
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 13 
 

UNIT  PROGRAMLAR 
 
 
 
 
 
Pascalın en büyük özelliklerinden biri yazılan program parçalarının diğer Pascal 
programları tarafından paylaşılıp, o program içindeki alt programların diğer programlar 
tarafından kullanılabilmesidir.  Pascalda, diğer programların kullanabileceği pascal 
programlarına unit programlar denilmektedir.  
 
Bu programlar derlendikten sonra Turbo Pascal tarafından .TPU (Windows 'ta .TPW, 
korumalı modda .TPP) uzantısını alırlar.  Unitler birer bağımsız programdırlar, ancak 
kendi başlarına çalıştırılamazlar.  Kendilerini çalıştıran bir ana program vasıtasıyla  
çalışabilirler.   
 
Unitler,  bir program hacminin 64 KB sınırını aşması veya birden fazla program 
tarafından kullanılabilecek alt programları tekrar yazmamak için oluşturulurlar.  Ana 
programın derlenmesi sırasında çalıştırılmak istenilen unitler de derlenirler.   
 
Bir unit programın genel yapısı şu şekildedir. 
 
 Unit  Unitadi;   
 interface 
 procedure  altprogadi1(...); 
 procedure  altprogadi2(...); 
 function function1(....):...; 
 function function2(....):...; 
 var 
 .... 
 type 
 ....  
 const 
 
 implementation 
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 procedure  altprogadi1(...); 
 begin 
  {işlemler} 
 end; 
 
 procedure  altprogadi2(...); 
 begin 
  {işlemler} 
 end; 
 
 function function1(....):...; 
 begin 
  {işlemler} 
 end; 
 
 function function2(....):...; 
 begin 
  {işlemler} 
 end; 
 
end. 
 
Ana program ile unitler arasındaki önemli farklılıklardan biri de unitlerde, mutlaka UNIT 
komutu ile başlayan ve unitin adını belirten bir unit başlığı kullanılması zorunludur.  Unit 
adı sekiz karakteri geçemez ve burada verilecek unit adı, programın diske kaydedilirken 
kullanılan ad ile aynı olmalıdır.  
 
Bir unit programın ana program tarafından kullanılabilmesi için ana programda USES  
komutuyla birlikte unit adının yazılması gereklidir.  Örneğin; Sekiller isimli unitin ana 
program tarafından  kullanılabilmesi için ana programda aşağıdaki satırlar yazılmalıdır. 
 
 Program sekillerin_alan_hesabi; 
 USES sekiller; 
 ........ 
 
Bir unit, interface ve implementation olmak üzere  iki bölümden oluşur.   
 
Interface bölümünde, bu uniti kullanan program tarafından kullanılacak olan değişken, 
sabit, procedure ve function alt programlar yazılır.  Ayrıca bu bölümde, bu unit 
programın kullanacağı  hazır unitler ve kullanıcı unitleri de USES komutu ile tanıtılır. Bu 
bölümde yapılan tüm tanımlamalar ana program tarafından tanınmaktadır. 
 
Implementation bölümünde ise geçerli unit içinde bulunan ancak ana program 
tarafından kullanılmayan alt programlar yazılır.  Burada değişken, sabit ve tip 
tanımlamaları da yapılabilir. Burada yapılan tanımlamalar sadece unit içerisinde 
geçerlidir.   
 
Unite ait en son "End." deyiminden önce yazılan komutlar varsa, ana program çalışmaya 
başladığında ilk olarak bu komutlar çalıştırılır.  Bu komutların çalışması için end 'den 
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önce begin deyimi kullanılmalıdır.  İki unit program birbiri içindeki alt programları da 
kullanabilirler.  
 
 

 
unit sekiller; 
interface 
var 
uzunluk,alan:integer; 
procedure alan_hesabi; 
implementation 
 
procedure alan_hesabi; 
begin 
     write('Karenin kenar uzunluğunu giriniz  ='); 
     Readln(uzunluk); 
     alan:=sqr(uzunluk); 
     Writeln('Karenin Alanı =',Alan); 
end; 
begin 
      writeln('KARE ALANININ HESAPLANMASI'); 
      writeln; 
end. 

 
  

program kare_alan_hesabi; 
uses sekiller; 
begin 
     alan_hesabi; 
     writeln('Alan hesabı işlemi tamamlandı'); 
end. 
 

Program çalıştırıldığında once unit programdaki; 
 

writeln('KARE ALANININ HESAPLANMASI'); 
       writeln; 
 
satırları işleme alınır, sonra alan_hesabi isimli procedure alt programı çalışır.  Alt 
programdaki işlemler yapıldığında ise ana programdaki; 
 
 
 writeln('Karenin Kenar uzunluğu =',uzunluk); 
 writeln('Alan hesabı işlemi tamamlandı'); 
 
satırı çalışarak programın çalışması sona ermektedir.  Ana programda uzunluk isimli bir 
değişken tanımlı olmamasına rağmen, uzunluk değişkeni unit programda interface 
altında tanımlandığından ana program tarafından tanınmaktadır. 
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Aşağıda verilen örnek programda iki unit programın birbiri içindeki alt programları 
kullanmasına aittir. Burada birici unitteki alt program kullanılacak ise interface 'den 
sonraki komut satırında USES ile birlikte kullanılacak unitin adı yazılır. Birinci unit 
programda ise ikinci unit programın kullanılacağı implementation deyiminden sonraki 
USES komutunda verilecektir.  
 
Aşağıda verilen örnekte bir karenin alanı ve çevresi hesaplanmaktadır. USES 
komutlarının nasıl kullanıldığına ve deger_gir isimli alt programın parametreli olduğuna 
dikkat ediniz.  Deger_gir isimli alt programda parametre transferi yapılmaz ise diğer unit 
bu değeri sıfır olarak algılamaktadır. 
 
 

 
unit sekiller; 
interface 
uses wincrt; 
var 
uzun,uzunluk,alan:integer; 
procedure alan_hesabi; 
procedure deger_gir(VAR UZUNLUK:INTEGER); 
implementation 
USES CEVRE; 
procedure deger_gir(VAR UZUNLUK:INTEGER); 
begin 
  write('Karenin kenar uzunluğunu giriniz  ='); 
  Readln(uzun); 
  uzunluk:=uzun; 
end; 
procedure alan_hesabi; 
begin 
    cevre_hesapla; 
    alan:=sqr(uzun); 
    Writeln('Karenin Alanı           =',Alan,' birim²'); 
end; 
begin 
writeln('KARENİN ÇEVRE ve ALANININ HESAPLANMASI'); 
writeln;writeln; 
end. 
 
unit cevre; 
interface 
uses SEKILLER,wincrt; 
var 
uzunluk:integer; 
procedure cevre_hesapla; 
implementation 
procedure cevre_hesapla; 
begin 
   deger_gir (UZUNLUK); 
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   Writeln('Karenin Çevresi         =', 4*uzunluk;,' birim'); 
end; 
end. 
 
Program kare_ile_ilgili; 
uses sekiller,WINCRT; 
begin 
     alan_hesabi; 
     writeln('Karenin Kenar uzunluğu  =',uzun,' birim'); 
     writeln('Alan hesabı işlemi tamamlandı'); 
end. 

 
 
Örnek: Aşağıda verilen örnekte daire, kare,dörtgen ve üçgen gibi geometrik şekillerin 
alan hesapları yapılmaktadır.  
 

unit Alanlar; 
interface 
   function Alan_daire(Ycap:real):real; 
   function Alan_Kare(uzun:real):real; 
   function Alan_Dortgen(uzun,Yuk:real):real; 
   function Alan_Ucgen(Taban,Yuk:real):real; 
 
implementation 
 
var My_Pi : real; 
 
procedure Mult_Two_Numbers(Number1, Number2 : real; 
                           var Result : real); 
begin 
   Result := Number1 * Number2; 
end; 
function Alan_daire(Ycap:real):real; 
begin 
   Alan_Daire:= sqr(ycap)*My_Pi; 
end; 
 
function Alan_Kare(Uzun:real):real; 
begin 
   Alan_Kare:= uzun*uzun; 
end; 
 
function Alan_Dortgen(uzun,Yuk:real):real; 
begin 
   Alan_Dortgen:= uzun*yuk; 
end; 
 
function Alan_Ucgen(Taban,Yuk:real):real; 
begin 



Bölüm 13   Unit Programlar 

Pascal 7.0 ile Programlama   A.ORAL 

147

   Alan_Ucgen := Taban*Yuk/ 2.0; 
end; 
 
begin 
   My_Pi := 3.14159267; 
end. 

 
 
program Sekillerin_alan_hesabi; 
 
uses Alanlar,Crt; 
 
var Ch : char; 
    uzun,gen,yuk,Taban,ycap: real; 
 
begin  (* Ana program *) 
   repeat 
    Writeln; 
    Writeln('Lütfen Alan Hesabı Yapacağınız Nesneyi seçiniz :'); 
      Writeln; 
      Writeln('[K]are'); 
      Writeln('[D]ikdörtgen'); 
      Writeln('[U]çgen'); 
      Writeln('d[A]ire'); 
      Writeln('[C]ıkış'); 
      Write('Alan hesabı yapılacak nesne (K/D/U/A)?=');  
       repeat 
        Readln(Ch); 
        ch:=upcase(ch); 
       until Ch in ['K','D','U','A','C']; 
        case Ch of 
       'K' : begin 
         Write('Karenin kenar uzunluğu ='); 
         Readln(uzun); 
         Writeln('Alan                 =',Alan_kare(uzun):12:4); 
         end; 
 
       'D' : begin 
         Write('Dörtgenin Genişliği   = '); 
         Readln(gen); 
         Write('Dörtgenin Yüksekliği  ='); 
         Readln(yuk); 
         Writeln('DörtgeninAlan=,Alan_Dortgen(gen,yuk):12:4); 
             end; 
 
   'U' : begin 
           Write('Üçgenin Taban Uzunluğu ='); 
           Readln(Taban); 
           Write('Üçgenin Yüksekliği      ='); 
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          Read(yuk); 
 
    Writeln('Üçgenin Alanı   = ',Alan_Ucgen (Taban,Yuk):12:3); 
             end; 
 
       'A' : begin 
             Write('Dairenin Çapı    ='); 
             Readln(Ycap); 
             Writeln('Dairenin Çapı    =',Alan_Daire(Ycap):12:3); 
             end; 
 
       'C' : begin Writeln('Bitti');exit; end; 
       else Writeln(' Tanımsız giriş'); 
      end; 
   until (Ch = 'c') or (Ch = 'C'); 
end.  (* Ana program sonu *) 

 
 
Örnek: Aşağıda verilen örnek program 10 tane X değeri için f(x) fonksiyonunu 
değerlerini hesaplamaktadır.  Unit program içinde us alma işlemi gerçekleştirilmektedir.  
Bu şekilde karmaşık üs alma işlemleri kısaltılmıştır. Kesikli fonksiyonun değeri; 
 

xxxf(x)         3x

xxf(x)    32x

xxf(x)    21x

532

3452

315

−−=>
−=≤<

−=≤<

 

dir. 
 

 
unit usalma; 
interface 
function us(ust,asil:real):real; 
Implementation 
function us(ust,asil:real):real; 
begin 
   us:=exp(ust*ln(asil)); 
end; 
end. 
 
 
Program Ana_program; 
uses wincrt,usalma; 
Var 
x:real; 
x2,fx:Array [1..10] of Real; 
i,x1:Integer; 
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Procedure Hesaplamalar; 
begin 
   CASE X1 OF 
     101..200:begin fx[i]:=us(5,x)-us((1/3),x);end; 
     201..300:begin fx[i]:=us((5/2),X)-us(x,(4/3));end; 
     else begin fx[i]:=sqrt(x)+ us((3/5),x)-x;end; 
   end; 
end; 
procedure verigirisi; 
begin 
  for i:=1 to 10 do 
   begin 
     Repeat 
       Write(i,'. X degeri = '); readln(X); 
     Until X>0; 
     x2[i]:=x; 
     X1:=Trunc(x*100); 
     Hesaplamalar; 
   end; 
end; 
Procedure Sonucuyaz; 
begin 
  for i:=1 to 10 do 
    begin 
       gotoxy(25,i);Writeln('için    Y=',fx[i]:5:2); 
    end; 
 end; 
begin 
   Verigirisi; 
   Hesaplamalar; 
   Sonucuyaz; 
end. 
 


