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lüyor. ‹dris ve Dursun s›rayla aﬂa¤›daki ﬂekilde yeni say›lar oluﬂturuyorlar. ‹dris son yaz›lan say›ya
bu say›n›n rakamlar›ndan birini ekleyerek, Dursun
da son yaz›lan say›dan bu say›n›n rakamlar›ndan
birini ç›kararak yeni say› elde ediyor. n hamleden
sonra tahtadaki n say›dan en az 2005’i birbirine
eﬂitse ‹dris ve Dursun, Temel’e 2005’er YTL ödüyor, tahta üzerinde 2005 ayn› say› bulunmazsa Temel, ‹dris ve Dursun’a 2005’er YTL ödüyor. Herkes en iyi ﬂekilde oynarsa kim kazan›r?

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 15.1.2006 tarihine kadar ad›ma gönderiniz.

YARIﬁMA PROBLEMLER‹
Y321. p asal say›s›, n ve m negatif olmayan
tamsay›lar olmak üzere p2 = 2n⋅3m + 1 eﬂitli¤ini
sa¤lar. p en fazla kaç olabilir?
Y322. Bir d›ﬂbükey dörtgenin karﬂ› kenarlar›n›n uzant›lar› K ve L noktalar›nda kesiﬂiyorlar.
Dörtgenin köﬂegenlerinin O kesiﬂim noktas›ndan
geçen ve KL’ye paralel olan do¤runun dörtgenin
içerisinde kalan parças›n›n orta noktas›n›n O oldu¤unu kan›tlay›n›z.
Y323. Birinde 51, ikincisinde 49 ve üçüncüsünde 5 bilye bulunan üç küme verilmiﬂtir. Her
hamlede birkaç kümedeki bilyeler bir kümeye birleﬂtirilebilir veya çift say›da bilye bulunan bir küme
eﬂit say›da bilye içeren iki kümeye bölünebilir. Bu
iﬂlemlerle her birinde birer bilye bulunan 105 küme elde edilebilir mi?
Y324. P(x) = x3 + ax2 + bx + c polinomunun
üç gerçel kökü bulunur; Q(x) = x2 + 2x + 2005 olmak üzere P(Q(x)) polinomunun gerçel kökleri
yok. P(2005) > 1 oldu¤unu kan›tlay›n›z.
Y325. Ard›ﬂ›k olmayan iki a ve b pozitif tamsay›lar› s›ras›yla b2 − 1 ve a2 − 1 say›lar›n› bölerse, a ve b say›lar›na yak›n say›lar diyelim (örne¤in
3 ve 8 yak›n say›lard›r). Her n ≥ 4 tamsay›s› için
[n, 8n − 17] aral›¤›nda yak›n say› çiftinin bulundu¤unu kan›tlay›n›z.

ALIﬁTIRMA PROBLEMLER‹
A321. x4 − 2y2 = 1 denklemini sa¤layan tüm
(x, y) tamsay› çiftlerini bulunuz.
A322. ABCD d›ﬂbükey dörtgeninde BC ve CD
kenarlar›n›n orta noktalar› s›ras›yla E ve F’dir. AE,
AF ve EF do¤rular› dörtgeni, alanlar› dört ard›ﬂ›k
pozitif tamsay›ya eﬂit olan dört üçgene böler. ABD
üçgeninin alan› en fazla kaç olabilir?
A323. Satranç tahtas›n›n bir hanesinde beyaz,
baﬂka bir hanesinde de siyah bir dama bulunur.
Her ad›mda damalardan biri komﬂu hanelerden
(ortak kenar› bulunan hanelere komﬂu haneler denir) birine götürülebilir. Damalardan ikisi de ayn›
anda ayn› hanede bulunamaz. Bu ad›mlarla damalar›n bütün yerleﬂme durumlar›, her biri birer kez
olmak üzere elde edilebilir mi?
A324. P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d ve Q(x) =
2
x + px + q polinomlar›, uzunlu¤u 2’den büyük olan
bir I aral›¤›n›n içerisinde negatif, d›ﬂar›s›nda da pozitif de¤erler al›yor. P(x0) < Q(x0) olacak ﬂekilde bir
x0 gerçel say›s›n›n bulundu¤unu kan›tlay›n›z.
A325. Temel tahtaya 5 basamakl› bir A pozitif
tamsay›s› yaz›yor ve bir n pozitif tamsay›s›n› söy* ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ö¤retim üyesi.
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A314. R>0, pozitif gerçel say›lar kümesi olsun.
Her x, y ∈ R>0 için y2ƒ(x) = ƒ(x/y) eﬂitli¤ini sa¤layan tüm ƒ : R>0 → R>0 fonksiyonlar›n› bulunuz.
Çözüm. x = 1 ve z = 1/y al›nd›¤›nda ƒ(1)/z2 =
ƒ(z) elde edilir. O halde ƒ(1)’i a ile gösterirsek ƒ(x)
= a/x2 ﬂeklindedir. Öte yandan her a ∈ R>0 için
ƒ(x) = a/x2 fonksiyonu sorudaki eﬂitli¤i sa¤lar.

ESK‹ SORULARA ÇÖZÜMLER
(Güz 2004, y›l 13, say› 4)
ALIﬁTIRMA PROBLEMLER‹
A311. x2 + xy + y2 = x2y2 denkleminin tüm
tamsay› köklerini bulunuz.
Çözüm. Denklemi (x + y)2 = (xy)2 + xy ﬂekline
getirelim. xy > 0 ise, (xy)2 < (xy)2 + xy < (xy + 1)2
oldu¤undan (xy)2 + xy bir tamkareye eﬂit olamaz.
xy < −1 ise (xy + 1)2 < (xy)2 + xy < (xy)2 oldu¤undan (xy)2 + xy bir tamkareye eﬂit olamaz. xy = −1
ise, (x, y) = (1, −1) veya (x, y) = (−1, 1) olmal›d›r.
Bunlar›n ikisi de denklemi sa¤lar. xy = 0 ise x = y
= 0 olacak.

A315. 100 × 100 boyutlu bir tablonun her
hücresine s›f›rdan farkl› bir rakam yaz›lm›ﬂt›r. Sat›rlarda oluﬂan 100 basamakl› 100 say›n›n her biri
ve herhangi 99 sütunda oluﬂan 100 basamakl› say›n›n her biri 11’e bölünürse, yüzüncü sütunda
oluﬂan say›n›n da 11’e bölündü¤ünü kan›tlay›n›z.
Çözüm. Bir say›n›n 11’e bölünmesi için gerek
ve yeterli koﬂul bu say›n›n tek basamaklar›n›n toplam› ile çift basamaklar› toplam›n›n modulo 11
denk olmas›d›r. Tabloyu satranç tahtas› ﬂeklinde siyah ve beyaza boyayal›m. Sat›rlardaki say›lar›n her
biri 11’e bölündü¤ünden her sat›rda siyah hücrelerdeki rakamlar›n toplam› beyaz hücrelerdeki rakamlar›n toplam›na modulo 11 denktir. Dolay›s›yla
tablodaki tüm siyah hücrelerdeki rakamlar›n toplam› da tüm beyaz hücrelerdeki rakamlar›n toplam›na modulo 11 denktir. 99 sütunda oluﬂan say›lar
11’e bölündü¤ünden bu sütunlardaki siyah hücrelerdeki rakamlar›n toplam› beyaz hücrelerdeki rakamlar›n toplam›na modulo 11 denktir. O halde
geriye kalan (yani yüzüncü sütundaki) siyah hücrelerdeki rakamlar›n toplam› beyaz hücrelerdeki rakamlar›n toplam›na modulo 11 denktir, yani yüzüncü sütundaki say› da 11’e bölünür.

A312. ABCD karesinin içinde, m(MBC) =
m(MDB) = 23° olacak ﬂekilde bir M noktas› al›nm›ﬂt›r. m(MAD) kaç derecedir?
Çözüm. m(DBC)
A
D
= 45° oldu¤undan
?
m(MBD) = 45° − 23° =
23°
22° ve MBD üçgeninden m(BMD) = 135°
elde edilir. 2⋅135° +
M
90° = 360° oldu¤un22°
dan, M noktas›, mer23°
B
C kezi A noktas›nda, yar›çap› |AD| olan çemberin üzerindedir. O halde
m(MAD) = 2⋅m(MBD) = 2⋅22° = 44°’dir.
A313. Birbirinden farkl› a1, a2, a3, a4, a5 pozitif tamsay›lar›n›n tüm mümkün ikililerinin pozitif
ai − aj farklar› al›nm›ﬂt›r. Bu on tane fark›n birbirinden de¤iﬂik oldu¤u biliniyorsa, ai say›lar›ndan
en büyü¤ü en az kaç olabilir?
Çözüm. Genelli¤i bozmadan say›lar›n a1 < a2 <
a3 < a4 < a5 ﬂeklinde s›ralanm›ﬂ oldu¤unu varsayabiliriz. On tane fark birbirinden farkl› oldu¤undan
bunlardan en büyü¤ü a5 − a1 en az 10’dur, dolay›s›yla a5 ≥ 11’dir. a5 = 11 ise, farklar›n tam olarak
1, 2, ..., 10 say›lar›na eﬂit olmas› gerekir. O halde
55 = 1 + 2 + 3 + ... + 10 = (a5 − a4) + (a5 − a3) +
(a5 − a2) + (a5 − a1) + (a4 − a3) + (a4 − a2) + (a4 −
a1) + (a3 − a2) + (a3 − a1) + (a2 − a1) = 4a5 + 2a4 −
2a2 − 4a1 eﬂitli¤inde sol taraf tek, sa¤ taraf çift oldu¤undan çeliﬂki elde edilir. Öte yandan say›lar 1,
3, 8, 11, 12 olarak al›n›rsa, tüm farklar birbirinden
farkl› olacak. Dolayas›yla say›lardan en büyü¤ü en
az 12 olur.

YARIﬁMA PROBLEMLER‹
Y311. Soldan sa¤a ve sa¤dan sola okundu¤unda ayn› olan pozitif tam say›ya palindrom denir.
Karesi de palindrom olan en büyük dört basamakl› palindrom say›y› bulunuz.
Çözüm. Dört basamakl› bir palindrom
P = abba = 1001a + 110b
ﬂeklindedir.
P2 = 1002001a2 + 2⋅110110ab + 12100b2
= 106a2 + 105⋅2ab + 104(b2 + 2ab)
+103(2a2 + 2b2) + 102(b2+2ab) + 10⋅2ab + a2
eﬂitli¤inden dolay›, P2 say›s›n›n son rakam› a2’nin
son rakam› ile ayn›d›r. a > 4 ise P2 sekiz basamakl› bir say›d›r ve c, a2 say›s›n›n onlar basama¤› olmak üzere, P’nin ilk rakam› c, c+1, c+2 olabilir. a
= 4 için a2 = 16’d›r ve 1 ≠ 6; 1+1 ≠ 6; 1+2 ≠ 6 ol-
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du¤undan bu durumda P palindrom olamaz. Benzer ﬂekilde a2 = 25, 36, 49, 64, 81 durumlar›nda da
P2 palindrom olamaz. a = 3 ve b ≠ 2 ise, P2 yine sekiz basamakl›d›r, son basama¤› 9 ve ilk basama¤›
1 oldu¤undan palindrom olamaz. Di¤er durumlarda P2 yedi basamakl›d›r. a2 tek rakaml› oldu¤undan P2’nin palindrom olmas› için 2ab; 2ab+b2; 2a2
+ 2b2 say›lar›ndan her biri 10’dan küçük olmal›d›r. a = 3 ise her b için 2a2 + 2b2 = 2⋅32 + 2b2 >
10’dur. a = 2 ise, 2a2 + 2b2 < 10 eﬂitsizli¤i sadece b
= 0 durumunda sa¤lan›r. Böylece koﬂullar› sa¤layan en büyük say› 2002’dir. a = 1 ise, 2a2 + 2b2 <
10 eﬂitsizli¤i sadece b = 0 ve b = 1 durumlar›nda
sa¤lan›r. Dolay›s›yla koﬂullar› sa¤layan iki say› daha bulunur: 1111 ve 1001.
Çözenler: Osman Arﬂ›n (Gazi Ü., Türkçe E¤itimi B.), Hanifi At›lgan (Öz. Beyza L., K.Maraﬂ),
M.Süheyb Ayaz (Öz. Yamanlar L.), Hakk› Bulama
(Sakarya Akyaz› ‹mam Hatip L.), Çetin Camc›
(Ank. Ü., Mat. B.), Melike Hazal Can (‹zm. Fen
L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z. Anad. L., Çerkezköy,
Tekirda¤), Ahmet Ceyhan (‹st. Atatürk Fen L.),
Yasin Çakar (Turgutlu Halil Kale Fen L.), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale Fen L.) ve Yaﬂar
Dönmez (Turgutlu L.), Ekrem Emre (Dumlup›nar
Ü., Kütahya), Furkan Erden (‹zm. Öz. Yamanlar
L.), Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Öz. Yamanlar
L.), U¤urcan Gümüﬂ (‹zm. Öz. Sentez D.), Ayhan
Gündüz (Derviﬂ Paﬂa L., Osmaniye), Emre Ersegün
Günay (Öz. Yamanlar Iﬂ›k ‹lkö¤r. O.), Zekeriya
Güney (Mu¤la Ü.), Y. Mehmet Güngören (Makina
Mühendisi, Bursa), Onur Hurﬂito¤lu (S. Demirel
Fen L., K.Maraﬂ), Levent Mustafa Koço¤lu (S. Demirel Fen L., K.Maraﬂ), Tufan Özdin (‹zm. Yük.
Tekn. Enst.), Nejdet Paran (Anad. Ü.), Egemen ﬁenel (S. Demirel Fen L., K. Maraﬂ), Tu¤ba Uzluer
(‹zm. Öz. Yamanlar L.), Engin Yard›mc› (ODTÜ,
Mat. B.), Semih Yavuz (‹zm. Öz. Yamanlar L.), ‹smail Y›lmaz (DPT, Ank.).

|BO1| = |BO| ve m(O1BO) = 60° oldu¤undan
O1BO eﬂkenar üçgendir. |O1A| = |OC| = 5, |O1O|
= |OB| = 4 ve |OA| = 3 oldu¤undan O1OA dik üçgendir. O halde m(AOB) = m(AOO1) + m(BOO1)
= 90° + 60° = 150°‘dir.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Öz. Yamanlar L.),
U¤ur Akgün (S. Demirel Fen L., K.Maraﬂ), Osman
Arﬂ›n (Gazi Ü., Türkçe E¤itimi B.), M.Süheyb Ayaz
(Öz. Yamanlar L.), Tu¤ba Aydemir (Yalova), Melike Hazal Can (‹zm. Fen L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z.
Anad. L., Çerkezköy, Tekirda¤), Ahmet Ceyhan
(‹st. Atatürk Fen L.), Yasin Çakar (Turgutlu Halil
Kale Fen L.), Davut Ali Çal›k (‹zm. Öz. Yamanlar
L.), Alper Çay (Kayseri Uzman D.), Mustafa Ç›ray
(Aksaray Anad. Ö¤rt. L.), Serkan Da¤lar (‹TÜ, Mat.
Müh. B.), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale
Fen L.) ve Yaﬂar Dönmez (Turgutlu L.), Selin Duruk
(Bahçelievler, ‹zm.), Ekrem Emre (Dumlup›nar Ü.,
Kütahya), Furkan Erden (‹zm. Öz. Yamanlar L.),
Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Öz. Yamanlar L.),
Deniz Hasan Güço¤lu (‹zm. Yük. Tekn. Enst.), Tümay Gülerhocao¤lu (Öz. ‹nal Ertekin L.), U¤urcan
Gümüﬂ (‹zm. Öz. Sentez D.), Ayhan Gündüz (Derviﬂ Paﬂa L., Osmaniye), Nurdan Aksu Güner (Paﬂabahçe Ferit ‹nal L., ‹st.), Emre Ersegün Günay (Öz.
Yamanlar Iﬂ›k ‹lkö¤r. O.), Zekeriya Güney (Mu¤la
Ü.), Y. Mehmet Güngören (Makina Mühendisi,
Bursa), Emre Gürbüz (S. Demirel Fen L., K.Maraﬂ),
Onur Hurﬂito¤lu (S. Demirel Fen L., K.Maraﬂ),
Anar Hüseyin (Tayfur Bayar L., Eskiﬂehir), Faruk
Karaaslan (Çorum Ensar D.), Yusuf K›z›lay (Besni
‹mam Hatip L., Ad›yaman), Levent Mustafa Koço¤lu (S. Demirel Fen L., K. Maraﬂ), Yavuz Maranc›
(Bal›kesir Ü., Orta Ö¤r. Mat. Ö¤retmenli¤i Böl.),
Kadir Mersin (‹. Ü. Mat. B.), Osman Öcal (‹zm. Öz.
Yamanlar L.), Tufan Özdin (‹zm. Yük. Tekn. Enst.),
Nejdet Paran (Anad. Ü.), Burak Sa¤lam (‹zm. Öz.
Yamanlar L.), Tu¤ba Uzluer (‹zm. Öz. Yamanlar
L.), Engin Yard›mc› (ODTÜ, Mat. B.), Semih Yavuz
(‹zm. Öz. Yamanlar L.), Zafer Y›ld›r›m (‹zm. Fen
L.), ‹smail Y›lmaz (DPT, Ank.).

Y312. ABC eﬂkenar üçgeninin içinde,
|AO|:|BO|:|CO| = 3:4:5 olmak üzere bir O noktas›
al›nm›ﬂt›r. AOB aç›s› kaç derecedir?
Çözüm. OBC üçgeniA
ni B noktas› etraf›nda 60°
döndürelim. C noktas› A O1 60°
O
60°
noktas›na geçecek; O
noktas›n›n geçti¤i nokta60°
y› O1 ile gösterelim.
B
C

Y313. 100 demir paradan en az biri sahtedir.
Tüm gerçek paralar ayn› a¤›rl›kta ve tüm sahte paralar da ayn› a¤›rl›kta ama sahte paralar gerçek paralardan daha hafiftirler. Çift kefeli terazi kullanarak 51 tart›da sahte paralar›n say›s› nas›l bulunur?
Çözüm. Önce her kefeye birer para koyup tartar›z. ‹ki durum olabilir.
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Birinci Durum: Bir kefe a¤›r geldi. Bu durumda
hafif taraftaki para sahtedir. Geriye kalan 98 paray› ikiﬂer ikiﬂer al›p her ikiliyi terazinin sol gözüne,
ilk ald›¤›m›z ikiliye de sa¤ gözüne koyarak tartar›z.
Sa¤ taraf a¤›r gelirse, sol taraftaki paralar›n ikisi de
sahtedir; sa¤ taraf hafifse sol taraftaki paralar gerçektir; terazi eﬂit gelirse, sol tarafta tam bir tane
sahte para vard›r. Böylece birinci durumda 49 tart›
daha yaparak hafif paralar›n say›s›n› ö¤renebiliriz.
‹kinci Durum: Terazi eﬂit geldi. Bu durumda
tartt›¤›m›z paralar›n (bunlar› A ve B ile gösterelim) ikisi de ayn› zamanda ya gerçektir ya da sahtedir. Birinci durumda oldu¤u gibi yine geriye kalan 98 paray› ikiﬂer ikiﬂer ay›r›p bu ikilileri s›rayla (A, B) ikilisi ile tartal›m. Bu iﬂlemi, n-inci ad›mda bir (C, D) ikilisi ile tart›ld›¤›nda eﬂitsizlik elde
edilene kadar sürdürelim. (C, D) ikilisi daha hafifse, A, B ve bu ana kadar tart›lm›ﬂ olan tüm paralar gerçektir. ﬁimdi C ile D’yi k›yaslayal›m. Bunlar eﬂitse ikisi de sahtedir; eﬂit de¤ilse hafif olan
sahte, di¤eri gerçektir. Her iki durumda bunlardan sahte olan birini ve gerçek oldu¤unu bildi¤imiz A’y› al›p bir ikili oluﬂtururuz ve birinci durumda gibi geriye kalan 98−2n para aras›nda kaç
tanesinin sahte oldu¤unu 49−n ad›ma buluruz. (C,
D) ikilisinin (A, B) ikilisinden daha a¤›r oldu¤u
durumda da A, B ve o ana kadar tart›lm›ﬂ bütün
paralar sahtedir. Yine de C ve D’yi k›yaslayarak
hem bunlar›n ikisinin de mi gerçek ya birinin mi
gerçek oldu¤unu ö¤reniriz, hem de bunlardan gerçek olan birini al›p A ile bir ikili oluﬂturarak birinci durumdaki gibi geriye kalan 98−2n para aras›nda kaç tanesinin sahte oldu¤unu 49−n ad›mda
buluruz. Böylece iki durumda da 50 tart› daha yaparak sahte para say›s›n› buluruz.
Çözenler: Çetin Camc› (Ank. Ü., Mat. B.), Bilgin Canpolat (H.F.Z. Anad. L., Çerkezköy, Tekirda¤), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale Fen
L.) ve Yaﬂar Dönmez (Turgutlu L.), Ekrem Emre
(Dumlup›nar Ü., Kütahya), Furkan Erden (‹zm. Öz.
Yamanlar L.), Zekeriya Güney (Mu¤la Ü.), Tu¤ba
Uzluer (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Engin Yard›mc›
(ODTÜ, Mat. B.), ‹smail Y›lmaz (DPT, Ank.).

Çözüm. Aritmetik ve Geometrik ortalamalar
aras›ndaki eﬂitsizli¤i kullanarak a3 + b3 + c3 + 1/a
+ 1/b + 1/c = (a3 + 1/a) + (b3 + 1/b)+ (c3+1/c) ≥ 2a
+ 2b + 2c ≥ (a + b + c) + (1/a + 1/b + 1/c) eﬂitsizli¤ini, buradan da a3 + b3 + c3 ≥ a + b + c eﬂitisizli¤ini elde ederiz.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Öz. Yamanlar L.),
M. Süheyb Ayaz (Öz. Yamanlar L.), Melike Hazal
Can (‹zm. Fen L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z. Anad.
L., Çerkezköy, Tekirda¤), Ahmet Ceyhan (‹st. Atatürk Fen L.), Yasin Çakar (Turgutlu Halil Kale Fen
L.), Davut Ali Çal›k (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Alper
Çay (Kayseri Uzman D.), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale Fen L.) ve Yaﬂar Dönmez (Turgutlu
L.), Ekrem Emre (Dumlup›nar Ü., Kütahya), Furkan
Erden (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Zekeriya Güney
(Mu¤la Ü.), Anar Hüseyin (Tayfur Bayar L., Eskiﬂehir), Osman Öcal (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Burak
Sa¤lam (‹zm. Öz. Yamanlar L.), ﬁafak Alim Sat›c›
(‹Ü, Mat. B.), Tu¤ba Uzluer (‹zm. Öz. Yamanlar L.),
Semih Yavuz (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Zafer Y›ld›r›m (‹zm. Fen L.), ‹smail Y›lmaz (DPT, Ank.).
Y315. Bir ülkenin milli kaynana, milli damat
ve milli gelininin seçilmesi için düzenlenen bir televizyon program›na n kaynana aday› (o¤lanlar›n
analar›), n damat aday›, n de gelin aday› kat›ld›.
Bir süre sonra her kaynana aday› be¤enmedikleri a
gelin aday›ndan oluﬂan, her gelin aday› da be¤endikleri b damat aday›ndan oluﬂan birer liste aç›klarlar. Bir damat aday› ancak annesinin listesinde
bulunmayan bir gelin aday›n›n listesinde bulunuyorsa bu gelin aday›yla evlenebilir. b−a say›s›n›n en
az hangi de¤erinde gelin adaylar›n›n tercihleri ve
kaynana adaylar›n›n yasaklar› ne olursa olsun, en
az bir damat aday› evlenebilir?
Çözüm. b − a ≥ 1 ise en az bir damat aday›n›n
evlenebilece¤ini kan›tlayal›m. Bir G gelin aday› bir
D damat aday›n›n annesinin listesinde bulunmuyorsa, bir (D, G) çifti oluﬂtural›m ve bu çiftler kümesine X diyelim. Ayn› ﬂekilde bir D′ damat aday›
bir G′ gelin aday›n›n listesinde bulunuyorsa bir
(D′, G′) çifti oluﬂtural›m ve bu çiftlerin kümesine
de Y diyelim. X kümesinde n(n − a), Y kümesinde
de nb tane çift bulunur.
n(n − a) + nb = n2 + n(b − a)
toplam› tüm mümkün çiftlerin say›s› olan n2’den
büyük oldu¤undan X ile Y’nin kesiﬂimi boﬂküme

Y314. a, b, c >0 gerçel say›lar›
a + b + c ≥ 1/a + 1/b + 1/c
eﬂitsizli¤ini sa¤lar.
a3 + b3 + c3 ≥ a + b + c
eﬂitisizli¤ini kan›tlay›n›z.
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de¤ildir. Bu kesiﬂimden al›nan herhangi (D, G) çiftindeki D damat aday› G gelin aday› ile evlenebilir.
Öte yandan b ≤ a ise, kaynana ve gelin adaylar›n›n listeleri aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂturulursa, evlenebilecek bir damat aday› bulunmaz. Damat adaylar› D1, D2, ..., Dn, gelin adaylar› da G1, G2, ..., Gn
olsun. Her j, i = 1, 2, ... , n için, Ki’nin listesi Gi−a,
Gi−a+1, ... , Gi−1 gelin adaylar›ndan; Gj’nin listesi de
Di+1, Di+2, ... , Di+b (her iki listede indekslerdeki
toplam modulo n al›nm›ﬂt›r) damat adaylar›ndan
oluﬂsun. Bu durumda bir Gj gelin aday› bir Di damat aday›n› be¤enmiﬂse s ∈ {1, 2, ..., b} olmak üzere i − j ≡ s (mod n)’dir. 1 ≤ s ≤ b ≤ a ve j ≡ i − s (mod
n) oldu¤undan Gj gelin aday› Ki kaynana aday›n›n
listesindedir. Dolay›s›yla Di, Gj ile evlenemez. Böylece b − a’n›n, en az bir damat aday›n›n evlenmesini garantileyen en küçük de¤eri 1’dir.
Çözenler: Çetin Camc› (Ank. Ü., Mat. B.), Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Öz. Yamanlar L.), Zekeriya Güney (Mu¤la Ü.), Semih Yavuz (‹zm. Öz.
Yamanlar L.), ‹smail Y›lmaz (DPT, Ank.).

Y308. Birkaç voleybol tak›m› aralar›nda bir
turnuva yapt›. Herhangi iki A ve B tak›mlar› al›nd›¤›nda, e¤er A, B’yi yenmiﬂse, A’ya yenilmiﬂ ve
B’yi yenmiﬂ bir C tak›m› bulunur. Turnuvaya en az
kaç tak›m kat›lm›ﬂt›r?
Çözüm: En az bir galibiyeti ve en az bir ma¤lubiyeti olan bir A tak›m›n›n bulundu¤u aç›kt›r. A,
B’yi yenmiﬂse, A’ya yenilmiﬂ ve B’yi yenmiﬂ olan bir
C tak›m› bulunur. O halde A’ya yenilmiﬂ ve C’yi
A1
A7

A2

A6

A3

A5

A4

yenmiﬂ olan bir D tak›m› bulunur. D, C’yi yenmiﬂ,
B ise C’ye yenilmiﬂtir, dolay›s›yla D ≠ B’dir. Böylece A’n›n yenmiﬂ oldu¤u en az 3 tak›m bulunur. Benzer ﬂekilde A’y› yenmiﬂ olan en az 3 tak›m bulundu¤u kan›tlan›r. O halde turnuvaya en az 7 tak›m kat›lm›ﬂt›r. Koﬂullar› sa¤layan 7 tak›m örne¤i yukardaki ﬂekilde verilmiﬂtir (X → Y, X’in Y’yi yendi¤ini
göstermektedir.) ♥

Düzeltme
Dizgiden kaynaklanan bir hata sonucu, geçen
say›da çözümünü verdi¤imiz Y308 sorusunun ﬂekli
yanl›ﬂ ç›km›ﬂt›r. Soruyu, yan›t› ve do¤ru ﬂekli bir kez
daha yay›mlay›p okurlar›m›zdan özür diliyoruz.

Yanl›ﬂ Nerde?
ABCD bir kare olsun. Yandaki ﬂekilden takip
edelim. C ’den CB uzunlu¤unda bir CE do¤ru parças› çekelim. AB ve AE do¤ru parçalar›n›n ortadikmeleri F noktas›nda kesiﬂsin.
ADC dik aç›s›n›n ECD aç›s›na eﬂit oldu¤unu
kan›tlayaca¤›z!
ADF ve ECF üçgenlerine bakal›m.
• Elbette AD = BC = EC.
• F noktas› AE ’nin ortadikmesinin üstünde
bulundu¤undan AF = EF.
• F noktas› ayr›ca AB’nin ortadikmesinin üstünde bulundu¤undan, DC ’nin de ortadikmesinin üstünde bulunur. Dolay›s›yla DF = CF.
Demek ki ADF ve ECF üçgenlerinin üç kenar› da birbirine eﬂit, yani bu iki üçgen birbirine
eﬂitler. Dolay›s›yla ADF ve ECF aç›lar› eﬂitler.

Ama DFC ikizkenar üçgen oldu¤undan, FDC aç›s›yla FCD aç›lar› eﬂitler. Demek ki ADC dik aç›s›
ECD aç›s›na eﬂittir!
Nerde yanl›ﬂ yapt›k?
A

B

D

C

E

F

Bu soru Alice Harikalar Diyar›nda’n›n yazar›
matematikçi ve mant›kç› Lewis Carroll’›n en sevdi¤i sorulardan biriymiﬂ.
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