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[1-5 soruları için açıklama]

Çizge, bir düğüm ve kenar kümesinden oluşan bir veri yapısıdır. Kenar kümesi verilen düğüm kümesindeki düğümlerden 
elde edilen ikililerden oluşturulur. Kenar ikilileri yönlü ya da yönsüz olabilirler. Düğümlere ya da kenarlara sayılar atayarak 
onları ağırlıklı bir hale getirebiliriz. Yönlü ve düğümlerinin pozitif tam sayılar ile ağırlıklandırıldığı bir çizge düşünelim. 
Yönlü kenarlı çizgelerde verilen bir n düğümünün dış komşuları kümesi kenar kümesindeki bütün (n , x) ikililerinde x’lerin 
oluşturduğu küme, iç komşuları kümesi de kenar kümesindeki bütün (x , n) ikililerinde x’lerin oluşturduğu küme olarak 
tanımlanır.

Verilen bir çizgede düğüm ağırlıklarının çizge içinde dağılımını sağlayan aşağıdaki gibi bir algoritma verilmiş olsun:

1.  Tur sayacı = 1

2.  Çizgedeki her n düğümü için ve bütün düğümler için aynı anda a adımını uygula

 Eğer n düğümünün ağırlığı dış komşu sayısından fazla ya da eşit ise n’nin her dış komşusuna n’den 1 birim ağırlık  
 aktar. n’nin yeni ağırlığını da eski ağırlık – dış komşu sayısı olarak güncelle.

3. Eğer 2. adımda herhangi bir ağırlık aktarımı yapıldı ise Tur sayacını bir arttır ve 2. adıma geri dön

Sıradaki 4 soru için yukarıda tanımlanan algoritmanın aşağıdaki düğüm ağırlıklı yönlü çizge üzerinde çalıştırılmasını göz 
önüne alınız. Düğüm ağırlıkları düğümlerin yanlarında belirtilmiştir.

1. Birinci tur sonunda en fazla ağırlığa sahip düğüm hangisidir ve ağırlığı nedir?
 

A)  n9  ve  9                              B)  n5  ve  9                              C)  n1  ve  9 (*)                             D)  n4  ve  9                              E)  n1  ve  8

ÇÖZÜM

Birinci turda n1 düğümüne iç düğümlerinden toplam 3 birim ağırlık transfer edilip kendisinden de 2 birim ağırlık dış 
komşulara gitmektedir. Yani toplam ağırlığı 9 birim olur. n9 düğümü n8’in komşu sayısından az ağırlığa sahip olması 
nedeniyle n8’den alamadığı için ağırlığı bir azalıp 8’e düşer. n5 ve n4’ün de ağırlıkları bu tur sonunda 8 birim olur.

Doğru Cevap C

2. Birinci tur sonunda en az ağırlığa sahip düğüm hangisidir ve ağırlığı nedir?
 

A)  n2 ve n8  düğümleri ve 2 (*) B)  n8  ve  1         C)  n2  ve  1  
D)  n6  ve  2  E)  n2, n8 ve n6  düğümleri ve 2
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ÇÖZÜM

Birinci turda n2 düğümü n8’in komşu sayısından az ağırlığa sahip olması nedeniyle n8’den alamadığı için yalnızca 2 iç 
komşusundan ağırlık alıp bir dış komşusuna ağırlık transfer ettiği için ağırlığını bir artırıp 2’ye çıkartır. n8 düğümüde tek dış 
komşusu olan n7’den bir birim ağırlık alarak ağırlğını 2’ye çıkartır. Diğer bütün düğümlerin ağırlıkları bu tur sonunda 2’den 
fazla olur.

Doğru Cevap A

3. İkinci tur sonunda n2 düğümünün ağırlığı nedir?
 

A)  0                              B)  1                              C)  2                              D)  3 (*)                              E)  4

ÇÖZÜM

İkinci sorunun cevabında görüldüğü gibi birinci tur sonunda 2 ağırlığa sahip olan n2 düğümü, ikinci turda da n8’in 
komşu sayısından az ağırlığa sahip olması nedeniyle n8’den alamadığı için yalnızca 2 iç komşusundan ağırlık alıp bir dış 
komşusuna ağırlık transfer ettiği için ağırlığını bir artırıp 3’e çıkartır.

Doğru Cevap D

4. Üçüncü tur sonunda n8 düğümünün ağırlığı nedir?
 

A)  0 (*)                              B)  1                              C)  2                              D)  3                              E)  4

ÇÖZÜM

İkinci tur sonunda 3 ağırlığa ulaşan n8 düğümü, üçüncü turda üç dış komşusunun hepsine birer birim ağırlık transferi 
yapabilir duruma gelir. n7 düğümünün de ağırlığının dış komşu sayısından az olması nedeniyle n8’e ağırlık gönderemediği 
için üçüncü tur sonunda n8’in ağırlığı sıfır olur.

Doğru Cevap A

5. Yukarıda tanımlanan algoritmanın herhangi bir yönlü ve düğüm ağırlıklı çizge üzerinde çalıştırılması ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
A)  Hiç iç komşusu olmayan bir düğümün ağırlığı belirli bir turda sıfıra düşer

B)  Dış komşu sayısı iç komşu sayısından fazla olan bir düğümün ağırlığı her turda azalır 

C) Çizgedeki bütün düğümlerin toplam ağırlığı her turda sabittir (*)

D)  Her çizge için bu algoritma belirli bir turdan sonra mutlaka sonlanır

E)  Herhangi bir tur sonunda bir düğümün ağırlığı sıfır olamaz 
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ÇÖZÜM

(A) şıkkındaki ifade yanlıştır, çünkü n6 düğümü örneğinde olduğu gibi 1 ağırlığa sahip ve 2 dış komşusu dışında başka 
komşusu olmayan bir düğüm bütün devam eden turlarda 1 ağırlığa sahip olacak ve hiçbir zaman azalmayacaktır. (B) şıkkı 
da yanlıştır çünkü dış komşu sayısı o turda ağırlığından fazla ise hiç ağırlık transfer etmeyerek ve sadece iç komşularda 
ağırlık alarak ağırlığı artabilir. (C) şıkkı doğrudur çünkü bütün ağırlıklar transfer yöntemi ile çizgede değişmektedir. Yokolan 
ya da dışarıdan gelen bir ağırlık olmadığı için her turda toplam ağırlık sabit kalır. (D) şıkkı yanlıştır çünkü 3 düğümlü ve 
her birinin 1 ağırlığa sahip olduğu bir döngüsel çizgede bu algoritma sonsuza kadar düğüm ağırlıkları turlar arasında 
değişmeden devam edebilir. (E) şıkkı da bir önceki sorunun cevabından görülebileceği gibi yanlış bir ifadedir.

Doğru Cevap C

[6-10 soruları için açıklama]

Sıralı ikililerden oluşmuş kümeler düşünelim. Bunlara bağıntı diyeceğiz. Örnek olarak, R ve S şu şekilde tanımlanmış iki 
bağıntı olsun:

R = {(3, 12), (21, 10), (8, 0)}, S = { (19, 3), (12, 23)}.

Bağıntıları oluşturan elemanlar doğal sayılardır. 

İki bağıntı arasında ◊ diye bir işlem tanımlayalım. Bu işlem birinci bağıntının bütün ikilileriyle ikinci bağıntının bütün ikililerini 
karşılaştırmakta, birinci ikilinin ilk elemanı bir asal sayı ve ikinci ikilinin ilk elemanı 3’e tam olarak bölünebilen bir sayı 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 bağıntısını meydana getirmektedir. Örneğin, yukarıda verilen R ve S için,  
R ◊ S = { (12,23) } olarak bulunur.

Not: İlk üç asal sayı 2,3 ve 5’tir.

6. R = {(17, 4), (11, 18), (4, 29)} ve S = {(13, 23), (18, 5), (2, 14)} olduğuna göre R ◊ S aşağıdakilerden hangisidir?

A) { (4, 23), (4, 5), (18, 23), (18, 5) }

B) { (17, 23), (11, 23) }

C) { (4,5), (18, 5) } (*)

D) { (11, 13), (11, 2), (17, 13), (17, 2) }

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

R bağıntısında birinci elemanları 17 ve 11 asal sayılar olan 2 bağıntı vardır. S bağıntısında da 3’e tam olarak bölünebilen bir 
bağıntı vardır. Bu durumda oluşan sonuç bağıntısı ilk elemanlarının 4 ve 18 ve ikinci elemanlarının 5 olduğu 2x1=2 tane 
bağıntı içerecektir. Cevap C şıkkıdır.

Doğru Cevap C
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7. R = {(6, 5), (5, 8), (3, 7)} ve S = {(11, 19), (7, 3), (12, 6)} olduğuna göre S ◊ R aşağıdakilerden hangisidir?

A) { (5, 6), (3, 6) }

B) { (11, 5), (11, 7), (7, 5), (7, 7) }

C) { (6, 19), (6, 3), (3, 19), (3, 3) }

D) { (3, 5), (3, 7), (19, 5), (19, 7) } (*)

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

S bağıntısında birinci elemanları 11 ve 7 asal sayılar olan 2 bağıntı vardır. R bağıntısında da 3’e tam olarak bölünebilen 2 
bağıntı vardır. Bu durumda oluşan sonuç bağıntısı ilk elemanlarının 3 ve 19 ve ikinci elemanlarının 5 ve 7 olduğu 2x2=4 
tane bağıntı içerecektir. Cevap D şıkkıdır.

Doğru Cevap D

8. R ◊ S = {(4,4), (4,5), (11,4), (11,5)} olduğuna göre aşağıdaki şıklardan hangisi R ve S bağıntıları olabilir?

A) R = { (6, 7), (2, 4), (7, 11) } ve S = { (4, 4), (12, 4), (21,5) } (*)

B) R = { (4, 4), (11, 3), (12, 4) } ve S = { (12, 4), (11, 4), (5, 4) }

C) R = { (2, 5), (7, 5), (11, 6) } ve S = { (4, 5), (12, 5), (11,4) }

D) R = { (13, 4) } ve S = { (21, 4), (18, 5), (6, 8) }

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

S bağıntısında ikinci elemanları 4 ve 5 olan ve birinci elemanları 3’e tam bölünebilen 2 bağıntı olmalıdır. R bağıntısında 
da  ikinci elemanları 4 ve 11 olan ve birinci elemanları asal sayı olan 2 bağıntı olmalıdır. Bu şartları sağlayan bağıntılar A 
şıkkında bulunmaktadır.

Doğru Cevap A

9. R = { (9, 11), (5, 13), (2, 6) } ve R ◊ S = { (13,1), (13,4), (6,1), (6,4) } olduğuna göre S aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) S = {(3, 1), (4, 1), (7, 4)}

B) S = {(12, 7), (7, 1), (4, 4)}

C) S = { (12,4), (17,1) }

D) S = { (7,1), (3,4), (9,1) } (*)

E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

S bağıntısında ikinci elemanları 1 ve 4 olan ve birinci elemanları 3’e tam bölünebilen 2 bağıntı olmalıdır. Bu şartları 
sağlayan S bağıntısı yalnızca D şıkkında bulunmaktadır.

Doğru Cevap D

10. ◊ işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) ◊ işlemi sonucunda elde edilen bağıntıdaki ikililerin ikinci elemanları her zaman asal sayı olmak zorundadır.

B) ◊ işlemi sonucunda elde edilen bağıntı hiçbir zaman boş küme olamaz.

C) ◊ işlemi sonucunda elde edilen bağıntıdaki ikililerin birinci elemanları her zaman üçe tam bölünebilen  
 bir sayı olmak zorundadır.

D) ◊ işlemi sonucunda elde edilen bağıntıda hiçbir zaman tek sayıda ikili bulunamaz.

E) Hiçbiri (*)

ÇÖZÜM

Sonuç olarak elde edilen bağıntılardaki elde edilen elemanlar tamamen ilk elemanlarda bağımsız oldukları için 
herşey olabilirler. A ve C şıkları bu nedenle yanlıştırlar. İşleme sokulan bağıntılarda ilgili şartları sağlamayan elemanlar 
olduğunda da sonuç boş küme olabilir. B şıkkı da bu nedenle yanlıştır. Eğer işleme giren bağıntılarda tek sayıda elemanlar 
ilgili şartları sağlarsa o zaman sonuç bağıntısında tek sayıda ikili bulunabilir. Bu nedenle D şıkkı da yanlıştır. Doğru cevap 
bu nedenle E şıkkıdır.

Doğru Cevap E

[11-15 soruları için açıklama]

Dışbükey çokgenler içlerindeki herhangi iki noktayı bağlayan doğru parçasının tamamen çokgenin içinde kaldığı 
çokgenlerdir. Bir çokgen köşe noktalarının saat yönünün tersinde sıralı olarak verilmesi ile tanımlanabilir. Mesela bir 
sekizgenin sekiz köşesi bize herhangi bir köşeden başlanarak saat yönünün tersinde k1, k2, k3, k4, .... k8 olarak verilebilir. 
Her bir  ki  köşesi x-y koordinat sisteminde (xi,yi) noktaları olarak tanımlanır. Bir çokgenin dışbükey olup olmadığını bütün 
ardışık kenar vektörlerinin vektörel çarpımlarının z koordinatlarının pozitif olup olmadığını kontrol ederek anlayabiliriz. 
ki  köşesinden ki+1  köşesine olan kenar vektörü (xi+1  - xi, yi+1  - yi) vektörüdür ve (x1,y1) ve (x2,y2) gibi iki vektörün vektörel 
çarpımının z koordinatı x1∙y2  - x2∙y1 olarak hesaplanır. n kenarlı bir çokgen için kn+1 = k1’dir. Verilen bir p = (x, y) noktasının bir 
dışbükey çokgenin içinde olup olmadığını anlamak için de dışbükeylik testine benzer şekilde dışbükey çokgenin her bir 
ki  köşesinden ki+1  köşesine olan kenar vektörü ile p - ki = (x  - xi, y  - yi) vektörünün vektörel çarpımlarının z koordinatlarının 
pozitif olduğunu kontrol etmek yeterlidir. Herhangi bir çarpım negatif ise o zaman nokta dışbükey çokgenin dışındadır.

Notlar: Vektörel çarpımların sırası önemlidir. Dışbükeylik testi için (ki+1  - ki) ˟ (ki+2  - ki+1), nokta iç-dış tesi için de (ki+1  - ki) ˟ (p  - ki) 
şeklinde hesaplanmalıdır. Verilen çokgenlerde aynı doğru üzerinde ardışık üç köşe olmadığını varsayabilirsiniz.



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

6

11. Aşağıda köşeleri sıralanmış dörtgenlerden hangisi dışbükey değildir?
 

A) (5,10),  (6,4), (10,10), (9,20)

B) (0,0), (12,2), (4,4), (0,2)

C) (0,0), (10,1), (3,12), (3,6) (*)

D) (10,1), (9,4), (2,11), (7,0)

E) Hepsi dışbükeydir

ÇÖZÜM

(C) şıkkındaki dörtgende 3. ve 4. kenarlar arasındaki vektörel çarpım (0,-6)x(-3,-6) =-18 negatif bir sayı olduğundan bu 
dörtgen dışbükey değildir.

Doğru Cevap C

12. Dışbükey olmayan bir çokgenin en az kaç tane köşesi olabilir?
 

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

ÇÖZÜM

Bir önceki soruda dışbükey olmayan bir dörtgen örneği verilmiştir. Bütün üçgenler dışbükey olmak zorunda olduklarından 
bu sorunun cevabı dörtgendir.

Doğru Cevap B

13. Sıralı köşeleri (0,0), (11,2), (13,6), (10,13), (6,11), (3,12), (1,6) olan yedigende aşağıdakilerden hangi köşeyi 
çıkartırsak dışbükey bir altıgen elde edebiliriz?

A) (1,6)                              B) (11,2)                              C) (13,6)                              D) (6,11) (*)                              E)  Hiçbiri

ÇÖZÜM

Bu yedigende dışbükeyliği bozan kenarlar 4. ve 5. kenarlar olan (-4,-2) ve (-3,1) kenarlarıdır. Bu iki kenarın ortak köşesi 
olan (6,11) köşesini çıkarttığımızda oluşan altıgendeki bütün ardışık kenarların vektörel çarpımları pozitif olur.

Doğru Cevap D

14. Verilen p = (4,6) noktasının  (0,0), (10,1), (12,4), (7,6), (1,5) dışbükey beşgeninin dışında olduğunu hangi 
ardışık iki köşenin oluşturduğu kenar ile tespit ederiz?

A) (7,6) ve (1,5) (*)                                                    B) (10,1) ve (12,4)                                                   C) (0,0) ve (10,1)

D) (1,5) ve (0,0)                                                        E) p noktası çokgenin içindedir
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ÇÖZÜM

(7,6) ve (1,5) köşelerinin oluşturduğu kenar olan (-6,-1) kenarı ile p ve (7,6) kenarının oluşturduğu vektör olan 
(4-7,6,6)=(-3,0) vektörlerinin vektörel çarpımlarının -6x0-(-1x-3)=-3 yani negatif bir sayı olması nedeniyle bu kenara 
göre p noktası beşgenin dışında yer almaktadır.

Doğru Cevap A

15. En az 5 köşesi olan n köşeli bir dışbükey çokgenden herhangi bir ki köşesini çıkarttığımızda, ki noktası ve 
oluşan n-1 köşeli k1, k2, k3 . . .  k i-1,  k i+1 . . .  kn çokgeni ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Yeni oluşan n-1 köşeli çokgen her zaman dışbükeydir
II. ki noktası yeni oluşan n-1 köşeli çokgenin her zaman dışındadır
III. Yeni oluşan n-1 köşeli çokgende aynı doğru üzerinde üç köşe olabilir
IV. Yeni oluşan n-1 köşeli çokgenin alanı önceki n köşeli çokgenin alanından her zaman küçüktür

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I, II ve IV (*)

D) İfadelerin hepsi doğrudur

E) İfadelerin hiçbirisi doğru değildir

ÇÖZÜM

ki köşesinin de olduğu çokgende her bir kenar ile sola doğru dönüş yaptığımız için aynı doğru üzerinde 3 köşe 
bulunmadığından ki’yi çıkardığımızda da aynı doğru üzerinde 3 köşe bulunmayacaktır. Yani III. ifade yanlıştır. Dışbükey bir 
çokgenden bir köşe çıkardığımızda da oluşacak çokgen bu durumda dışbükey olacaktır. Yani I. ifade doğrudur. Dışbükey 
çokgenlerin tanımları gereği çıkartılan köşe yeni oluşan n-1 kenarlı çokgenin dışında olmak zorundadır. Yani I. ifade de 
doğrudur. Bu ifadenin doğruluğuna bağlı olarak IV. ifade de doğru olmak zorundadır.

 

Doğru Cevap C

[16-17]. sorular için açıklama

Bir spor salonunda üç farklı spor yapılabilmektedir. Bunlar, basketbol, voleybol ve yüzmedir. Spor salonundaki toplam 
200 kişinin her biri en az bir sporu düzenli yapmaktadır. Yüzen kişi sayısı, voleybol oynayan kişi sayısı ve basketbol oynayan 
kişi sayısı aynıdır ve 80’e eşittir. Yüzen ve basketbol oynayan kişi sayısı üç sporu da yapan kişi sayısının iki katıdır. İki farklı 
sporla ilgilenen kişi sayısı herhangi iki spor için aynıdır. 
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ÇÖZÜM

Bu soru bir küme sorusudur ve aşağıdaki Venn diagramı ile gösterilebilir. 

Soruda verilenlerle birlikte aşağıdaki denklemlere ulaşırız. 

3x+y = 80

4x+3y = 200

Bu denklemden de x = 8 ve y = 56 bulunacaktır. 

16. Her üç sporu da yapan kaç kişi vardır?

A) 6                              B) 8 (*)                              C) 10                              D) 12                              E) 14

ÇÖZÜM

Sorulan sayı yukarıda bulunan x’dir ve değeri 8’dir. 

Doğru Cevap B

17. Voleybol oynayan fakat basketbol oynamayan kaç kişi vardır?

A) 56                              B) 60                              C) 64 (*)                              D) 68                              E) 72

ÇÖZÜM

Yukarıdaki Venn diagramı incelenirse sorulan sayının x+y olduğu görülecektir. x+y’nin değeri de 56’dır. 

Doğru Cevap C
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[18-21]. sorular için açıklama

A kümesi {1,2,3,4,5,6,7} elemanlarından oluşmaktadır.

18. A kümesinin en fazla 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? 

A) 35                              B) 70                              C) 128                              D) 99 (*)                              E) 29

ÇÖZÜM

0 elemanlıdan 4 elemanlılara kadar bütün alt kümeleri sayısını toplamamız gerekir:

C(7,4) + C(7,3) + C(7,2) + C(7,1) + C(7,0) = 99

Doğru Cevap D

19. A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinden kaçı 3 içerir?

A) 21                              B) 7                              C) 28                              D) 35                              E) 15 (*)

ÇÖZÜM

4 elemanlı ve 3 içermeyen bütün alt kümelere 3 ekleyerek istenen alt kümeleri oluşturabiliriz. Bu da 3’ü çıkardığımızda 
kalan 6 elemandan oluşan kümenin 4’lü alt kümelerinin sayısına eşittir. Yani cevap C(6,4) = 15 olacaktır. 

Doğru Cevap E

20. A kümesinin tek sayıda eleman içeren kaç alt kümesi vardır? 

A) 64 (*)                              B) 7                              C) 1                              D) 42                              E) 35

ÇÖZÜM

Cevap 1, 3, 5 ve 7 elemanlı alt kümelerin sayısını toplayarak bulunabilir. Bu da, C(7,7) + C(7,5) + C(7,3) + C(7,1) = 64’tür. 

Doğru Cevap A

21. A kümesinin alt kümelerinden kaçının elemanları toplamı 8’dir?

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

ÇÖZÜM

A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden toplamı en küçük olanı {1,2,3,4}’tür ve elemanları toplamı da 8’den büyük 
olduğu için soruda bahsedilen alt kümeler 2 veya 3 elemanlı olabilir. Bunlar da, {1,2,5}, {1,3,4}, {1,7}, {2,6} ve {3,5}’dir. 

Doğru Cevap C
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[22-24]. sorular için açıklama 

BİLGİSAYAR kelimesi veriliyor. 

22. Bu kelimenin tüm harfleri kullanılarak, aynı harfin iki kere geçmediği, anlamlı veya anlamsız kaç kelime 
üretilebilir? 

A) 10!                              B) 8! (*)                              C) 10! / 4                              D) 8! / 4                              E) 9!

ÇÖZÜM

Aynı harfin tekrar kullanılmaması tekrar olmaması anlamına geldiğinden, İ ve A harflerini de birer kez kullanmamız 
gerekiyor. Bu yüzden soru 8 adet birbirinden farklı harfin permütasyonlarını sormaktadır. Dolayısıyla cevap 8!’dir. 

Doğru Cevap B

23. Bu kelimenin tüm harfleri kullanılarak, aynı harfin iki kere geçmediği, üretilebilen tüm anlamlı veya an-
lamsız tüm kelimelerin kaçında SAY kelimesi mevcuttur?

A) 10! / 4                              B) 6! (*)                              C) 8!                              D) 8! - 6!                              E) 10!

ÇÖZÜM

Burada SAY kelimesini tek bir harfmiş gibi kabul edersek ve tekrar olmayacağını da dikkate alırsak, BİLGR harflerini ve SAY 
“harfini” kullanarak kaç permütasyon üretebileceğimiz sorulmaktadır. Dolayısıyla cevap 6! olacaktır. 

Doğru Cevap B

24. Tüm harfler kullanılarak birbirinden farklı kaç kelime üretilebilir?

A) 6!                              B) 8!                              C) 8! / 4                              D) 10!                              E) 10! / 4 (*)

ÇÖZÜM

Bütün harfleri kullanarak 10! permütasyon oluşturulabilir. Fakat birden fazla geçen İ ve A harfleri sebebiyle 
bunlardan bazıları aynı olacaktır. Tekrar eden harflerin yer değiştirmesi permütasyonu değiştirmeyeceğinden toplam 
permütasyonları, tekrar edenlere bölmek gerekir. Bunun için doğru permütaston sayısı 10! / (2x2), yani 10! / 4 olacaktır. 

Doğru Cevap E

25. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, A = {n, n+2, n+4, n+6, … , n+14} kümesindeki sayıların toplamının 4’e 
bölünmesinden kalan kaçtır? 

A) 0 (*)                              B) 1                              C) 2                              D) 3                              E) n verilmeden bilinemez.
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ÇÖZÜM

Kümedeki elemanlara bakarsak toplamlarında 8 adet n olacak ve ek olarak da 2,4,6,..., 14 sayılarının toplamı olacaktır. 
Bu yüzden kümedeki sayıların toplamı 8n + 56’dır. Bu sayı da n kaç olursa olsun 4’e tam bölünür. Dolayısıyla cevap 0’dır. 

Doğru Cevap A

26. (2 + y2)20 ifadesinin açılımındaki y15 teriminin katsayısı kaçtır? 

A) C(20, 15)                              B) 0 (*)                              C) 15                              D) C(20, 2)                              E) 30

ÇÖZÜM

Binom açılımında, k=0,..20 arası olmak üzere (y2)k şeklinde terimler olacaktır. Böyle bir açılımda k ne olursa olsun 2*k’nın 
değeri 15 olamayacağından cevap 0’dır. 

Doğru Cevap B

[27-30]. sorular için açıklama

Üniversitede okuyan, Zeynep, Ali ve Burcu adlı 3 öğrenci toplam 5 farklı derse kayıtlıdır; Kimya, Fizik, Matematik, 
Programlama ve Türkçe. Her öğrenci en az iki derse kayıtlıdır. Üçten fazla derse kayıtlı öğrenci yoktur. Derslerle ilgili, ek 
olarak, aşağıdakiler bilinmektedir. 

• Öğrencilerden sadece biri matematik almaktadır ve bu öğrenci Kimya almamaktadır. 

• Alinin aldığı bütün dersleri Zeynep de almaktadır. 

• Türkçe alan her öğrenci Fizik de almaktadır. 
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ÇÖZÜM

Öncelikle verilenleri kullanarak bir diyagram oluşturalım. Bunun için aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabiliriz. Tabloda 
öğrencilerin aldıkları dersleri sütunlarda işaretleyeceğiz. Son satır bazı öğrenciler için boş olabilir, tabloda dolu olması 
gereken hücreler boyanmış olarak gösterilmiştir. Kolaylık açısından dersleri sadece ilk harfleri ile kodlayacağız. 

Zeynep Ali Burcu

1. ve 2. koşulu birlikte düşünürsek, Alinin Matematik alamayacağını görürüz. Yani, Zeynep veya Burcu Matematik dersi 
almaktadırlar. Bu iki olası durumu, aşağıdaki iki tablo ile gösterebiliriz.

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

M M

Öğrencilerin alamayacakları dersleri de tabloların altında göstereceğiz. Matematik alanlar, Kimya alamamaktadır. Bunun 
için ilk durumda Ali de Kimya alamayacaktır. Yine ilk durumda Ali ve Zeynep Kimya alamıyorsa, Kimyayı Burcu alıyor 
demektir. İkinci durumda da Burcu Matematik aldığından diğerleri alamamaktadır. Burada yapılabilecek bir çıkarım da 
Zeynep’in Kimya alması gerektiğidir, çünkü Zeynep ve/veya Alinin Kimya alması gereklidir, ayrıca Ali alıyorsa Zeynep’in 
de alması gereklidir (2. koşul gereği), bu yüzden ikinci durumda Zeynep Kimya almaktadır. Buna göre tablolar aşağıdaki 
gibi olacaktır.

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

M K K M

K M, K M M M K

2. koşulu ve Alinin Matematik alamayacağını düşündüğümüzde, Alinin ilk durumda 2 ders alması gerektiğini görürüz. 
Bunu Alinin 3. dersini X ile işaretleyerek gösterelim:

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

M K K M

X

K M, K M M M K



BİLGİSAYAR

13

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

M K K M

X

K M, K M M M K

İlk durumda, ek olarak, 2. koşula göre Alinin aldığı dersleri Zeynep de almalıdır, fakat Zeynep Matematik almaktadır, bu 
durumda Zeynep 3 ders almaktadır. Ayrıca Ali ve Zeynep’in de “boyalı” yani ilk 2 dersi aynı olmalıdır. Bunu da, aşağıdaki 
gibi, aynı olması gereken hücreleri biraz daha koyulaştırarak gösterelim. 

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

K K M

M X

K M, K M M M K

Son koşula ve ilk duruma bakarsak, Alinin ya Türkçe-Fizik ya da Fizik-Programlama ikililerinden birini alması gerektiğini 
görürüz. Bu durumda, Alinin Fizik alması gerekir (tabi Zeynep’in de). Tabloları buna göre güncelleyelim. Alinin alacağı 
diğer ders de, Türkçe veya Programlama olacaktır (tabi Zeynep’in de). 

Zeynep Ali Burcu Zeynep Ali Burcu

T/P T/P K K M

F F

M X

K M, K M M M K

Bu çıkarımlardan sonra soruları cevaplayabiliriz.

27. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aldıkları dersler olabilir? 

A) Zeynep : Fizik, Matematik, Türkçe. Ali : Fizik, Türkçe. Burcu : Kimya, Programlama, Türkçe.

B) Zeynep : Kimya, Fizik, Türkçe. Ali : Kimya, Fizik, Programlama. Burcu : Matematik, Programlama. 

C) Zeynep : Kimya, Matematik, Programlama. Ali : Kimya, Programlama. Burcu : Fizik, Türkçe. 

D) Zeynep : Kimya, Fizik, Programlama. Ali : Kimya, Fizik, Programlama. Burcu : Fizik, Matematik, Türkçe. (*)

E) Zeynep : Fizik, Matematik, Türkçe. Ali : Fizik, Matematik, Türkçe. Burcu : Kimya, Fizik, Programlama

ÇÖZÜM

Şıklar teker teker yukarıdaki tablolara göre incelenirse, tek uygun seçeneğin D şıkkı olduğu görülecektir. 

Doğru Cevap D
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28. Eğer Burcunun Kimya aldığını biliyorsak, Ali hangi dersi almak zorundadır? 

A) Kimya                              B) Matematik                              C) Fizik (*)                              D) Programlama                              E) Türkçe

ÇÖZÜM

Burcunun Kimya alması yukarıdaki ilk duruma karşılık gelmektedir. Bu da Alinin Fizik alması anlamına gelmektedir. 

Doğru Cevap C

29. Alinin 3 ders aldığı biliniyorsa, Burcu hangi dersi almak zorundadır?

A) Kimya                              B) Fizik                              C) Programlama                              D) Matematik (*)                              E) Türkçe

ÇÖZÜM

Alinin 3 ders aldığı durum ikinci durumdur. Bu durumda Burcu Matematik almaktadır. 

Doğru Cevap D

30. Her öğrencinin 3 ders aldığı biliniyorsa, hangisi doğru olabilir? 

A) Sadece Ali Kimya dersi alıyor. 

B) Sadece Burcu Fizik dersi alıyor.

C) Sadece Zeynep Matematik dersi alıyor.

D) Sadece Zeynep Türkçe dersi alıyor.

E) Sadece Burcu Programlama dersi alıyor. (*)

ÇÖZÜM

Her öğrencinin 3 ders alabildiği durum ikinci durumdur. A şıkkı ikinci koşul gereği olamaz. Sadece Burcunun Fizik dersi 
alabilmesi için Türkçeyi de sadece Burcunun alması gerekir. Bu durumda Aliye 3 ders kalmıyor. B şıkkı da dolayısıyla 
olamaz. C şıkkı zaten yanlıştır, çünkü ikinci durumda Zeynep Matematik dersi alamıyor. Sadece Zeynep’in Türkçe 
dersi alması durumunda Zeynep’in derslerinin Kimya, Türkçe ve Fizik olması gerekir. Fakat Alinin aldığı bütün dersleri 
Zeynep de aldığı ve Alinin de 3 ders alması gerektiği için Ali ve Zeynep’in derslerinin aynı olması gerekir. Bu da D şıkkının 
olamayacağını gösterir. E şıkkı için şu ders dağılımı koşulları sağlar : Zeynep : K, F, T. Ali : K, F, T. Burcu : M, P, F. 

Doğru Cevap E

[31-32] Sorular İçin Açıklama

Can bir yüksek lisans öğrencisidir. Can’ın Dr. Elmas, Dr. Begüm ve Dr. Yağmur adında 3 tane tez danışmanı vardır. Can’ın 
tez önerisini Dr. Elmas’ın, Dr. Begüm’ün ve Dr. Yağmur’un onaylama ihtimali sırasıyla, 0.8, 0.4 ve 0.5’dir. Danışmanlar, 
Can’ın tezini birbirlerinden bağımsız bir şekilde onaylamaktadır.
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31. Can’ın yüksek lisans tezinin kabul edilmesi için Dr. Elmas’ın onayı ile birlikte Dr. Begüm ile Dr. Yağmur’un 
en az birinin onayı gerekmektedir. Buna göre Can’ın yüksek lisans tezinin onaylanma ihtimali nedir?

 
A) 0.3                              B) 0.4                              C) 0.49                              D) 0.56 (*)                              E) 0.72

ÇÖZÜM

İstenen ihtimal şu şekildedir:

P(tez onayı) = P(A VE (B VEYA C)) = P(A)*P(B VEYA C) 

Burada,  

P(A) = Dr. Elmas’ın tezi onaylama ihtimali 

P(B) = Dr. Begüm’ün tezi onaylama ihtimali 

P(C) = Dr. Yağmur’un tezi onaylama ihtimali

P(B VEYA C) = P(B) + P(C) – P(B VE C) 

P(B VEYA C) = 0.4 + 0.5 – 0.2 = 0.7 

P(tez onayı) = 0.8*0.7 = 0.56

Doğru Cevap D

32. Can’ın yüksek lisans tezinin onayı için üç danışmanın en az ikisinin onayı gerekmesi durumunda Can’ın 
tezinin onaylanma ihtimali nedir?

 
A) 0.2                              B) 0.4                              C) 0.6 (*)                              D) 0.8                              E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

4 farklı durum göz önüne alınmalıdır. 

P(A ve B ve (C’nin değili)) = (0.8)*(0.4)*(0.5) = 0.16

P(A ve (B’nin değili) ve C) = (0.8)*(0.6)*(0.5) = 0.24

P((A’nin değili) ve B ve C) = (0.2)*(0.4)*(0.5) = 0.04

P(A ve B ve C) = (0.8)*(0.4)*(0.5) = 0.16

Bu 4 olay birbirinden ayrık olduğundan bunları eklememiz gerekiyor.

P(tez onayı) = 0.16 + 0.24 + 0.04 + 0.16 = 0.6

Doğru Cevap C

[33-34] Sorular İçin Açıklama

Can bir doktora öğrencisidir. Can’ın Dr. Ahmet ve Dr. Mehmet adında iki tane danışmanı vardır. Can’ın doktora tezini 
Dr. Ahmet’in onaylama ihtimali 0.6’dır. Eğer Dr. Ahmet tezi onaylarsa, Dr. Mehmet’in onaylama ihtimali 0.8’dir.  
Eğer Dr. Ahmet tezi onaylamazsa bu durumda Dr. Mehmet’in tezi onaylama ihtimali 0.3’tür. 
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33. Can’ın doktora tezini danışmanlardan birinin onaylayıp diğerinin onaylamama ihtimali aşağıdakilerden 
hangisidir ?

A) 0.24 (*)                              B) 0.28                              C) 0.36                              D) 0.64                              E) 0.76

ÇÖZÜM

P(A) = Dr. Ahmet’’n tezi onaylama ihtimali

P(B) = Dr. Mehmet’in tezi onaylama ihtimali

İki durum göz önüne alınmalıdır: 

1. Dr. Ahmet tezi onaylar ve Dr. Mehmet onaylamaz

P(A ve B’nin değili) = P(A)*P(değili B|A) = (0.6)*(0.2) = 0.12

2. Dr. Ahmet tezi onaylamaz ve Dr. Mehmet onaylar

P(A’nın değili ve B) = P(A’nın değili)*P(B|(A’nın değili)) = (0.4)*(0.3) = 0.12

Bu iki durum birbirinden ayrıktır ve aralarında veya ile bağlanmıştır. Bu nedenle bu iki ihtimal eklenmelidir.

P(tezi tek bir danışmanın onaylaması) = 0.12 + 0.12 = 0.24

Doğru Cevap A

34. Can’ın doktora tezini danışmanlardan en az birinin onaylama ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0.6                              B) 0.12                              C) 0.24                              D) 0.38                              E) 0.72 (*)

ÇÖZÜM

P(A ve B’nin değili), P(A’nın değili ve B), P(A ve B) ihtimalleri tezin onayını sağlar. Tezin onayını sağlamayan tek ihtimal 
P(A’nın değili ve B’nin değili) ‘dir. 

P(A’nın değili ve B’nin değili) = P(A’nın değili)*P(B’nin değili | A’nın değili) = (0.4)*(0.7) = 0.28

P(en az bir onay) = 1 – P(A’nın değili ve B’nin değili) = 1 – 0.28 = 0.72

Doğru Cevap E

35. İki hilesiz zar aynı anda atılıyor. Elde edilen sayıların toplamının asal sayı olmama ihtimali aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 15/36                              B) 21/36 (*)                              C) 25/36                              D) 30/36                              E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM
 
Önce toplam değerin asal sayı olma ihtimalini bulalım. 

P(A) = Toplam değerin asal sayı olma ihtimali

Bu şekilde 15 durum vardır: (1,1), (1,2), (1,4), (1,6), (2,1), (2,3), (2,5), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3), (5,2), (5,6), (6,1), (6,5).

Her bir zarda 6 değer olduğu için toplamda 6*6 = 36 durum vardır. Yani, 

P(A) = 15/36. 

İstenen ihtimal ise 1-P(A) = 1-15/36 = 21/36.

Doğru Cevap B

[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.

int main()
{
    int x1, x2 = -5;
    x1 = -x2--;
    printf(“%d %d”, x1, x2);
    return 0;
}

36. Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -5 -6                              B) -4 -6                              C) 4 4                              D) 5 -6  (*)                              E) 5 -4

ÇÖZÜM

x2’nin değeri -1 ile çarpılarak x1’e aktarılır. x1 içinde 5 olur. Daha sonra (x2--) çalıştırılarak, x2’nin değeri 1 azaltılır. Bu 
nedenle, ekrana 5 -6 yazılır.

Doğru Cevap D
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int main()
{
    int a = 16;
    int b = 1;
    switch (a >> (1 + b++))
    {
        case 2:
        printf(“2”);
        break;
        case 4:
        printf(“4”);
        break;
        case 8:
        printf(“8”);
        break;
        default:
        printf(“diger”);
        break;
    }
    return 0;
}

37. Yukarıdaki program için hangisi doğrudur?

A) Çıktı olarak 2 üretir.  B) Çıktı olarak 4 üretir.  (*) C) Çıktı olarak 8 üretir. 

D) Çıktı olarak diger üretir.  E) Derleme/Çalışma zamanı hatası oluşacağından çıktı üretmez. 

ÇÖZÜM

>> operatörü sayıyı sağa doğru kaydırır. Soruda verilenlere göre 16 sağa doğru 2 birim kayar. Bu 16’yı 4’e bölmekle 
eşdeğerdir. 

Doğru Cevap B

int main()
{
    int a = 1;
    int *p = &a;
    *p = 9;

    *p += 3;
    printf(“%d %d”, a, *p);

    return 0;
}

38. Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 3                              B) 1 12                              C) 3 12                              D) 9 12                              E) 12 12 (*)
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ÇÖZÜM

p işaretçisi (pointer) a’nın hafızada bulunduğu yeri 9 yapar ve daha sonraki 
*p += 3; ifadesi buranın değerini 3 arttırarak 12 yapar. Hem a hemde *p bu ifadeden sonra 12 olur. 

Doğru Cevap E

int main()
{
        int i, j, k;
        k = 1; j = 0; i = 1;

        while (i <= 55)
        {
                j += i += k;
                ++i;
        }

        printf(“%d”,j);
        return 0;
}

39. Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 756                              B) 812 (*)                              C) 870                              D) 930                              E) 1539

ÇÖZÜM

while içindeki j += i += k; ifadesi önce i’yi k=1 kadar arttırır, daha sonra elde edilen i değeri kadar j’yi arttırır. Bundan 
sonraki i++; ifadesi ise i’nin değerini 1 arttır. Yani, döngünün her bir iterasyonunda i’nin değeri 2 artar. Döngü i<=55 
olduğu müddetçe çalışmaya devam eder. Buna göre döngünün ilk 3 iterasyonundaki i ve j değerleri şöyle oluşur: 
i=3     j=2
i=5     j=6
i=7     j=12
Son 3 iterasyonunda ise i ve j değerleri şu şekildedir: 
i=53    j=702
i=55    j=756
i=57    j=812

Doğru Cevap B
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int main()
{
 int x[2][3] = {{-1,-2,-3},{0,1,2}};
 int i,j;

for (i=0; i<2; i++)
 for (j=0; j<3; j++)
        x[1-i][2-j] = x[i][j]+1;

for (j=0; j<3; j++)
 for (i=0; i<2; i++)
        printf(“%d “, x[i][j]);

 return 0;
}

40. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak 1 -2 0 -1 -1 0 üretir. (*)

B) Çıktı olarak 1 0 -1 -2 -1 0 üretir.

C) Çıktı olarak -1 -2 -3 -3 -2 -1 üretir.

D) Derleme-zamanı hatası oluşur. 

E) Çalışma-zamanı hatası oluşur. 

ÇÖZÜM

İlk iç-içe for döngülerinden sonra x dizisinin içeriği şu şekildedir: 
1  0  -1 
-2  -1  0

Soruda dikkat edilirse bu dizi sütun bazında yazdırılmaktadır. Yani, önce ilk sütun, ardından ikinci sütün ve son olarak 
üçüncü sütun şeklinde. 

Doğru Cevap A
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int main()
{
    char ***p;
    static char *str[] = {“bilgisayar”, 

 “bilim”, “olimpiyatlari”};
    char **cptr[] = {str+2, str+1, str};
    p = cptr;
    p+=1;
    printf(“%s”, **p+1);

 return 0;
}

41. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak limpiyatları üretir. 

B) Çıktı olarak bilgisayar üretir.

C) Çıktı olarak ilim üretir. (*)

D) Derleme-zamanı hatası oluşur. 

E) Çalışma-zamanı hatası oluşur. 

ÇÖZÜM

p = cptr;
atamasından sonra p “olimpiyatlari” dizgisini göstermektedir. Sonraki p+=1; atamasından sonra p, cptr’nin sonraki 
elemanı olan “bilim” dizgisini gösterir. Son satırdaki, printf içinde p’nin gösterdiği dizginin bir sağından itibaren dizginin 
sonuna kadarki ifade ekrana yazılır. 

Doğru Cevap C

int main()
{

    int i=5, *ptr, j=2;
    ptr = &i;
    printf(“%d”, j**ptr*i-*ptr);

 return 0;
}

42. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak 45 üretir. (*)

B) Çıktı olarak 50 üretir.

C) Çıktı olarak 55 üretir. 

D) Derleme-zamanı hatası oluşur. 

E) Çalışma-zamanı hatası oluşur.
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ÇÖZÜM

ptr = &i; ifadesinden sonra ptr, i’nin adresini gösterir ve bu adreste 5 değeri vardır. j**ptr*i-*ptr ifadesi şu şekilde 
değerlendirilir:
(j)*(*ptr)*(i)-(*ptr) = 2*5*5 – 5 = 45.

Doğru Cevap A

int kontrol(static int i) 
{
        if (i >= 5)
                return (i+i);
        else
                return (i*i);
}

int main()
{
    int a = 5;
    a = kontrol(5);
    printf(“%d”, a);
    return 0;
}

43. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak 5 üretir. 

B) Çıktı olarak 10 üretir.

C) Çıktı olarak 25 üretir. 

D) Derleme-zamanı hatası oluşur. (*)

E) Çalışma-zamanı hatası oluşur.

ÇÖZÜM

Statik değişkenler bir fonksiyona parametre olarak verilemez. 

Doğru Cevap D
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int main()
{
 int x = 9; 
 char s[]=”secenek1”;
 printf(x++>9?”secenek2\n”:”%s\n”, s);
 return 0;
}

44. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak secenek1 üretir. (*) 

B) Çıktı olarak secenek2 üretir.

C) Çıktı olarak secenek2 secenek1 üretir. 

D) Çıktı olarak secenek1 secenek2 üretir. 

E) Derleme-zamanı hatası oluşur. 

ÇÖZÜM

printf(x++>9?”secenek2\n”:”%s\n”, s);
ifadesi şu şekilde yazılabilir: 
if(x++ > 9)
    printf(“secenek2\n”);
else
    printf(“%s\n”, s);

Program başında x=9 olduğundan else kısmı çalışır. 

Doğru Cevap A
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int main()
{

    int a=4;
    switch(a)
    {
        case 1:
            printf(“1\n”);
            break;
        case 2:
            printf(“2\n”);
            break;
        case 3:
            printf(“3\n”);
            break;
        case 4:
            continue;
            break;
        default:
            printf(“diger\n”);
            break;
    }

    return 0;
}

45. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı üretmez.

B) Çıktı olarak diger üretir. 

C) Sonsuz döngü oluşur. 

D) Oluşturacağı çıktının ne olacağını bilemeyiz. 

E) Derleme-zamanı hatası oluşur.  (*)

ÇÖZÜM

continue ifadesi switch-case içinde kullanılamaz.

Doğru Cevap E
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void belirsiz(int *a, int *b) 
{
    *b = *b**b;
    *a = *a**b;
}

int main()
{
    int a=4;
    int b=a/2;
    belirsiz(&b, &a);
    printf(“%d,%d”, a, b);
    return 0;
}

46. Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4,16                              B) 16,4                              C)  4,2                              D)  2,4                              E) Hiçbiri (*)

ÇÖZÜM

main içinde a=4 ve b=2’dir. belirsiz fonksiyonunda a=2, b=4 olarak gelir. İkinci parametre (b) kendisi ile çarpılarak 16 
olur. İlk parametre (a) ise kendisinin ikinci parametre ile çarpılmasının sonucudur. Yani, 2*16=32 olur. Yani aranan cevap 
şıklarda yoktur.

Doğru Cevap E

47. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bir dizginin (string) ilk n karakterini verilen bir karaktere çevirir?

A) strncpy                              B) strncat                              C) strnset                               D) strncmp                              E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

strnset soruda istenen işlemi yapmaktadır. Bu fonksiyon başlığı şu şekildedir: 
char *strnset(char *string, int c, size_t n);
Bununla birlikte bu fonksiton standart olmadığı için soru iptal edilmiştir.

Soru İptal
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int belirsiz(int n) 
{
    if(n <= 0)
        return 0;
    else
        printf(“%d “, n);
    belirsiz (n--);
}

int main()
{
    int n = 10;
    belirsiz(n);
    return 0;
}

48. Yukarıdaki programın ilk 5 çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 9 9 9 9                        B) 9 8 7 6 5                         C) 10 10 9 9 8                         D) 10 9 8 7 6                         E) 10 10 10 10 10 (*)

ÇÖZÜM

belirsiz fonksiyonu main’den n=10 için çağrılmaktadır. Bu fonksiyon içinde if ifadesinde n ‘nin değeri 0’dan büyük 
olduğundan else kısmı çalıştırılır ve ekrana ilk olarak 10 yazılır. Bundan sonra belirsiz (n--); çalıştırılır, bu ifade aynı 
fonksiyonu 10 için tekrar çağırır. Yani ikinci kez fonksiyon çağrıldığında yine n=10 olur, ve bu çağrı şekli bu biçimde devam 
eder. Program sonsuz döngüye girmektedir. Bu nedenle program sadece ekrana 10 basar. 

Doğru Cevap E

int main()
{
    double d[] = {1.0, 2.0, 3.5, 4.5, 5.5, 6.0};
    printf(“%d\n”, sizeof(d)/sizeof(d[1]));
    return 0;
}

49. Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5                              B) 6(*)                              C) 7                              D) Derleme-zamanı hatası verir.                              E) Belirsizdir. 

ÇÖZÜM

sizeof(d) ifadesi d dizisinin hafızada kapladığı alanı byte cinsinden verir. sizeof(d[1]) ise bu dizinin 1. Indisteki 
elemanın hafızadaki yerini verir. Bu ikisini birbirine böldüğümüzde dizinin eleman sayısını verir. 

Doğru Cevap B
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int soru(int a, int b)
{
    int x = a + b / 2;
    int y = a * b / 2;
    return (x, y);
}

int main()
{
    int x=1, y=5;
    x = soru(x, y);
    y = soru(x, y);
    printf(“%d %d”, x, y);
    return 0;
}

50. Yukarıdaki program için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çıktı olarak 3 5 üretir.                                     B) Çıktı olarak 2 4 üretir.                                     C) Çıktı olarak 2 5 üretir. (*)

D) Derleme-zamanı hatası oluşur.               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

return (x, y); ifadesi return y; ifadesine eş değerdir.  main içindeki  x = soru(x, y); ifadesinden sonra x=2 
olur.  Alt satırdaki y = soru(x, y); ifadesinden sonra y=5 olur.

Doğru Cevap C


