
BİL 105-02-06 
5.Hafta Sorularının Çözümü 

 
1. Basit faiz hesaplayan bir C programı yazınız. 

#include<stdio.h> 
 
int main() { 
 int kapital, faiz_orani, zaman, basit_faiz; 
 
 printf("\nAna parayı (kapital) giriniz :) : "); 
 scanf("%d", &kapital); 
 
 printf("\nFaiz oranini giriniz : "); 
 scanf("%d", &faiz_orani); 
 
 printf("\nZamanı giriniz : "); 
 scanf("%d", &zaman); 
 
 basit_faiz = (kapital *faiz_orani*zaman) / 100 ; 
 
 printf("\nBasit Faiz : %d", basit_faiz); 
 
 return(0); 
} 
 
 
  



 

2. Yarıçapı verilen bir dairenin alanını ve çevresini hesaplayan bir C programı yazınız.  

 

#include<stdio.h> 

 

float PI = 3.13459; 

// float yari_cap; 

 

float alan_bul(yari_cap) { 

 return PI*yari_cap*yari_cap; 

} 

 

float cevre_bul(yari_cap) { 

 return 2*PI*yari_cap; 

} 

 

int main() { 

 int r; 

 printf("\nYarıçapı giriniz  : "); 

 scanf("%d", &r); 

 

 printf("Alan  = %.3f \n"  ,alan_bul(r)); 

 printf("Cevre = %.2f \n"  ,cevre_bul(r)); 

 

 return(0); 

} 

 
 
  



3. Kullanıcının gireceği para miktarını binlik, yüzlük, yirmilik, onluk ve beşliklerine ayıran bir C programı 
yazınız. [Fonksiyon kullanınız] 

 
#include <stdio.h> 
 
int para_ayir(int para) { 
 int binlik_sayisi, yuzluk_sayisi, yirmilik_sayisi, onluk_sayisi, beslik_sayisi, birlik_sayisi; 
 int yuzler; 
 int yirmiler; 
 int onlar; 
 int besler; 
 int birler; 
 
 binlik_sayisi = para / 1000; 
 printf("binlik sayisi = %d \n", binlik_sayisi);   
  
 //yuzler = para - 1000 * binlikler; 
 yuzler = para % 1000; 
 yuzluk_sayisi = yuzler / 100; 
 printf("yuzluk sayisi = %d \n", yuzluk_sayisi); 
 
 yirmiler = yuzler % 100; 
 yirmilik_sayisi = yirmiler / 20; 
 printf("Yirmilik sayisi = %d \n", yirmilik_sayisi); 
 
 onlar = yirmiler % 20; 
 onluk_sayisi = onlar / 10; 
 printf("onluksi = %d \n", onluk_sayisi); 
 
 besler = onlar % 10; 
 beslik_sayisi = besler / 5; 
 printf("beslik sayisi = %d \n", beslik_sayisi); 
 
 birler = besler % 5; 
 birlik_sayisi = birler / 1; 
 printf("Birlik sayisi = %d \n", birlik_sayisi); 
} 
 
int main() { 
 int miktar; 
 printf("Kac lirayi parcalarina ayiracaksiniz?\n" ); 
 scanf("%d" ,&miktar); 
 para_ayir(miktar); 
 
} 
 
  



4. Bileşik faiz hesaplayan bir C programı yazınız.  Bileşik faiz için  [ miktar = p*(1 + r/100)
t 
]  formülünü 

kullanınız. 
Çözüm: Fonksiyon kullanmadan 

 
/* Bileşik faiz hesabı yapar   
   p ana para (principal),  
   t zaman (time),  
   r faiz oranı (rate of interest) 
   miktar = (p + faiz)  
   ci = bilesik_faiz  (compound interest)  
*/ 
    
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#include <locale.h>  
 
int main() 
{ 
 setlocale(LC_ALL,"");  // Türkçe karakterler için   
   /* variable declaration part */ 
   int p,t; 
   float r,miktar,ci; 
  
   /* Okuma */ 
   printf("Ana parayı giriniz            -> "); 
   scanf("%d",&p); 
    
   printf("Faizde kalış süresini giriniz -> "); 
   scanf("%d",&t); 
    
   printf("Faiz oranının giriniz         -> "); 
   scanf("%f",&r); 
    
   /* Faz hesabı */ 
   miktar= p*pow((1+r/100),t); 
   ci = miktar-p; 
    
   /* Çıktılar */ 
   printf("\nToplam faiz                   :-> %7.2f \n",ci); 
   printf("Toplam miktar                 :-> %7.2f \n",miktar); 
   
  return 0; 
} 
  



5. 
Çözüm: Fonksiyon kullanarak 
 
/* Bileşik faiz hesabı yapar 
   p ana para (principal), 
   t zaman (time), 
   r faiz oranı (rate of interest) 
   miktar = (p + faiz) 
   ci = bilesik_faiz  (compound interest) 
*/ 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#include <locale.h> 
 
 
 
int bilesik_faiz_hesapla() { 
 setlocale(LC_ALL,"");  // Türkçe karakterler için 
 /* variable declaration part */ 
 float p; 
 float r; 
 float t; 
 float miktar; 
 float ci; 
 
 /* Okuma */ 
 printf("Ana parayı giriniz            -> "); 
 scanf("%f",&p); 
 
 printf("Faizde kalış süresini giriniz -> "); 
 scanf("%f",&t); 
 
 printf("Faiz oranının giriniz         -> "); 
 scanf("%f",&r); 
 
 /* Faiz hesabı */ 
   miktar = p * pow((1 + r/100) , t) -1; 
   ci = miktar-p; 
 
 /* Çıktılar */ 
 printf("\nToplam faiz                   :-> %7.2f"  ,ci); 
 printf("\nToplam miktar                 :-> %7.2f"  ,miktar); 
  
 return 0; 
} 
 
int main() { 
 bilesik_faiz_hesapla(); 
 
 return 0; 
} 
 
  



6. Kullanıcının girdiği harfin sesli olup olmadığını söyleyen bir C programı yazınız. 
 
/* 
Kullanıcının girdiği 
harfin sesli olup olmadığını bulur 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() { 
 char ch; 
 
 printf("Bir karakter giriniz\n"); 
 scanf("%c", &ch); 
 
 if (ch == 'a' || ch == 'A' || ch == 'e' || ch == 'E' || ch == 'i' || ch == 'I' || ch =='o' || ch=='O' || ch == 'u' || ch == 'U') 

  printf("%c seslidir.\n", ch); 
 else 
  printf("%c sessizdir.\n", ch); 
 
 return 0; 
} 
 
  



7. Kullanıcının girdiği harfin sesli olup olmadığını söyleyen bir C programı fonksiyon kullanarak yazınız. 
 

 
/* 
Kullanıcının girdiği harfin sesli olup olmadığını 
bulan bir fonksiyon 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
 
 
int seslimi(char ch) { 
 if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') 
  ch = ch + 'a' - 'A';   /* Küçük harfe dönüştür ya da  ch = ch + 32 kullan */ 
 
 if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') 
  printf("Seslidir."); 
 else 
  printf("Sessizdir."); 
 return 0; 
} 
 
int main() { 
 char harf; 
 printf("Hangi harf ? -> "); 
 scanf("%c" , &harf); 
 seslimi(harf); 
 
 return 0; 
} 
 
 


