
 
 
 
 
 

BÖLÜM 7 

PASCAL ARŞİVİ 
 
 
 

7.1 Giriş 
 
Pascal Arşivi, programcılara sistem, ekran, grafik ve yazıcı birimleri için hazırlanmış 
standart yardımcı programlardan oluşmuştur.  Pascal içinde bulunan arşiv fonksiyonları  
ana  programa otomatik olarak bağlanır. 
 

7.2 Sistem Birimi  ve Katarlar 
 
Sistem birimi (system unit) Pascal 'da USES ifadesinde tanımlanması gerekmeyen bir 
birimdir. Sistem birimi Pascalın temel sabit, değişken ve alt programlarını içermektedir.  
Bunlar arasında stringler oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  Turbo Pascal'da String 
elemanları için kullanabileceğimiz  bir çok standart function alt programı bulunmaktadır. 
Bunların arasında Chr, Concat, Upcase,  Copy, Delete, Length, Str, Val, Pos  
bulunmaktadır.  
 

7.2.1 Chr 
 
Standart CHR fonksiyonu  [0..255] arasındaki tam sayıların ASCII karşılığı olan karakteri 
vermektedir.  
 
CHR fonksiyonuna, doğrudan aktarılan tam sayı sayısal ifadeleri alfabetik karaktere 
çeviren bu fonksiyonun yaygın kullanımlarından biri de, bilgilerin yazıcıya dökümü 
sırasında klavye üzerindeki komutların  ya da kontrol karakterlerinin üretilmesidir.  
Aşağıdaki örnek programda bir yazıcıda kağıda üst üste basmak için ENTER tuşuna 
karşılık gelen ASCII 13 karakterini kullanmak amacıyla CHR fonksiyonundan 
yararlanılabilir.  
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Örnek: 
 Program Chr_Ornek; 
 Uses LST; 
 begin  
  Writeln('Endüstri',Chr(13),'Mühendisliği'); 
 Readln; 
 end. 
 

7.2.2 Concat 
 
Bilgilerin birbirlerine eklenmelerini sağlayan, alfa sayısal fonksiyondur. Ekleme işlemleri 
CONCAT  fonksiyonu ile veya alfa sayısal bilgiler arasına + işareti konarak sağlanır.  
Concat fonksiyonu ile istenilen sayıda katar birbiri ardına eklenebilir. CONCAT 
fonksiyonunun kullanımı aşağıdaki örnek programda verilmiştir.   
 
 
Örnek: 
 Program Ornek_Concat; 
 Uses Crt;{windows için Wincrt} 
 var 
 x1,x2,x3,x4:String[20]; 
 x5,x6:=String[50]; 
 begin clrscr; 
  x1:='Balıkesir '; x2:='Mühendisliği'; 
  x3:='Universitesi ';x4:='Endüstri '; 
  x5:=Concat(x1,x3,x4,x2); 
 Writeln('4 sözcüğün CONCAT ile birleştirilmesi'); 
 Writeln(x5); 
 x5:=x1+x3+x4+x2; 
 Writeln('4 sözcüğün    +     ile birleştirilmesi'); 
 Writeln(X5); 
 While Not keypressed do; 
 end. 
 

7.2.3 Upcase 
 
Pascal 'da okunan veya karşılaştırılması yapılan iki karakter dizisinde yazılan harflerin 
büyük veya küçük oluşu önemlidir. Upcase fonksiyonu küçük harfleri büyük harfe çevirir. 
Parametre olarak verilen karakterlerin alfabetik olmaması durumunda  herhangi bir 
işlem yapılmaz. 
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Örnek : 

var 
  s : string; 
  i : Integer; 
begin 
  Write('Bir Karakter Dizisi Giriniz: '); 
  ReadLn(s); 
  for i := 1 to Length(s) do 
    s[i] := UpCase(s[i]); 
  WriteLn('KARAKTER DİZİSİ BUYUK HARFE DÖNÜŞTÜ    ',s); 
Readln; 
end. 

 

7.2.4 Copy 
 
Bir karakter dizisinde belirlenen bir bölgeden  istenilen uzunlukta bir parçanın 
kopyalanması için kullanılan fonksiyondur. 
 
 
Örnek: 

uses crt; {windows için Wincrt} 
var s: string; 
begin 
  Clrscr; 
  s:= 'Balikesir Üniversitesi' 
  WriteLn(Copy(s,11, 4)); 
  repeat until keypressed; 
end. 

  
Programın çıktısı; Univ    şeklinde olacaktır.  
 

7.2.5 Delete 
 
Delete fonksiyonu, bir karakter dizisi içindeki belirli bir alt karakter  dizisinin silinmesi 
için kullanılan standart fonksiyondur. Copy komutunda olduğu gibi silinecek ilk 
karakterin karakter dizisinin kaçıncı elemanı olduğu ve kaç eleman silineceği ifade 
edilmelidir. 
 
Örnek: 

Var  s: string; 
begin 
 S:='Endüstri Mühendisliği Bölümü'; 
 Delete(s,10,21); 
 WriteLn(s); 
end. 
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Programın Çıktısı: Endüstri   şeklinde olacaktır. 
 

7.2.6 Length 
 
Length fonksiyonu bir karakter dizisinin uzunluğunu hesaplamak amacıyla kullanılır. 
Hesaplama sırasında karakter dizisi arasında boşluklar var ise bunları da bir karakter 
olarak kabul edecektir.  
 

 
Örnek: 

Program length_ornek; 
uses crt; {windows için Wincrt} 
var i:string[39]; 
begin clrscr; 
  i:='Endüstri Mühendisliği Bölümü'; 
  WriteLn('Uzunluk = ', Length(i)); 
end. 

Programın Çıktısı: Uzunluk = 28   şeklinde olacaktır. 
 

7.2.7 Str ve Val 
 
Sayısal giriş ve çıkış işlemleriyle ilgili olarak Pascal komutları arasında kullanılan Str ve 
Val deyimleri birbirlerinin tam tersi  işlemleri yaparlar. Str, girilen sayısal karakterlerin 
karakter dizisine çevirirken Val, bunun tersine olarak karakter dizisi olarak girilen 
rakamsal bilgileri sayısal karakterlere dönüştürür.  Grafik ekranda sayısal ifadelerin 
direkt olarak yazdırılması mümkün olmaması nedeniyle sayısal ifadenin str ile string 
ifadeye dönüştürülerek yazılması gerekir. Yine grafik ekrandan sayısal bilgi girişi 
yapılamamakta, ancak string olarak bilgi girişi yapılabilmektedir.  String olarak girişi 
yapılan sayısal ifade val fonksiyonu ile sayısal ifadeye dönüştürülmesi gerekir.  
 
Aşağıdaki örnekte klavyeden iki veri girilmektedir. İlk Val fonksiyonuyla k1 kontrol 
değişkeni O iken, S1 değişkenindeki rakam karakterleri sayısal karakterlere çevrilerek  
R1 ondalıklı sayısal değişkenine verilir. Aynı işlem ikinci Val fonksiyonuyla da yapılır. Elde 
edilen R1 ve R2 rakamları çarpılarak R3 değişkenine atanır ve uygun yazım formatıyla 
ekrana yazılmaktadır. 
 
Örnek: 

var  s1,s2:string; 
      k1,k2:integer; 
      r1,r2,r3:real; 
begin 
readln(s1);readln(s2); 
Val(s1,r1,k1);  Val(s2,r2,k2); 
r3:=r1*r2; 
Writeln(r3:10:2); 
end. 
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7.2.8. Pos 
 
Pos fonksiyonu bir karakter dizisinin  veya karakterin diğer bir karakter dizisi içinde olup 
olmadığını, varsa kaçıncı karakterden başladığını  (Başladığı karakterin ana  karakter 
dizisindeki sıra numarasını) verir. Aşağıdaki 1. örnek programda s isimli karakter 
dizisinde boşluk olup olmadığı aranmakta ve boşluk var ise bu karakter dizisinin önüne 
boşluk sayısınca 0 yerleştirilmektedir.  2. örnek programda i ismi verilen karakter dizisi 
içindeki j karakter dizisinin konumu araştırılmaktadır. 3. Örnekte ise k isimli bir karakter 
dizi içinde $ işareti olup olmadığı araştırılmaktadır. 
 
 
 
Örnek 1: 

Program Ornek_pos1; 
var s: string; 
begin 
  s := '   123.5'; 
  { Boşlukları sıfıra çevir } 
  while Pos(' ', s) > 0 do 
    s[Pos(' ', s)] := '0'; 
Writeln(S); 
Readln; 
end. 
 

 
Örnek 2: 

Program Ornek_Pos2; 
var i:string[28];j:String[12]; 
begin clrscr; 
  i:='Balıkesir Üniversitesi'; 
  j:=' Üniversitesi'; 
  Writeln(i);Writeln(j); 
  Writeln('i içinde J nin başlama konumu =',pos(j,i)); 
  Writeln; 
Readln; 
end. 

 
 
Örnek 3: 

Program Ornek_pos3; 
var k:string; 
begin  
k:='123sadsdg&jdfjdsh$fdsf' 
if pos('$',K)<>0 then  
 begin 
      writeln (' K   isimli karakter dizisi içinde $  işareti bulundu'); 
 end 
else 
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     Writeln('Aranılan karakter bulunamadı'); 
 end; 
end. 

 
Bu örnek programda aranılan alt karakter bulunamaz ise bu durumda fonksiyon sıfır 
değerine sahip olacak ve program else ile başlayan satıra dallanacaktır. 
 

7.3   Sistem Birimi ve Giriş Çıkış Elemanları 
 
Burada kısaca anlatılacak olan giriş/çıkış komutları Turbo Pascal dosyaları anlatılırken 
detaylı bir şekilde anlatıldığından burada sadece alfabetik sırada isimlerinin verilmesi ile 
yetinilecektir. 
 
Giriş/çıkış elemanları çok genel olarak, programların çalıştırılmasıyla oluşacak dosyaların 
manyetik ortama yazdırılmalarıyla ilgili komut ve deyimler olarak tanımlanabilir. Bu 
deyim ve komutlar  alfabetik sıraya göre; Append, Assign, Close, Erase, Read, Readln, 
Write, Writeln, Reset, Rewrite, Rename, Flush vb. 'dir. 
 

7.4  Sistem Birimi ve Standart Matematik Fonksiyonlar 
 
Turbo Pascal matematik ağırlıklı mühendislik bilimleri içinde son derece uygun bir dildir. 
Bir çok temel işlevi yerine getiren matematiksel fonksiyonlar Turbo Pascal'ın sistem 
birimi içerisinde tanımlanmıştır.  
 
Turbo Pascal sistem birimi içinde standart olarak bulunan standart matematiksel 
fonksiyonlar ve kullanımları ile ilgili örnekler aşağıda alfabetik sırada verilmiştir. 
 

7.4.1  Abs 
 
Herhangi bir sayısal sabit veya değişkenin mutlak (işaretsiz) değerini verir. 
 
 
Örnek: 

Program ABS_fonksiyonu; 
var 
  r: Real; 
  i: Integer; 
begin 
  r := Abs(-4.3);  i := Abs(-157); 
Writeln(r:4:1,i:8); 
end. 

 



Bölüm 7   Turbo Pascal Arşivi 

Pascal  7.0 ile Programlama   A.ORAL  

58

7.4.2  ArcTan 
 
Aşağıdaki örnekte R isimli real parametre ile verilen argümanın radyan cinsinden 
arktanjantını verir.  Radyanı dereceye çevirmek için 180/pi ile çarpmak gereklidir. 
 
 
Örnek: 

Program ArcTan; 
var 
 R: Real; 
begin 
 r:=1; 
 R := ArcTan(r)*180/pi; 
writeln(r:5:1); 
end. 

 

7.4.3 Cos 
  
Derece olarak verilen bir açı değerinin radyana çevrilmesiyle trigonometrik kosinüsünü 
hesaplar. Açı değerini radyana çevirmek için pi/180 ile çarpmak gerekir.  
 
 
Örnek: 

Program cosinus_Fonksiyonu; 
var 
 r,Aci: Real; 
begin 
 aci:=90; 
 R := Cos(aci*pi/180); 
 writeln(r:5:1); 
end. 

 

7.4.4  Exp 
 
Exp fonksiyonu doğal logaritma parametresi olan e'nin  üstel değerini hesaplar. 
Aşağıdaki örnek program parçasında e'nin 1. üstel değeri (e1

   
) hesaplanılmaktadır.  

 
 
Örnek: 

Program Exp_Fonksiyonu; 
begin 
  Writeln('e = ',Exp(1.0)); 
end. 
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7.4.5 Frac 
 
Gerçel bir sayının desimal noktadan sonraki kesirli kısmını verir.  
 
 
 
Örnek: 

Program frac_fonksiyonu; 
var 
 f1,f2: Real; 
begin 
 f1 := Frac(4233.1987); 
 f2 := Frac(-4233.1987); 
Writeln(f1:6:4,'  ',f2:6:4); 
end. 

 

7.4.6 Int 
 
Gerçel sayıların tamsayı bölümünü integer tipinde verir. 
 
 
Örnek: 

Program Int_Fonksiyonu; 
var f1,f2: Real; 
begin 
   f1 :=Int(4233.1987); 
   f2 :=Int(-4233.1987); 
   Writeln(f1:6:0,f2:6:0) 
end. 

 

7.4.7 Ln 
 
Girilen bir sayının e tabanına göre logaritmasını alır. 
 
 
Örnek: 

Program Ln_Fonksiyonu; 
var 

   e,mn: real; 
begin 
   mn:=2; 
  e := Exp(mn); 
  Writeln('ln(e) = ',ln(e)); 
end. 
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7.4.8 Odd 
 
Tamsayı parametrelerin tek sayı olup olmadığının tesbitinde kullanılır.  
 
 
 
Örnek : 

Program odd_fonksiyonu; 
uses crt; 
var i:byte; 
begin clrscr; 
  for i:=1 to 20 do 
  begin 
   if Odd(i) then 
     Writeln(i,' Tek Sayıdır ') 
   else 
    Writeln(i, ' Çift Sayıdır'); 
   end; 
delay(2000); 
end. 

 

7.4.9 Ord 
 
Char, byte, integer, boolean vb. şeklinde bildirilmiş parametrelerin tamsayı değerlerini 
verir. Örneğin Char ile kullanılması durumunda  karakterin ASCII kodu elde edilir. 
 
 
Örnek : 

Program ord_Fonksiyonu; 
var ch:char; 
begin 
  for ch:='A' to 'Z' do 
  Writeln(Ch,' icin ASCII Kod ',Ord(ch)); 
  Readln; 
  for ch:='a' to 'z' do 
  Writeln(Ch,' icin ASCII Kod ',Ord(ch)); 
end. 

 

7.4.10 Pi 
 
Pi olarak bilinen matematiksel sabitin değerini verir. Pascal programında diğer 
programlama dillerinde olduğu gibi  pi sayısının ayrıca tanıtılmasına gerek yoktur. 
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Örnek : 

Program Pi_fonksiyonu; 
var d:real; 
begin 
Write('Dairenin çapını giriniz :'); 
  Readln(D); 
  Writeln('Dairenin çevresi = ',Pi*D:10:5:); 
end. 
 

7.4.11 Random 
 
Rastgele bir sayı üretir.  Üretilen rastgele sayı random ile belirtilen sayıdan küçük 
olmaktadır.  
 
 
Örnek: 

Program Random_Fonksiyonu; 
uses Crt; {Windows için Wincrt} 
begin 
  Randomize; 
  repeat 
    Writeln (Random(99)); 
  until KeyPressed; 
end. 

 

7.4.12  Round 
 
Gerçel sayıların kurala uygun bir şekilde yuvarlatır ve yuvarlatılmış tamsayı olarak verir. 
Elde edilen yuvarlatılmış sayı yine real tipte saklanır. 
 
 
Örnek: 

Program Round_fonksiyonu; 
begin 
  Writeln(1.499, '  ',Round(1.499),' a yuvarlatıldı'); 
  Writeln(1.5, '  ',Round(1.5),' a yuvarlatıldı'); 
  Writeln(1.499, '  ',Round(-1.499),' a yuvarlatıldı'); 
  Writeln(-1.5, '  ',Round(-1.5),' a yuvarlatıldı'); 
end. 

 
 
 
 



Bölüm 7   Turbo Pascal Arşivi 

Pascal  7.0 ile Programlama   A.ORAL  

62

7.4.13  Sin 
 
Derece olarak verilen bir açı değerinin radyana çevrilmesiyle trigonometrik sinüsünü 
hesaplar. Açı değerini radyana çevirmek için pi/180 ile çarpmak gerekir.  
 
 
 
 
 
Örnek : 

Program sinus_Fonksiyonu; 
var 
 r,Aci: Real; 
begin 
 aci:=90; 
 R := Sin(aci*pi/180); 
 writeln(r:5:1); 
end. 
 

7.4.14  Sqr 
 
Verilen bir parametrenin karesini verir. Genel kullanım şekli; 
 
 Kare:=sqr(sayi); 
 

7.4.15  Sqrt 
 
Verilen bir parametrenin karekökünü verir.  Genel kullanım şekli; 
 
 Karekok:=sqrt(sayi); 
 
 
 

 
Örnek: 

Program Sqr_ve_sqrt; 
var say:real; 
begin 
  Write('Karesi alınacak sayıyı giriniz  ='); 
  Readln(say); 
  Writeln(say:10:2,' in Karesi   ', Sqr(say):10:2); 
  Writeln(Sqr(say):10:2,' nın karekökü',Sqrt(sqr(say)):10:2); 
end. 
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7.4.16 Trunc 
 
Verilen bir gerçel sayının tamsayı kısmını verir ve  sonucu tamsayı tipinde saklar. 
 
 
 
Örnek: 

Program Trunc_Fonksiyonu; 
var f1,f2,f4:real; 
    f3:integer; 
begin 
   f1:=34.56;f2:=11.9; 
   f4:=f1/f2; 
   f3:=Trunc(f1/f2); 
   Writeln(f4:8:2,'  ',f3); 
end. 

 
 
 
Örnek: Aşağıda verilen programda round ve trunc deyimlerinin birlikte kullanımları 
verilmiştir. 
 

Program  round_ve_trunc; 
Var 
Vize,final,Ort:integer; 
Begin 

Readln(vize,final); 
Ort:=Trunc(round(vize*0.4+final*0.6)); 
Writeln(Vize:10,Final:10,Ort); 

End. 
 


