
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 11 

ALT PROGRAMLAR 
 
 

11.1  Giriş 
 
Yapısal programlamanın en önemli yaklaşımlarından biri, temel uygulamayı bir takım 
parçalara bölerek gerçekleştirmektir.  Pascal'da bu parçalar altyordam (procedure) veya 
fonksiyon (function) olarak kodlanır.  Yapısal programlamanın temel tercih nedeni, 
program modüllerinin bağımsız olarak geliştirilmeleri ve çalışıp çalışmadığının kolaylıkla 
anlaşılabilmesidir.  
 
Alt programlar genellikle tekrar edilen işlemleri kolaylıkla yapabilmek için yazılırlar.  
Tekrar edilen işleme örnek olarak, programımız içinde birden fazla yerde faktöriyel 
hesabı yapmamız gerekiyor ise  bunu bir alt program ile hesaplatmamız halinde aynı 
işleme sahip program satırlarının tekrarı önlenecek, programın takibi kolaylaşacak ve 
daha verimli hafıza kullanımı söz konusu olacaktır.  
 
Bilgisayar dillerinin tamamında bulunan alt program yapısı  PASCAL Programlama dilinde 
PROCEDURE ve FUNCTION türü alt programlar olmak üzere iki ayrı türdedir. Bu iki ayrı 
tür alt programlar birbirlerine benzer  özellikler taşımalarına rağmen yapısallık ve icra 
açısından bazı farklılıklar içerirler.  
 
Alt programlarda yapılacak işlemler,  ana program içinde nerede gerekiyor ise o noktada 
ilgili işlemleri yapan alt programın adı yazılarak devreye sokulur.  
 

11.1.1 Alt Programlar Hakkında Genel Bilgiler 
 
*Her alt programın bir başlığı, bir tanım bloğu, bir de icra bloğu vardır. 
*Ana programlar PROGRAM deyimi, prosedür alt programlar PROCEDURE, fonksiyon alt 

programlar FUNCTION  deyimi ile başlar.  
*Alt program adının  hemen yanında verilen parametreler değer transferi işlemleri için 

kullanılırlar.  Bir alt programa değer transferi yapılarak, her bir çalışmada verilen 
değişik değerlere bağlı olarak değişik sonuçlar üretmek mümkündür.  
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*Alt program isminin yanına  parametre yazmak seçime bağlıdır. Eğer parametre 
yazılıyor ise bunlar procedure isminin yanına parantez içinde yazılırlar. 

*Pascal programlama dilinde formal ve aktüel  parametreler olmak üzere iki tür 
parametre tanımlanabilir. Formal parametreler, programın tamamına ait olmayıp 
sadece değer transferi için kullanıldıklarından geçici paramatreler olarak 
isimlendirilebilirler.  Yani bu parametreler ile sadece alt program içinde çalışılabilir.  
Ana programda, alt programın çalıştırılması için yazılması gereken alt programın 
yanında yazılan parametreler ise Aktüel  parametre adını alırlar.  Burada aktüel ve 
formal parametrelerin sıralanış, sayı ve tip bakımından aynı olması gerekir.  

 

11.2  Procedure  Alt Programlar 
 
Bir pascal programında Procedure alt programlara  erişim ve procedure alt programın 
program içindeki yeri aşağıdaki genel gösterim şeklinde verilmiştir.  
 
 
       Program ad_; 
 
      procedure  Altprogram1; 
      begin 
  işlem blokları; 
      end; 
 
      procedure  Altprogram2; 
      begin 
  işlem blokları; 
      end; 
     (* ANA PROGRAM*) 
     BEGIN 
  işlemler; 
  Altprogram1; 
  Altprogram2; 
  ........ 
  işlemler; 
  ........ 
  Altprogram1 ; 
  ........ 
     END. 
 
 
Alt programlarda, ana programlarda olduğu gibi sabit, değişken ve çeşitli tip 
tanımlamaları yapılabilir.  Yapılan bu tanımlamalar, alt program aktif olduğu sürece 
geçerli olup alt programın çalışması sona erdiğinde alt programda tanımlanan değişken, 
sabit ve tipler bellekten silinir. 
 
Procedure işlem blokları iki şekilde kullanılır, 
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1. Parametresiz Prosedürler 
2. Parametreli Prosedürler 
 

11.2.1  Parametresiz Prosedürler 
 
Bu tür alt programlarda; alt program içinde kullanılan  değişkenler ana program içinde 
kullanılan değişkenler ile aynıdır.  Bu nedenle ana program ile alt program arasında veri 
transferi yapılmasına gerek yoktur. Aşağıdaki örnek programlar Parametresiz Prosedür 
kullanımını açıklamaktadır.   

 
 
Örnek: 

program faktoriyel_hesabi; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var fakt:longint; 
    n,i:integer; 
procedure islem1;  
 begin 
    fakt:=1; 
    for i:=1 to n do 
        begin 
         fakt:=fakt*i; 
        end; 
 end; 
begin 
   clrscr; 
   Write('N sayısını giriniz ='); 
   Readln(N); 
   islem1; 
   Writeln('N sayısının Faktöriyeli  =',fakt:10); 
   repeat until keypressed; 
end. 

 
Yukarıda verilen programı çalıştırarak sonucu inceleyiniz.  
 

11.2.1.1   Forward İfadesinin Kullanımı 
 
Program içinde tanımlanan Prosedür blokları içinde bazılarının programın daha sonraki 
satırlarında tanımlanacağını belirten ifadedir. FORWARD deyimi, sonra tanımlanacak 
prosedür  bloğu devamında kodlanmalıdır.  
 
Aşağıdaki örnek programda ASAMA2  prosedür bloğu devamında görülen FORWARD 
ifadesi blok bilgilerinin daha sonra tanımlanacağını belirtir. Program I>10 olduğu 
durumda sona erecektir.  
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Örnek: 

program procedure_ornekleri; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var i:integer; 
Procedure Asama2;forward; 
    Procedure Asama1; 
         Begin 
              i:=i+1; 
              Write(I,'.'); 
              Asama2; 
         End; 
    Procedure Asama2; 
         Begin 
      Write(I*i,'.'); 
              if i>10 then halt; 
              readln; 
              Asama1; 
         End; 
begin 
  clrscr; 
  i:=1; 
  asama1; 
end. 

 
 
Yukarıda verilen iki örnek programda procedure ismini takiben herhangi bir değişken adı 
yazılmadığına dikkat ediniz. 
 

11.2.2. Parametreli Prosedürler 
 
Ana program ve alt programlarda tanımlanan değişkenlerin farklı olması durumunda  
tercih edilirler. Ana programda tanımlanan değişken değerlerinin işleme alınmaları, alt 
programda tanımlanan değişkenlere aktarılarak yapılır.  
 
Parametreli prosedürlerde de tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iki ayrı tür değer 
transferi söz konusudur. Eğer procedure ismini takiben parametrelerin tanım cümlesi  
VAR ile başlıyorsa  parametreler arasında çift yönlü değer transferi yapılacak demektir.  
Yani  ana programda kullanılan değişkenler alt programa aktarılacak ve  alt programın 
çalışması sona erdiğinde sonuç  değerler ana programa transfer edilir.   
 
Tek yönlü değer transferinde ise  parametrelerin tanım cümlesi VAR ile başlamaz, değer 
transferi ana programdan alt programa olur ve alt programın icrası sonunda ortaya 
çıkan sonuçlar ana programa transfer edilmez. Her iki tür için yazım örnekleri aşağıda 
verilmiştir.  
 
 Tek yönlü Transfer :Procedure Altyordam(X;Y;Z:integer;KAD:real); 
 Çift yönlü Transfer :Procedure Altyordam(VAR  X;Y;Z:integer;VAR  KAD:real); 
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Veri transferinde String değişken veya bir dizi değişken formal parametre olarak 
tanımlanamaz. String ve dizi değişkenler formal parametre olarak kullanılacaksa, tip 
bildirisinin özel bir tip ismi olarak verilmesi gerekir. Aşağıda verilen örnekler sözü edilen 
kurala göre hatalı yazılmışlardır.  
 
 Procedure Altyordam(A:Array[1..100] of real); 
 Procedure Altyordam2(S:String[200]); 
 
Uygun tanımlamalar yapmak için  Type bölümünden yararlanılmalıdır. Aşağıda verilen 
örnek tanımlar özel tip isimler kullanıldığı için geçerlidir.  
 
 Type  
  Oz=Array[1..100] of real; 
  sozcuk=String[200]; 
 
 Procedure Altyordam(A:Oz); 
 Procedure Altyordam2(S:Sozcuk); 
 
Ana programdan alt programa transfer sırasında tanım bloklarında kullanılan 
parametrelerin tipleri aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde 'Tip Uyuşmazlığı' hatası 
meydana gelecektir. 
 
Aşağıdaki örnek programları inceleyiniz. 
 
 
Örnek 1: 

program paramli1; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
   a,b,t:integer; 
procedure toplam(x,y:integer); 
   begin 
     t:=x+y; 
   end; 
begin   
   clrscr; 
   readln(a); 
   readln(b); 
   Toplam (a,b); 
   Writeln(t); 
end. 
 

 
Örnek 2: 

program paramli2; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
   a,b,t:integer; 
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procedure toplam(x,y:integer;var z:integer); 
   begin 
     z:=x+y; 
   end; 
begin clrscr; 
   readln(a); 
   readln(b); 
   Toplam (a,b,t); 
   Writeln(t); 
end. 

 
Yukarıdaki  programda X ve Y değerlerinin toplamları  Writeln(t);  program  satırında 
ekrana yazdırılmaktadır. Aynı programda  toplamı yazdırmak istenilen parametre 
değiştirildiğinde program hata verecektir. Aşağıdaki program derlendiği zaman 
çalışmayacak ve  3 nolu hata meydana gelecektedir. Programı yazarak hatanın nedenini 
anlamaya çalışınız.  
 
 
Örnek 3: 

program hatali_paramli; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var 
   a,b,t:integer; 
procedure toplam(x,y:integer;var z:integer); 
   begin 
     z:=x+y; 
   end; 
begin  clrscr; 
   readln(a); 
   readln(b); 
   Toplam (a,b,t); 
   Writeln(z); 
end. 

 
 
Örnek 4: Aşağıdaki örnek programda dizgi isimli tek boyutlu bir dizi oluşturulmuş  ve 
bu dizinin elemanları sıra ile 1-100 arasındadır. Bu dizi  değer aldıkça altprograma değer 
transfer etmekte ve alt programda bu dizinin değerleri random komutu  ile rastgele 
sayılardan oluşan yeni bir diziye aktarılmakta ve ana programa geri dönmektedir. 
 

Program degerparametresi; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
type DiziTipi=Array[1..100] of integer; 
 
var 
Dizgi:DiziTipi; 
Yenidizi1,Yenidizi:DiziTipi; 
K:word; 
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PROCEDURE Ornekleme(Pardizi:DiziTipi;var YeniDizi:DiziTipi); 
   begin 
     Yenidizi[k]:=Random(Pardizi[k]) 
   end; 
begin 
     for k:=1 to 100 do 
     begin 
       Dizgi[k]:=K; 
       Ornekleme(Dizgi,YeniDizi1); 
     Writeln(Dizgi[k],'    ',YeniDizi1[k]); 
     end;While not keypressed do 
end. 

 

11.3  Kullanıcı Tanımlı Function Alt Programları 
 
Pascal’da altprogramlar başlığı altındaki yapısal modüllerden bir diğeri de fonksiyonlardır 
(function).  Function ve Procedure arasındaki farkı anlayabilmek için procedure ve 
function olarak ayrı ayrı yazılmış bir uygulama üzerinde duralım. 
 
 

PROCEDURE Toplam(X,Y:integer; var Z:integer); 
 begin 
     Z:=X+Y; 
 end; 
 
 
FUNCTION Toplam (X,Y:integer):Integer; 
 begin 
     TOPLAM:=X+Y; 
 end; 

 
Örnekte toplam isimli alt yordam (Procedure) X ve Y tamsayılarının toplamını referans 
parametresi türündeki Z değişkeni aracılığı ile getirir. Procedure durumunda geri 
döndürülecek değer, VAR ile tanımlanmış bir değişkene atanmaktadır.  Fonksiyon olarak 
tanımlanan TOPLAM modülü ise toplamı kendisi getirmektedir.  Fonksiyon  sona  
erdirilmeden  önce  geri döndürülecek, fonksiyonun ismine atanmaktadır.  Toplam isimli 
fonksiyon, integer tiptedir. 
 
Procedure olarak yazılan TOPLAM alt programı ; 
 

Toplam (A;B;T); (Procedure) 
 
şeklinde çağırılırken function şeklinde geliştirilmiş Toplam alt programı ; 

 
 

T:=Toplam(A;B); (Function) 
 

komutuyla çağırılır. 
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11.4  Örnek Programlar 
 
 
 

Örnek 1.  Y=x
2
+5x*Sin(x)  fonksiyonunun, X’in    0<= X<17 aralığındaki değerlerini 

veren bir Pascal  programını oluşturunuz. 
 
program fonksiyonlar; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var x,y:real; 
Function Fonk(x:Real):real; 
begin 
     Fonk:=sqr(x)+5*x*Sin(x*Pi/180); 
end; 
Begin 
     Writeln('Y =x^2+5*x*Sin(x)   Denkleminin aldığı değerler’); 
     x:=0; 
       Repeat 
          y:=fonk(x); 
          Writeln(x:2:1,'  Değeri İçin  =',y:5:2); 
          x:=x+0.5 
       until x>=17 
end. 

 
 
Yukarıda verilen örnek program için y fonksiyonunun değerini f(i) şeklinde bir diziye 
aktararak dizinin en küçük ve en büyük elemanları arasındaki fark ile bu diziyi çarptırıp 
g(i) şeklinde yeni bir dizi elde ediniz. f(i) dizisinin en büyük ve en küçük  elemanları 
program tarafından bulunacaktır.  
 
 
Örnek2.  Aşağıda verilen örnek program faktöriyel hesabının hem procedure hem de 
function türü altprogramlar ile ayrı ayrı hesaplanmasını göstermektedir. Programı 
inceleyerek procedure alt programlar ile function alt programlar arasındaki farkı 
inceleyiniz. 
 

program faktoriyel1; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
var x:integer; 
    sonuc,sonuc1,fakt:longint; 
    n,i:integer; 
Procedure islem1; 
begin 
    fakt:=1; 
    for i:=1 to x do 
        begin 
         fakt:=fakt*i; 
        end; 
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end; 
Function faktoriyel(xx:integer):longint; 
begin 
     faktoriyel:=1; 
     if xx= 0 then exit; 
     Faktoriyel:=xx*faktoriyel(xx-1); 
end; 
begin 
     clrscr; 
     Write('X sayısını giriniz ='); 
     readln(X); 
     islem1; 
     sonuc:=Faktoriyel(x)-fakt; 
     Writeln('X  sayısının Faktöriyeli  =',Faktoriyel(x):10,'    ',sonuc); 
while not keypressed do 
end. 

 
 

 
Örnek 3.  Aşağıdaki örnek program klavyeden girilen N adet sayıyı büyükten küçüğe 
sıralamaktadır. Programı çalıştırınız ve  çalışma prensbini anlamaya çalışınız. 

 
Program Buyukten_Kucuge_SiralaMa; 
uses crt; {Windows için Wincrt} 
type 
Sira=array[1..1000] of real; 
var 
x:sira; 
n,i:integer; 
 
Procedure Degistir(var V1,V2:real); 
 var 
  vd:Real; 
   begin 
    Vd:=V1; 
    V1:=V2; 
    V2:=Vd; 
   end; 
 
Procedure Sirala(Var xx:Sira); 
 Var 
  i,j:Integer; 
 begin 
  for I:=1 to n do 
   for J:=1 to n do 
    if xx[J] < xx[I] then Degistir(xx[i],xx[j]); 
end; 
 
begin 
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 clrscr; 
Write(‘Kaç Sayı Girişi Yapacaksınız  =‘); 
ReadLn(N);  
for i:= 1to N do 
  begin 
  Write(i,’. Değeri giriniz  =‘); 
   ReadLn(X[i]); 
   end; 
   Sirala(X); 
   WriteLn;Writeln(‘Büyükten küçüğe sıralanmış sayılar’) 
   for i:=1 to n do 
   WriteLn(X[i]:4:1); 
end. 

 
 
Verilen örnek programı, girilen sayıları küçükten büyüğe sıralama yapacak şekilde 
değiştiriniz.  
 
 
Örnek 4.   Büyük/Küçük harfle yazılmış olan dosyayı küçük/büyük harfe çevirerek başka 
bir dosyaya yazmaktadır. 

uses crt; {Windows için Wincrt} 
var Dosya:TEXT; 
    Dosya1:TEXT; 
    X:char;Y:byte; 
    Giris:String[64]; 
    Cikis:String[64]; 
 
Procedure KucukHarfleYaz; 
Begin Write('Küçük harfe cevrilecek : ');readln(giris); 
      Write('         Hedef Program : ');readln(cikis); 
      Assign(dosya,giris);assign(dosya1,cikis);Reset(dosya);ReWrite(Dosya1); 
      while not eof(dosya) do 
            begin while not eoln(dosya) do 
                  begin read(dosya,x);y:=ord(x); 
                        if (y>=65)and(y<=90) then y:=y+32; 
                        x:=chr(y);write(dosya1,x); 
                  END; 
            readln(dosya);writeln(dosya1); 
            END; 
            close(dosya);close(dosya1); 
end; 
Procedure BuyukHarfleYaz; 
Begin Write('Büyük harfe cevrilecek : ');readln(giris); 
      Write('         Hedef Program : ');readln(cikis); 
      Assign(dosya,giris);assign(dosya1,cikis);Reset(dosya);ReWrite(Dosya1); 
      while not eof(dosya) do 
            begin while not eoln(dosya) do 
                  begin read(dosya,x);y:=ord(x); 
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                        if (y>=97)and(y<=122) then y:=y-32; 
                        x:=chr(y);write(dosya1,x); 
                  END; 
            readln(dosya);writeln(dosya1); 
            END; 
            close(dosya);close(dosya1); 
end; 
 
Begin 
KucukHarfleYaz; 
BuyukHarfleYaz; 
end. 

 
Program çalıştığında büyük harfi küçük harfe dönüştüren alt program çalışır. Bu alt 
program çalıştığında aşağıdaki bilgiler programcıdan istenir. 
 
Küçük harfe cevrilecek  : {dosya adı girilir} 
Hedef Program   :{küçük harfe dönüşüm sonucunun yazılacağı dosya adı} 
 
Dosya aşağıdaki bilgilerden oluşmuştur. 
 
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 
 
Programın çalışması sonrasında hedef dosya aşağıdaki forma dönüşmüştür. 
 
balikesİr Ünİversİtesİ 
mÜhendİslİk mİmarlik fakÜltesİ 
 
Küçük harfle yazılan bir dosyayı büyük harfe çeviren alt program icra edilmeye 
başladığında ; 
 
Büyük harfe cevrilecek  : {dosya adı girilir} 
Hedef Program   :{büyük harfe dönüşüm sonunda bilgilerin yazılacağı  
      dosya adı} 
 
 
Dosya aşağıdaki bilgilerden oluşmuştur. 
 
balikesİr Ünİversİtesİ 
mÜhendİslİk mİmarlik fakÜltesİ 
 
Programın çalışması sonrasında hedef dosya aşağıdaki forma dönüşmüştür. 
 
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 
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Örnek 5.  Yukarıdaki örnekte Türkçe karakterlerin büyük küçük harfe veya büyük 
dönüştürülmesi yapılamıyor. Klavyeden girilen Türkçe karakterleri küçükten büyüğe 
çeviren Pascal programı aşağıda verilmiştir. 
 

program kucuk_harfleri_buyuk_yapma; 
uses wincrt; 
var 
s:string; 
i:byte; 
function buyukharf(S:string):string; 
begin 
     for i:=1 to length(s) do 
      case s[i] of 
         'a'..'h':S[i]:=upcase(S[i]); 
         'j'..'z':S[i]:=upcase(S[i]); 
         'ç':S[i]:='Ç'; 
         'ğ':S[i]:='Ğ'; 
         'ı':S[i]:='I'; 
         'i':S[i]:='İ'; 
         'ö':S[i]:='Ö'; 
         'ş':S[i]:='Ş'; 
         'ü':S[i]:='Ü'; 
      end; 
      buyukharf:=s; 
end; 
begin 
     WRiTE('küçük harfle sözcük yazınız    ='); 
     readln(s); 
     Writeln(Buyukharf (S)); 
     readln; 
end. 
 
 
 


