
ÇALIŞMA SORULARI 

1. Dışarıdan girilen bir cümlenin palindrom olup olmadığını bulan program 
2. Dışarıdan girilen bir cümledeki sesli harfleri büyük yapan program 
3. Dışarıdan girilen bir cümlenin kelimelerini alt alta yazdıran program 
4. Dışarıdan girilen bir cümlede dışarıdan girilen bir harften kaç tane olduğunu bulan 

program 
5. Dışarıdan girilen bir stringin uzunluğunu bulan program 
6. Dışarıdan girilen bir cümleyi içindeki sesli harfleri çıkartarak ekrana yazdırınız. 
7. Kullanıcıya dışarıdan 5 adet ad ve soyad girdiriniz. Veri girme işlemi bittikten sonra 

ekrana yazdırırken adın baş harfi, nokta, soyad büyük harf şeklinde yazdırınız. 
Örneğin Ali Su-> A. SU 

8. Dışarıdan girilen bir cümlede dışarıdan girilen bir kelimeden kaç tane olduğunu bulan 
programı yazınız. 

9. Dışarıdan girilen bir cümledeki en uzun kelimeyi bulan programı yazınız. 
10. Bir dosyaya isminizi, soyisminizi ve numaranızı kaydediniz. 
11. Bir firmadaki personele ait ad, soyad, sicil numarası ve telefon numaralarını dosyaya 

kaydeden program 
12. Yukarıdaki soruda dosyadan isme göre arama yapan program 
13. Bir elektronik malzeme satan firmada satılan ürünlerin ürün kodunu, adını, fiyatını 

dosyaya kaydeden program 
14. Yukarıdaki soruda ürünleri fiyatları artan şeklinde sıralayan program 
15. Ogrenci1.txt ve ogrenci 2.txt dosyalarında öğrencilere ait ad, soyad, numara bilgileri 

tutulmaktadır. Bu iki dosyayı ogrenciler.txt adlı dosyada birleştiren programı yazınız. 
16. 100 kelimelik bir Türkçe-ingilizce sözlük dosyası oluşturunuz. Dosya TR-EN, EN-TR 

arama yaptıran programı yazınız. 
17. 5 integer boyutunda bir işaretçi tanımlayınız ve rastgele değerler atayınız. Atadığınız 

değerlerin ortalamasını bulan programı yazınız. 
18. Pointer kullanarak kullanıcıya kaç sayı ile işlem yapacağını sorduran ve dışarıdan 

sayı aldıktan sonra bu adet kadar sayıyı dışarıdan girdiren ve bu sayıların en 
büyüğünü bulan programı yazınız. 

19. Yukarıdaki soruda sayı girme işlemi bittikten sonra ilave sayı girmek ister misiniz diye 
sordurup eğer kullanıcı isterse hafızada ayrılan alanı genişletip tekrar sayı girdiren ve 
tüm sayıların ortalamasını bulan programı yazınız. 

20. 0 ile 100 arasında rasgele sayılardan oluşturulan n adet sayıyı küçükten büyüğe 
sıralayan program 

21. 5 adet sayıyı büyükten küçüğe sıralayan programın akış diyagramı 
22. Klavyeden girilen bir sayının asal çarpanlarını ekrana yazdıran programı yazınız. 
23. Dışarıdan girilen 3 sayının obebini bulan programı yazınız. 
24. 10 elemanlı bir sayı dizisi oluşturunuz. Bu diziye 0 ile 30 arasında rasgele elemanlar 

atayınız fakat aynı sayının tekrarlanmasını önleyiniz. Bir sayıdan ikinci kez üretilirse 
tekrar sayı üretiniz. 

25. Dışarıdan girilen binary formattaki sayıyı onluk tabana çeviren programı yazınız. 
26. Aşağıdaki şekilleri ekrana yazdıran programları döngü kullanarak yazınız. 



 

27. 100 tane kapı var. Bu kapılar 1'den 100'e kadar numaralandırılmış. Kapıların hepsi 
kilitli. Elimizde 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 tane anahtar var. Bir kapının 
numarası bir anahtarın numarasına tam bölünüyorsa o anahtar o kapıyı açabiliyor (ya 
da kilitleyebiliyor) 1 numaralı anahtardan başlayarak her anahtar için kapıları 
dolaşılıyor. Anahtar ile kapı açılıyor ya da kilitleniyor. Yani kapı açıksa kilitleniyor kapı 
kilitli ise kapı açılıyor. 20. turdan sonra, yani son anahtarın kullanılmasından sonra 
hangi kapılar açık hangi kapılar kilitlidir? Bir C programı yazarak açık olan kapıların 
numaralarını ekrana yazdırın. 
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28. Klavyeden girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarından negatif olanları ‘Negatif’ adlı 
bir diziye, pozitif olanları ‘Pozitif’ adlı başka bir diziye atayan ve bu dizileri de ekranda 
gösteren programı yazınız. 

29. 0 ile 10000 arasındaki sayılardan basamaklarının küpleri toplamı kendisine eşit olan 
sayıyı bulmak için bir program yazınız. 

30. Bir satranç tahtasının soldan sağa doğru düşündüğünüzde 1. karesine 1 buğday, 2 
karesine 1. karenin 2 katı buğday, 3.karesine 2.karenin 2 katı buğday konuluyor vb…. 
Kullanıcının istediği bir karede kaç tane buğday bulunduğunu hesaplayan bir program 
yazınız. 

31. Dört basamaklı bir sayının rakamları ters yazılıp, 4 ile çarpılırsa, çıkan sonuç, 
kendisiyle aynıdır. Dört basamaklı bu sayıyı bulunuz. 

32. Aşağıda ekrana ev çizdirmek için bir kod yazılmıştır. Bu kodu fonksiyonlaştırarak 
dışarıdan girilen n sayısı kadar katlı ev çizdiren programı yazınız. 
printf( "    /\\   \n" ); 
printf( "   /  \\  \n" ); 
printf( "  /    \\ \n" ); 
printf( " /      \\\n" ); 
printf( "----------\n" ); 
printf( "|        |\n" ); 
printf( "|        |\n" ); 
printf( "|        |\n" ); 
printf( "----------\n" ); 

33. Video kaseti kiralayan bir dükkânda çalışan bir çocuk işçi, 400 ile 1000 arasında 
olduğunu bildiği kasetleri ilginç bir yolla saymayı denemiştir. Kasetleri ikişer, üçer, 
dörder, beşer ve altışar saydığında hep bir kaset artmaktadır. Diğer yandan kasetleri 
yedişer saydığında ise hiç kaset artmamaktadır. Dükkânda kaç tane video kaset 
olduğunu hesaplayan bir program yazınız. 



34. Dışarıdan girilen bir sayıyı binary formata çeviriniz. Binary formattaki bu sayının 
rasgele 2 elemanının yerini değiştirerek yeni binary sayıyı ve onluk tabandaki 
karşılığını ekrana yazdırınız. 

35. 20 elemanlı 0 ile 30 arasında rastgele sayılardan oluşan bir diziyi önce tek sayılar 
küçükten büyüğe sonra çift sayılar büyükten küçüğe olacak şekilde ekrana yazdırınız. 
Örneğin on elemanlı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dizisinin yeni hali 1,3,5,7,9,10,8,6,4,2 
olacak.  


