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¤e s›rayla yaz›lm›ﬂt›r. 1’den baﬂlayarak ve saat yönünde giderek, her ad›mda daha önce silinmemiﬂ
olan her ikinci say›y› siliyoruz. En sona kalan say›
kaçt›r?
A299. (an)n dizisi, a1 = a2 = 1 ve her n ≥ 1 için
an+2 = an+1 + an/2 olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Her n
için an < 3 oldu¤unu kan›tlay›n›z.
A300. n ≥ 3 olmak üzere,
21 − 1, 22 – 1, 23 − 1, ... , 2n−1 – 1
say›lar› verilmiﬂtir. Bu say›lardan en az birinin n’ye
bölündü¤ünü gösteriniz.

Bu, bir y›l sürecek bir yar›ﬂmad›r. Grup halinde, okul olarak ya da bireysel olarak kat›labilirsiniz.
Dergimize al›ﬂt›rma problemlerinin çözümlerini de¤il, yaln›zca yar›ﬂma problemlerinin çözümlerini yollay›n›z. Ayr›ca lütfen ﬂu noktalara dikkat ediniz:
Her sorunun çözümünü ayr› bir kâ¤›da okunakl› ve anlaﬂ›l›r bir biçimde yaz›n›z.
Kâ¤›d›n sa¤ üst köﬂesine ad›n›z›, soyad›n›z›,
adresinizi, ö¤renciyseniz okulunuzu ve s›n›f›n›z›
yaz›n›z.
Çözümleri, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik Bölümü, Gülbahçe Köyü, Urla ‹zmir adresine 1 A¤ustos 2004 tarihine kadar ad›ma gönderiniz.

YARIﬁMA PROBLEMLER‹
Y296. Bir n pozitif tamsay›s› için
2n + 1 ve 3n + 1
say›lar› tamkarelerdir. n’nin 8’e bölündü¤ünü gösteriniz.
Y297. ABC ikizkenar üçgeninin (|AB| = |AC|)
içinde, m(PBA) = m(PBC), m(PCA) = 10° ve
m(PCB) = 30° olacak ﬂekilde bir P noktas› al›nm›ﬂt›r. m(PAC) kaç derecedir? (Soruyu öneren: Onur
Baysal, ‹YTE, Matematik Bölümü.)
Y298. 15 beyaz ve 15 siyah dama taﬂ› çember
boyunca herhangi s›rayla dizilmiﬂtir. Her hamlede
herhangi iki taﬂ›n yerini de¤iﬂtirebiliyoruz. Baﬂlang›çtaki durum ne olursa olsun, belli bir n hamlede,
tüm komﬂu taﬂlar›n farkl› renkte olmas› sa¤lanabilir. n en az kaç olabilir?
Y299. g(x) = ƒ(x) + sin ƒ(x) fonksiyonu devirli (periyodik) olacak ﬂekilde ƒ : R → R fonksiyonu
verilmiﬂtir. ƒ(x) fonksiyonunun da periyodik oldu¤unu gösteriniz.
Y300. Düzlem üzerinde yedi do¤ru verilmiﬂtir.
Bunlar 13 noktada kesiﬂiyorlar. Bu noktalar›n on
birinde ikiﬂer do¤ru, birinde üç do¤ru ve birinde de
dört do¤ru kesiﬂiyor. Do¤rulardan ikisinin birbirine paralel oldu¤unu kan›tlay›n›z.

Do¤ru yan›t yollayanlar:
Osman Arﬂ›n, Ortaklar Anadolu Ö¤retmen
Lisesi, Ayd›n (Y286, Y287), Alper Çay, Erciyes
Üniversitesi, Matematik Bölümü (Y287), Mustafa Dönmez, Halil Kale Fen Lisesi ve Yaﬂar Dönmez, Turgutlu Lisesi, Turgutlu, Manisa (Y286,
Y287), Nurdan Aksu Güner, ﬁanl›urfa K›z Lisesi (Y287), Ahmet Ceyhan, ‹stanbul Atatürk Fen
Lisesi (Y287), Serdar Karatekin, ‹stanbul Lisesi
(Y287), Kürﬂat Hakan Oral, ‹stanbul (Y286,
Y287), ‹zzet Burak Y›ld›z, ODTÜ, Matematik
Bölümü (Y286, Y287).

ALIﬁTIRMA PROBLEMLER‹
A296. Karelerinin toplam› asal olan tüm ard›ﬂ›k asal say› üçlülerini bulunuz.
A297. ABCD paralelkenar›n›n AD ve DC kenarlar› üzerinde, |AN|:|AD| = 1:3 ve |DM|:|DC| =
1:4 olacak ﬂekilde s›ras›yla N ve M noktalar› al›nm›ﬂt›r. BM ve CN do¤rular›n›n kesiﬂimine O diyelim. |OM|:|OB|’yi bulunuz.
A298. 1’den 2004’e kadar olan tüm tamsay›lar
bir çember boyunca saat yönünde küçükten büyü* ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ö¤retim üyesi.
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ESK‹ SORULARA ÇÖZÜMLER
(Güz 2003, y›l 12, say› 3)
A286. ‹ki basamakl› ab say›s› c’ye, bc say›s›
a’ya ve ca say›s› da b’ye bölünecek ﬂekilde birbirinden ve s›f›rdan farkl› a, b, c rakamlar› bulunur mu?
Çözüm. Koﬂulu sa¤layan a, b, c rakamlar›n›n
oldu¤unu varsayal›m. Bu rakamlardan biri çiftse,
di¤erleri de çift olmak zorunda. Bu durumda a/2,
b/2, c/2 rakamlar› da koﬂulu sa¤lar, dolay›s›yla a,
b ve c rakamlar›n›n tek say› oldu¤unu kabul edebiliriz. Ayr›ca bu rakamlardan biri 5 olursa, bir
di¤eri de 5 olmak zorunda. Dolay›s›yla bu rakamlar sadece 1, 3, 7, 9 olabilir. O halde rakamlardan
biri, örne¤in a, 3 veya 9’dur. Bu durumda bc say›s› 3’e bölünmek zorunda. b, c rakamlar› 1, 7 ve
3 veya 9 rakamlar›ndan oluﬂtu¤undan bu mümkün de¤ildir.

nuyor. Bu toplumdaki tüm kiﬂilerin tan›d›k say›lar›n›n ayn› oldu¤unu kan›tlay›n›z.
Çözüm. Herhangi A ve B kiﬂilerinin ayn› say›da tan›d›¤› oldu¤unu gösterece¤iz.
Birinci Durum: A ile B tan›ﬂ›yor.
Bu durumda A’n›n tan›d›klar›yla B’nin tan›d›klar› aras›nda birebir eﬂleme yapal›m. A’n›n bir
C tan›d›¤›n› alal›m. A ile B’nin ortak tan›d›klar›
bulunmad›¤›ndan B ile C tan›ﬂm›yor. O halde B ile
C’nin tam iki tan›d›¤› bulunur. Bunlardan biri
A’d›r, di¤eri de C1 olsun. C’ye C1’i karﬂ›l›k getirelim. Böylece A’n›n her tan›d›¤›na B’nin bir tan›d›¤›n› karﬂ›l›k getirmiﬂ oluruz. Ayn› ﬂekilde B’nin de
her tan›d›¤›na A’n›n bir tan›d›¤›n› karﬂ›l›k getirebiliriz. Birinci eﬂlemede C’ye C1 karﬂ›l›k gelmiﬂse,
ikinci eﬂlemede C1’e C karﬂ›l›k gelece¤i aç›kt›r ve
tersine. Dolay›s›yla, A ile B’nin tan›d›k say›s› birinci durumda ayn›d›r.
‹kinci Durum: A ile B tan›ﬂm›yor.
Bu durumda A ile B’nin ortak tan›d›¤› C’yi alal›m. A ile C tan›ﬂt›¤›ndan birinci durumdan A ile
C’nin tan›d›k say›s›n›n ayn› oldu¤u elde edilir. Benzer ﬂekilde B ile C’nin de tan›d›k say›s› ayn›d›r. Dolay›s›yla A ile B’nin de tan›d›k say›s› ayn›d›r.

A287. m(ACB) ≠ 45° olmak üzere ABC dar
aç›l› üçgeninde AM ve BN yükseklikleri çizilmiﬂtir.
MA ve NB ›ﬂ›nlar› üzerinde, |MK| = |MB| ve |NT| =
|NA| olmak üzere K ve T noktalar› al›nm›ﬂt›r. KT
|| MN oldu¤unu kan›tlay›n›z.
B

T

A289. x8 + ax4 + 1 = 0 denkleminin, aritmetik
dizi oluﬂturan dört kökünün bulunmas›n› sa¤layan
tüm a gerçel say›lar›n› bulunuz.
Çözüm. Söylendi¤i gibi dört kökün oldu¤unu
varsayal›m. x4 = b ﬂeklinde olan bir denklemin en
fazla iki gerçel kökü olabilece¤inden, x8 + ax4 + 1
= 0 denkleminin dört kökü olmas› için y2 + ay + 1
= 0 denkleminin y1, y2 gibi iki kökü ve x4 = yi (i =
1, 2) denklemlerinin de ±xi gibi ikiﬂer kökünün olmas› gerekmektedir. Genelli¤i bozmadan 0 < x1 <
x2 kabul edebiliriz. −x2, −x1, x1, x2 say›lar› bir
aritmetik dizi oluﬂturdu¤undan
x2 = x1 + [x1 − (−x1)] = 3x1
dir. Bu durumda x14 ve 81x14 say›lar› y2 + ay + 1
= 0 denkleminin kökleri olaca¤›ndan köklerin toplam› −a, çarp›m› 1 olmal›. Dolay›s›yla 81x18 = 1,
yani x14 = 1/9; buradan da
a = −(x14 + 81x14) = −82x14 = −82/9
elde edilir.

M

K
A

N

C

Çözüm. m(ACB) > 45° oldu¤u ve K ve T noktalar›n›n yukardaki ﬂekildeki gibi yerleﬂmiﬂ oldu¤u
durumlar› inceleyelim. Di¤er durumlar benzer ﬂekilde incelenir. M ve N noktalar›, çap› AB olan
çemberin üzerindedir. O halde m(TAK) = m(TAN)
− m(MAN) = 45° − m(MBN) = m(KBM) –
m(MBN) = m(KBT)’dir. Dolay›s›yla AKTB de kiriﬂler dörtgenidir. Bu durumda m(TKM) = 180° −
m(AKT) = m(ABT) = m(ABN) = m(AMN) elde edilir. Bu da KT || NM demektir.

A290. Yirmi birbirinden farkl› gerçel say›dan
oluﬂan M kümesinde a < b olmak üzere her a, b ∈
M için a < −x < b olacak ﬂekilde bir x ∈ M bulunur. M kümesinde kaç pozitif say› olabilir?

A288. Bir toplulukta birbiriyle tan›ﬂ›k iki kiﬂinin ortak tan›d›¤› bulunmuyor ve birbiriyle tan›ﬂ›k
olmayan iki kiﬂinin tam iki ortak tan›d›¤› bulu-
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Çözüm. a1 < a2 < ... < a20 olmak üzere M = {a1,
a2, ..., a20} olsun. Negatif olmayan say›lar›n negatif say›lardan fazla oldu¤unu varsayal›m. O zaman, a10 ≥ 0’d›r. Her i = 10, 11, ..., 19 için ai < −
xi < ai+1 olacak ﬂekilde xi ∈ M say›lar› bulunur. Bu
durumda x10, x11, ..., x19 say›lar› birbirinden farkl›d›r ve negatifdir. O halde M kümesinde en az 10
+ 11 = 21 eleman bulunmas› gerekirdi. Benzer ﬂekilde pozitif olmayan say›lar da pozitif say›lardan
fazla olamaz. Dolay›s›yla M kümesi 10 pozitif, 10
negatif say›dan oluﬂur.

m(KAL) = m(KAN) + m(NAL) = m(KAB) +
m(LAD)’dir. Buradan da m(KAL) = m(BAD)/2 =
45° ç›kar.
Y288. Bir uluslararas› konferansta bir araya
gelen dokuz matematikçiden her üçünden en az
ikisi ayn› dili biliyor ve herbiri en fazla üç dil biliyor. Bu dokuz matematikçiden en az üçünün ayn›
dili bildi¤ini kan›tlay›n›z.
Çözüm. Hiçbir üçlünün ayn› dili bilmedi¤ini
varsayal›m. Herhangi bir A matematikçisini ele
alal›m. A, en fazla üç dil biliyor ve bu dillerin her
birini en fazla bir matematikçi daha biliyor (aksi
taktirde en az üç matematikçi ayn› dili bilecekti). O
halde A ile ayn› dili paylaﬂan matematikçi say›s› en
fazla dörttür, dolay›s›yla A ile hiçbir ortak dili bilmeyen en az beﬂ kiﬂi bulunur. Bunlardan biri B olsun. Benzer ﬂekilde B ile ayn› dil bilen en fazla üç
matematikçi daha bulunur, dolay›s›yla A ile ayn›
dili bilmeyen beﬂ kiﬂi aras›nda en az biri (bu da C
olsun) B ile de ayn› dili bilmiyor. Bu durumda A,
B, C üçlüsününden hiçbir ikilisi ayn› dili bilmez.

Y286. p bir asal say›, r de p’nin 210’a bölünmesinden elde edilen kaland›r. r’nin bileﬂik say› oldu¤u ve iki tamkarenin toplam› ﬂeklinde gösterilebildi¤i bilinmektedir. r’yi bulunuz.
Çözüm. 0 < r < 210 olmak üzere p = 210n + r
ﬂeklinde yazal›m. p = 2, 3, 5 veya 7 olsayd›, s›ras›yla r = 2, 3, 5 veya 7 olacakt›. r bileﬂik say› oldu¤undan bunlar olamaz. Dolay›s›yla p > 7’dir. r’nin en
küçük asal böleni q olsun. O halde q ≤ m olmak
üzere r = qm’dir. 210 > r = qm ≥ q2 oldu¤undan q
≤ 13’tür. r say›s› 2, 3, 5, 7 say›lar›ndan birine bölünseydi, 210 da bu say›lara bölündü¤ünden, p de
ayn› say›ya bölünecekti, dolay›s›yla q > 7’dir. q =
11 oldu¤unu varsayal›m. Verilen koﬂuldan dolay› r
= a2 + b2 ﬂeklinde gösterilebilir. Bir tamkare 11
modunda 0, 1, 3, 4, 5, 9 de¤erleri alabilir, bunlardan 0 d›ﬂ›nda hiçbir ikilisinin toplam› 11 modunda 0’a eﬂit de¤il, dolay›s›yla a ≡ b ≡ 0 (mod 11) olmal›d›r. Bu durumda a2 ≡ b2 ≡ 0 (mod 121) ve r ≥
121 + 121 = 242 > 210 elde edilir. Böylece sadece
q = 13 durumu kald›. m < 210/q < 17 ve m’nin en
küçük asal böleninin 13’ten küçük olmad›¤›ndan,
m = 13 olmal›d›r. Gerçekten bu durumda r = mq =
169 = 122 + 52 ve p = 379 al›nabilir.

B

A

Y289. Her x ∈ R ve her y ∈ {ƒ(x) | x∈R} için
ƒ(x−y) = ƒ(x) + xy + ƒ(y) eﬂitli¤ini sa¤layan tüm
ƒ : R → R fonksiyonlar›n› bulunuz.
Çözüm. ƒ, yukardaki eﬂitli¤i sa¤layan bir fonksiyon olsun.
E¤er ƒ sabit bir fonksiyonsa ve ƒ(x) = c ise, c =
ƒ(x − c) = ƒ(x) + cx + ƒ(c) = cx + 2c, yani cx = −c
eﬂitli¤i her x ∈ R için do¤ru oldu¤undan c = 0 elde
edilir. Sabit olmayan ƒ fonksiyonlar›n› bulmak için,
R = {ƒ(x) : x ∈ R}
alal›m. Her y ∈ R için ƒ(0) = ƒ(y − y) = ƒ(y) + y2 +
ƒ(y) eﬂitli¤inden,
ƒ(y) = [−y2 + ƒ(0)]/2
(1)
elde edilir. ƒ sabit olmad›¤›ndan ƒ(a) = b ≠ 0 olacak ﬂekilde bir a ∈ R bulunur. Her z ∈ R için
ƒ(z − b) = ƒ(z) + bz + ƒ(b)
eﬂitli¤inden
ƒ(z − b) − ƒ(z) = bz + ƒ(b)
elde edilir. b ≠ 0 oldu¤undan bz + ƒ(b), z de¤iﬂtikçe, tüm gerçel de¤erleri alabilir. Dolay›s›yla, her x
∈ R için, x = bz + ƒ(b) = ƒ(z − b) − ƒ(z) eﬂitli¤ini
sa¤layan bir z ∈ R bulunur. y1 = ƒ(z−b) ve y2 = ƒ(z)
al›rsak, (1) eﬂitli¤inden, ƒ(x) = ƒ(y1 − y2) = ƒ(y1) +
y1y2 + ƒ(y2) = [− y12 + ƒ(0)]/2 + [−y22 + ƒ(0)]/2 +
y1y2 = (y1− y2)2/2 + ƒ(0) = − x2/2 + ƒ(0) elde edilir. Di¤er taraftan ƒ(−b) = ƒ(0 − b) = ƒ(0) + 0b +

Y287. ABCD karesinin BC ve CD kenarlar›
üzerinde, m(AKB) = m(AKL) olacak ﬂekilde s›ras›yla K ve L noktalar› al›nm›ﬂK
C t›r. m(KAL)’yi bulunuz.
Çözüm. AN ⊥ LK olmak üzere [LK] üzerinde
bir N noktas› alal›m. ABK
ve ANK üçgenleri eﬂit. Dolay›s›yla |AN| = |AB| =
N
|AD|’dir. Bu durumda
L ANL ve ADL diküçgenleri
D de
eﬂittir. Dolay›s›yla
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ƒ(b) = ƒ(0) + ƒ(b) eﬂitli¤inden −(−b)2/2 + ƒ(0) =
−b2/2 + 2ƒ(0), buradan da ƒ(0) = 0 elde edilir. Böylece koﬂulu sa¤layan iki fonksiyon bulunur: ƒ(x) =
0 sabit fonksiyonu ve ƒ(x) = −x2/2.

K1’den Km+1’e ulaﬂmak için gerekli oldu¤unu ve
bu ulaﬂ›m›n K1, K2, ..., Km, Km+1 ﬂeklinde olaca¤›n› varsayabiliriz. K1, K2, ..., Km, Km+1 kentleri birbirinden farkl›d›r, çünkü aksi takdirde yolun Ki,
..., Ki k›sm›n› k›saltarak K1’den Km+1’e daha k›sa
bir yol bulurduk. ﬁimdi Km+1’den Km+2’ye en fazla m havayolu kullan›larak ulaﬂabiliriz. Ayn› ﬂekilde Km+2’den Km+3’e, ..., K9’dan K10’a ve son olarak K10’dan K1’e en fazla m’ﬂer havayolu kullan›larak ulaﬂ›labilir. Böylece toplam en fazla
m + (10 − m)m
havayolu kullanarak K1’den ç›k›p tüm kentleri dolaﬂarak K1’e dönmek mümkündür. Aritmetik ve geometrik ortalama aras›ndaki eﬂitsizli¤i kullanarak

Y290. Bir ülkenin 10 kentinin baz›lar›n› birleﬂtiren tek yönlü hava yollar›yla, her kentten di¤er
her kente bir veya birkaç hava yolunu kullanarak
ulaﬂmak mümkündür. Kentlerin birinden ç›k›p
tüm kentleri dolaﬂarak ayn› kente dönmek için gerekli olan en az havayolu say›s› n ise, n’nin en büyük de¤eri ne olabilir?
K5
K4
K3

K6

K7

K8

K9

K10

elde ederiz. Dolay›s›yla en fazla 30 havayolu kullan›larak tüm kentleri dolaﬂmak üzere K1’den ç›k›p
K1’e dönmek mümkündür. Yukar›daki ﬂekilde verilen örnekte n’nin en büyük de¤eri tam 30’dur. ﬁekilde m = 4 ve en k›sa yol
K1K2K3K4K5K6K1K2K3K4K5K7K1K2K3...
diye baﬂlar ve uzunlu¤u 30’dur. ♠

K2
K1

Çözüm. Kentler K1, K2, ..., K10 olsun. Ki kentinden Kj kentine ulaﬂmak için gerekli olan en az
havayolu say›s›n› aij ile, maxi≠j aij’yi de m ile gösterelim. Genelli¤i bozmadan, m havayolu say›s›n›n
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