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1. Üç basamaklı pozitif tam sayılardan kaç tanesi 2 ya da 5’in tam katıdır?

A) 90                               B) 180                               C) 450                               D) 540                               E) 630

ÇÖZÜM

2 ya da 5’in tam katı demek birler basamağındaki sayının 0, 2, 4, 5, 6 veya 8 olması demektir. Yüzler basamağı 1’den 9’a 
onlar basamağı da 0’dan 9’a değer alacağından cevap 9*10*6 = 540 olur.

Doğru Cevap D

2. 4 çocuklu bir ailenin çocuklarının tam olarak 3 tanesinin kız olma ihtimali kaçtır? [Bir çocuğun kız veya 
erkek olma ihtimalinin eşit olduğunu ve bir çocuğun cinsiyetinin diğerini etkilemediğini kabul ediniz]

A) 1/4                               B) 1/2                               C) 3/5                               D) 3/4                               E) 4/5

ÇÖZÜM

Toplamda 16 farklı durum vardır. Bu durumlardan erkeğin doğma sırasına göre C( 4, 3 ) = 4 tanesinde 3 kız olur. O zaman 
olasılık 4/16 = 1/4’tür.

 
Doğru Cevap A

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 5 kişilik bir öğrenci topluluğunda en az 2 öğrencinin aynı gün doğmuş 
olma ihtimalini verir?

A) (365 x 364)/3652

B) (365 x 364 x 363 x 362 x 361)/3655

C) 1 – (365 x 364)/3652

D) 1 – (365 x 364 x 363 x 362 x 361)/3655

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Hiçbir kişinin aynı günde doğmama olasılığı 365*364*363*362*361/3655’tir. Bunu 1 den çıkartırsak en ez 2 kişinin aynı 
günde doğma olasılığını elde ederiz.

Doğru Cevap D

4. 10 tane madeni paranın 8 tanesi hilesizdir, 2 tanesinin ise her iki yüzü de turadır. Bu 10 madeni paradan 
bir tanesi rasgele seçilir ve 2 defa yazı-tura atılırsa, her ikisinin de tura gelme ihtimali kaçtır?

A) 1/5                               B) 2/5                               C) 1/2                               D) 3/5                               E) 4/5
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ÇÖZÜM

8 / 10 ihtimalle hilesiz para seçilirse 1 / 4 ihtimalle iki tura gelir. 2 / 10 ihtimalle hileli para gelirse her türlü 2 tura gelir. Yani 
gerçekleşme olasılığı (8/10) * (1/4) + (2/10) = 2/5 olur.

Doğru Cevap B

5. Bir X hastalığının bir evcil hayvanda olup olmadığının bulunması için bir test yapılmaktadır. Ancak test 
sonuçları güvenilir değildir: %80 ihtimal ile hastalıklı bir hayvan yanlışlıkla sağlıklı ve %60 ihtimal ile 
sağlıklı bir hayvan yanlışlıkla hastalıklı sayılmaktadır. Evcil hayvanların %10’unun X hastalığına yakalan-
dığı bilinmektedir. Buna göre, testten sağlıklı olarak geçen bir hayvanın gerçekte hastalıklı olma ihtimali 
kaçtır?

A) 2/11                               B) 1/11                               C) 1/22                               D) 1/55                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

%10’luk hastalıklı olan hayvanlardan %8’i sağlıklı %2’si hastalıklı sayılmaktadır. %90’lık sağlıklı hayvanlardan %54’ü 
hastalıklı %36’sı sağlıklı sayılmaktadır. O zaman %44’lük sağlıklı sayılan hayvanlardan sadece %8’i hastadır. Yani cevap 
8/44 = 2/11 olur.

Doğru Cevap A

6. İki hilesiz zar atıldığında, iki zardaki sayıların toplamının asal sayı olma ihtimali kaçtır?

A) 1/6                               B) 1/4                               C) 5/12                               D) 4/9                               E) 7/12

ÇÖZÜM

Toplamda 36 farklı durum var. Toplamı 2 olan 1+1 durumu, 3 olan 1+2, 2+1 durumu, 5 olan 1+4’den 4+1’e 4 farklı durum, 
7 olan 1+6’den 6+1’e 6 farklı durum, 11 olan 5+6 ve 6+5 durumu vardır. Yani toplamı asal olan 1+2+4+6+2 = 15 durum 
vardır. Cevap 15/36 = 5/12

Doğru Cevap C

7. İSTANBUL kelimesinin harfleri ile elemanlarından en az biri sesli harf olan 4 elemanlı toplam kaç tane 
farklı küme oluşturulabilir?

A) 30                               B) 35                               C) 60                               D) 65                               E) 90

ÇÖZÜM

Oluşturulabilecek farklı küme sayısı C( 8, 4 ) = 70, Hiç sesli harf olmadan oluşturulabilecek farklı küme sayısı C( 5, 4 ) = 5, 
en az 1 sesli harfle oluşturulabilecek farklı küme sayısı 70 – 5 = 65

Doğru Cevap D
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[8 – 10] Sorular için Açıklama

Bir şehirde 5 köy vardır. Bu köyler Güzel Köy, Şirin Köy, Kuzulu Köy, Yeşil Köy ve Çukur Köy olarak adlandırılmaktadır. 
Köyler şehrin dağlık, ormanlık, deniz kıyısı, çöl ve vadi bölgelerindedir. Köylerin kar yağışları 13cm, 28cm, 33cm, 45cm ve 
55cm olarak ölçülmüştür. Aşağıdakiler de bilinmektedir.

• Çöldeki köy en az kar yağışını, ormandaki köy ise en çok kar yağışını almıştır.

• Kuzulu köy şehrin dağlık bölgesindedir.

• Güzel Köy, Yeşil Köy’e göre daha fazla kar yağışı almıştır.

• Şirin Köy, Çukur Köy’e göre daha fazla, Kuzulu Köy’e göre daha az yağış almıştır.

• Dağlık bölgedeki köy 33cm kar yağışı almışken deniz kıyısındaki köy 28cm kar yağışı almıştır.

AÇIKLAMA

Metinde belirtilen özellikleri kısa bir şekilde ifade edip yeni özellikler görmeye çalışalım.

• Çöl – 13cm, Orman – 55cm

• Kuzulu – Dağ

• Güzel > Yeşil (yağış)

• Kuzulu > Şirin > Çukur

• Dağ – 33cm, Deniz – 28cm

• Kuzulu köy Dağ ise 33cm almıştır.

• O zaman Şirin köy 28cm, Çukur köy 13cm yağış almıştır. (kural 4 ve 33cm 3.en fazla yağıştır)

• Yani Şirin köy – Deniz, Çukur köy – Çöl

• Kalan 45mm ve 55mm ise Güzel – 55cm, Yeşil – 45cm şeklinde dağılır. (kural 3)

• O zaman Güzel – Orman

• Geriye Yeşil – Vadi kalır.

8. En fazla kar yağışını hangi köy almıştır?

A) Güzel Köy                       B) Şirin Köy                          C) Kuzulu Köy                          D) Yeşil Köy                          E) Çukur Köy

ÇÖZÜM

En fazla 55cm yağışı Güzel Köy almıştır.

Doğru Cevap A

9. Şirin Köy kaç cm kar yağışı almıştır?

A) 13                               B) 28                               C) 33                               D) 45                               E) 55

ÇÖZÜM

Şirin köy 28cm yağı almıştır.

Doğru Cevap B
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10. Yeşil Köy şehrin hangi bölgesindedir?

A) Dağlık                               B) Ormanlık                               C) Deniz kıyısı                               D) Çöl                               E) Vadi

ÇÖZÜM

Yeşil köy Vadi bölgesindedir

Doğru Cevap E

[11 – 12] Sorular için Açıklama

Bir ülkenin meteoroloji istasyonu hava durumu hakkındaki günlük tahminleri belirlemekteyken, bir gün tüm veriler 
kaybolduğundan tahminleri verilere göre yapamayacaklarını fark ederler.

Son iki aydaki sıcaklıkların 0 - 13oC arasında olduğunu bildiklerinden ve verilerin tekrar elde edilmesi uzun süreceğinden 
şöyle bir tahmin yöntemine başvururlar:

•  Madeni bir para atılır.

•  Yazı gelirse; bir çift zar atılır. Zarların üzerine gelen sayıların toplamı hava sıcaklığı tahmini olarak söylenir.

•  Tura gelirse; 52 adet iskambil kağıdı kartlarından bir tanesi seçilir. Gelen kartın üzerindek sayı hava sıcaklığı tahmini 
olarak söylenir. (Kart numaraları; A= 1, 2, 3, . . . , 9, 10, J = 11,Q = 12, K = 13. Bu şekilde numaralandırılmış 4 farklı tür vardır: 
sinek, karo, kupa, maça)

11. Eğer gerçek sıcaklık değeri 8oC ise, istasyonun sıcaklığı doğru tahmin etme ihtimali kaçtır?

A) 74/936                               B) 101/936                               C) 148/936                               D) 202/936                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Eğer yazı gelirse:

• toplamda 36 farklı durum var. ilk zarın değeri 2 ile 6 arasında(2 ve 6 dahil) olursa 2.zar bu değeri tek türlü 8’e 
tamamlayabilir. Yani 5 farklı durumda gelen zarın toplamı 8 olur. olasılık: 5/36.

Eğer tura gelirse:

• 4 farklı şekilde 8 değerine sahip kart seçilebilir. Toplamda 52 durum var. olasılık: 4/52=1/13

O zaman 8
o 
C olma ihtimali (1/13+5/36)/2 = (36+65)/(13*36*2) = 101/936.

Doğru Cevap B

12. Tahmin olarak söylenen sıcaklık değerinin 5–10oC aralığında (sınırlar dahil) olma ihtimali kaçtır?

A) 74/208                               B) 202/208                               C) 148/208                               D) 126/208                               E) Hiçbiri



BİLGİSAYAR

5

ÇÖZÜM

Yazı gelirse:

•  5 için 4, 10 için 3 farklı durum vardır. 5-10 arasındaki değerler için sırasıyla 4, 5, 6, 5, 4, 3 farklı durum vardır. Yani 
toplamda, toplamı 5-10 arasında olan 4+5+6+5+4+3=27 farklı zar ikilisi vardır. Toplamda 36 farklı durum olabileceği 
için ihtimal 27/36=3/4’tür.

Tura gelirse:

•  5 ile 10 arasında 4 farklı renkten 6*4=24 farklı kart vardır. Yani ihtimal 24/52=6/13’tür.

Yazı veya tura gelme olasılığı eşit olduğundan tahminin 5-10 arasında olma ihtimali  
(3/4+6/13)/2 = (39+24)/(13*4*2) = 63/104 = 126/208’dir.

Doğru Cevap D

[13 – 14] Sorular için Açıklama

Fonksiyonları tanımlanmıştır.

AÇIKLAMA

S(x) = x+1 ise g(x,S(y)) = S ( g (x, y) ) ifadesi g ( x, y+1 ) = g ( x, y ) +1 olur. Yani y değerini 1 artırmak fonksiyonun değerini 1 
artırmak demektir. o zaman 2.değeri y artırmak fonksiyonun değerini y artırır.  
g( x, 0 ) = x olduğundan g( x, y ) = g( x, y+0 ) = g( x, 0) + y = x + y denklemini elde ederiz.

O zaman f( x, S(y) ) = g( f (x, y), x) ifadesi f( x, y+1 ) = f( x, y ) + x olur. y’yi 1 artırmak fonksiyonun değerini x artırırsa 2.yeri 
y kadar artırmak fonksiyonun değerini x*y kadar artırır. f( x, y ) = f( x, 0+y ) = f( x, 0 ) + x*y = 0 + x*y = x*y diyebiliriz.

Sonuç olarak g fonksiyonu toplama, f  fonksiyonu çarpma fonksiyonudur.

13. f (64,16) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 48                               B) 80                               C) 240                               D) 1024                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

f(64, 16) = 64*16 = 1024

Doğru Cevap D

14. g(64, 16) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 48                               B) 80                               C) 240                               D) 1024                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

g(64, 16) = 64 + 16 = 80

Doğru Cevap B
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[15 – 17] Sorular için Açıklama

Çizgeler, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, düğümlerden ve bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan oluşan veri 
yapılarıdır. Kenarlar üzerindeki sayılar, düğümlerin birbirine olan mesafesini göstermektedir. Bir kenarla bağlı iki düğüm 
birbirinin komşusu sayılmaktadır.

Çizgelerde, kenarları kullanarak bir düğümden başka düğümlere gitmeye güzergah denilmektedir.

Örnegin, a düğümünden g düğümüne giden güzergahlardan biri a-b-c-e-g şeklindedir.

Bir düğümden başlayarak, tüm kenarlardan tam olarak bir kere geçerek gidilen güzergaha Euler güzergahı 
denilmektedir. Euler güzergahında, güzergahın bitişi başlangıç düğümü ile aynı olursa bu güzergaha Euler döngüsü 
denilmektedir.

Aşağıda Euler döngüsü için geçerli olabilecek bir algoritma tanımlanmıştır:

1. Boş bir yığıt ayarlanır ve bir düğüm başlangıç düğümü olarak seçilir (A düğümü diyelim).

2. A düğümünün komşusu varsa en yakın olan komşusu alınır (B diyelim)

 (a) A düğümü yığıta eklenir.

 (b) A düğümü ile B düğümü arasındaki kenar silinir.

 (c) B düğümü için 2. adımdan itibaren A düğümü gibi işlemler yinelenir.

3. A düğümünün komşusu yoksa

 (a) A düğümü çıktıya yazdırılır.

 (b) Yığıta bakılır. Eğer yığıtta eleman varsa, yığıttan eleman çıkarılır ve bu eleman için 2. adımdan itibaren A düğümü  
        gibi işlemler yinelenir. Yığıtta eleman yoksa 4. adıma gidilir.

4. İşlem bitirilir.

Algoritmada 2-(b) adımında çizgede silinen kenarın tekrar eklenmediğine, sonraki adımların kenarın silinmiş olduğu 
çizgeye göre yapıldığına dikkat ediniz. Algoritmada bahsi geçen yığıt (stack) ise “son giren ilk çıkar” prensibine göre çalışan 
veri yapısıdır. Yığıttan bir eleman çıkarılmak istendiğinde, eklenme sırasına göre en son eklenen eleman çıkar.

15. Metinde verilen çizge üzerinde, f düğümünden başlanarak tanımlanan algoritma uygulandığında, 6. sı-
rada çıktıya yazdırılan düğüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) a                               B) b                               C) c                               D) d                               E) e
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ÇÖZÜM

Tanımlanan algoritmayı işletelim:

• f düğümünün en yakın komşusu d alınır. f-d kenarı silinir.

• d düğümünün en yakın komşusu a alınır. d-a kenarı silinir.

• a düğümünün en yakın komşusu b alınır. a-b kenarı silinir.

• b düğümünün en yakın komşusu e alınır. b-e kenarı silinir.

• e düğümünün en yakın komşusu c alınır. e-c kenarı silinir.

• c düğümünün en yakın komşusu b alınır. c-b kenarı silinir.

• b düğümünün en yakın komşusu d alınır. b-d kenarı silinir.

• d düğümünün en yakın komşusu e alınır. d-e kenarı silinir.

• e düğümünün en yakın komşusu g alınır. e-g kenarı silinir.

• g düğümünün en yakın komşusu f alınır. g-f kenarı silinir.

• Bütün yollar silinmiştir. Yığıtta sırasıyla f, d, a, b, e, c, b, d, e, g düğümleri bulunur.

• Ekrana sırasıyla f, g, e, d, b, c, e, b, a, d, f yazdırılır ve program biter. 

Doğru Cevap C

I) Tüm düğümlerin çift dereceli olduğu bir çizgede herhangi bir düğümden başlamak kaydıyla

II) Sadece iki düğümün tek dereceli olduğu, diğer düğümlerin çift dereceli olduğu çizgelerde; çift  
 dereceli bir düğümden başlayıp tek dereceli bir düğümde bitirmek kaydıyla

III) Sadece iki düğümün tek dereceli olduğu, diğer düğümlerin çift dereceli olduğu çizgelerde; tek  
 dereceli bir düğümden başlayıp çift dereceli bir düğümde bitirmek kaydıyla

IV) Sadece iki düğümün tek dereceli olduğu, diğer düğümlerin çift dereceli olduğu çizgelerde; tek  
 dereceli bir düğümden başlayıp tek dereceli diğer düğümde bitirmek kaydıyla

16. Yukarıda özellikleri verilen parçalı olmayan çizgelerden (her düğümden diğer tüm düğümlere gidebi-
lecek bir güzergah var) hangilerinde Euler güzergahı bulunur? [Bir düğümün derecesi bu düğümün 
komşu sayısını ifade etmektedir. Çift dereceli düğümler için, bu soruda, 0 dereceden büyük dereceler 
kastedilmektedir]

A) Yalnız I                               B) I ve II                               C) II ve III                               D) I ve IV                               E) I, II ve III
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ÇÖZÜM

4.adıma götüren şartı inceleyelim. Bu şart, bir düğüme gidilebilmesi fakat o düğümden geri dönebilecek bir kenarın 
bulunmama durumudur. Yani o düğümün komşu kenarlarını ‘git-gel’ şeklinde isimlendirirsek (o düğüme geldiyse ‘gel’, o 
düğümden gittiyse ‘git’ dersek) ‘gel’ kenarıyla bitme durumudur. 

• Her güzergahta; başlangıç düğümü ‘git’ ile, diğer düğümler ‘gel’ ile başlar.

• Yine her güzergahta; bitiş düğümü ‘gel’ ile, diğer düğümler ‘git’ ile biter.

Yani, Eğer başlangıç düğümüyle bitiş düğümü farklıysa:

• Başlangıç düğümü ‘git’ ile başlar ‘git’ ile biter, tek sayıda komşusu vardır.

• Bitiş düğümü ‘gel’ ile başlar ‘gel’ ile biter, tek sayıda komşusu vardır.

• Diğer düğümler ‘gel’ ile başlar ‘git’ ile biter, çift sayıda komşusu vardır.

Eğer başlangıç düğümüyle bitiş düğümü aynıysa:

• Başlangıç ve bitiş düğümü ‘git’ ile başlar ‘gel’ ile biter, çift sayıda komşusu vardır.

• Diğer düğümler ‘gel’ ile başlar ‘git’ ile biter, çift sayıda komşusu vardır.

Sonuç olarak bir çizgedeki bütün kenarları içeren bir güzergah oluşması için en fazla 2 tane tek dereceli düğüm 
bulunabilir. Tek dereceli düğüm varsa tek dereceliden başlayıp tek dereceliden bitirilmeli. Tek dereceli düğüm yoksa 
herhangi bir düğümden başlanıp aynı düğümde bitirilebilir. Dolaşma esnasında bitiş düğümüne giden yolu her zaman 
sona bırakırsak, başka hiçbir düğümde bitemeyeceği için, bitiş düğümüne gelindiğinde bütün yollar alınmış olur. Yani bu 
şartların sağladığı bir çizgede Euler güzergahı bulunur.

Doğru Cevap D

17. Kn, n (n ≥ 1) düğümü olan ve her düğümden diğer tüm düğümlere kenar içeren çizgeleri ifade etsin. Buna 
göre aşağıda verilen K? çizgelerinden hangisinde Euler döngüsü bulunur?

A) K2                               B) K4                               C) K6                               D) K7                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Önceki sorudan anlayacağımız üzere her düğümün derecesi çift olan çizgelerde Euler döngüsü bulunur (başlangıç 
düğümüyle aynı düğümde biteceği için güzergah döngü sayılabilir). Bu tarz çizgelerde her düğümün derecesi n-1’dir. 
Yani n=7 için her düğümün derecesi çifttir.

Doğru Cevap D
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[18 – 23] Sorular için Açıklama

İkili arama ağaçları, her bir düğümün en fazla iki çocuğunun (sol ve sağ) olduğu ağaçlardır.

Ayrıca ikili arama ağaçlarında her bir düğümdeki eleman; sol altağacındaki tüm elemanlardan büyük, sağ altağacındaki 
tüm elemanlardan da küçüktür. Bir düğüm ve onun altında (çocukları, çocuklarının çocukları, . .) yer alan tüm düğümlerin 
oluşturduğu ağaca o düğümden başlayan altağaç denilmektedir.

Yukarıdaki ağaçlar; ikili arama ağacına örnek olarak verilmiştir. Dikkat edilirse, her bir düğümdeki eleman bu düğümün 
kendisine bağlı sol altağacında bulunan tüm elemanlardan büyük, sağ altağacında bulunan tüm elemanlardan ise 
küçüktür. İkili arama ağacına yeni bir eleman eklenmek istenirse, en üstteki (kök) düğümden başlanılarak eklenmek 
istenilen elemana göre ağaç üzerinde sola ya da sağa doğru ilerlenir. Boş bir yer bulunduğunda ekleme işlemi yapılır. 
Örneğin; yukarıda (b)’deki ağaca 11 elemanı eklenmek istenirse (c)’deki ağaç elde edilmektedir.

Bir düğümün yüksekliği; kendi altağacındaki tüm düğümlerden en uzağındaki düğüme giderken, kendisi dahil, yol 
üzerinden geçilen düğüm sayısı olarak tanımlanmaktadır. Ağacın en tepesindeki (kök) düğümün yüksekliğine ise ağacın 
yüksekliği denilmektedir. Örneğin (b) şeklinde 22 elemanlı düğümün yüksekliği, kendi altağacında, en uzakta 16 
elemanlı düğüm olduğu için 4’tür. 14 elemanlı düğümün yüksekliği ise 2, 16 elemanlı düğümün yüksekliği ise 1’dir. Bir 
ağaçta her bir düğümün sol çocuğunun yüksekliği ile sağ çocuğunun yüksekliği farkı -1, 0 veya 1 ise o ağaca dengeli 
ağaç denilmektedir. (a) numaralı şekildeki ağaç dengeli ağaçtır. (b) ve (c) numaralı şekillerde ise 22 numaralı düğümün 
sol çocuğunun yüksekliği 3 iken; sağ çocuğu olmadığından (boş ağaç) yüksekliği 0’dır. Aradaki fark 3 olduğundan bu 
ağaçlar dengeli değildir.

İkili arama ağaçlarını dengeli hale getirmek için bazı düğümlere döndürme işlemi yapılmaktadır.

(d) numaralı şekilde Y elemanlı düğüme sağa döndürme işlemi yapılında (e) numaralı şekle dönüşmektedir. Benzer 
şekilde (e) numaralı şekilde X elemanlı düğüme sola döndürme işlemi yapıldığında (d) numaralı şekle dönüşmektedir. 
Bir düğüme, sağa veya sola döndürme işlemi yapıldığında, sadece kendisi, sol altağacı ve sağ altağacı döndürme 
işleminden etkilenir. Örneğin (d) numaralı şekilde X düğümüne döndürme işlemi uygulandığında; sadece T1, T2 ve X 
döndürme işleminden etkilenecektir.

(d) ve (e) numaralı şekillerde, T1, T2 ve T3 altağaçları temsil etmektedir.  
Burada “T1’deki değerler < X < T2’deki değerler < Y < T3’teki değerler” şartı sağlanmaktadır.

Dengeli ikili arama ağacına eleman eklendiğinde eğer ağacın dengesi bozuluyorsa, dengeli ikili arama ağacı özelliğini 
korumak için çeşitli döndürme işlemleri yapılarak ağaç tekrar dengeli hale getirilir. Ağaç dengeli hale getirilirken “ikili 
arama ağacı” olma özelliğinin korunduğuna dikkat ediniz.
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18. Yukarıda verilen ikili arama ağaçlarından hangisi ya da hangileri dengeli ağaçtır?

A) Yalnız I                               B) I ve II                               C) II ve III                               D) I ve III                               E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Ağaçların yaprak olmayan düğümlerin sol ve sağ yüksekliklerinin farkına bakacak olursak:

• 50 à 0,  30 à 1,  60 à 1,  ağaç dengeli.

• 50 à 1,  40à 2,  30 à 1,  70 à 0,  ağaç dengeli değil.

• 33 à 0,  15 à 1,  10 à 1,  47 à 0,  38 à 1,  51 à 0,  ağaç dengeli.

Doğru Cevap D

19. Yukarıda bir ikili arama ağacı gösterilmiştir. T1, T2, T3 ve T4 altağaçlarının yükseklikleri aynıdır. Haliyle 
Z düğümünün sol ve sağ altağaçlarının yükseklik farkı 2’dir. Bu ağacı dengeli hale getirmek için hangi 
işlem yapılmalıdır?

A) Z düğümüne sağa döndürme işlemi yapılır.

B) Y düğümüne sağa döndürme işlemi yapılır.

C) T3 altağacı Z düğümüne bağlanır.

D) Önce Z düğümüne, sonra da Y düğümüne sağa döndürme işlemi yapılır.

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

T1, T2, T3 ve T4 altağaçlarının yüksekliklerine t dersek; Z’nin sol ağacının yüksekliği t+3, sağ ağacının yüksekliği t+1, sol ve 
sağ ağacının yükseklik farkı 2 olur. Z düğümüne sağa döndürme işlemi yapılırsa sol ve sağ altağacının yükseklikleri t+1’e 
t+1 olur. Y’nin sol ve sağ ağacının yükseklikleri t+2’ye t+2 olur. Diğer düğümlerin yükseklikleri değişmez.

Doğru Cevap A
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20. Yukarıda bir ikili arama ağacı gösterilmiştir. T1, T2, T3 ve T4 altağaçlarının yükseklikleri aynıdır. Haliyle 
Z düğümünün sol ve sağ altağaçlarının yükseklik farkı 2’dir. Bu ağacı dengeli hale getirmek için hangi 
işlem yapılmalıdır?

A) Z düğümüne sağa döndürme işlemi yapılır.

B) Z düğümüne iki kere art arda sağa döndürme işlemi yapılır.

C) Önce Y düğümüne sola döndürme, sonra da Z düğümüne sağa döndürme işlemi yapılır.

D) Önce Y düğümüne sağa döndürme, sonra da Z düğümüne sola döndürme işlemi yapılır.

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Ağacın dengeli olabilmesi için kök düğümün iki tarafında da eşit sayıda T olması gerekir. Kök düğümüne uygulanan sağa 
döndürme işleminde, yeni oluşacak olan sağ alt ağaçtaki T sayısı, eski kök düğümün sağ alt ağacı ve sol altağacının sağ 
altağacındaki toplam T sayısına eşittir. Dengeli ağaç oluşturabilmek için bu sayıyı 2 yapmamız gerekir. Z doğrudan sağa 
döndürülürse bu sayı 3 olur (X+1=3). O yüzden önce Y sol döndürülerek kökün sol altağacının sağ altağacındaki T sayını 
1’e eşitlemek gerekir.

   Doğru Cevap C

21. 15 adet elemanı bulunan dengeli bir ikili arama ağacının yüksekliği en fazla kaç olur?

A) 3                               B) 4                               C) 5                               D) 2                               E) 6
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ÇÖZÜM

f(x) fonksiyonu x yüksekliğinde bir dengeli ağacı elde etmek için gereken en az eleman sayısı olsun.

f(1) = 1 ve f(2) = 2 olduğunu biliyoruz. Sonraki her x değeri için sol altağacının yüksekliği x-1 (x yüksekliğini sağlamak için), 
sağ alt ağacının derinliği x-2 olmalıdır(dengeli olduğu için daha az olamaz). Yani f(x) = f(x-1) + f(x-2) + 1 diyebiliriz. O zaman:

• f(3) = f(2) + f(1) + 1 = 2 + 1 + 1 = 4

• f(4) = f(3) + f(2) + 1 = 4 + 2 + 1 = 7 

• f(5) = f(4) + f(3) + 1 = 7 + 4 + 1 = 12

• f(6) = f(5) + f(4) + 1 = 12 + 7+ 1 = 20

olur.

Yani 15 eleman ile en fazla 5 yüksekliğinde bir dengeli ağaç oluşturabiliriz.

Doğru Cevap C

22. Yukarıda “˙İlk” olarak verilen dengeli ikili arama ağacına 4 elemanı ekleniyor. Sonrasında ağacı dengeli 
hale getirmek için gerekli işlemler yapıldığında ağacın son hali yukarıdaki ağaçlardan hangisi olur?

A) I                               B) II                               C) III                               D) IV                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

4 elemanı 5’in soluna eklenir. 2’nin sağ altağacının derinliği solaltağacından 2 fazla olur ve 2 sola döndürülmesi gerekir. 
2 sola döndürülmeden önce dengenin yeni ağaçta korunacağından emin olmak için 2’nin sağ altağacının sol altağacının 
derinliği 1 olmalıdır(2’nin sağı 6, onun solu 5, onun derinliği 2). Bunun için 6 sağa döndürülmelidir. 6 sağa dönerse, 2’nin 
sağı 5, onun solu 4, onun derinliği 1 olur ve 2’yi sola döndürüp dengeli ağacımızı oluşturabiliriz. Yani 2’nin sağ çocuğu 5, 
kök olur. 2, kökün sol çocuğu olur ve sağına 4 gelir. Kökün sağ çocuğu da 6 olur.

Doğru Cevap D
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23. ˙İlk ve son karakteri ’X’, arasındaki tüm karakterlerin ’Y’ olduğu karakter dizilerine mükemmelkelime 
diyeceğiz. Mükemmel-kelimenin içerisindeki ’Y’ harflerinin sayısı kelimenin mükemmellik derecesini 
göstermektedir. Örneğin ’XYYYX’, 3. dereceden mükemmel-kelime iken; 
 
’XYYYYYX’, 5. dereceden mükemmel-kelimedir.
 
Mükemmel-cümle; mükemmel-kelimelerden şu şekilde oluşturulmaktadır:
•  

1. dereceden mükemmel-kelime 1. dereceden mükemmel-cümle’dir.
•  n. dereceden mükemmel-cümle; n. dereceden mükemmel-kelimenin sağına ve soluna 

(n - 1). dereceden mükemmel-cümlenin gelmesi ile oluşturulmaktadır.
 
Örneğin “XYXXYYXXYX”, 2. dereceden mükemmel-cümledir. 3. dereceden mükemmelcümle ise 
“XYXXYYXXYXXYYYXXYXXYYXXYX” dir. Sonsuz dereceli mükemmel-cümle için aşağıdakilerden 
hangileri doğrudur?

I) 50. harf ’Y’ dir.
II) 55. harf ’Y’ dir.
III) 60. harf ’X’ dir.
IV) 70. harf ’X’ dir.

A) I ve II                               B) I ve III                               C) II ve IV                               D) III ve IV                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

f(x)’e x.dereceden mükemmel-cümlenin uzunluğu diyelim. x.dereceden mükemmel kelime x+2 harfden oluştuğundan:

• f(1) = 3

• f(2) = f(1) + 4 + f(1) = 3 + 4 + 3 = 10 

• f(3) = f(2) + 5 + f(2) = 10 + 5 + 10 = 25

• f(4) = f(3) + 6 + f(3) = 25 + 6 + 25 = 56

• f(5) = f(4) + 7 + f(4) = 56 + 7 + 56 = 119

diyebiliriz.

g( x, n )’e de n.dereceden mükemmel-cümlenin x.harfi diyelim. Bu fonksiyonu şöyle parçalara bölebiliriz:

Yani her n için f( n-1 )+1 ve f( n-1 )+n+2 değerleri g( x, n )’i bulmada yardımcı olur. Bu değerler:

• n=5 à57 ve 63

• n=4 à26 ve 31

• n=3 à11 ve 15

• n=2 à4 ve 7’dir

Bizim bulmamızı x’den büyük en küçük f(n) değerine sahip n için g(x, n) değeri, bize x.harfin ne olduğunu verir. O zaman:

• g( 50, 4 ) = g( 19 , 3 ) = g( 4, 2 ) = ‘X’, Yanlış

• g( 55, 4 ) = g( 24 , 3 ) = g( 9, 2 ) = g( 2, 1 ) = ‘Y’, Doğru

• g( 60, 5 ) = ‘Y’ (57 ile 63 arasında), Yanlış

• g( 70, 5 ) = g( 7, 4 ) = g( 7, 3 ) = g( 7, 2 ) = ‘X’, Doğru

Doğru Cevap C
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24. Uzunluğu 2 veya daha büyük olan ve aynı zamanda tersten ve düzden yazılışları aynı olan karakter 
dizilerine palindrom denilmektedir. Örneğin “aaa”, “aba”, “cc” birer palindrom iken, “acaba”, “abc”, “a” 
birer palindrom değildir. 
Bir karakter dizisinin içerisinden ardışık olarak seçilen herhangi bir parçaya ardışık altdizi denilmektedir. 
Örneğin “acaba” dizisi için “aca”, “ab” birer ardışık altdizi iken, “cb”, “aaa” ardışık altdizi değildir. 
4 karakter uzunluğunda, ardışık altdizilerinin hiçbiri palindrom olmayan kaç farklı karakter dizisi vardır? 
[Alfabede 29 karakter vardır]

A) 374400                               B) 405600                               C) 591948                               D) 622500                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Herhangi bir harf 1 önceki veya 2 önceki karakterlerle aynı olamaz. Aksi takdirde o harfle biten 2 veya 3 uzunluğundaki 
ardışık altdizi palindrom olur. O zaman:

• İlk karakter 29 harften biri olabilir.

• 2.karakter ilk karakter hariç 28 farklı harf olabilir.

• 3.karakter 1. Veya 2. hariç 27 farklı harf olabilir.

• 4.karakter 2. veya 3. hariç 27 farklı değer alabilir(ilk karakter ile aynı olursa palindrom olmaz).

Toplamda 29*28*27*27=591948 farklı değer vardır.(5 çarpanı olmadığından A, B ve D olamaz)

Doğru Cevap C

25. İkili ağaçlarda her düğümün en fazla 2 çocuğu vardır. Yukarıdaki şekilde her seviyenin tam dolu olduğu 
bir ikili ağaç gösterilmiştir. Ağacın düğümleri kök 1 olmak üzere seviye seviye ve her seviyede solda sağa 
doğru ardışık numaralandırılmaktadır.
 

Bir düğüme doğrudan ya da dolaylı olarak gelen kenarlar (yönlü oklar), o düğümün atalarını 
göstermektedir. Örneğin 1 ve 3 elemanlı düğümler 7 elemanlı düğümün atalarıdır. İki düğümün 
atalarının kesiştiği en yakın düğüme yakın ata denilmektedir. Örneğin 5 ve 7’nin en yakın atası 1 

elemanlı düğümdür. 4 ve 5’in en yakın atası 2 elemanlı düğümdür.
 

Bu şekilde verilen bir ağaçta, 2338 ve 2015 elemanlı düğümlerin en yakın atası hangi elemanlı 

düğümdür?

A) 1                               B) 2                               C) 1024                               D) 2048                               E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

10 veya daha çok seviyeli bir ağaçta 10.seviye 1024 ile 2047(sınırlar dahil) arasındaki sayılar vardır. [1024, 1024+512) aralığı 
1’sol ağacındayken [1024+512, 2048) aralığı 1 sağ ağacındadır. Yani 2338’in atası 1169 1’solunda, 2015 ise 1’in sağında 
kalacağından bu iki düğümün en yakın ortak atası 1 olur. (aynı kolda olsa o kol için aynı işlemi yaparak bulabilirdik)

Doğru Cevap A

[26 – 28] Sorular için Açıklama

Elemanları tamsayılar olan sıralı ikililerden oluşmuş kümeler düşünelim. Bunlara ilinti diyeceğiz. Örnek olarak, R ve S şu 
şekilde tanımlanmış iki ilinti olsun:

R = {(12, 8), (4, 3), (5, 12)}, S = {(24, 13), (8, 2)}

İki ilinti arasında tanımlanan ◊ işlemi, birinci ilintinin bütün ikilileriyle ikinci ilintinin bütün ikililerini karşılaştırmakta, birinci 
ikilinin ilk elemanı ikinci ikilinin ilk elemanının bir tamsayı böleni ise, ilk elemanı birinci ikilinin ikinci elemanı ve ikinci elemanı 
ikinci ikilinin ikinci elemanı olan yeni bir ikili oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşturulan tüm ikililer sonuç ilintisini meydana 
getirmektedir. Örneğin, yukarıda verilen R ve S için, R◊S = {(8, 13), (3, 13), (3, 2)} dir.

26. R = {(124, 21), (2, 145), (4, 12)} ve S = {(496, 1), (1, 324), (12, 34)} olduğuna göre S aşağıdakilerden hangisidir?

A) f(21, 1), (12, 34), (12, 1), (145, 1), (145, 34)g

B) f(21, 496), (12, 1), (12, 34), (2, 34)g

C) f(145, 496), (145, 1), (145, 12)g

D) f(21, 1), (12, 1), (145, 12), (145, 34)g

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

İkinci kümenin ilk elemanı, 1. kümedeki hangi elemanların böldüğüne bakalım:

• 496’yı 124, 2 ve 4 böler. Yani (21, 1), (145, 1) ve (12, 1) cevap kümesindedir.

• 1’i R’deki hiçbir ikilinin ilk elemanı bölmez.

• 12’yi 2 ve 4 böler. Yani (145, 34) ve (12, 134) cevap kümesindedir.

Doğru Cevap A

27. R ◊ S = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)} olduğuna göre R ve S ilintileri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) R = {(11, 1), (5, 3), (4, 2)} ve S = {(22, 2), (10, 3), (12, 1)}

B) R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)} ve S = {(5, 1), (10, 2), (15, 2)}

C) R = {(7, 1), (5, 3), (4, 2)} ve S = {(15, 3), (12, 2), (21, 1)}

D) R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)} ve S = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)}

E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

Farklı kümelerdeki ikinci elemanı aynı olan ikililer için,  R kümesindeki ikilinin ilk elemanı S kümesinde ikilinin ilk elemanını 
bölebilmeli.(Böylece (x,x) ikilisi oluşur.). Ayrıca yeni elemanlar oluşturabilecek ekstra bölünebilirlik bulunmamalı. Yani:

• 11, 12’yi bölemez. A şıkkı olamaz.

• (3, 3) ikilisi oluşamaz çünkü S kümesinde ikinci elemanı 3 olan ikili yoktur. B şıkkı  olamaz.

• 7 21’i, 4 12’yi, 5 ise 15’i böldüğünden C şıkkı olabilir.

• Her gerekli (x, x) ikilisi oluşsa da fazladan (1, 2) ve (1, 3) ikilisi oluşur. D şıkkı olamaz.

Doğru Cevap C

28. R = {(6, 2), (7, 3), (2, 3)} ve R ◊ S = {(2, 2), (3, 7), (3, 2)} olduğuna göre S aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) S = {(6, 2), (7, 3), (2, 2)}

B) S = {(18, 2), (21, 7), (8, 7)}

C) S = {(1, 2), (1, 7)}

D) S = {(14, 2), (12, 3)}

E) Hepsi  

ÇÖZÜM

Çözüm kümesinin oluşabilmesi için 2 farklı eleman ihtiyacı vardır:

1. İlk elemanı 6’ya tam bölünebilecek ve 7’ye tam bölünmeyecek. İkinci elemanı ise 2 olacak. ( (2, 2) ve (3, 2) oluşur )

2. İlk elemanı 7’ye tam bölünebilecek ve 6’ya tam bölünemeyecek. İkinci elemanı ise 7 olacak. ( (3,7) oluşur. )

Şartları sadece B şıkkı sağlar.

Doğru Cevap B

[29 – 32] Sorular için Açıklama

Bir çizge verildiğinde onun bir altçizgesi için k-çekirdek şu şekilde tanımlanır: altçizge içindeki her bir düğümünün bu 
altçizge içerisindeki komşu olduğu düğüm sayısı bulunur ve bu sayıların en küçüğü k bulunarak bu altçizge k-çekirdek 
olarak adlandırılır. Verilen çizgede örnek olarak, {p5, p10, p11} düğümlerinden oluşan altçizge bir 2-çekirdek iken  
{p1, p2, p4} düğümlerinden oluşan altçizge bir 1-çekirdektir.
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29. Metinde verilen çizgede {p3, p4, p5, p6} düğümlerinden oluşan altçizge kaç çekirdektir?

A) 1                               B) 2                               C) 3                               D) 4                               E) 5

ÇÖZÜM

Düğümlerin aynı kümedeki komşu sayılarını incelersek:

• p3’ün; p4 ve p6 olmak üzere 2 komşusu vardır.

• p4’ün; p3, p5 ve p6 olmak üzere 3 komşusu vardır.

• p5’ün; p4 ve p6 olmak üzere 2 komşusu vardır.

• p6’ün; p3, p4 ve p5 olmak üzere 3 komşusu vardır.

En az komşuya sahip düğümün komşu sayısı 2 olduğundan bu altçizge 2 çekirdeklidir.

Doğru Cevap B

30. Metinde verilen çizgedeki k değeri en büyük k-çekirdek’de k kaçtır?

A) 2                               B) 3                               C) 4                               D) 5                               E) 6

ÇÖZÜM

3 çekirdekli {p3, p4, p5, p6, p7} altçizgesi, çizgedeki en fazla cekirdeğe sahip altçizgedir.

Doğru Cevap B

31. Metinde verilen çizgedeki k değeri en büyük k-çekirdek’de hangi düğümler bulunmaktadır?

A ) {p3, p5, p6, p7}

B) {p3, p4, p5, p6}

C) {p3, p4, p5, p6, p7}

D) {p5, p6, p7}

E) {p4, p5, p6, p7}

ÇÖZÜM

En büyük k değeri 3’tür. Çizgede, 3 çekirdekli {p3, p4, p5, p6, p7} altçizgesi bulunmaktadır.

Doğru Cevap C

32. Metinde verilen çizgedeki k değeri en büyük k-çekirdek’in k değerini bir arttırmak için, yani bu altçizge-
nin k+1-çekirdek olması için çizgeye en az kaç tane yeni kenar eklenmelidir?

A) 2                               B) 3                               C) 4                               D) 5                               E) 6
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ÇÖZÜM

3 çekirdekli {p3, p4, p5, p6, p7} altçizgesi, p3-p5 ve p4-p7 kenarlarının eklenmesiyle 4 çekirdekli yapılabilir. Daha iyi bir 
seçenek bulunmamaktadır.

Doğru Cevap A

[33 – 35] Sorular için Açıklama

Farklı büyüklüklerde satranç tahtası benzeri oyun tahtaları düşünelim. Bu tahtalar 8 * 8 boyundaki standart bir satranç 
tahtasından farklı olarak, örneğin 3 x 4, 2 x 2 ya da 5 x 2 gibi, farklı boylarda olabilirler. Bize verilen bir m x n boyundaki 
(m satır ve n sütundan oluşan) tahtanın sol üst köşesinden sağ alt köşesine sadece bir sağa ve bir aşağıya hamlelerle 
kareden kareye atlayarak gitmek istiyoruz. Aşağıdaki sorularda amacımız sol üst köşeden sağ alt köşeye kaç farklı yol 
olduğunu bulmaktır. Örnek olarak 1 x 1 ve 1 x 2’lik tahtalarda sol üst köşeden sağ alt köşeye 1 farklı yol varken 2 x 2’lik bir 
tahtada 2 farklı yol vardır.

 
AÇIKLAMA

m x n boyutundaki bir satranç tahtasının sol üst köşesinden sağ alt köşesine gitmek için m-1 kere aşağıya, n-1 kere sağa 
gidilmelidir. Aşağı ve sağ hamlelerinin farklı sıralanmalarıyla farklı yollar oluşur. Aşağı ve sağ hamleleri C( n+m-2, m-1 ) 
farklı şekilde sıralanabilir.

33. 3 x 2’lik bir tahtada sol üst köşeden sağ alt köşeye kaç farklı yol vardır?

A) 2                               B) 3                               C) 4                               D) 4                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

m-1 = 2, n-1 = 1 olduğundan C( 2+1, 1 ) = 3 farklı yol vardır.

Doğru Cevap B

34. 7 x 4’lük bir tahta için sol üst köşeden sağ alt köşeye 84, 6 x 5’lük bir tahta için ise 126 farklı yol vardır.  
7 x 5 lik tahta için sol üst köşeden sağ alt köşeye kaç farklı yol vardır?

A) 210                               B) 212                               C) 208                               D) 10584                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

m-1 = 6, n-1 = 4 olduğundan C( 6+4, 4 ) = 10*3*7 = 210 farklı yol vardır.

Doğru Cevap A

35. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I) En üst satırdaki herhangi bir kareye sol üst köşeden sadece bir yol vardır.
II) En sol sütundaki herhangi bir kareye sol üst köşeden sadece bir yol vardır.
III) İlk sütunda olmayan bir p karesinin üzerinde başka bir r karesi varsa p’ye giden farklı yol sayısı r’ye  
 giden farklı yol sayısından mutlaka fazladır.

A) Yalnız I                               B) Yalnız II                               C) Yalnız III                               D) I ve II                               E) I, II ve III
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ÇÖZÜM

İfadeleri inceleyelim:

• En üst satırdan ayrılmayacağımız için sadece sağ hamlelerinden oluşan bir yol vardır. Doğru.

• Aynı şekilde sadece aşağı hamlelerinden oluşan bir yol vardır. Doğru.

• p’nin hemen üzerindeki r karesine 1 hamle daha az oynayarak ulaşılabilir. Yani p’ye giden farklı yol sayısı C( n, r ) ise 
r’ye giden farklı yol sayısı C( n-1, r ) olur ki bu değer her zaman C( n, r ) değerinden küçüktür.( n ≥ r ve n ≥ 1 ). Doğru.

Doğru Cevap E

[36 – 50] Sorular İçin Açıklama

• Soruları C programlama dili çerçevesinde cevaplayınız.

• Derleyici olarak gcc kullanıldığını varsayınız.

• Gerekli tüm başlık (header) dosyalarının verilen programa dahil edildiğini varsayınız.

36. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 63                               B) 64                               C) 65                               D) 66                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Programı işletelim:

• i sırasıyla 0, 1, 2, 4 değerlerini alır. Yani a[9] = 9(0), a[8] = 8(1), a[7] = 7(2) ve a[5] = 5(4) olur.

• Bütün değerlerin toplamı a[0]’a atılır ve yazdırılır. Bütün değerlerin toplamı normalde 9*10/2 = 45 iken ilk döngüde 
sırasıyla 9, 7, 5 ve 1 olmak üzere toplamda 22 artırılıp 67 olmuştur.

Doğru Cevap E

37. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 99                               B) 100                               C) 109                               D) 110                               E) 119



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

20

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• İlk döngüde [0,9) aralığındaki her j değeri en son i=9 için işleme alınıp 9 tek sayı olduğundan a[9]+1 = 10’a eşitlenir.

• a[0]; a[9] = 9’un ve 10’a eşit 9 tane sayının toplamı olan 99 kadar artırılır ve yazdırılır. Yani son değeri 10+99 = 109 olur.

Doğru Cevap C

38. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 29                               B) 40                               C) 50                               D) 55                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• her adımda 3*i % 3 = 0 ile (i+i) % 3 ilk indeksleri yer değiştirir.

• i = 1 için 0 ile 2 yer değiştirir. Yani b[1][1] = 4 olarak sabit kalırken b[0][1] = 6 (b[2][1]’nin eski değeri ) olur. 

• i = 2 için 0 ile 1 yer değiştirir. Yani b[1][2] = 3 (b[0][2]’nin eski değeri) olur.

• i = 3 için yer değiştirme olmaz. Yani b[2][3] = 12 olarak sabit kalir.

• i = 4 için 0 ile 2 yer değiştirir. Yani b[0][4] = 15 (b[2][4]’ün eski değeri) olur.

O zaman çıktı 6+3+12+15+4=40 olur.

Doğru Cevap B

39. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 60                               B) 122                               C) 256                               D) 512                               E) 528



BİLGİSAYAR

21

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• dd fonsiyonu sayının sonundan x tane bit çıkarılarak elde edilebilecek sayıların toplamını verir. 

• İlk olarak sayının 0 tane bit çıkarılmış halini(kendisini) toplama ekler.

• Sonrasında kendisinin son bitini veren d&-d ifadesiyle 1 bitini çıkarıp aynı işlemi tekrarlatır.

• Bu fonksiyona 0xd0 ile gösterilen 16’lık tabanda d0 sayısı gönderilir. Bu sayı 10’luk tabanda 16*14, 2’lik tabanda  
1101 0000 sayısına denk gelir.

• Yani fonksiyon 1101 0000, 1100 0000, 1000 0000 sayılarının toplamını döner.  
Bu toplam ise (13+12+8)*16 = (32+1)*16 = 512 + 16 = 528’dir. ( bir bilgisayarcı 2’nin katlarını adı gibi bilmelidir. )

Doğru Cevap E

40. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 25                               B) 26                               C) 27                               D) 28                               E) Hiçbiri 

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• Bir dizinin ilk ve son elemanı gösteren iki gösterici ddd fonksiyonuna veriliyor.

• Soldaki a, sağdaki b’nin solunda kaldığı sürece şu işlemler yapılıyor:

• A’nın gösterdiği değer b’nin gösterdiği değerden büyük eşit olana kadar a’yı ilerlet.

• Aradaki uzaklığı toplama ekleyip b’yi 1 sola kaydır.

• İşlemleri yapacak olursak:

• a ve b nin konumlarını (a, b) şeklinde gösterelim.( başlangıçta (0, 11) )

• *b = 3 olduğundan a, 3’den büyük eşit ilk değer olan 5’i gösterir. a=1 olur. Toplama 11-1 = 10 eklenir.

• *b = 1 olur ve a yerinde kalır. Toplama 10-1 = 9 eklenir.

• *b = 8 olur ve a=3, *a=8 olur. Toplama 9-3 = 6 eklenir.

• *b = 9 olur ve a b’nin gösterdiği yere kadar gelir. Fonksiyon toplamı döner.

• Bu işlemleri yaptığımızda elde edilen 10+9+6 = 25 toplamı çıktıya yazdırılır.

Doğru Cevap A
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41. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 1 0 -1 0                               B) 1 -1 1 0                               C) -1 -1 -1 1                               D) -1 -1 0 1                               E) -1 1 0 1

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• Bize, parametre olarak bir kelimenin başlangıç ve bitiş indeksini alan ve bu kelimenin tersten ve düzden okunuşlarını 
karşılaştıran gc fonksiyonu veriliyor.

• a < c < g < t

• alfabetik olarak önce gelen kelimenin normal haliyse -1 döner. 

• alfabetik olarak önce gelen kelimenin tersten okunmuş haliyse de 1 döner.

• kelime tersten ve düzden aynıysa 0 döner.

• Sırasıyla 4 kelime gc fonksiyonuna gönderilir ve gelen sonuç yazdırılır.

• İlk kelime “gcccat” için, g < t olduğundan -1 döner. 

• 2. kelime “ccatttt” için, c < t olduğundan -1 döner.

• 3. kelime “tttt” için 0 döner.

• 4. kelime “gtca” için, g > a olduğundan 1 döner.

Yani çıktı -1 -1 0 1 olur.

Doğru Cevap D
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42. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 5 0 2                               B) 5 1 2                               C) 5 2 0                               D) 5 1 0                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Bu programda yığıt yapısı kodlanmıştır. pu fonksiyonu yığıt’a eleman eklerken po fonksiyonu elemanı alır ve değerini 
döner. Yığıt yapısı ilk giren son çıkar mantığıyla çalışır. O zaman bu program:

• Yığıta 2, 0, 1 ve 5’i ekler.

• Yığıtın son elemanı olan 5’i çıkarır ve ekrana bastırır. 

• Yığıtın son elemanı olan 1’i çıkarır ve ekrana bastırır.

• Yığıttan 1 eleman çıkarıp geri ekler. Sonra Yığıtın son elemanı olan 0’ı çıkarır

• Yığıtın son elemanı olan 2’yi çıkarır ve ekrana bastırır.

Ekranda 5 1 2 yazar.

Doğru Cevap B

43. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 13                               B) 14                               C) 15                               D) 16                               E) Hiçbiri 
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ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

• Tamamı -1 olan p dizisi veriliyor.

•  Döngü küçükten büyüğe gezerken daha önceden 0 yapılmamış değeri seçiyor ve bu değere bölünebilen bütün 
değerleri 0 yapıyor.

• O zaman seçilen değerlerden hiçbiri kendisinden küçük ve 1’den büyük herhangi bir sayıya tam bölünmüyor 
demektir. Yani seçilen değerler asal sayılardır ve bu değerler döngünün sonunda -1 olarak kalır.

•  Bir döngüde i asal olduğu sürece n artırılıyor ve n = 7 olunca çıktıya yazdırılıyor.

•  Yani 7.asal sayıyı çıktıya yazdırıyor. Asal sayılar: 2 3 5 7 11 13 17 olduğundan çıktıya 17 bastırılır.

Doğru Cevap E

44. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 2 2 2 11 3 2                            B) 2 5 11 3 4                            C) 5 2 2 11 3                            D) 2 5 11 2 2 3                            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

•  Verilen bir n değerinin asal çarpanlarını içerisinde geçme sayısına göre küçükten büyüğe yazdıran g fonksiyonu 
veriliyor.

• 24 = 23.3 olduğundan g fonksiyonu 24 için 2 2 2 3 çıktıya basar.

• G fonksiyonu; 10 için 2 5’i, 11 için 11’i, 12 için 2 2 3’ü çıktıya basar.

Doğru Cevap D
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45. Yukarıda verilen program için hangisi doğrudur?

A) Derleme zamanı hatası verir

B) Çalışma zamanı hatası verir

C) Çıktı olarak 2 üretir

D) Çıktı olarak 1 üretir

E) Çıktı olarak 0 üretir

ÇÖZÜM

Switch case yapısında case den sonra gelen sayı sabit(const) olmalıdır. ‘a’ sabit sayı(const int) olmadığından derleme 
hatası verir. Default ve case’i birlikte kullanmanın bir sakıncası yoktur.

Doğru Cevap A

46. Yukarıda verilen program çıktıya kaç tane * sembolü yazar?

A) Derleme zamanı hatası vereceğinden 0  B) 1    C) 5

D) 9      E) 11

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

•  1 tane * sembolü yazar. 

•  i /= 10 ifadesiyle i’yi 10’a böler. i’nin yeni değeri 201 olur. i%=(i/=10) ifadesiyle 201 mod 201 işleminin sonucunu i’ye 
eşitler. i=0 olur ve for döngüsünden çıkar.

Toplamda 1 tane * sembolü yazar. 

 
Doğru Cevap B
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47. Yukarıda verilen program çıktıya kaç tane * sembolü yazar?

A) 8                               B) 14                               C) 22                               D) 28                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

yy fonksiyonunun kaç tane * sembolü yazdırdığını inceleyelim:

• yy(0) = yy(1) = 1 çünkü 0 ve 1 için 1 tane * yazdırıp çıkar.

• Sonraki her x için, yy(x) = yy(x-2) + yy(x-1) + 2 diyebiliriz.

• yy(2) = yy(0) + yy(1) + 2 = 1 + 1 + 2 = 4

• yy(3) = yy(1) + yy(2) + 2 = 1 + 4 + 2 = 7

• yy(4) = yy(2) + yy(3) + 2 = 4 + 7 + 2 = 13

• yy(5) = yy(3) + yy(4) + 2 = 7 + 13 + 2 = 22

yy(5) fonksiyonu 22 tane * bastırır.

Doğru Cevap C

48. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 5                               B) 12                               C) 13                               D) 14                               E) 15
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ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

•  İçerisinde 1 int, 1 long int ve 1 long long int bulunan tagXYZ yapısı ve XYZ değişkeni tanımlanıyor.

•  Typedef özelliği ile tagXYZ’yi belirten XYZ ifadesiyle 10’luk bir dizi, 1 gösterici, 1 değişken ve 10’luk bir gösterici dizisi 
alınıyor.

• tagXYZ tanımlanırken 1’den fazla değişken tanımlanmış olsaydı, değişkenlerin hepsi tagXYZ veriyapısını temsil 
ederdi.

•  İ, 1 tagXYZ türünden değişken olan XYZ’nin hafızada kapladığı alana eşitlenir.

• XYZ değişkeni 4 byte olan 1 int, 4 byte olan 1 long int ve 8 byte olan bir long long int değişkenine sahip olduğundan 
hafızada 16 byte yer kaplar.

• Günümüzde çoğu derleyicide 1 int ve 1 long int aynı sınırlara ve aynı boyuta sahiptir. 16-bit bilgisayar sistemlerinde 
1 int, 2 byte yer kapladığından 4 byte yer kaplayan özel long int yapısı vardır. 32-bit ve 64-bit sistemlerdeyse 1 int 
ve 1 long int, 4 byte yer kaplar.

• 1 XYZ değişkeni 16 byte olduğundan 10 tanesini barındıran ‘a’ 160 byte yer kaplar.

• 1 değişkeni temsil eden *b, c ve **d ifadeleri toplam 3*16; bir gösterici olan *d ifadesi 4 byte yer kaplar.

• d bir gösterici dizisidir. *d ifadesi bu dizinin ilk elemanını ifade eder. d[0] ile aynı işlevi görür.

Yani çıktıya (160+3*16+4)/16 = 13 verilir.

Doğru Cevap C

49. Yukarıda verilen hh fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) x=250 y=100 argümanları ile çağrıldığında 50 döndürür

B) x=9 y=8 argümanları ile çağıldığında 1 döndürür

C) x ve y pozitif iken hiç bir zaman sıfır döndürmez

D) x ve y pozitif tek sayı iken çift sayı döndürebilir

E) x ve y pozitif iken -1 hariç negatif bir sayı asla döndürmez

ÇÖZÜM

hh fonksiyonu öklit en büyük ortak böleni bulma algoritmasıdır. x, y’den küçük değilse x ve y’nin en büyük ortak bölenini 
döner. O zaman:

• 250 ve 100’ün en büyük ortak böleni 50’dir. Doğru.

• 9 ve 8’ün en büyük ortak böleni 1’dir. Doğru.

• Herhangi iki pozitif sayının en büyük ortak böleni 0’dan büyüktür. Doğru.

• İki pozitif tek sayının çift böleni olamaz. Yanlış.

• Herhangi iki pozitif sayının en büyük ortak böleni 0’dan büyüktür. Doğru.

Doğru Cevap D
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50. Yukarıda verilen programda ma=a[i]; deyimi kaç kez çalıştırılır?

A) 3                               B) 4                               C) 5                               D) 6                               E) 7

ÇÖZÜM

Programı inceleyelim:

•  Ma ve mi’nin ilk değeri a[0] = 1 olur.

•  1’den başlayan ve a dizisindeki eleman sayısına giden bir döngü başlar.

• sizeof(a) a dizisindeki her elemanın, sizeof(a[0]) ise a[0] değişkeninin hafızada kapladığı alanı döner. o zaman 
sizeof(a)/ sizeof(a[0]) a dizisinin eleman sayısını döner.

•  a[i]’nin ma’dan büyük her değeri için ma=a[i] deyimi çalışır.

• i=1 için; a[i] = 4, ma = 1 olur. ma = a[i] = 4 deyimi çalışır.

• i=3 için; a[i] = 7, ma = 4 olur. ma = a[i] = 7 deyimi çalışır.

• i=7 için; a[i] = 9, ma = 7 olur. ma = a[i] = 9 deyimi çalışır.

• Başka bir yerde ma’nın değeri artmaz.

Toplamda 3 kere ma=a[i] deyimi çalışır.

Doğru Cevap A


