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YARIﬁMA PROBLEMLER‹
Y326. Hiçbir geometrik dizinin birbirinden
farkl› üç teriminin, n pozitif tamsay› olmak üzere,
2n  1 ﬂeklinde olamayaca¤›n› kan›tlay›n›z.
Y327. ABC ikizkenar üçgeninin (|AB| |AC|)
[BC] kenar› üzerinde |BD| 2|DC| olacak ﬂekilde
bir D noktas› al›nm›ﬂ ve [AD] do¤ru parças› üzerinde m(BKD) 2m(DKC) olacak ﬂekilde bir K
noktas› al›nm›ﬂt›r. m(BKD) m(BAC) oldu¤unu
kan›tlay›n›z.
Y328. 5 u 5 boyutlu satranç tahtas›na, her at
tam iki at› tehdit edecek ﬂekilde en fazla kaç at yerleﬂtirilebilir?
Y329. a1, a2, a3, ... dizisi, a1 1 ve n t 1 için
an + 1 an + 1/an
olarak verilmiﬂtir. a1000’in tam de¤erini, yani
m d a1000  m + 1
koﬂulunu sa¤layan m tamsay›s›n› bulunuz.
Y330. ‹lk iki terimi s›ras›yla 1 ve 2 olan ve her
yeni terimi, daha önce gelen terimlerden farkl› olup,
bir önceki terimle aralar›nda asal olmayan pozitif
tamsay›lardan en küçü¤üne eﬂit olan sonsuz dizinin
tüm pozitif tamsay›lar› içerdi¤ini kan›tlay›n›z.

Bu, bir y›l sürecek bir yar›ﬂmad›r. Grup halinde, okul 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 30.02.2005 tarihine kadar ad›ma gönderiniz.
ALIﬁTIRMA PROBLEMLER‹
A326. 2n + 1 say›s› n’ye bölünecek ﬂekilde tam
2006 de¤iﬂik asal böleni bulunan bir n pozitif tamsay›s› var m›d›r?
A327. ABC üçgeninin BC, CA ve AB kenarlar›
üzerinde s›ras›yla A1, B1 ve C1 noktalar› al›nm›ﬂt›r.
|AA1| d 1, |BB1| d 1, |CC1| d 1 ise ABC üçgeninin
alan›n›n en fazla 1/√3 olabilece¤ini kan›tlay›n›z.
A328. Birbiriyle kesiﬂmeyen 2n tane kiriﬂ, çemberi 4n tane eﬂit yaya bölüyor. Bu yaylardan ikisinin birbirine paralel oldu¤unu kan›tlay›n›z.
A329. Her x, y  için,
ƒ(x  ƒ(y)) ƒ(ƒ(y)) + xƒ(y) + ƒ(x)  1
eﬂitli¤ini sa¤layan tüm ƒ : o fonksiyonlar›n›
bulunuz.
A330. ‹ki kiﬂi s›rayla tahtaya 100 say›s›n›n
1’den ve birbirinden farkl› pozitif tam bölenlerini
yaz›yorlar. Bir hamleden sonra tahtaya yaz›lm›ﬂ say›lar aralar›nda asalsa, son say›y› yazan kiﬂi kaybediyor. ‹kisi de en iyi ﬂekilde oynad›¤› taktirde kim
kazan›r: baﬂlayan m›, ikinci oyuncu mu?

ESK‹ SORULARA ÇÖZÜMLER
2005-I-1
ALIﬁTIRMA PROBLEMLER‹
A316. Hangi n tamsay›lar› için n tane 4 rakam› içeren 14444 say›s› bir tamsay›n›n karesidir?
Çözüm: n tane 4 içeren 14444 say›s›n› an ile
gösterelim. a1 14 tamkare de¤il. Öte yandan a2
144 122 ve a3 1444 382 ve bunlar birer tamkare. n t 4 ve m bir pozitif tam say› olmak üzere
an m2 olsun. Bu durumda m çift say› olaca¤›ndan
m 2k ﬂeklindedir. ﬁimdi,
k2 an /4 36111
(burada n  2 tane 1 var) eﬂitli¤inden, k { 3 (mod 4)

* ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ö¤retim üyesi.
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elde edilir. Bir tamkarenin modülo 4 de¤erleri sadece 0 ve 1 olabilece¤inden çeliﬂki elde edilir. Böylece
sadece n 2 ve n 3 de¤erlerinde a bir tamkaredir.

A318. Herbirinin a¤›rl›¤› 21’den büyük olmayan bir tamsay›ya eﬂit ve birbirinden farkl› n tane
a¤›rl›k verilmiﬂtir. Bu a¤›rl›klar ne olursa olsun,
toplam a¤›rl›klar› birbirine eﬂit olan iki çift a¤›rl›k
bulunmas›n› sa¤layan en küçük n say›s› kaçt›r?
Çözüm: A¤›rl›klar 1, 2, 3, 5, 8, 13 ve 21 olarak al›n›rsa tüm ikililerin toplam a¤›rl›klar› birbirinden farkl› olacak, dolay›s›yla n ’nin en küçük de¤eri 7 ’den büyüktür. ﬁimdi koﬂulu sa¤layan herhangi 8 a¤›rl›k alal›m. Bu a¤›rl›klardan oluﬂturulan
ikililerin say›s›,

A317. Bir ABCDE beﬂgeninde BC eeAD ve
BD eeAE’dir. [CD] ve [DE] kenarlar›n›n orta noktalar› s›ras›yla K ve L ise, ve BL ile AK do¤rular›n›n
kesiﬂim noktas› O ise, KDLO dörtgeninin ve ABO
üçgeninin alanlar›n›n eﬂit olduklar›n› kan›tlay›n›z.
E
L

D

§8 ·
¨ ¸ 28
© 2 ¹

A

dir. ‹kililerin a¤›rl›klar›n›n pozitif farklar›n›n (büyük a¤›rl›k  küçük a¤›rl›k) alabilece¤i de¤erler
1, 2, 3, }, 20 oldu¤undan en az 8 ikilinin fark›
tekrarlanm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda b z c olacak ﬂekilde a  b c  d eﬂitli¤ini sa¤layan (a, b) ve (c, d)
ikilileri bulunursa a + d b + c eﬂitli¤i elde edilir,
yani toplam a¤›rl›klar› ayn› olan (a, d) ve (b, c) çiftleri bulunur. Eﬂitliklerin hepsinin a  b b  c ﬂeklinde oldu¤unu varsayal›m. b’nin alabilece¤i de¤erler sadece 1, 2, }, 6 olabilece¤inden b’leri çak›ﬂan
iki eﬂitlik bulunur:
a1  b b  c1 ve a2  b b  c2.
Bu durumda a1 + c1 2b a2 + c2 ’dir, yani toplam a¤›rl›klar› ayn› olan (a1, c1) ve (a2, c2) ikilileri bulunur.

O
K

C

B

Çözüm: AD ile BL’nin kesiﬂim noktas›n› P ile,
[AD] do¤ru parças›n›n orta noktas›n› N ile ve BN
ile AK ’n›n kesiﬂim noktas›n› Q ile gösterelim.
E
L

D

P

N

A
Q

O
K

C

A319. a, b ve c gerçel say›lar› a  b  c eﬂitsizliklerini sa¤lar.
1/(x  a) + 1/(x  b) +1/(x  c) 0
denkleminin a  x1  b  x2  c eﬂitsizliklerini sa¤layan iki x1 ve x2 kökünün oldu¤unu kan›tlay›n›z.
Çözüm: Paydalar eﬂitlenirse verilen denklemin,
ƒ(x) (x  b)(x  c) + (x  c)(x  a)(x  a)(x  b)
ve
g(x) (x  a)(x  b)(x  c)
olmak üzere ƒ(x)/g(x) 0 denklemine denk oldu¤u
görülür.
ƒ(a) (a  b)(a  c) ! 0
ƒ(b) (b  c)(b  a)  0
ƒ(c) (c  a)(c  b) ! 0
oldu¤undan a  x1  b  x2  c ve ƒ(x1) ƒ(x2) 0
olacak ﬂekilde x1 ve x2 bulunur. g(x1) z 0 ve g(x2)
z 0 oldu¤undan x1 ve x2 verilen denklemin de kökleridir.

B

NL eeAE ve AE eeBD oldu¤undan NL eeBD’dir. Dolay›s›yla A(BLN) A(DLN), buradan da, A(BPN)
A(BLN)  A(PLN) A(DLN)  A(PLN) A(DPL)
elde edilir. ﬁimdi,
A(ABO) A(ABQ) + A(BOQ)
A(ABN)  A(AQN) + A(BPN)  A(QOPN)
A(ABN)  A(AQN) + A(DPL)  A(QOPN)
A(ABN) + A(DPL)  A(AOP)
A(ABD)/2 + A(DPL)  A(AOP).
Öte yandan,
A(KDLO) A(OKDP) + A(DPL)
A(AKD)  A(AOP) + A(DPL)
A(ACD)/2  A(AOP) + A(DPL)
A(ABD)/2  A(AOP) + A(DPL)
oldu¤undan kan›t tamamlanm›ﬂt›r.
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Fen L.), Alper Çay (Uzman D., Kays.), ‹brahim Çimentepe (‹zm. Yamanlar L.), Jale Dinler (BÜ., Blg.
Müh. Böl.), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale
Fen L.) ve Yaﬂar Dönmez (Turgutlu L.), Ekrem Emre (D.p›nar Ü., Küt.), Hasan Hüseyin Eruslu (Man.
Ö. ﬁehz. Mehmet L.), Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm.
Ö. Yamanlar L.), Ayhan Gündüz (Osmaniye), Burak Kürﬂat Günhan (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.),
Anar Hüseyin (Anad. Ü. Fen Fak.), Gamze ‹sbir
(Elaz›¤), Hale Nur Kazaçeﬂme (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.), An›l Koçak (Bursa Ali Osman Sönmez Fen
L.), Ayd›n Özcan (B. Ü., Mat. B.), Burak Sa¤lam
(‹zm. Ö. Yamanlar L.), Engin Yard›mc› (ODTÜ,
Mat. B.), Semih Yavuz (‹zm. Ö. Yamanlar L.).

A320. Aﬂa¤›da verilen polinom,
P(x) ax3 + bx2 + cx + d
x 1, 0, 1 ve 2 için tamsay› de¤erleri al›yor. Her
x tamsay›s› için bu polinomun tamsay› de¤eri ald›¤›n› kan›tlay›n›z.
Çözüm: d P(0) ve a + b + c + d P(1) tamsay›lard›r. O halde a + b + c de tamsay›d›r.
P(1) a + b  c + d 2b  (a + b + c) + d
tamsay›d›r, dolay›s›yla 2b de tamsay›d›r.
P(2) 8a + 4b + 2c + d 6a + 2b + 2(a + b + c)+ d
tamsay›d›r, dolay›s›yla 6a da tamsay›d›r. ﬁimdi,
P(x) a(x3  x) + b(x2  x) + (a + b + c)x + d
6a(x3  1)/6 + 2b(x2  x)/2 + (a + b + c)x + d
= 6a(x  1)x(x + 1)/6 + 2b(x  1)x/2 + (a + b + c)x + d
ﬂeklinde yaz›labilir. Üç ard›ﬂ›k tamsay›n›n çarp›m›
6 ’ya, iki ard›ﬂ›k say›n›n çarp›m› da 2 ’ye bölündü¤ünden, her x tamsay›s› için,
(x  1)x(x + 1)/6 ve (x  1)x/2
tamsay›lard›r ve böylece P(x) de bir tamsay›d›r.

Y317. ABCD d›ﬂbükey dörtgeninin alan› S’dir.
Köﬂeleri [AC], [AD], [BD] ve [BC] do¤ru parçalar›n›n orta noktalar› olan dörtgenin alan›n›n
S/2’den büyük olmad›¤›n› kan›tlay›n›z.
A

YARIﬁMA PROBLEMLER‹
Y316. 2n say›s›n›n onluk tabanda basamaklar›n›n toplam›n›n 5 ’e eﬂit olmas›n› sa¤layan tüm n
pozitif tam say›lar›n› bulunuz.
Çözüm: n 1, 2, }, 10 say›lar› aras›nda sadece n 5 durumunda 25 32 say›s›n›n basamaklar›
toplam› 5’tir. n ! 10 durumunda 2n’nin basamaklar› toplam›n›n 5 olamayaca¤›n› gösterelim. 2n say›s›n›n son rakam› 2, 4, 6 veya 8 olabilir. 6 veya 8
ise basamaklar›n›n toplam› 5’ten büyük olur. Son
rakam 4 ise 2n say›s›, k t 3 olmak üzere, 100}04
10k + 4 ﬂeklinde olmak zorunda. Bu durumda
10k say›s› 23’e bölünür, fakat 4, 23’e bölünmez, dolay›s›yla 2n de 23’e bölünmez. k ! 10 için 2n say›s›
23’e bölündü¤ünden bu bir çeliﬂkidir.
ﬁimdi son rakam 2 olsun. Bu durumda son iki
rakam 02, 22 veya 12 olabilir. ‹lk iki altdurumda say› 4’e bölünmez. Üçüncü altdurumda son üç rakam
012 veya 112 olabilir. 012 ile biten bir say› 8’e bölünmez. 112 ile biten bir say› m t 3 olmak üzere 10m
+ 112 ﬂeklindedir. 1112 ve 10112 say›lar› 2’nin kuvveti olmad›klar› için m 3 ve m 4 koﬂulu sa¤lamaz.
m t 5 ise 10m say›s› 25’e bölünür, ama 112, 25’e bölünmedi¤inden dolay› 2n 10m + 112 olamaz.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
Gökhan Atasever (T.da¤), Mustafa Atakl› (Safa D.,
G.antep), M. Süheyb Ayaz (Ö. Yamanlar L.), Oktay
Balk›ﬂ (Aks. Anad. Ö¤rt. L.), Bilgin Canpolat
(H.F.Z. Anad. L., T.da¤), Ahmet Ceyhan (‹st. Atat.

B

C

D

Çözüm: [AC], [AD], [BD], [BC], ve [CD] do¤ru parçalar›n›n orta noktalar›n› s›ras›yla K, L, N, M,
P ve Q ile gösterelim. Önce K ve N noktalar›n›n ve
dolay›s›yla KMNL dörtgeninin PMQL dörtgeninin
A

P
E

B
K
M

L
F

N

C
Q

D

içinde oldu¤unu, sonra da A(PMQL) S/2 eﬂitli¤ini
kan›tlayal›m. PL ve MQ do¤rular›n›n AC köﬂegeniyle kesiﬂim noktalar›n› s›ras›yla E ve F ile gösterip
K’n›n E ile F aras›nda oldu¤unu kan›tlayal›m. K’n›n
E ile F aras›nda de¤il de, örne¤in A ile E aras›nda oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda |EF| |PM| |AK|
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çü¤ünü m ile gösterelim. m t 2 ise c1  1, c2  1,
}, cn  1 say›lar› C ’de de¤il. Öte yamdan, 1  A
ve 1 + (ci  1) ci oldu¤undan, ci  1 say›lar› B ’de
de de¤ildir. O halde bu say›lar A ’dad›r. 1 de A’da
oldu¤undan A en az n + 1 say› içerir. Çeliﬂki. Demek ki, m 1’dir.
ci + 1  ci 1 eﬂitli¤ini sa¤layan en küçük i ’yi k
ile gösterelim. b  c1 d ck oldu¤undan ck  b !
0 ’d›r. ﬁimdi, b  1  b ve b  1  c oldu¤undan b
 1 say›s› A’dad›r. (ck  b + 1) + (b  1) ck oldu¤undan ck  b + 1 say›s› B ’de olamaz. Öte yandan,
(ck  b + 1) + b ck + 1 ck + 1
oldu¤undan, ck  b + 1 say›s› A’da da olamaz. O
halde ck  b + 1 say›s› C ’dedir. Bu durumda ck  b
say›s› B ’de olamaz (1 ’in A ’da oldu¤unu hat›rlayal›m). b  B ve (ck  b) + b ck  C oldu¤undan ck
 b say›s› A’da da olamaz. O halde ck  b ct ve
ck  b + 1 ct +1 olacak ﬂekilde bir t  k bulunur
ki, bu da k’n›n en küçük olmas› koﬂuluyla çeliﬂir.
Böylece tüm durumlarda çeliﬂki elde edilir, dolay›s›yla böyle bir bölünme mümkün de¤ildir.
Çözenler: Hale Nur Kazaçeﬂme (Man. Ö.
ﬁehz. Mehmet L.)

|AC|/2 oldu¤undan, |AC| 2|AK| |AK| + |EF| d
|AE| + |EF| |AF|  |AC| çeliﬂkisi elde edilir. Ayn› ﬂekilde K’n›n F ile C aras›nda da olmad›¤› ve dolay›s›yla E ile F aras›nda oldu¤u gösterilir. Benzer ﬂekilde N’nin de PMQL dörtgeni içerisinde oldu¤u kan›tlan›r. O halde A(KMNL) d A(PMQL)’dir. Geriye sadece A(PMQL) S/2 eﬂitli¤inin kan›t› kal›yor.
A(BMP) A(BCA)/4 ve A(DOL) A(DCA)/4
eﬂitli¤inden dolay›, A(BMP) + A(DOL) S/4’tür.
Benzer ﬂekilde A(ALP) + A(CMQ) S/4’tür. Bu
durumda, A(PMQL) S  [A(BMP) + A(DOL) +
A(ALP) + A(CMQ)] S  S/2 S/2 elde edilir.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
M.Süheyb Ayaz (Ö. Yamanlar L.), Oktay Balk›ﬂ
(Aks. Anad. Ö¤rt. L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z.
Anad. L., T.da¤), Fatih K. Cansu (Bolu S›nav D.),
Ahmet Ceyhan (‹st. Atat. Fen L.), Alper Çay (Uzman D., Kays.), ‹brahim Çimentepe (‹zm. Yamanlar L.), Jale Dinler (BÜ., Blg. Müh. Böl.), Mustafa
Dönmez (Turgutlu Halil Kale Fen L.) ve Yaﬂar
Dönmez (Turgutlu L.), Ekrem Emre (D.p›nar Ü.,
Küt.), Hasan Hüseyin Eruslu (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.), U¤urcan Gümüﬂ (‹zm. Ö. Sentez D.), Ayhan Gündüz (Osmaniye), Anar Hüseyin (Anad. Ü.
Fen Fak.), Hale Nur Kazaçeﬂme (Man. Ö. ﬁehz.
Mehmet L.), An›l Koçak (Bursa Ali Osman Sönmez Fen L.), Levent Mustafa Koço¤lu (S. Demirel
Fen L., K.maraﬂ), Ayd›n Özcan (B.Ü., Mat. Böl.),
Burak Sa¤lam (‹zm. Ö. Yamanlar L.), Mehmet
Seyrek, Emre Gürbüz, M. Ertu¤rul Yurtteri ve Bahattin Sar›ca (S. Demirel Fen L.), Semih Yavuz
(‹zm. Ö. Yamanlar L.).

Y319. (0, 1) aral›¤›ndan al›nm›ﬂ her x, y, z gerçel say›lar› için,
x(1  y) + y(1  z) + z (1  x)  1
eﬂitsizli¤inin sa¤land›¤›n› kan›tlay›n›z.
Çözüm: y ve z ’yi sabit tutarak,
ƒ(x) x(1  y) + y(1  z) + z(1  x)
(1  y  z)x + y + z  yz
fonksiyonunu inceleyelim. Her x  (0, 1) için ƒ(x)
 1 oldu¤unu göstermemiz yeterli olacakt›r. Üç
durum olabilir.
1) y + z 1. Bu durumda ƒ(x) 1  yz  1’dir.
2) y + z  1. Bu durumda 1  y  z ! 0 oldu¤undan ƒ(x) fonksiyonu artand›r, dolay›s›yla her x
 (0, 1) için ƒ(x)  ƒ(1) 1  yz  1’dir.
3) y + z ! 1. Bu durumda ƒ(x) fonksiyonu azaland›r, dolay›s›yla her x  (0, 1) için,
ƒ(x)  ƒ(0) y + z  yz 1  (1  y)(1  z)  1
elde edilir.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
Osman Arﬂ›n (Gazi Ü., Türkçe Ö¤r. Böl.), Gökhan
Atasever (T.da¤), Mustafa Atakl› (Safa D., G.antep), Oktay Balk›ﬂ (Aks. Anad. Ö¤rt L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z. Anad. L., T.da¤), Fatih K. Cansu (Bolu S›nav D.), Ahmet Ceyhan (‹st. Atat. Fen L.), Alper Çay (Uzman D., Kays.), ‹brahim Çimentepe

Y318. 1, 2, 3, ..., 3n say›lar› her biri n elemandan oluﬂan üç kümeye bölündü. Bölünme ne ﬂekilde olursa olsun, seçilen say›lardan biri di¤er ikisinin toplam›na eﬂit olacak ﬂekilde her kümeden birer eleman seçilebilece¤ini kan›tlay›n›z.
Çözüm: Tersini varsayal›m: problemdeki seçimin olamayaca¤› ﬂekilde 1, 2, 3, }, 3n say›lar› A,
B ve C kümelerine bölünmüﬂ olsun. Bu kümelerin
en küçük elemanlar›n› s›ras›yla a, b ve c ile gösterelim. Genelli¤i bozmadan a  b  c oldu¤unu kabul edebiliriz. O halde a 1’dir. E¤er b 2 ise c
3 olamaz çünkü aksi halde 1 + 2 3. Demek ki b
≥ 2 ve dolay›s›yla c ≥ b + 1 t 4.
ﬁimdi, c c1  c2  }  cn olmak üzere C
{c1, c2, }, cn} olsun.
ci + 1  ci , i 1, 2, }, n  1 farklar›n›n en kü-
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(‹zm. Yamanlar L.), Ekrem Emre (D.p›nar Ü., Küt.),
Hasan Hüseyin Eruslu (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.),
Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
U¤urcan Gümüﬂ (‹zm. Ö. Sentez D.), Ayhan Gündüz (Osmaniye), Anar Hüseyin (Anad. Ü. Fen Fak.),
Gamze ‹sbir (Elaz›¤), An›l Koçak (Bursa Ali Osman
Sönmez Fen L.), Ayd›n Özcan (B.Ü., Mat. Böl.), Burak Sa¤lam (‹zm. Ö. Yamanlar L.), Engin Yard›mc›
(ODTÜ, Mat. Böl.), Semih Yavuz (‹zm. Ö. Yamanlar L.), Nami Y›ld›r›m (T. ‹ﬂ Bank.‹zm. ﬁb.).

Bilkent 2001 Sorular›
Azer Kerimov / kerimov@fen.bilkent.edu.tr
www.fen.bilkent.edu.tr/~cvmath/Problem/problem.htm

ﬁubat 2001. ƒ(x) 5x13 + 13x5 + 9ax fonksiyonunun tüm x tamsay› de¤erleri için 65’e bölünebilmesini sa¤layacak en küçük pozitif a tamsay›s› ne olmal›d›r?
Mart 2001. (m  n)2(n2  m) 4m2n denklemi sa¤layan tüm negatif olmayan (m, n) tamsay› çiftlerini bulunuz.

Y320. Üç basamakl› bir pozitif tamsay›dan bu
say›n›n basamaklar›n›n küplerinin toplam› ç›kar›ld›¤›nda elde edilen fark en fazla kaç olabilir?
Çözüm: Üç basamakl› (abc) say›s›ndan bu say›s›n›n basamaklar›n›n küpleri toplam› ç›kar›ld›¤›nda,
100a + 10b + c  a3  b3  c3
(100a  a3) +(10b  b3) + (c  c3)
elde edilir. ƒ(x) kx  x3 fonksiyonu en büyük de¤erine x (k/3)1/2 oldu¤unda ulaﬂt›¤›ndan,
100a  a3, 10b  b3 ve c  c3
ifadeleri en büyük de¤erlerine a 5 veya 6; b 1 veya 2; c 0 veya 1 oldu¤unda ulaﬂ›rlar. Bu de¤erler
k›yasland›¤›nda yukar›daki fark›n en büyük de¤erinin (abc) 621 veya 620 durumunda ulaﬂ›ld›¤› ve
bu fark›n 396 oldu¤u görülür.
Çözenler: Suat Akbulut (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
Medeni Arslan (Erzn. ‹lkö¤. Mat. Ö¤r.), Osman Arﬂ›n (Gazi Ü., Türkçe Ö¤rt. Böl.), Gökhan Atasever
(T.da¤), Mustafa Atakl› (Safa D., G.Antep), M. Süheyb Ayaz (Ö. Yamanlar L.), Oktay Balk›ﬂ (Aks.
Anad. Ö¤rt. L.), Bilgin Canpolat (H.F.Z. Anad. L.,
T.da¤), Ahmet Ceyhan (‹st. Atat. Fen L.), Alper Çay
(Uzman D., Kays.), ‹brahim Çimentepe (‹zm. Yamanlar L.), Jale Dinler (B. Ü., Blg. Müh. Böl.), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale Fen L.) ve Yaﬂar
Dönmez (Turgutlu L.), Ekrem Emre (D.p›nar Ü.,
Küt.), Hasan Hüseyin Eruslu (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.), Ahmet Hamdi Fazl›o¤lu (‹zm. Ö. Yamanlar
L.), U¤urcan Gümüﬂ (‹zm. Ö. Sentez D.), Ayhan
Gündüz (Osmaniye), Levent Mustafa Koço¤lu (S.
Demirel Fen L., K. Maraﬂ), Ayd›n Özcan (B.Ü.,
Mat. Böl.), Burak Sa¤lam (‹zm. Ö. Yamanlar L.),
Mehmet Seyrek, Emre Gürbüz, M. Ertu¤rul Yurtteri ve Bahattin Sar›ca (S. Demirel Fen L.), Denizgezmiﬂ Taﬂ (Beﬂiktaﬂ Atat. Anad. L.), Engin Yard›mc›
(ODTÜ, Mat. B.), Adil Yatk›n (Man. Ö. ﬁehz. Mehmet L.), Semih Yavuz (‹zm. Ö. Yamanlar L.), Nami
Y›ld›r›m (T. ‹ﬂ Bank. ‹zm. ﬁb.). ♦

Nisan 2001. k + 1 say›s› 24’e bölünebildi¤ine göre, k do¤al say›s›n› bölen tüm do¤al say›lar›n toplam›n›n 24’e bölünebilece¤ini kan›tlay›n.
May›s 2001. Her x, y, z  [0, 1] için,
3(x2y2 + x2z2 + y2z2)  2xyz(x + y + z) d 3
eﬂitsizli¤inin do¤ru oldu¤unu kan›tlay›n›z.
Haziran-Temmuz 2001. E¤er her i 1, 2, 3,
4 için |xi| d 1 ise,
x1 + x2 + x3 + x4  x1x2  x1x3  x1x4  x2x3 
x2x4  x3x4 + x1x2x3 + x1x2x4 + x1x3x4 + x2x3x4
 x1x2x3x4
ifadesinin en büyük de¤erini bulunuz.
A¤ustos- Eylül 2001. {1, 2, 3, ... , n} kümesinin elemanlar› elemanlar›n›n toplam› eﬂit olacak biçimde ayr›k A, B ve C altkümelerine ayr›ﬂt›r›labilirse, n hangi tamsay› de¤erlerini alabilir?
Ekim 2001. p, 5’den büyük bir asal say› olsun. Öyle bir k say›s› bulunuz ki pk say›s› ondal›k tabanda yaln›zca 1 rakam› ile yaz›labilsin,
yani
pk 111 ... 1
olsun.
Kas›m 2001. E¤er 0 d a, b, c d 1 ise,
 a(1  b)(1  c)  b(1  a)(1  c)  c(1  a)(1  b) d1  abc

eﬂitsizli¤ini kan›tlay›n›z.

Aral›k 2001. x3 + y3 + z3 2 denkleminin
tamsay›larda sonsuz say›da çözümü oldu¤unu
kan›tlay›n›z. ♦
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