'); 
  Rename(f,'c:\Deneme.dat'); 
end. 

 

12.3.8 Reset 
 
Daha önce oluşturulmuş olan bir Text dosyasından kayıt okunmasını sağlar. Dosya 
ASSIGN komutu ile açıldıktan sonra RESET dosyanın ne amaçla açıldığını kullanıcıya 
bildirir. Oluşturulmamış bir dosya okunmak için açılmak istenirse hata meydana 
gelecektir. 
 
 
Örnek : 

var 
  F: Text; 
  Ch: Char; 
begin 
Assign(F, ‘c:\deneme.dat’); 
  Reset(F); 
  while not Eof(F) do 
  begin 
    Read(F, Ch); 
    Write(Ch); 
  end; 
end. 

 

12.3.9 Rewrite 
 
Tanımı verilen dosyanın manyetik ortamda yaratılmasını ve ilk kez bilgi girişi yapılmasını 
sağlar. Var olan ve daha önce bilgi girişi yapılmış olan bir text dosyası için kullanılırsa 
bilgilerin tamamı silinir. 
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Örnek: 

var F: Text; 
begin 
 Assign(F, 'YENI.DAT'); 
 Rewrite(F); 
 Writeln(F, '  YENI.DAT ISIMLI BIR TEXT DOSYA OLUŞTURULDU '); 
 Close(F); 
end. 

 

12.3.10 Write  
 
Kullanımını daha önce bildiğimiz WRITE deyiminin üç ayrı fonksiyonu vardır.  
 

•  Ekranda kendisinden sonra tanımlanan bilgilerin görüntülenmesini ve 
kursörün bu bilgilerin sonunda kalmasını sağlar. 

•  Girilen kayıt bilgilerinin dosyaya yazdırılmasında kullanılır.  
•  Dosya kayıtlarının LST parametresi ile yazıcıya gönderilmesini sağlar.  

 
 
Örnek : 

var 
  F: Text; 
  Ch: Char; 
begin 
  Assign(F, c:\deneme.dat); 
  Reset(F); 
  while not Eof(F) do 
  begin 
    Read(F, Ch); 
    Write(LST,Ch); 
  end; 
end. 

 

12.3.11 Writeln 
 
Writeln komutunun da  Write gibi üç ayrı fonksiyonu vardır. 
 

•  Ekrana, beraberinde tanımlanan bilgilerin görüntülenmesini ve kursörün bir 
alt satıra geçmesini sağlar. Kendisinden sonra herhangi bir parametre 
yazılmamış ise bir boş satır atlatır.  

•  Girilen kayıt bilgilerinin dosyaya yazdırılmasında kullanılır.  
•  Dosya bilgilerinin LST parametresi ile yazıcıya gönderilmesini sağlar. 
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12.4 Text Dosyalarında Kullanılan Fonksiyonlar 
 
Text dosyalarında kullanılan fonksiyonlar, alfabetik sıraya göre aşağıda tanımlanmış ve 
iyi anlaşılabilmesi amacıyla kullanımlarına ilişkin birer örnek verilmiştir. 
 

12.4.1 Blockread 
 
Tipi belirli olmayan bir dosyadaki kayıt adedini okuyarak tanımlanan başka bir değişkene 
aktarır ve okunan toplam kayıt sayısını  gösterir.  
 

12.4.2 BlockWrite 
 
Tipi belirli olmayan bir dosyadan (girdi) okunarak başka bir değişkene aktarılan 
kayıtların, tipi belirli olmayan başka bir dosyaya (çıktı) yazılmasını sağlar ve  yazılan 
gerçek kayıt sayısını belirtir.  
 
 
Örnek: 

var 
  girdi,cikti:file 

  i:byte; 
  NumRead, NumWritten: Word; 
  Buf: array[1..2048] of Char; 
begin 
  Assign(girdi ‘c:\deneme.son’); { Girdi dosyasını açıyor} 
  Reset(girdi, 1);  { Kayıt boyutu = 1 } 
  Assign(cikti, ‘c:\deneme1.son’); { Çıktı dosyası açılıyor } 
  Rewrite(cikti, 1);  { Kayıt boyutu = 1 } 
  Writeln('Copying ', FileSize(girdi), ' byte...'); 
  for i:=1 to 5 do begin 
    BlockRead(girdi, Buf, SizeOf(Buf), NumRead); 
    BlockWrite(cıktı, Buf, NumRead, NumWritten); 
    Writeln(NumRead, ‘  ‘,NumWritten); 
  end; 
  Close(girdi); 
  Close(cikti); 
ReadLn; 
end. 

 

12.4.3 Chdir 
 
Manyetik ortamda çalışılan dizinin değiştirilmesini sağlar. 
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Örnek : 

uses crt; {Windows için Wincrt} 
var dizin:string; 
begin clrscr; 
 Write(‘Dosyanın yazdırılacağı çalışma dizini  =‘); 
 Readln(dizin);chdir(dizin); 
 if ioresult =0 then writeln (‘çalışma dizini değiştirildi’); 
 Writeln(‘Çıkış için ENTER’); 
 Readln; 
end. 

 

12.4.4  Eof 
 
(End Of File) Dosya sonu göstergesidir. Program içinde okunmakta olan dosya  sonuna 
gelinip gelinmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılır.  Son kayıttan sonra <EOF> 
işareti görüldüğünde kontrol göstergesi TRUE durumuna geçerek  dosya sonuna 
ulaşıldığını belirtir.  
 
 
Örnek: 

var 
  F: Text; 
  Ch: Char; 
begin 
Assign(F, ‘deneme.son’); 
  Reset(F); 
  while not Eof(F) do 
  begin 
    Read(F, Ch); 
    Write(Ch); 
  end; 
end. 

 

12.4.5 Eoln 
 
(End Of Line)  satır sonu göstergesidir. Text dosyalarında okunan  satır sonuna gelinip 
gelinmediğini kontrol etmede kullanılır.  Satırın sonunda <Cr> veya <LF> işareti 
görüldüğünde kontrol göstergesi TRUE durumuna geçerek satır sonu olduğunu belirtir. 
 
 

 
Örnek: 

uses crt;{Windows için Wincrt} 
var x1:text 
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satır :string[50]; 
begin clrscr; 
assign(x1,’c:\deneme.son’); 
rewrite(x1); 
for i:=1 to 4 do 
 begin 
    write(i’. Satır’); 
    Readln(satir); 
 end; 
 close(x1); 
assign(x1,’c:\deneme.son’); 
reset(x1); 
if eoln(x1) then halt; 
 readln(x1,satir); 
 Writeln(Satir); 
Close(x1); 
end. 
 

12.4.6 Filepos 
 
Bir program çalıştırıldığında erişilen bilgi dosyasında okuma / yazma kafasının 
konumlandırıldığı kayıt numarasını verir. 
 

12.4.7 Filesize 
 
Pascal programının  çalıştırılmasıyla aktif duruma alınan dosyaların kayıt uzunluğunu 
verir.  
 
 
Örnek: 

var 
  f: file of byte; 
  size : Longint; 
begin 
  Assign(f, ‘.\deneme.son’); 
  Reset(f); 
  size := FileSize(f); 
  Writeln('dosyanın boyutu (byte)’,size); 
  Seek(f,size div 2); 
  Writeln('Dosyanın Şu anki konumu ',FilePos(f)); 
  Close(f); 
end. 
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12.4.8 Flush 
 
Sıralı erişim dosyalarında (TEXT)  girilen bilgilerin biriktirildikleri geçici bellek dolmadan, 
bilgileri manyetik ortama yazdırır. 
 
 
Örnek: 

uses crt;{windows için Wincrt} 
var con:text; 
 satir:array[1..4] of string; 
 i:byte; 
begin clrscr; 
 Assign(con,’a:\deneme.son’); 
 Rewrite(con); 
 for I:=1 to 10 do 
   begin 
      Write(i,’. satır’);Readln(satir[ i]); 
      Writeln(con,satir[ i]); 
   end; 
 flush(con);close(con); 
 assign(con,’a:\deneme.son’); 
 reset(con);clrscr;i:=0; 
 While not eof(con) do 
     begin  
        i:=i+1; 
        Readln(con, satir[ i]); 
        Writeln(i, ’. satir  =’,satir[ i]); 
     end; 
 Readln;Close(con); 
 End. 

 

12.4.9 Getdir 
 
Aktif durumda olan çalışma ortamı (sürücü) içinde aktif çalışma dizinini verir.  
 

Sürücü Tanımında  0 Aktif durumdaki sürücü 
   1 A flopy disk sürücüsü 

    2 B flopy disk sürücüsü 
    3 C sabit disk sürücüsü 
 
 
Örnek: 

var 
  s : String; 
begin 
  GetDir(0,s); { 0 = geçerli sürücü } 
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  Writeln(' Gecerli surucu ve dizin: ',s); 
end. 

 

12.4.10 Ioresult 
 
Bir program çalıştırıldığında giriş/çıkış işlemleri sırasında oluşan hatanın kodunu belirtir. 
Dönen değer sıfırdan farklı ise  bir giriş/çıkış hatasının oluştuğu anlaşılır.  
 
 
Örnek: 

var F:TEXT; 
begin 
 Assign(F, ‘c:\deneme.son’); 
 {$I-} 
 Reset(F); 
 {$I+} 
 if IOResult = 0 then 
   Writeln('Dosya boyutu    (byte) ', FileSize(F)) 
 else 
   Writeln('Dosya Bulunamadı '); 
End. 

 

12.4.11 Mkdir 
 
Programın çalıştırılması sırasında gerekli olduğu hallerde dış ortamda yeni bir çalışma 
dizini açılmasını sağlar. 
 
 
Örnek: 

VAR I:STRING; 
begin 
 {$I-} 
 I:='COM'; 
 MkDir(I); 
 if IOResult <> 0 then 
   Writeln('Dizin yaratılamıyor') 
 else 
   Writeln(i, ' isimli yeni dizin yaratıldı’); 
Readln;end. 

 

12.4.12 Rmdir 
 
Manyetik ortamda bulunan bir çalışma dizininin silinmesini sağlar.  
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Örnek: 

VAR I:STRING; 
begin 
  I:='COM'; 
  {$I-} 
  RmDir(I); 
  if IOResult <> 0 then 
    Writeln(i,' İsimli Dizin Silinemiyor') 
  else 
    Writeln(i,' İsimli  Dizin Silindi'); 
end. 

 

12.4.13 Seek 
 
Manyetik ortamda, adı tanımlanan bir dosya göstergesini bir değişken ile belirtilen kayıt 
üzerine yönlendirir. Böylece manyetik ortamda sürücü okuma/yazma kafası doğrudan 
erişilmek istenilen kayıt üzerine kaydırılır.  
 
 
Örnek: 

var 
  f: file of Byte; 
  size : Longint; 
begin 
Assign(f, ‘c:\deneme.dat’); 
  Reset(f); 
  size := FileSize(f); 
  Writeln('Dosya Boyutu: ',size); 
  Seek(f,size div 2); 
  Writeln('Dosyanın Pozisyonu ',FilePos(f)); 
  Close(f); 
end. 

 

12.4.14 Seekeof 
 
EOF kontrolü gibi çalışır. Ancak bu fonksiyon dosya sonu işaretinden sonra olan 
boşlukları veya satır sonu işaretlerini dikkate almaz.  
 

12.4.15 Seekeoln 
 
EOLN  kontrolü gibi çalışır. Ancak bu fonksiyon satır sonu CR ve LF işaretinden sonraki  
boşlukları dikkate almaz.  
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Herbiri en fazla 70 karakter uzunluğundaki satırların, manyetik ortamda ‘ENDUST.SON’ 
isimli bir dosyaya yazdırılması ve Seekeoln ile satır sonuna kadar, Seekeof  ile  dosya 
sonuna kadar kontrol edilerek okunması ile ilgili örnek program aşağıda verilmiştir.  
 
 
Örnek: 

Uses crt; {windows için Wincrt} 
var Dosya:file of string; 
      Line:String[70]; 
begin 
clrscr; 
 Assign(Dosya,’\END.SON’); 
 ReWrite(Dosya); 
 Writeln(Dosya,’Endüstri mühendisliği son yıllarda ‘); 
 Writeln(Dosya,’çağımızın kilit mesleği haline gelmiştir.’); 
 Writeln(Dosya,’Bir  mühendis, düşünce geliştirebilen kişidir’); 
 Writeln(Dosya,’Mühendislik, düşünce geliştirildiği sürece anlam kazanır’); 
 Reset Dosya); 
 While not SeekEof (Dosya) do  
   begin 
      if SeekEoln(Dosya) then Readln; 
      (* Satır sonu ise okuma kafası bir sonraki satırın başına atlatılır.*) 
      Read(dosya,Line); 
       Writeln(line); 
   end; 
  Close(Dosya); 
 Writeln(‘Çıkış için herhangi bir tuşa basınız’); 
 repeat until keypressed; 
 end. 

 

12.4. 16 Settextbuf 
 
Pascal, text bilgileri için bellekte standart 128 byte’ lik yer ayırır.  Settextbuf fonksiyonu 
ile bu alan büyüklüğü değiştirilebilir. Aşağıda verilen örnekte bu alan büyüklüğü 10 
Kbyte’e yükseltilmiştir. Böylece verilerin daha hızlı okunması da sağlanmış olmaktadır. 
 
 
Örnek: 

uses crt; {windows için Wincrt} 
var 
  k  : text; 
  ch : Char; 
  buf: array[1..10240] of Char; { 10K buffer} 
begin 
  clrscr; 
  Assign(k, 'c:\deneme.dat'); 
  SetTextBuf(f, buf); 
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  Reset(k); 
  while not Eof(k) do 
  begin 
    Read(k, ch); 
    Write(ch); 
  end; 
end. 

 

12.4.17 Truncate 
 
Bir dosyadan herhangi bir kayıdın silinmesi işleminin yapılmasından sonra devamındaki 
kayıtların kaydırılarak yazılması sonucu dosya sonunda bulunan <EOF> göstergesinin 
kaydırılmasını sağlar.  
 
 
Örnek: 

var 
  f: file of Integer; 
  i,j: Integer; 
begin 
  Assign(f,'c:\deneme.dat'); 
  Rewrite(f); 
  for i := 1 to 6 do 
    Write(f,j); 
  Writeln('Bilgilerin kesilmesinden önce:'); 
  Reset(f); 
  while not Eof(f) do 
  begin 
    Read(f,j); 
    Writeln(j); 
  end; 
  Reset(f); 
  for i := 1 to 3 do 
  Read(f,j); 
  Truncate(f); { Bilgiler kesiliyor } 
  Writeln; 
  Writeln('Bilgilerin kesilmesinden sonra :'); 
  Reset(f); 
  while not Eof(f) do 
  begin 
    Read(f,j); 
    Writeln(j); 
  end; 
  Close(f); 
  Erase(f); 

     end. 
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12.5 Tipleri Belirlenmiş Dosyalar 
 
Text dosyalarında depolanan bilgilerin ASCII formatında saklandığını  ve bunların çok 
değişik veriler içerebildiğini biliyoruz.  Tiplendirilmiş veya tipleri belirlenmiş dosyalar ise 
belirli türden  verileri veya veri gruplarını içerirler. 
 
Tipleri belirlenmiş dosyalar, PASCAL’ın yapısal özelliğini yansıtırlar.  Her kaydın sabit bir 
tipi ve büyüklüğü olması nedeniyle text dosyalara oranla daha yapısal bir görünümleri 
vardır.  Manyetik ortama yazdırılacak bilgiler üç ayrı yapıda FILE OF  ifadesi ile verilir. 
 

12.5.1 Integer Tipi 
 
Dosyanın, sadece tam sayılardan oluşan sayısal bilgilerden oluştuğunu ifade etmek için 
kullanılır.  
Dosyadaki sayısal bilgiler -32768 ile 32767 arasındaki tamsayılardan oluşabilir. Tam 
sayılardan oluşan ve DOSYA isimli dosya tanıtıcısı ile temsil edilen  bir dosya Var 
bloğunda aşağıdaki şekilde tanıtılır. 
 
 VAR  DOSYA:FILE OF integer; 
 

12.5.2 Real Tipi 
 
Dosyanın, sadece reel sayılardan oluşan sayısal bilgilerden oluştuğunu ifade etmek için 
kullanılır. Dosyadaki sayısal bilgiler, 2.9*19E-39 ile 1.7*10E+38 arasındaki üssel 
formatta sadece ondalıklı sayılardan oluşabilir.  Reel sayılardan oluşan ve DOSYA isimli 
dosya tanıtıcısı ile temsil edilen  bir dosya Var bloğunda aşağıdaki şekilde tanıtılır. 
 
 VAR DOSYA:FILE OF Real; 
 
 
Örnek: 

var 
  DOSYASON: file of REAL; 
  size : Longint; 
begin 
  Assign(DOSYASON, ’c:\aodrcl\deneme.txt’); 
  Reset(DOSYASON); 
  size := FileSize(DOSYASON); 
  Writeln('DOSYANIN BOYUTU  ',size,’ BYTE’); 
  Close(f); 
end. 
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12.5.3. Record  
 
Kayıt yapısında birbirinden farklı karakter tipleri olan satır bilgileri topluluğudur.  
Bilgilerin, kayıt yapısında tanımlanacağı TYPE bloğunda RECORD ifadesiyle belirtilir. 
Aşağıda verilen örneği inceleyiniz. 
 
 TYPE  StokKontrol=RECORD 
  cinsi:string[20]; 
  miktar:integer; 
  brmfiat,tplmtut:real; 
 end; 
 VAR  STOK:StokKontrol; 
  StkDosya:FILE of STOK; 
 
Type bloğunda  kayıt yapısı içinde tanımlı olan alanların bilgi tipleri STRING, REAL veya 
INTEGER olabilir.  VAR bloğunda program içerisinde kullanılacak kayıt adı ve dosya adı 
tanımlanır.   
 

Örnek  
 
program record_ornek; 
uses crt; {windows için Wincrt} 
type 
    DT_Tipi=RECORD 
       gun,ay,yil:word; 
            end; 
    KimlikTipi=RECORD 
           adi:string[10]; 
        soyadi:string[20]; 
   DogumTarihi:DT_Tipi; 
     DogumYeri:String[15]; 
        geliri: Real; 
        Evlimi: Char; 
        end; 
var personel :KimlikTipi; 
    personelkutugu:file of KimlikTipi; 
begin 
     assign(personelkutugu,'.\kutuk'); 
     Rewrite(personelkutugu); 
     clrscr; 
     WITH personel do 
      begin 
         Write('Personelin Adı          :');Readln(Adi); 
         Write('Personelin Soyadı       :');Readln(SoyAdi); 
         WITH Dogumtarihi do 
          begin 
            Write('Personelin Doğduğu Gün  :');Readln(gun); 
            Write('Personelin Doğduğu Ay   :');Readln(Ay); 
            Write('Personelin Doğduğu Yıl  :');Readln(Yil); 



Bölüm 12. Turbo Pascalda Dosyalar 

Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL  

133
 

          end; 
          Write('Personelin Doğum Yeri   :');Readln(Dogumyeri); 
          Write('Personelin Geliri       :');Readln(Geliri); 
          Write('Personel Evli mi?  [E/H]:');Readln(Evlimi); 
      end; 
     Write(personelkutugu,personel); 
     end. 

 

12.6 Tipleri Belirli Olmayan Dosyalar 
 
Bu tür dosyalar, daha önceden oluşturulmuş, fakat kayıt yapıları ve bilgi tipleri belirli 
olmayan dosyalarla yapılacak işlemlerde kullanılmalarında verilen bir genel 
tanımlamadır.  Bilgi tipleri bilinmeyen dosyalar, manyetik ortamda kapladıkları alan 
ölçüsüne göre blok blok okutulurlar ve yine gerekiyor ise blok blok başka bir dosyaya 
yazdırılırlar.  VAR bloğunda okunacak dosyanın bilgilerinin aktarılacağı tampon bellek 
için BYTE olarak, dosyanın alanına eşit veya daha büyük dizi yaratılır.  Şayet tampon 
bellek için alan az  ise  okuma bu oranda yapılır.  Tipi belirsiz bir dosya açıldıktan sonra 
RESET komutuyla bilgiler okutulmalıdır.  
 
 RESET(DOSYAADI,BYTE  miktarı); 
 
Komut parametresinde byte miktarı olarak 1 verilirse, bir defada 256 karakter 
okutulacağı belirtilir.  Ancak, yazdırma işleminde de 1 byte verilirse hedef dosyaya bir 
defada 256 karakter yazdırılması sağlanır.  
 
 RESET(Dosya,1); 
 
 REWRITE(Dosya,1) 
 
 
Örnek: 

Uses crt; {windows için Wincrt} 
var  
Dosya1,Dosya2:file; 
 alani:integer; 
 Buf:array[1..1024] OF BYTE; 
 DosyaA1,DosyaB2:string[20]; 
begin clrscr; 
 Write(‘Blok Blok okuma yapılacak dosya adı :’); 
 ReadLn(DosyaA1); 
 Write(‘Blok Blok yazdırma yapılacak dosya adı :’); 
 ReadLn(DosyaB2); 
 Assign(Dosya1,DosyaA1); 
 Reset(Dosya1,1); 
 BlockRead(Dosya1,Buf,SizeOf(Buf),Alani); 
 Assign(Dosya2,DosyaB2); 
 Rewrite(Dosya2); 
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 BlockWrite(Dosya2,Buf,Alani); 
 Close(Dosya1);Close(Dosya2); 
 writeln(‘işlem tamamlandı’);ReadLn; 
end. 

 

12.7 Doğrudan  Erişimli Dosyalar 
 
Aynı konuyla ilgili bilgilerin, belirtilen isim altında manyetik ortama yazdırılma ve 
girilecek bilgilerin neler olduğu, hangi karakter tipinde oldukları uzunlukları ile verilerek 
kayıt düzeni tanımlanır.  Bir kayıt düzeni içinde girilecek bilgiler farklı karakter ve 
uzunluklarda olabilir.  Ancak bu bilgilerin toplamı, dosyanın standart kayıt uzunluğu ve 
dosya kapasitesi ise girilen kayıt adedi toplamı olacaktır.  Her kayıt içinde satır satır 
girilecek farklı bilgiler tanımlanmadan önce herbirine girilecek en uzun karakter miktarı 
tasarlanmalıdır. Bu satırlara saha denilmektedir. Örneğin, isim girişleri yapılacak saha 
uzunluğu olabilecek en uzun isme göre verilir. Bir kayıt için her sahaya ayrı ayrı isimler 
verilerek, girilen bilgilere erişimde bu isimler kullanılır.  Örneğin bir işletmedeki 
personele  ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde bulunabilir.  
 
PersonelAdı :Sabahattin Kavaklıgillerden 
Görevi  :Kalite Kontrol  Mühendisi 
Çalıştığı Birim :ARGE 
Yaşı  :28 
 
Görüldüğü gibi dosyaya yazdırılan kayıtlar ilgili kayıt alanlarına göre belirli uzunlukta 
olurlar ve kayıt düzeni içinde sahaların bilgi tipleri kesinlikle verilmelidir.  
 
Değişik kayıtların pozisyonlanması SEEK komutu ile gerçekleştirilir. SEEK komutunun 
genel kullanımı aşağıdaki şekildedir.  
 
 SEEK(Var Dosya;AnahtarNo:longint) 
 
Bu yazım şeklinde DOSYA parametresi tiplendirilmiş veya tiplendirilmemiş bir kütük 
tanıtıcısını gösterir.  AnahtarNo ise olunacak kayıt numarasıdır.  İlk kayıt numarası 0 ile 
başlar. Kayıt numarası longint ile verildiğinden doğrudan erişimli dosyalarda 
bulunabilecek kayıt sayısı iki milyarı geçer.  
 
Giriş, arama ve düzeltme, kayıt iptal, bilgilerin ekranda listelenmesi ve bilgilerin yazıcıda 
yazdırılması işlemlerini kapsayan doğrudan erişimli bir programın yapısı ve algoritması 
en basit şekli ile aşağıdaki örnekte olduğu gibi verilmelidir.  
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12.8 Örnek Programlar 
 
 

 
Örnek: Aşağıdaki örnek program ile text dosya kullanarak bir rehber oluşturulmuştur. 
 

uses crt; {windows için Wincrt} 
var f,t:text; 
  YAN,ch:char; 
  s,z:string; 
  i:byte; 
Procedure buyuk; 
begin 
     for i := 1 to Length(s) do 
      s[i] := UpCase(s[i]); 
end; 
procedure ekle; 
      begin 
       clrscr; 
       append(f); 
       write('Ad soyad.(max.20 harf): ');readln(s); 
       buyuk; 
       s:=s+'                    ';          s:=copy(s,1,20);write(f,s); 
       write('Telefon..(max.20 harf): ');readln(s); 
       s:=s+'                    ';          s:=copy(s,1,20);write(f,s); 
       write('Adres....(max.30 harf): ');readln(s); 
       buyuk; 
       s:=s+'                              ';s:=copy(s,1,30);writeln(f,s); 
       close(f); 
      end; 
procedure liste; 
       begin 
       clrscr; 
       writeln('AD SOYAD            TELEFON             ADRES'); 
       writeln('------------------- ------------------- ------------------------------'); 
       reset(f); 
       repeat 
        readln(f,s); 
        writeln(s); 
       until eof(f); 
       ch:=readkey;if ch=#0then ch:=readkey; 
      end; 
procedure ara; 
  begin 
       clrscr; 
       write('Ad soyad.(max.20 harf): ');readln(z); 
       for i := 1 to Length(z) do 
          z[i] := UpCase(z[i]); 
       z:=z+'                    ';z:=copy(z,1,20); 
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       writeln('Aranıyor...'); 
       reset(f); 
       repeat 
        readln(f,s); 
        if copy(s,1,20)=z then 
         begin 
          writeln('AD SOYAD            TELEFON             ADRES'); 
          writeln('------------------- ------------------- ------------------------------'); 
          writeln(s); 
          s:=''; 
          write('Aramaya devam?(E/H): '); 
          repeat ch:=upcase(readkey);until ch in['E','H']; 
          if ch='E'then begin gotoxy(1,wherey-3); 
end else break; 
         end; 
       until eof(f); 
       write('Dosya sonu!'#7); 
       ch:=readkey;if ch=#0then ch:=readkey; 
      end; 
procedure silme; 
     begin 
       clrscr; 
       write('Ad soyad.(max.20 harf): ');readln(z); 
       for i := 1 to Length(z) do 
           z[i] := UpCase(z[i]); 
       z:=z+'                    ';z:=copy(z,1,20); 
       writeln('Aranıyor...'); 
       assign(t,'rehber.tmp'); rewrite(t); 
       reset(f); 
       repeat 
        readln(f,s); 
        if copy(s,1,20)<>z then writeln(t,s); 
       until eof(f); 
       close(f); 
       close(t); 
       erase(f); 
       rename(t,'rehber.tel'); 
      end; 
procedure degistir; 
  begin 
       clrscr; 
       write('Ad soyad.(max.20 harf): ');readln(z); 
       for i := 1 to Length(z) do 
         z[i] := UpCase(z[i]); 
       z:=z+'                    ';z:=copy(z,1,20); 
       writeln('Aranıyor...'); 
       assign(t,'rehber.tmp'); rewrite(t); 
       reset(f); 
       repeat 
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        readln(f,s); 
        if copy(s,1,20)<>z then writeln(t,s); 
       until eof(f); 
       close(f); 
       close(t); 
       erase(f); 
       rename(t,'rehber.tel'); 
       clrscr; 
       append(f); 
       write('Yeni Ad soyad.(max.20 harf): ');readln(s); 
       buyuk; 
       s:=s+'                    ';          s:=copy(s,1,20);write(f,s); 
       write('Yeni Telefon..(max.20 harf): ');readln(s); 
       s:=s+'                    ';          s:=copy(s,1,20);write(f,s); 
       write('Yeni Adres....(max.30 harf): ');readln(s); 
       buyuk; 
       s:=s+'                              ';s:=copy(s,1,30);writeln(f,s); 
       close(f); 
      end; 
procedure tumunusil; 
   begin 
    write('BÜTÜN KAYITLARI SİLMEK İSTEDİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ ? (E/H):'); 
     repeat 
       READLN(YAN); 
 Yan:=UPCASE(yan); 
    Until yan in ('E','H'); 
    IF YAN='E' THEN 
       begin 
         rewrite(f); 
         close(f); 
       end; 
  end; 
procedure cikis; 
begin 
clrscr; 
writeln('REHBER 1.0, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ'); 
halt; 
end; 
begin 
assign(f,'rehber.tel'); 
{$i-}reset(f);{$i+} 
if ioresult<>0then rewrite(f); 
repeat 
 repeat 
  clrscr; 
  writeln('1) Kayıt ekle'); 
  writeln('2) Kayıt listele'); 
  writeln('3) Kayıt arama'); 
  writeln('4) Kayıt silme'); 
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  writeln('5) Kayıt değiştirme'); 
  writeln('6) Kayıtları sıfırla!'); 
  writeln('7) DOS''a çıkış!'); 
  ch:=readkey; 
 until ch<>#7; 
  case ch of 
    '1':Ekle; 
    '2':Liste; 
    '3':Ara; 
    '4':Silme; 
    '5':Degistir; 
    '6':Tumunusil; 
    '7':cikis; 
  end; 
until ch=#7; 
end. 

 
 
 
 
Örnek: Aşağıdaki örnek program random dosya kullanarak bir işyerindeki personel ile 
ilgili bilgileri işlemektedir. 

uses printer,crt {windows için Wincrt}; 
label basla,gir,giris,arama,iptal,liste1,liste2,son; 
type PerKayit=Record 
     isim:string[20]; 
     sicno:integer; 
     bolum:string[10]; 
     sskno:longint; 
     tahsil:string[15]; 
     girtar:string[9]; 
     maas:real; 
end; 
var 
   Kayit:PerKayit; 
   Dosya:File Of Perkayit; 
   KayitNo:Integer; 
   Sec,i:byte; 
   sor:char; 
procedure menu; 
begin 
          gotoxy(28,08);Write('Program Yönetim Menüsü'); 
          gotoxy(26,10);Write('1. Bilgi Girişi'); 
          gotoxy(26,11);Write('2. Arama ve Düzeltme'); 
          gotoxy(26,12);Write('3. Kayıt Silme'); 
          gotoxy(26,13);Write('4. Ekrana Listeleme'); 
          gotoxy(26,14);Write('5. Yazıcıya Listeleme'); 
          gotoxy(26,15);Write('6. Çıkış'); 
          gotoxy(30,18);Write('Seçeneğiniz :'); 
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          Readln(sec); 
end; 
 
Procedure BilgiSatir; 
begin 
     with kayit do 
       begin 
         gotoxy(17,10);Write('Persolelin Adı       :'); 
         gotoxy(17,11);Write('Kurum Sicil No     :'); 
         gotoxy(17,12);Write('Çalıştığı Birim       :'); 
         gotoxy(17,13);Write('SSK Sicil No         :'); 
         gotoxy(17,14);Write('Öğrenim Durumu  :'); 
         gotoxy(17,15);Write('İşe Başlama Tarihi :'); 
         gotoxy(17,16);Write('Aylık ücreti       :'); 
       end; 
end; 
 
Procedure KayitGiris; 
begin 
     with kayit do 
       begin 
         gotoxy(38,10);Readln(isim); 
         gotoxy(38,11);Readln(sicno); 
         gotoxy(38,12);Readln(bolum); 
         gotoxy(38,13);Readln(sskno); 
         gotoxy(38,14);Readln(tahsil); 
         gotoxy(38,15);Readln(girtar); 
         gotoxy(38,16);Readln(Maas); 
       end; 
     Write(Dosya,Kayit); 
end; 
Procedure DoluKayit; 
begin 
     with kayit do 
       begin 
         gotoxy(17,10);Write('Persolelin Adı     :',isim); 
         gotoxy(17,11);Write('Kurum Sicil No     :',sicno); 
         gotoxy(17,12);Write('Çalıştığı Birim    :',bolum); 
         gotoxy(17,13);Write('SSK Sicil No       :',sskno); 
         gotoxy(17,14);Write('Öğrenim Durumu     :',tahsil); 
         gotoxy(17,15);Write('İşe Başlama Tarihi :',girtar); 
         gotoxy(17,16);Write('Aylık ücreti       :',maas); 
       end; 
end; 
 
Begin 
Basla:clrscr;Menu; 
       Case sec of 
         1:goto giris; 
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         2:goto arama; 
         3:goto iptal; 
         4:goto liste1; 
         5:goto liste2; 
         6:goto son; 
       else goto basla 
       end; 
Giris: 
      Assign(dosya,'a:\per.dat'); 
      Rewrite(Dosya); 
Gir:clrscr; 
      gotoxy(17,08);Write('Bilgi Girişleri'); 
      BilgiSatir;KayitGiris; 
      gotoxy(17,18);Write('Başka Giriş  Var mı [E/H]:');ReadLn(Sor); 
      if sor in['E','e'] then goto gir else close(Dosya); Goto Basla; 
 
Arama:Assign(dosya,'a:\per.dat'); 
      Reset(Dosya);Clrscr; 
      Gotoxy(17,08);Write('Aranan Kayıt Numarası :'); 
      Readln(Kayitno);Seek(Dosya,KayitNo-1); 
      Read(Dosya,Kayit);DoluKayit; 
      Gotoxy(17,18);Write('Başka Arama Yapılacak mı [E/H]:');Readln(Sor); 
      if sor in['E','e'] then goto arama else close(Dosya); Goto Basla; 
 
Iptal:clrscr; 
      Assign(dosya,'a:\per.dat'); 
      Reset(Dosya);Clrscr; 
      Gotoxy(17,08);Write('İptal Edilecek Kayıt Numarası :'); 
      ReadLn(KayitNo);DoluKayit; 
      for i:=kayitno+1 to Filesize(Dosya)-1 do 
          begin 
            seek(dosya,i); Read(Dosya,Kayit); 
            seek(dosya,i-1); Write(Dosya,Kayit); 
          end; 
      Truncate(Dosya); 
      Gotoxy(17,19);Write('Başka İptal  [E/H]'); 
      ReadLn(Sor); 
      if sor in['E','e'] then goto Iptal else close(Dosya); Goto Basla; 
Liste1: 
      Assign(dosya,'a:\per.dat'); 
      Reset(Dosya);Clrscr; 
      While not eof(Dosya) do 
            begin read(Dosya,kayit); 
               with kayit do 
               begin 
                 Writeln(isim,Chr(32):20-length(isim),sicno:5,' ', 
                         bolum,chr(32):10-length(bolum),sskno:8,' ', 
                         tahsil,chr(32):15-length(tahsil),girtar,' ', 
                         maas:8:0); 
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               end; 
            end;Writeln; 
            repeat 
              Write('Menüye Dönüş İçin Herhangi bir Tuşa basınız'); 
            Until Keypressed; 
            Close(dosya);Goto Basla; 
Liste2:Assign(dosya,'a:\per.dat'); 
      Reset(Dosya);Clrscr; 
      While not eof(Dosya) do 
            begin read(Dosya,kayit); 
               with kayit do 
               begin 
                 Writeln(LSt,isim,Chr(32):20-length(isim),sicno:5,' ', 
                         bolum,chr(32):10-length(bolum),sskno:8,' ', 
                         tahsil,chr(32):15-length(tahsil),girtar,' ', 
                         maas:8:0); 
               end; 
            end;Close(dosya);Goto Basla; 
son: 
end. 

 
 
Programın inceliklerinden biri, listelemede bilgilere verdirilen boşluklardır.  
 
 Writeln(isim,chr(32):20-length(isim),..... 
 
satırında isim sahasındaki bilginin uzunluğu ne olursa aolsun bu alan 20 karakterden 
oluşmuşcasına boşluklar verilmiştir.  Şayet listeleme komutu Writeln(isim:20...) şeklinde 
ise saha bilgisi aşağıda görüldüğü gibi sağa dayalı olarak görülecekti. 
 
  ---------------ATIL 
 
Diğer bir incelik, kayıt iptal bölümünde, iptal için girilen kayıt nosu devamından 
başlayarak son kayıda kadar olan tüm kayıtlar bir döngü ile birer kayıt geri kaydırılırlar.  
Silinmek için girilen kayıttan bir sonraki kayıda erişilerek içeriği okutulur.  
 
 SEEK(DOSYA,i); Read(Dosya,Kayit); 
 
Bilgiler okunduktan sonra silinmesi istenilenin üzerine okuma/yazma kafası kaydırılarak 
yazdırılır.  
 
 SEEK(DOSYA,i-1); Write(Dosya,Kayit); 

 


