
 
 
 

BÖLÜM 14  
 

KAYITLAR 
 
 
 
 

14.1 Giriş 
 
Bir kayıt, bir nesneyle ilgili verilerin bir araya getirilmesidir.  Öğrenci kayıtları, taşıt 
kayıtları, stok kayıtları günlük yaşantımızda karşılaştığımız yaygın kayıtlardır.   
 
Kayıtlar da diziler gibi  ögelerden oluşmuşlardır.  Ancak aralarında temel bir farklılık 
vardır.  Bir dizi, tümü aynı tipte olan ögelerden oluşmuştur. Bir kaydın ögeleri ise değişik 
tiplerde olabilir.  Örneğin bir öğrenciye ait bilgiler tipik olarak aşağıdaki gibi olabilir.    
 
 Ad_Soyad :30 elemanlı karakter dizisi 
 Cinsiyet  :K/E tek elemanlı karakter 
 Sınıf  :1-4 arasında tamsayı 
 Not Ort.  :0-100 arasında gerçel sayı 
 
Bu bilgi, ögeleri birbirinden farklı olduğu için dört ögeli tek bir dizide saklanamaz ve 
üzerinde işlem yapılamaz.   Bu tür bilgilerin işlenmesinde ve saklanmasında "RECORD" 
sözcüğü ile ifade edilen kayıtlar kullanılır.   Alan adı verilen ögelerden her biri ayrı bir 
isme sahiptir.  
 
Kayıt tanımı işlemi aşağıda verildiği şekilde yapılır. 
 
 Type kayit_tipi=record 
  {Alan listesi} 
  end; 
 
 
Alan listesi, ögeler ve ögelerin veri tiplerinden oluşmaktadır.  Yukarıda verilen öğrenci 
bilgileri için aşağıdaki şekilde bir kayıt tipi tanımlanabilir.   
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 Type  ogrencikaydi=Record 
   Adsoyad:string[30]; 
   Cinsiyet:char; 
   Sinif:byte; 
   Not_ort:real; 
  end; 
 
Öğrenci kaydı tipte bir kayıt değişken; 
 
 Var 
 OGRENCI: ogrencikaydi; 
 
şeklinde tanımlanabilir.    
 
 
 Örnek 
  Type tarih=record 
    gun:1..31; 
    ay:(ocak,subat,mart,nisan,mayis,haziran,temmuz, 
          agustos,eylul,ekim,kasim.aralik=; 
    yil:integer; 
   end; 
  Var 
  Dun,bugun,yarin:tarih; 
 
 
 Örnek 
  Type evkaydi=record 
    adres:string[40]; 
    alan:real; 
    oda_sayisi:integer; 
    fiat:real; 
   end; 
  Var 
  Kiralik_ev,satilik_ev:evkaydi; 
 
Bu kayıtların alanlarından birine erişmek için bir alan belirticisi kullanılır.   Alan 
belirticileri bir kayıt değişkeninin sahip olduğu alanları gösterir. Alan belirticisini 
tanımlamak için kayıt değişkeninden sonra "." işareti ve bunu takiben alan belirleyicisi 
yazılır. 
 
 Alanbelirticisi=Kayıt_degisken "."alan_belirleyicisi 
 
Öğrenci değişkeni için; 
 
 Ogrenci.Adsoyad 
 Ogrenci.Cinsiyet 
 Ogrenci.Sinif 
 Ogrenci.Notortalamasi 
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alan belirticileri sırasıyla; adsoyad, cinsiyet, sinif ve not ortalaması alanlarını 
belirtmektedir. 
 

14.2  Kayıt işleme 
 
Pascalda  herhangi bir alan belirticisi, aynı tipte bir değişkenin kullanabileceği herhangi 
bir yerde kullanılabilir.  Örneğin; Ogrenci isimli değişkenin üç alanına aşağıdaki program 
parçası ile değerler atanabilir. 
 
 for i:=1 to 20 do 
  Readln(Ogrenci.adsoyad, Ogrenci.cinsiyet, Ogrenci.notortalamasi); 
 
Alan kullanımlarına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.   
 
 Örnekler: 
 

if Ogrenci. notortalamasi=50 then  
 

Writeln(hasta.isim); 
 

Writeln(Kiralikev.adres, Kiralikev.fiat); 
 

Case isci.deneyim of 
   Usta:isci.saatucreti :=... 
   Kalfa:isci.saatucreti :=... 
   Cirak:isci.saatucreti :=... 
  End; 

 
Programda bir kayıt değeri, tüm olarak özdeş tipte başka bir kayda atanabilir.  Tarih 
tipte bildirilen dun ve bugun isimli değişkenleri ele alırsak; 
 
  Dun:=bugun; 
 
ile bildirilen atama deyimi; 
 
  Dun.gun:=bugun.gun; 
  Dun.ay:=bugun.ay; 
  Dun.yil:=bugun.yil; 
 
atamalarına özdeştir.  Böyle bir atama daha kısa, açık ve bir çok uygulamalarda etkin 
olduğu için tercih edilir.   
 
Pascalda bir kayıt, alt programlara parametre olarak transfer edilebilir.  Kayıtların hem 
değer hem de değişken parametre olarak kullanılması mümkündür.  Parametre olan 
kayıtlar, birkaç parametre yerine yalnızca bir parametre transferi yapılacağından 
parametre listesini kısaltmak açısından yararlıdır.  Öğrenci kayıt değişkeninin alanlarına 
birer değer atamak üzere bir alt program yazacak olursak alt program bildiriminde bir 
değişken kayıt parametreye ihtiyaç duyulur. 
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 Procedure Ogrencikaydioku(var ogrenci:ogrenci_kaydi); 
 Var 
 i:integer; 
 begin 
  readln(ogrenci.adsoyad); 
                   readln(ogrenci.cinsiyet, ogrenci.sinif, ogrenci.notortalamasi); 
 end; 
 
 
Örnek: Aşağıdaki örnek program, 10 öğrenciden not ortalaması 85 ve üstünde 
olanöğrencileri onur listesine kaydetmektedir 
 
Program Onur_Listesi; 
uses wincrt; 
type ogrencikaydi=record 
        adsoyad:string[30]; 
        cinsiyet:char; 
        sinif:1..4; 
        notortalamasi:0..100; 
      end; 
var 
k:byte; 
ogrenci:ogrencikaydi; 
procedure kayitoku(var ogrenci:ogrencikaydi); 
begin 
    Gotoxy(15,7);Write('Adı Soyadı       :'); 
    Gotoxy(15,8);Write('Cinsiyeti            :'); 
    Gotoxy(15,9);Write('Sinifi                :'); 
    Gotoxy(15,10);Write('Notortalamasi :'); 
    Gotoxy(38,7);readln(ogrenci.adsoyad); 
    Gotoxy(38,8);readln(ogrenci.cinsiyet); 
    Gotoxy(38,9);readln(ogrenci.sinif); 
    Gotoxy(38,10);readln(ogrenci.notortalamasi); 
end; 
procedure onurlistesi(ogrenci:ogrencikaydi); 
begin 
       if (ogrenci.notortalamasi >85) then 
        begin  

   gotoxy(10,15+k); Writeln(Ogrenci.adsoyad:20,'   ',Ogrenci.notortalamasi); 
        end; 
end; 
Begin 
     for k:=1 to 10 do 
      begin 
        kayitoku(ogrenci); 
        onurlistesi(ogrenci); 
      end; 
End. 
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14.3  With Deyimi 
 
Çoğu kez bir program içinde bir kayıt değişkeninin alanlarına erişmek için değişken 
ismini birkaç kez kullanmak gerekebilir.  Onur_Listesi programında öğrenci kaydının 
okunduğu alt programda "ögrenci" isimli değişken birkaç kez kullanılmıştır.  Değişken 
isimlerinin alanlarını nitelemek için değişken isimlerini bir çok kez kullanmak sıkıcı 
olduğu gibi editör belleğini (64 Kbyte) gereksiz yere işgal edilir.  Pascalda alanlar ile ilgili 
işlemlerde kayıt değişken isminin yinelenmemesi için With deyimi kullanılmaktadır.  
Genel kullanım şekli; 
 
 With "Kayıt değişkeni" do 
 
şeklindedir.  
 
With deyimiyle öğrenci kaydının okunduğu alt program şu şekilde yazılabilir. 
 
procedure kayitoku(var ogrenci:ogrencikaydi); 
begin 
With ogrenci do  
 Begin 
  Readln(adsoyad); 
  Readln(cinsiyet); 
  Readln(sinif); 
  Readln(notortalamasi); 
 end; 
 
With deyimiyle programın kısaltılmasıyla birlikte okunabilirlik de artmaktadır.  With 
deyimi gerektiğinde iç içe de kullanılabilir.  Genel olarak; 
 
 
 With  Kd1 do    {(Kd:kayıt değişkeni)} 
  With  Kd2 do 
   With  Kd3 do 
    ...... 

With  KdN do 
 
Şeklinde yazılabilir ve bu yazım şekli; 
 
 With  Kd1,Kd2, Kd2, Kd3,..., KdN do 
 
İle özdeştir.  Burada erişim önceliği en son yazılandan ilk yazılana doğrudur. 

14. 4 Hiyerarşik Kayıtlar 
 
Bir kaydın alanı herhangi bir tipte olabilir.  Buraya kadar verilen kayıt örneklerinde basit 
veya dizi tipteki alanlar verilmiştir.  Bir kaydın ögesi başka bir kayıt olabilir.  Ögelerinin 
kendiside kayıt olan bir kayda hiyerarşik kayıt adı verilir.   Örneğin aşağıdaki yapıya 
sahip olan bir kaydı, hiyerarşik bir kayıt olarak ifade edebiliriz.  
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 Adsoyadkaydi=Record 
   İlk:string[10]; 
   Son:string[15]; 
        End; 
 
 Adreskaydi=Record 
   Sokak:string[30]; 
   Numara:integer; 
   Sehir: string[20]; 
   Postakodu:strin[5]; 
         End. 
 
 TarihKaydi=Record 
   Gun:1..31; 
   Ay:1..12; 
   Yil:string[4]; 
         End; 
 
 Kisiselbilgikaydi=Record 
   Dogumtarihi:tarihkaydi; 
   Cinsiyet:char; 
   Medenidurum:char; 
         End; 
 
 Musterikaydi=Record 
   Adsoyad:adsoyadkaydi; 
   Adres:Adreskaydi; 
   KisiselBilgiler:kisiselbilgikaydi; 
         End; 
 
Bir hiyerarşik kayıtta bir alana erişmek için, en üst düzeyden alanın bulunduğu düzeye 
doğru bir yol izlenir.  Musterikaydi tipte bir müşteri kayıt değişkeninin her düzeydeki 
tüm kayıtları aşağıda verilmiştir. 
 
 Musteri.adsoyad; 

Musteri.adsoyad.ilk; 
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Musteri.adsoyad.son; 
Musteri.adres; 
Musteri.adres.sokak; 
Musteri.adres.numara; 
Musteri.adres.sehir; 
Musteri.adres.postakodu; 
Musteri.kisiselbilgiler; 
Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi; 
Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.gun; 
Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.ay; 
Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.yil; 
Musteri.kisiselbilgiler.cinsiyet; 
Musteri.kisiselbilgiler.medenidurum; 

 
Görüldüğü gibi hiyerarşik yapılarda alan belirtimi çok uzun olabilmektedir.  Müşterinin 
doğum tarihi ile ilgili bilgiler girilecek ise; 
 

Readln(Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.gun, 
    Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.ay, 
    Musteri.kisiselbilgiler.dogumtarihi.yil); 
 
deyimi yerine with kullanılarak; 
 
 With musteri do 
  With kisiselbilgiler do 

  With dogumtarihi do 
               Readln(Gun,ay,yil); 
 
yazılabilir. 
 
Hiyerarşik kayıtlar kullanılırken alanların açıkça belirtilmesi gerekir.   
 
 "Musteri.sehir" 
 
geçersiz bir alan belirticisidir.  Bu alana erişilmek istenildiğinde; 
 "Musteri.adres.sehir" 
 
yazılmalıdır. 
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14.5 Örnek Programlar 
 
 
Örnek: Bir sınıfta bulunan 20 öğrenci 5 dersten sinava girmişlerdir.  Her öğrencinin 
sinav notlarının ortalamasını bulan Pascal programını yazalım.  
 
program ogrenciler; 
uses wincrt; 
type 
    range=1..5; 
    range1=1..20; 
    ogrencikaydi=Record 
                 Numara:array[range1] of string[10]; 
                 sinav:array[range] of integer; 
               end; 
var 
    ogrenci:ogrencikaydi; 
    ortalama:array[range] of real; 
    ort_ogrenci:array[range1] of real; 
    i,j:integer; 
begin 
    For  i:=1 to 5 do 
         ortalama[i]:=0; 
    for i:=1 to 20 do 
        begin 
             clrscr; ort_ogrenci[i]:=0; 
             Write('Ogrenci Numarası    :'); readln(Ogrenci.numara[i]); 
             Writeln(Ogrenci.numara[i],' no `lu Ogrencinin sinav notlarını girin'); 
             for j:=1 to 5 do 
               begin 
                 Write(j,'. sinav notu  ='); 
                 Readln(ogrenci.sinav[j]); 
                 ort_ogrenci[i]:=ort_ogrenci[i]+ogrenci.sinav[j] 
               end; 
        end; writeln;writeln; 
          for i:=1 to 20 do 
            begin 
                 ort_ogrenci[i]:=ort_ogrenci[i]/5; 
                 Writeln(Ogrenci.numara[i],' no `lu Ogrencinin ortalaması =',  
  ort_ogrenci[i]:5:1); 
            end; 
end. 
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Örnek:  Bir fabrikada çalışan işçilerin maaşları hesaplanmak istenmektedir.  Fabrika 
işçilerine ödediği saat ücretini, işçinin firmada çalışma süresine göre şu şekilde 
belirlemiştir. 
 

       1..5 yıl arası için 43000 TL/Saat 
   6..10 yıl arası için 44000 TL/Saat 
 11..15 yıl arası için 45000 TL/Saat 
 15..20 yıl arası için 46000 TL/Saat 

   20..40 yıl arası için 47000 TL/Saat 
 
işçinin brüt maaşı, çalışma saati ile saat ücretinin çarpımıyla elde edilmektedir. Brüt 
maaştan, %20  vergi, %15 SSK kesintisi, %2  tasarruf kesintisi çıkartılarak net maaş 
hesaplanmaktadır.  İşçinin Brüt maaşı, kesintilerini ve net maaşını hesaplayan program 
aşağıda verilmiştir. 
 
 

program isci_ucretleri; 
uses wincrt; 
type 
    range=1..50; 
    iscikaydi=Record 
              Adi:string[10]; 
              Soyadi:string[15]; 
              sicilno:string[7]; 
              calisma_yili:byte; 
              calisma_saati:integer; 
              saat_ucreti:real; 
              brut_aylik:real; 
              net_aylik:real; 
              vergi:real; 
              tasarruf:real; 
              ssk_kesinti:real; 
           end; 
var 
isci:array [range] of iscikaydi; 
i:byte; 
saatucreti:real; 
 
function maas(saat_ucreti:real):real; 
begin 
    isci[i].brut_aylik:=saat_ucreti*10000*isci[i].calisma_saati; 
    isci[i].vergi:=isci[i].brut_aylik*0.20; 
    isci[i].ssk_kesinti:=isci[i].brut_aylik*0.15; 
    isci[i].tasarruf:=isci[i].brut_aylik*0.02; 
    with isci[i] do 
      net_aylik:=brut_aylik-(vergi+ssk_kesinti+tasarruf); 
end; 
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begin 
   for i:=1 to 10 do 
      begin clrscr; 
            Write('İscinin Adı                ='); 
            Readln(isci[i].adi); 
            Write('İscinin Soyadı            ='); 
            Readln(isci[i].soyadi); 
            Write('İscinin Sicil Numarası  ='); 
            Readln(isci[i].sicilno); 
            Write('İscinin calisma yılı       ='); 
            Readln(isci[i].calisma_yili); 
            Write('Aylık çalışma süresi    ='); 
            Readln(isci[i].calisma_saati); 
 
            case isci[i].calisma_yili of 
                        1..5  :maas(4.3); 
                       6..10 :maas(4.4); 
                      11..15:maas(4.5); 
                      15..20:maas(4.6); 
                      20..40:maas(4.7); 
                end; 
      end; 
        CLRSCR; 
        for i:=1 to 10 do 
          begin 
           with isci[i] do 
             begin 
                writeln('ADI SOYADI                 :',adi,' ',Soyadi); 
                Writeln('Sicil NUMARASI          :',SicilNo:11); 
                Writeln('BRÜT MAAŞ                 :',Brut_Aylik:11:0); 
                Writeln('SSK KESİNTİSİ           :',Ssk_kesinti:11:0); 
                Writeln('VERGİ                      :',Vergi:11:0); 
                Writeln('TASARRUF KESİNTİSİ  :',Tasarruf:11:0); 
                Writeln('KESİNTİ TOPLAMI       :', 

   (Ssk_kesinti+VERGI+TASARRUF):11:0); 
                Writeln('ELE GEÇEN                 :',nET_Aylik:11:0); 
                WRITELN;  
                WRITELN('Sonraki sonucu gormek için herhangi bir tuşa basınız'); 
                REPEAT UNTIL KEYPRESSED; 
             end; 
          end; 
end. 
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Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin aldığı dört dersin ağırlıklı ortalamaları hesaplanarak 
puanları aşağıdaki gibi verilecektir. 
 
                        91..100 :'AA'; 
                        81..90 :'BB'; 
                        71..80 :'CC'; 
                        61..70 :'DD'; 
                        60>      :'FF'; 
 
Dört dersin ağırlıkları sırasıyla; %15, %25, %30 ve %30 'dur.  İlgili program aşağıda 
verilmiştir. 
 

Program ogrenci_kayitlari; 
uses wincrt; 
type 
    isim=record 
        ad:string[10]; 
        soyad:string[15]; 
     end; 
     sayi=1..4; 
     ogrencikaydi=record 
        adi:isim; 
        numarasi:string[10]; 
        sinavi:array[sayi] of byte; 
        notortalamasi:real; 
        yazi:char; 
      end; 
var 
  ogrenci:array [1..40] of ogrencikaydi; 
  N,k,i:byte; 
  top:integer; 
  ort:integer; 
  ad:string[25]; 
procedure veriler; 
     begin 
     Write('Öğrenci sayısı  ='); 
     Readln(N);clrscr; 
     for i:=1 to N do 
      begin 
        with ogrenci[i] do 
          begin 
           Write('Adı      :'); 
           readln(adi.ad); 
           Write('Soyadı     :'); 
           readln(adi.soyad); 
           Write('Numarası   :'); 
           readln(numarasi); 
 



Bölüm 14  Kayıtlar 

Pascal 7.0 ile Programlama A.ORAL 

161

 
           for k:=1 to 4 do 
           with ogrenci[i] do 
             begin 
                write(adi.ad+' '+adi.soyad,' isimli öğrencinin ',k,'. notu ='); 
                Readln(sinavi[k]); 
                top:=top+sinavi[k]; 
             end; 
       end; 
      end; 
end; 
 
procedure hesaplar; 
begin 
    for i:=1 to N do 
       begin 
         with ogrenci[i]do 
           begin 
      notortalamasi:=0.15*sinavi[1]+0.25*sinavi[2]+0.3*sinavi[3]+0.3*sinavi[4]; 
                  ort:=trunc(round(ogrenci[i].notortalamasi)); 
                  case ort of 
                       91..100:yazi:='AA'; 
                        81..90:yazi:='BB'; 
                        71..80:yazi:='CC'; 
                        61..70:yazi:='DD'; 
                       else      yazi:='FF'; 
                    end; 
           end; 
       end; 
end; 
 
procedure sonuclar; 
begin 
     Writeln('Adı Soyadı                  Ortalama   Derece'); 
     for i:=1 to N do 
          with ogrenci[i] do 
            begin 
              ad:=adi.ad+' '+adi.soyad+'                           '; 
              ad:=copy(ad,1,25); 
              Writeln(ad,'  ',notortalamasi:6:1,'      ',yazi); 
            end; 
end; 
 
BEGIN 
     veriler; 
     hesaplar; 
     sonuclar; 
END. 


