
 
 
 
 
 

BÖLÜM 3 

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 
 
 
 

3.1. Giriş 
 
Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar 
bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir.  
 
 Program Başlığı; 
 Tanımlama Bloğu; 
 BEGIN 
      İcra Bloğu; 
 END. 
 
Programların asıl icra bölümü son bölümüdür. Yukarıda icra bloğu olarak gösterilen bu 
bölüm, Pascal komut cümlelerinden oluşur. ICRA bloğu, “BEGIN” ile başlar  “END.” ile 
sona erer. Her program bloğu birden fazla “END” içerebilir. Ancak bu end deyimleri 
program içinde bulunan değişik blokların sonunu göstermek için kullanılır ve hiç birinin 
sonunda “.” işareti bulunmaz. “.”  işareti sadece ana programın sonunu göstermek 
amacıyla kullanılabilir. Ana programın sonu haricindeki diğer “END” deyimlerinin 
sonunda  “;” işareti kullanılır. 
 
Program Başlığı: Bir Pascal programının ilk kısmı, kullanılması programcının seçimine 
bağlı olan “program başlığı” dır. Program başlığı, programa bir isim vermek için kullanılır 
ve program isimlerinde  İngiliz alfabesinde bulunmayan Türkçe karakterler 
kullanılmamalıdır. Programa uzun isimler verilebilir ancak sözcükler arasında boşluk 
bulunmamalıdır. 
 
Tanımlama Bloğu: Pascal programının bu bölümünde program icra bloğunda 
kullanılan sabitler ve değişkenlerin isimleri ve bunların ne tür sabit/değişken olduğu 
bildirilir.  Bu blok Pascal programı içerisinde mutlaka belirtilmelidir.  Örnek olarak, 
aşağıda değişik veri tiplerindeki değişkenlerin bir tanımlama bloğunda nasıl 
tanımlanabileceği  gösterilmiştir.  
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Tanım  Veri Tipi 
ABS :REAL; 
A  :STRING; 
B  :INTEGER; 
C  :LONGINT; 
F  :SHORTINT; 
H  :BOOLEAN; 
J  :BYTE; 
KL :WORD; 

 

3.2. Özel Semboller ve Pascal Sözcükleri 

3.2.1 Özel  Semboller 
 
Bir Pascal programında kullanılabilecek özel semboller A'dan Z'ye büyük ve a'dan z'ye 
küçük İngiliz alfabesi harfleri, 0-9 arası rakamlardır. Pascal programlama dilinde 
kullanılan diğer bazı semboller ve anlamları aşağıda tanımlanmıştır. 
 
>, <, =  

 
Herhangi değişken ve sabitlerin karşılaştırılmasında kullanılır. 

[  ] Bu işaret içine diziye ait indis numarası yazılır. 
(  ) Veri okunması, yazılması, yazılacak/okunacak bilgilerin başlangıç ve 

bitişlerinde kullanılır.  
.. İndisli değişken eleman tanım ayırıcı. 
; Pascal komut ve deyimlerini birbirinden ayırmak için kullanılırlar. 
'  ' (Tek Tırnak) Alfasayısal bilgilerin tanımlanmasında kullanılır. Bilgilerin başlangıç 

ve bitişlerinde kullanılmaktadır.  
,  Değişken tanımlarında, okunacak yada yazdırılacak bilgiler arasında 

ayıraç olarak kullanılır. 
:  Bilgi karakter yapı tipi tanımlamalarında ve sayısal bilgilerin çıkış 

formatlarında kullanılır. 
. Bir gruba bağlı bir alt grup veya bir kayıt saha ismi tanımlarında 

elemanlandırma işareti olarak, sabit bilgilerdeki rakamların ondalık 
işareti olarak  ve Pascal programlarının sonunu belirlemek amacıyla 
kullanılır.  

:= İşaretin solundaki değere sağındaki bilgiyi atama işlemini yapar. 
{ } Açıklama ifadelerinin başlangıç ve bitimlerinde kullanılır. 
(*     *) Açıklama ifadelerinin başlangıç ve bitimlerinde kullanılır. 
 

3.2.2  Aritmetik İşlem İşaret Karakterleri 
 
Program içinde yapılacak aritmetik işlemlerde kullanılır. 
 
+ Toplama işlemi ve karakter katarlarının birleştirilmesinde kullanılır 
- Aritmetik işlemlerin yapılmasında çıkarma işlemi amacıyla kullanılır 
* Aritmetik işlemlerin yapılmasında çarpma işlemi amacıyla kullanılır 
/ Aritmetik işlemlerin yapılmasında bölme işlemi amacıyla kullanılır 
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3.2.2.1 Aritmetik İşlemlerde İşlem Öncelik Sıraları 
 

Öncelik Sırası Aritmetik İşlem ve bağıntılı tanımlar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

İşaretli sayısal bilgiler 
Parantez içindeki işlemler 
Aritmetik fonksiyonlar 
Üs alma 
Çarpma ve Bölme 
DIV tam sayıya bölme  deyimi 
MOD (Bölme işleminde kalan bulma işlemi) 
Toplama ve çıkarma 
Mantıksal ilişki ifadeleri  (=, >,<,) 
Bağlantı ifadeleri (not,and,or,xor) 

 
 
İşlem Önceliğinde Bazı Kurallar: 
 
•  Aynı öncelik sırasına sahip işlemlerde hangisi önce tanımlanmış ise önce  onun 

işlemi gerçekleştirilir. 
•  İşlem öncelik sırası küçük olan bir aritmetik işlemin önce yapılması isteniyorsa 

parantez içine alınmalıdır.  
•  İç içe birden fazla parantez kullanılması durumunda, işlem öncelik sırası daima en 

içteki paranteze ait işleminindir. 
 

3.2.3 Pascal Sözcükleri 
 
Turbo Pascalda kendi işlevleri dışında kullanılamayacak olan sözcükler vardır.  Bu 
sözcükler ayrılmış sözcükler olarak tanımlanmakta olup programcı tarafından yeniden 
tanımlanamaz, bir değişken ismi olarak kullanılamaz veya değiştirilemezler. Bu 
sözcüklerin isimleri  aşağıda verilmiştir:  
 
And Asm Array Begin 
Case Const Constructor Destructor 
Div Do Downto Else 
End File For Function 
Goto If Implementation In 
Inline Interface Label Mod 
Nil Not Of Object 
Or Packed Procedure Program 
Record Repeat Set Shl 
Shr String Then To 
Type Unit Until Uses 
Var While With Xor 
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3.3. Tanıtıcılar 
 
Pascal programlama dilinde icra bloğu içinde kullanılan değişkenler VAR  tanım bloğu 
içinde, sabitler ise CONST  bloğu içinde tanımlanır. Örneğin A,B değerleri değişken ve  
C değeri sabit ise bu  değerlerin programın tanım bloklarında ifade edilmesi aşağıdaki 
şekilde olacaktır.  

 
VAR A;B:REAL; 
CONST C=12:INTEGER; 

 
Burada, VAR'dan sonra gelen REAL ifadesi A ve B değişkenlerinin gerçel sayı veri tipinde  
olduğunu belirtirken CONST'dan sonra gelen INTEGER ifadesi C sayısının integer veri 
tipi olduğunu belirtmektedir.  
 
Pascal Programlama dilinde kullanılan değişik veri tiplerinin tanımları ve geçerli olduğu 
alanlar aşağıda tanımlanmıştır. 
 

3.3.1  Integer Tipi Veriler 
 
Integer tipindeki veriler tamsayılardan oluşmuşlardır ve kayar nokta içermezler. Turbo 
Pascal'daki integer tipteki tamsayılar -32768 ile  +32767 arasında sınırlandırılmışladır.  
 

3.3.2  Word Tipi Veriler 
 
Word Tipi veriler,  0-65535 arasındaki tamsayılardan oluşmuşlardır.  
 

3.3.3  Shortint Tipi Veriler 
 
-128 ile +127 arasındaki tamsayılardan oluşmuşlardır. 
 

3.3.4  Byte Tipi Veriler 
 
Byte tipi veriler işaret ve desimal nokta içermeyen 0-255 arasındaki değerlerden oluşan 
tamsayılardır. Programda, 0-255 arasındaki tamsayılar için değişken veya sabitlerin Byte 
tipi olarak tanımlanması bellekten tasarruf sağlar.  
 

3.3.5  Longint Tipi Veriler 
 
-2147483648 ile +2147483647 arasında görev yaparlar ve tamsayıların menzil  olarak 
en kapsamlısıdır. 
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3.3.6  Boolean Tipi Veriler 
 
Mantıksal ifadeler olarak da isimlendirilebilen Boolean tipi veriler sadece iki değerden 
oluşurlar. Bunlar “FALSE” ve “TRUE”  dir. 
 

Durum:Boolean; 
Hata:Boolean; 

 

3.3.7  Char Tipi Veriler 
 
Char tipi veriler, ASCII karakter kümesinin 256 adet elemanından oluşurlar. Char tipi 
veriler bir sabit olarak ele alındığından  '  ' içerisinde yazılır.  
 

3.3.8  String Tipi Veriler 
 
Bu tip veriler, karakter kümesi şeklinde olup  '  '  içerisinde yazılırlar. 
 

A:STRING[5]; 
B:STRING[16]; 

 
Burada A isimli karakter kümesi maksimum 5 karakterden, B isimli karakter dizisi ise 
maksimum 16 karakterden oluşmaktadır.  
 
Bu bilgiler ile ilk Pascal programımızı yazabiliriz.  

 
Program Birinci_ve_ilk_prog_ram; 
Var 
Mesaj:string[7]; 
BEGIN 
  Mesaj:='MerhaBA' 
   Write('Sayın bilgisayar kullanıcısı ',Mesaj); 
END. 

 
Programımızın çalıştırılmasıyla ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Sayın bilgisayar kullanıcısı MerhaBA  
 

3.3.9  Real Tip Veriler 
 
Real tip veriler desimal nokta içeren ve üslü formda ifade edilebilen gerçel sayılardır. Üs 
ifadesi olarak “E” harfi kullanılmaktadır. Kullanımları ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.  
Tanım aralığı;2.9E-39..1.7E38 'dir. Bellekte 6 byte yer kaplar. 
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-2.3454 
123.11223344 
-2.45E+12 
2.45E+12 
1.123123E-12 
 

Olağan koşullarda bir programlama hatası söz konusu değilse veya çok büyük sayılar ile 
çalışılmıyor ise REAL tip sayılarla çalışmada bir sorun ile karşılaşmayız.  
 
Kişisel bilgisayarların mikro işlemcileri 80x86 olarak isimlendirilir. Bu işlemci ailesinin 
yükünü hafifletmek için 80x87 olarak bilinen matematik işlemcisi kullanılır. Pascalda bu 
işlemci ile kullanılmak üzere dört tip tanımlanmıştır.  Bunlar;Single, Double, Extended ve 
Comp 'tur. 
 

3.3.10  Single Tip Veriler  
 
Single tip veriler, 1.5E-45...3.4E38 sayı kümesi aralığında tanımlanabilir.  Bellekte 4 byte 
yer kaplar.   
 

3.3.11  Double Tip Veriler  
 
Double tip veriler, 5.0E-45...3.4E38 sayı kümesi aralığında tanımlanabilir.  Bellekte 8 
byte yer kaplar.   
 

3.3.12  Extended  Tip Veriler  
 
Extended tip veriler, 3.4E-4932...1.1E4932 sayı kümesi aralığında tanımlanabilir.  
Bellekte 10 byte yer kaplar.   
 
 

3.3.13  Comp  Tip Veriler  
 
Comp tip veriler çok uzun tamsayıların tanımlanması için kullanılır. Comp veri tipi ile  19-
20 basamaklı sayılar ifade edilir. Tanım aralığı; -263...263 
 
80x87 sınıfındaki veri tiplerinin kullanılabilmesi için programın en başına {$N+} derleyici 
komutu verilmelidir.  Bilgisayarda matematik işlemci yok ise {$E+} matematik işlemci 
emülasyonu da bu satıra eklenir. 
 
Günümüzün Pentium tabanlı bilgisayarlarında matematik işlemci bulunduğundan, 
matematik işlemcili bilgisayarlarda emülasyon direktifini kullanmaya gerek yoktur. 
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Örnek: 

{$N+}{$E+} {Buradaki $E+ ifadesi matematik işlemci emülasyonudur.} 
program cok_buyuk_sayilar; 
var 
Uses wincrt;{Dos için CRT} 
   a:single;      b:double; 
   c:extended; d:comp; 
begin; 
          A:=12E-40; B:=12E+39;D:=1234567890;C:=A+B+D; 
 Writeln(C); 
End. 


