
SONLU MATEMATİK

SAYMA

SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ

TOPLAMA PRENSİBİ

Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına
eşittir.

Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki haftalık tatil boyunca okuduğu kitap sayısı 1 ile
3 arasında değişmektedir. A1, A2 ve A3, sırası ile, tam olarak 1, 2 ve 3 kitap okuyan
öğrencilerin kümesini göstermek üzere, A1 ∪A2 ∪A3 sınıftaki tüm öğrencilerin kümesidir.
Bu kümeler ayrık olduğundan sınıftaki öğrencilerin sayısı

n(A1 ∪A2 ∪A3) = n(A1) + n(A2) + n(A3)

olur.

ÇARPMA PRENSİBİ

Bir A işi, A1, A2, . . . , At adımlarının sıra ile uygulanmasından ibaret olsun. Bu adımların
gerçekleştirilebileceği yolların sayılarını da sırasıyla n1, n2, . . . , nt ile gösterelim. Her bir
adımın gerçekleştirilebileceği yolların sayısı, önceki adımların gerçekleştirilmesi için seçilen
yoldan bağımsız ise, A işi n1n2 · · ·nt farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Örnek 1. A, B, C ve D kişilerinden oluşan bir grubun elemanları başkanlık, sekreterlik
ve muhasebecilik görevlerini kaç farklı şekilde paylaşabilirler?

Seçimi üç adımda gerçekleştirebiliriz:

1. Adım: Başkanın seçilmesi.
2. Adım: Sekreterin seçilmesi.
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3. Adım: Muhasebecinin seçilmesi.

İlk adımın 4 farklı yoldan gerçekleştirilebileceği açıktır. İlk adımda kim başkan seçilirse
seçilsin sekreterin seçilmesi yani ikinci adım 3 farklı yoldan gerçekleştirilebilir. Üçüncü
adım da, ilk iki adımın sonuçlandırılma şeklinden bağımsız olarak, 2 farklı yoldan ger-
çekleştirilebileceğinden, tüm görevler için atama yapılması 4 · 3 · 2 = 24 farklı yoldan
yapılabilir.

Örnek 2. A sekreter seçilmemek üzere, A, B C ve D kişilerinden oluşan bir grubun
elemanları başkanlık, sekreterlik ve muhasebecilik görevlerini kaç farklı şekilde paylaşabi-
lirler?

Seçimi bir önceki örnekte tanımlanan adımlarla yapmaya çalıştığımızda, ikinci adım i-
çin mümkün olan yolların sayısı ilk adımın sonucuna bağlı olur. İlk adımda A nın başkan
seçilip seçilmemesine göre ikinci adım için üç veya iki mümkün yol kalır. Bağımsızlık
koşulu sağlanmadığı için çarpma prensibini kullanamayız. Öte yandan adımları

1. Adım: Sekreterin seçilmesi.
2. Adım: Başkanın seçilmesi.
3. Adım: Muhasebecinin seçilmesi.

olarak tanımlarsak, çarpma prensibini kullanarak seçimlerin 18 farklı şekilde sonuçlan-
dırılabileceğini görürüz.

Örnek 3. n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını hesaplayalım.
{x1, x2, . . . , xn} ile gösterebileceğimiz kümenin bir alt kümesini oluşturmak için her xi

(i = 1, 2, . . . , n)elemanının alt kümede yer alıp almayacağına karar vermemiz gerekir. Bu
gözlemle, bir alt küme oluşturma işlemini n adımlı bir süreç olarak görebiliriz:

1. Adım: x1 in alt kümede olup olmayacağına karar verilmesi.
2. Adım: x2 nin alt kümede olup olmayacağına karar verilmesi.
...
n. Adım: xn in alt kümede olup olmayacağına karar verilmesi.

Her adım için, önceki adımların sonucundan bağımsız olarak 2 seçenek bulunduğundan,
bir alt kümenin oluşturulması 2n farklı şekilde sonuçlanabilir. O halde, n elemanlı bir
kümenin tüm alt kümelerinin sayısı 2n dir.
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DİZİLİŞLER VE SEÇİLİŞLER

PERMÜTASYONLAR

Farklı Nesnelerin Dizilişleri / Permütasyonların Sayısı.

Birbirinden farklı n nesnesin yan yana sıralanış biçimlerinden her birisine bu nesnelerin
bir dizilişi (permütasyonu) adı verilir. Örneğin BCAD, A, B, C, D harflerinin bir permü-
tasyonudur. n farklı nesneden r tanesinin yan yana sıralanmasına da bu nesnelerin r−li
bir dizilişi (r−li permütasyonu) adı verilir. Örneğin A, B, C, D harflerinin 3- lü permü-
tasyonlarından bazıları ABC, DAC, CBA, BAD dır. n nesnenin r-li permütasyonlarının
sayısı P (n, r) ile gösterilir.

n nesnenin r−li bir permütasyonunu oluşturmak, bu nesnelerin r−tanesini sıralı r konuma
yerleştirmekle eşdeğerdir. Birinci konuma n nesneden herhangi birisi yerleştirilebilir; ikinci
konum için n−1 seçeneğimiz vardır, bu şekilde devam ettiğimizde r inci konum için n−r+1
farklı seçenek kalır. Çarpma prensibi kullanılarak

P (n, r) = n · (n− 1) · · · (n− r + 1)

bulunur. Özel olarak r = n durumunda P (n, n), permütasyonların sayısını ifade eder ve

P (n, n) = 1 · 2 · · ·n

olur. n nesnenin permütasyonlarının sayısına eşit olan 1 den n ye kadar pozitif sayıların
çarpımına n nin faktoriyeli denir ve bu sayı n! ile gösterilir (n faktoriyel şeklinde okunur).
Pozitif tam sayılar için tanımlı olan faktoriyel, işlem ve ifadelerde kolaylık sağlaması
bakımından 0 sayısı için ayrıca 0!=1 olarak tanımlanmıştır. Faktoriyel gösterimini kulla-
narak (0 ≤ r ≤ n) tam sayıları için

P (n, r) =
n!

(n− r)!

yazabiliriz.

Örnek 4. BALIKESİR kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 9!=362.880 farklı
kelime (anlamlı veya anlamsız) yazılabilir.

Örnek 5. (1-1 Fonksiyonların Sayısı) n elemanlı X ve m elemanlı Y kümeleri (n ≤ m)
verildiğinde, 1-1 bir f : X −→ Y fonksiyonunun tanımlanması, her adımında sırayla
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f(x1), f(x2), . . . , f(xn) değerlerinden birisinin tayin edildiği bir işlem olarak düşünülebilir.
İlk adım için m; ikinci adım için m−1, . . . son adım için m−n+1 farklı yol bulunmaktadır.
Çarpım kuralı kullanılarak, 1-1 fonksiyonların sayısının P (m,n) olduğu görülür.
(Sınırlı) Tekrarlı Nesnelerin Dizilişleri.

En az iki tanesi özdeş olan nesnelerin tüm farklı dizilişlerinin sayısına, tekrarlı permü-
tasyonların sayısı denir. Örneğin MATEMATİK kelimesini oluşturan harflerin yerleri
değiştirilerek oluşturulan ATKİTMEAM veya KİTAMETAM gibi kelimelerin sayısı gibi.
Elimizde, t çeşit nesne olsun. Birinci çeşitten n1; ikinci çeşitten n2, . . . ve t inci çeşitten
nt tane bulunduğunu ve n1 + n2 + · · · + nt = n olduğunu kabul edelim. Bu nesnelerin
(tekrarlı) permütasyonlarının sayısı

n!
n1! · n2! · · ·nt!

ifadesi ile verilir.

Böylece, MATEMATİK kelimesindeki harfleri kullanarak yazılabilecek kelimelerin sayısı
9!

2!2!2!
olur. Paydada yer alan 2! ler, M, A ve T harflerinin ikişer kez tekrarlamasına karşı

gelmektedir. Tekrarlanma sayısı 1 olan E, İ ve K harfleri için yazılması gereken 1! ler ise,
gereksiz karmaşıklıktan kaçınmak için yazılmamıştır.

Örnek 6. p tane 1 ve q tane 0, bir sıraya
(p+ q)!
p!q!

farklı şekilde dizilebilir.

Örnek 7. ÇANAKKALE kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 9!/(3!2!)=30240
farklı kelime (anlamlı veya anlamsız) yazılabilir.

Tekrarlı elemanların tümü kullanılarak oluşturulan dizilişlerin sayısını yukarıda verilen
ifade yardımı ile hesaplayabilmemize karşın, bunların bir kısmını kullanarak kaç farklı
diziliş oluşturabileceğimizi hesaplamamızı sağlayacak basit bir ifade bulunmamaktadır.
Bu durumda aranılan sayı, çeşitli durumları göz önünde bulundurarak tanımlanan alt
problemler çözülerek hesaplanabilir.

Örnek 8. GAZİANTEP kelimesindeki harflerin 7 tanesi kullanılarak yazılabilecek ke-
limelerin sayısını bulalım.

G,Z,İ,N,T,E,P harflerinden ikisi dışarıda bırakıldığında, geriye kalan 7 harf 7!/2 farklı
şekilde dizilebilir. Dışarıda bırakılan harfler için de

(
7
2

)
= 21 farklı seçimimiz olduğundan,

bu tür dizilişlerin sayısı 21 · 7!
2 olur.

Dışarıda kalan harflerden birisi veya her ikisi de A olduğunda, geriye kalan harfler 7! farklı
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biçimde dizilebilir. En az bir tanesi A olmak üzere, dışarıda kalan iki harfi seçebileceğimiz
yolların sayısı da 8 olduğu için, bu tür dizilişler 8 · 7! tanedir.

Sonuç olarak aradığımız sayıyı 37
2 7! olarak buluruz.

(Sınırsız) Tekrarlı Nesnelerin Dizilişleri.

Her birisinden istediğimiz sayıda kullanabildiğimiz n çeşit nesne ile, r− li bir diziliş
oluşturmak istediğimizde, her konum için n seçeneğimiz olduğundan, toplam olarak nr

farklı yol bulunur.

Örnek 9. A, B, C, D harflerinin her birisini dilediğimiz kadar kullanarak yazabileceğimiz
6 harfli kelimelerin sayısı 46 dır.

Örnek 10. Bir otomobil galerisinde, renkleri dışında farklılık taşımayan 5 tane sarı, 6
tane mavi ve 7 tane kırmızı otomobil bulunmaktadır. Bu arabalardan 4 tanesini yan
yana koyarak sergilemek isteyen galeri sahibinin 34 seçeneği vardır. Her bir renkten oto-
mobil sayısının, konum sayısından büyük olması sayesinde her renkten dilediğimiz kadar
kullanabileceğimizi düşünebiliyoruz. 4 yerine 8 arabanın yan yana sergilenme imkanı ol-
saydı sınırlı tekrarlı nesnelerin dizilişleri sözkonusu olacağından problemin çözümü daha
karmaşık olurdu.

Örnek 11. n elemanlı X kümesinden, m elemanlı Y kümesine tanımlı herhangi bir f :
X −→ Y fonksiyonunun tanımlanması, her adımında f(x1), f(x2), . . . , f(xn) değerlerinin
sırayla tayin edildiği bir işlem olarak düşünülebilir. Her adım için m farklı yol bu-
lunduğundan, tüm fonksiyonların sayısı mn olarak elde edilir.

Çembersel Permütasyonların Sayısı.

Elimizdeki nesnelerin bir çember etrafına dizilişine, dikkate alınan tek husus yerleştirilen
nesnelerin birbirlerine göre konumları ise, çembersel permütasyon adı verilir. Aksi belir-
tilmedikçe, yansımayla elde edilenler hesaba katılmaz. Örneğin A, B, C ve D harflerinin
bir çember etrafına ABCD, BCDA, CDAB ve DABC şeklinde dizilişleri aynı kabul edilir.
Öte yandan, CBAD farklı bir diziliştir. n farklı nesneden herhangi birisi çember üzerinde
sabitlenip referans noktası olarak kabul edilirse, geri kalan n − 1 nesnenin mümkün her
dizilişi ile bu n nesnenin bir çembersel dizilişini elde ederiz. Böylece, n nesnenin çembersel
permütasyonlarının sayısı (n− 1)! olarak elde edilir.

Örnek 12. 7 kişilik bir halkoyunları grubu, 2 sene boyunca her gün halka şeklinde halay
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oyunu sergilemişlerdir. Her gün bir başka biçimde dizilmiş olmaları mümkün müdür?

Grubun çembersel diziliş sayısı 6!=720 dir. İki senede en az 730 gün bulunduğundan, her
gün bir başka biçimde dizilmiş olamazlar. Öte yandan, halka şeklinde değil de sıra halinde
halay çekselerdi 7!=5040 farklı şekilde sıralanacaklarından, 13 sene (en fazla 4749 gün)
boyunca her gün farklı bir diziliş deneyebileceklerdi.
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KOMBİNASYONLAR

Kombinasyonların Sayısı.

Birbirinden farklı n şeyden herhangi r tanesinin oluşturduğu topluluğa bu şeylerin r−li
bir seçilişi (r−li kombinasyonu) adı verilir. Bir başka deyişle, n elemanlı bir A kümesinin
r elemanlı her alt kümesine, A daki elemanların bir r−li kombinasyonu adı verilir. Kombi-
nasyonların, C(n, r) ile gösterilen sayısını iki adımlı bir işlem tanımlayarak hesaplayabiliriz:
1. Adım: Kümeden r elemanın seçilmesi.
2. Adım: Seçilen r elemanın dizilmesi.

Bu iki adım sonunda n elemanın bir permütasyonu elde edileceğinden işlemin sonuçlanabi-
leceği durumların sayısı P (n, r) dir. Öte yandan, birinci adım C(n, r) farklı yoldan; ikinci
adım da r! farklı yoldan gerçekleştirilebileceğinden, çarpma prensibi gereğince, P (n, r) =
r! · C(n, r) olur ve kombinasyoların sayısı şu şekilde elde edilir:

C(n, r) =
P (n, r)
r!

=
n!

r!(n− r!)
.

Örnek 13. p tane 1 ve q tane 0 ı bir sıraya dizebilmek için, bu sayıların dizileceği toplam
p + q konumdan p tane 1 in yerleştirileceği konumları seçmek yeterlidir. Böylece bu tür
dizilişlerin sayısını C(p + q, p) olarak elde ederiz. Bu yolla elde ettiğimiz sonuç Örnek 6
da elde edilen sonucun eşdeğer ifadesidir.

Örnek 14. 7 erkek ve 4 kız öğrencinin, herhangi iki kız öğrenci yanyana oturmamak
şartı ile bir sıraya kaç farklı şekilde oturabileceğini hesaplamak için üç adımlı bir işlem
tanımlayalım:

1. Adım: Erkek öğrencilerin sıralanması (7! farklı yol).
2. Adım: Yan yana oturan erkek öğrencilerin aralarındaki 6 boşluk ile iki uçta oturanların
yanlarındaki 2 boşluktan ibaret toplam 8 mümkün konum arasından kızların oturacağı 4
yerin seçilmesi (C(8, 4) yol).
3. Adım: Seçilen 4 konuma kız öğrencilerin yerleştirilmesi (4! farklı yol).
Çarpma kuralını kullanarak sonuç C(8, 4)7!4! = 8!7!

4! olur.

(Sınırlı) Tekrarlı Nesnelerin Seçilişleri.

En az iki tanesi eş olan şeylerin bir kısmının oluşturduğu toplulukların sayısına tekrarlı
kombinasyonların sayısı denir. Bu sayı, içerme-dışarma prensibi kullanılarak elde edile-
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cektir.

Sınırsız Tekrarlı Nesnelerin Seçilişleri.

Her birisinden istediğimiz sayıda kullanabildiğimiz n çeşit nesne ile, r− tane nesneden
oluşan bir topluluk

C(n+ r − 1, n− 1)

farklı şekilde tanımlanabilir.

BİNOM KATSAYILARI

Herhangi bir n gerçel sayısı ve pozitif r tam sayısı için(
n

r

)
=

(n− r + 1)(n− r + 2) · · · (n− 1)(n)
r!

ifadesiyle tanımlanan
(
n
r

)
sayısına binom katsayısı denir. Bu tanım herhangi n gerçel sayısı

için,
(
n
0

)
= 1 kabulü ile tamamlanır.

Örnek 15.(
3, 5
2

)
=

3, 5 · 2, 5
2!

=
35
8
.(

3, 5
4

)
=

3, 5 · 2, 5 · 1, 5 · 0, 5
4!

=
35
128

.(
3, 5
5

)
=

3, 5 · 2, 5 · 1, 5 · 0, 5 · (−0, 5)
5!

= − 7
256

.(
−3, 5

2

)
=

(−3, 5) · (−4, 5)
2!

=
63
8
.(

−1
r

)
= (−1)r (r ≥ 0 tam sayı).(

−n
r

)
= (−1)r

(
n+ r − 1

r

)
(r ≥ 0 tam sayı, n- gerçel sayı).

Gerçel sayıları söz konusu edinen
(
3,5
2

)
,
(−2,7

2

)
gibi ifadeleri, alt kümelerin sayısı olarak

görmek mümkün değildir. Öte yandan bu genelleştirilmiş ifade, ileri düzey yöntemlerde
sıklıkla kullanılır. Bu ifadeyi burada söz konusu etmemizin sebebi, bir çok yerde kom-

binasyonların sayısı için C(n, r) yerine
(
n

r

)
gösteriminin tercih edilmesidir. Bu tercihi
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geçerli kılan gerekçe, 0 ≤ r < n tam sayıları için, tanım gereği(
n

r

)
= C(n, r)

olmasıdır. Kitabın geri kalan kısmında
(
n
r

)
, n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme-

lerinin sayısını göstermek için kullanılacaktır.

Binom katsayılarının özellikleri.

Boş küme, her kümenin bir alt kümesi olduğundan ve herhangi bir kümenin eleman
içermeyen tek alt kümesi boş küme olduğundan, her pozitif n tam sayısı için C(n, 0) = 1
elde edilir. n elemanlı bir kümenin n elemanlı tek alt kümesi kendisi olduğundan C(n, n) =
1 olur: (

n

0

)
=
(
n

n

)
= 1.

Bir kümenin bir elemanlı alt kümelerinden her birisi, kümenin bir tek elemanından oluş-
tuğu için C(n, 1) = n olur. Öte yandan, bir eleman ayrıldığında, geriye n − 1 eleman
kalacağından, n− 1 elemanlı alt kümelerin sayısı da n olur:(

n

1

)
=
(

n

n− 1

)
= n.

n elemanlı bir kümenin r elemanı, bir alt küme oluşturmak için seçildiğinde, geriye kalan
n− r eleman da bir alt küme oluşturur. Böylece, r elemanlı her alt kümeye karşılık n− r
elemanlı bir alt küme bulunacağından(

n

r

)
=
(

n

n− r

)
elde edilir.

Aşağıdaki bağıntılar, indirgeme bağıntıları olarak bilinirler:(
n

r

)
=
n

r

(
n− 1
r − 1

)
=

n

n− r

(
n− 1
r

)
.

Pascal Özdeşliği

25 futbolcusu bulunan bir takımda sahaya çıkarılacak 11 futbolcu
(
25
11

)
farklı şekilde be-

lirlenebilir. Salih isimli futbolcunun yer aldığı bir takım kendisi ve geri kalan 24 fut-
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bolcu arasından seçilmiş olan 10 kişiden oluşur. O halde, Salih’li takımların sayısı
(
24
10

)
dur. Salih’siz takımlar ise 24 futbolcu arasından 11’i seçilerek oluşturulduğundan, böyle
takımların sayısı da

(
24
11

)
olur. Böylece, oluşturulabilecek tüm takımlar ayrık iki kümeye

ayrılmış olduğu için, tüm takımların sayısı Salih’li ve Salih’siz takımların toplamına eşit
olur. Yani,

(
25
11

)
=
(
24
11

)
+
(
24
10

)
elde edilir. Genelleştirme ile her 0 < r ≤ n tam sayıları için

Pascal Özdeşliği adı verilen aşağıdaki özellik elde edilir:(
n

r

)
=
(
n− 1
r

)
+
(
n− 1
r − 1

)
.

Paralel Toplama / Üst Toplama

Pascal özdeşliğini üst üste kulanarak ilginç sonuçlar elde edebiliriz. Örneğin,
(
11
5

)
=
(
10
4

)
+(

10
5

)
eşitliği ile başlayıp

(
10
5

)
=
(
9
4

)
+
(
9
5

)
olduğunu kullanarak

(
11
5

)
=
(
10
4

)
+
(
9
4

)
+
(
9
5

)
yazabiliriz. Bu kez

(
9
5

)
=
(
8
4

)
+
(
8
5

)
eşitliğini kullanıp

(
11
5

)
=
(
10
4

)
+
(
9
4

)
+
(
8
4

)
+
(
8
5

)
elde

ederiz. Bu şekilde devam ettiğimizde
(
11
5

)
=
(
10
4

)
+
(
9
4

)
+
(
8
4

)
+
(
7
4

)
+
(
6
4

)
+
(
5
4

)
+
(
4
4

)
eşitliğine

ulaşırız. Bu gözlem genelleştirilerek elde edilen aşağıdaki eşitliğe üst toplama özelliği adı
verilir.

r∑
i=0

(
k + i

k

)
=
(
k

k

)
+
(
k + 1
k

)
+
(
k + 2
k

)
+ · · ·+

(
k + r

k

)
=
(
k + r + 1
k + 1

)

Yukarıdaki eşitlikte
(
k+i
k

)
=
(
k+i

i

)
yazılarak elde edilen

r∑
i=0

(
k + i

i

)
=
(
k

0

)
+
(
k + 1

1

)
+
(
k + 2

2

)
+ · · ·+

(
k + r

k

)
=
(
k + r + 1

r

)

eşitliği paralel toplama özelliği olarak bilinir.

(
n
r

)
nin, üst indisini artırarak elde edilen terimlerin toplamını üst toplama özelliği; her iki

indisin paralel olarak artmasıyla elde edilen terimlerin toplamını paralel toplama özelliği
ile verebilmemize karşın, alt indis üzerinden yapılan toplamalarla ilgili bir eşitlik yoktur.
Sözgelimi,

(
50
0

)
+
(
50
1

)
+· · ·+

(
50
27

)
toplamını derhal hesaplama imkanımız bulunmamaktadır.

Ancak, r = n olması durumunda, n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı 2n

ve bunların
(
n
r

)
tanesi r elemanlı olduğundan

n∑
i=0

(
n

i

)
=
(
n

0

)
+
(
n

1

)
+ · · ·

(
n

n

)
= 2n

eşitliği bulunur.
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Pascal Üçgeni

Tüm 0 ≤ r ≤ n tam sayıları için hesaplanan
(
n
r

)
değerlerinin aşağıdaki gibi üçgensel

dizilişine Pascal Üçgeni adı verilir.

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

...

Bir çok özelliğe sahip olan bu üçgenin n. satırındaki sayılar
(
n−1

0

)
,
(
n−1

1

)
, . . . ,

(
n−1

n

)
değer-

leridir. Böylece, üçgenin iki kenarı boyunca dizilen 1’ler tüm n ler için hesaplanan
(
n
0

)
ve(

n
n

)
lerdir. Üçgenin 1 den büyük her elemanının, bir üst satırda, kendisine göre sağ ve solda

bulunan en yakın iki terimin toplamına eşit olması da Pascal özdeşliğinin bir yansımasıdır.

Binom açılımı Herhangi a, b gerçel sayıları ve pozitif n tam sayısı için (a+ b)n nin, a ve
b nin kuvvetleri çarpımlarının toplamı cinsinden ifadesi

(a+ b)n =
n∑

i=0

(
n

i

)
aibn−i

eşitliği ile verilir.
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İÇERME DIŞARMA PRENSİBİ

Sonlu sayıda elemana sahip A ve B kümelerinin birleşimindeki ve arakesitindeki eleman
sayılarının

n(A ∪B) = n(A) + n(B)− n(A ∩B)

ilişkisini sağladığı bilinmektedir. Üç küme söz konusu olduğunda bu ilişki

n(A ∪B ∪C) = n(A) + n(B) + n(C)− n(A ∩B)− n(A ∩C)− n(B ∩C) + n(A ∩B ∩C)

şeklini alır.

Kümelerin sayısı arttıkça ifadenin daha da karmaşık bir hal alacağı ve ifade edilmesinin
zorlaşacağı anlaşılmaktadır. A1, A2, . . . , An kümeleri için geçerli olan ilişkiyi yazabilmek
için yeni bir gösterim tanımlayacağız. Kümelerin eleman sayılarının toplamını N1 ile
göstereceğiz yani,

N1 =
n∑

i=1

Ai = n(A1) + n(A2) + · · ·+ n(An).

Tüm küme çiftlerinin kesişiminindeki eleman sayılarının toplamını N2 ile göstereceğiz:

N2 =
∑n

i1=1

∑n
i2=i1

Ai1 ∩Ai2

= n(A1 ∩A2) + · · ·+ n(A1 ∩An)
+n(A2 ∩A3) + · · ·+ n(A2 ∩An)
+n(A3 ∩A4) + · · ·+ n(A3 ∩An) + · · ·
+n(An−1 ∩An)

Bu gösterimi kullanarak, iki küme için N1 = n(A1) + n(A2), ve N2 = n(A1 ∩ A2)
olduğundan N(A1 ∪A2) = N1 −N2 yazabiliriz.

Benzer şekilde tüm küme üçlülerinin kesişimindeki eleman sayılarının toplamını N3 ile
ve bu şekilde devam ederek tüm küme t-lilerinin (t = 1, 2, . . . , n) kesişimini de Nt ile
göstereceğiz.

TEOREM. A1, A2, . . . , An sonlu kümeler olmak üzere bu kümelerin birleşimindeki ele-
man sayısı

N0 = n(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An) = N1 −N2 +N3 − · · ·+ (−1)n+1Nn
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ile verilir.

Örnek 1. A, B, C, D sonlu kümeleri için

N1 = n(A) + n(B) + n(C) + n(D)

N2 = n(A ∩B) + n(A ∩ C) + n(A ∩D) + n(B ∩ C) + n(B ∩D) + n(C ∩D)

N3 = n(A ∩B ∩ C) + n(A ∩B ∩D) + n(A ∩ C ∩D) + n(B ∩ C ∩ C)

N4 = n(A ∩B ∩ C ∩D)

olmak üzere A, B, C, D kümelerinin birleşimindeki eleman sayısı şu şekilde verilir:

n(A ∪B ∪ C ∪D) = N1 −N2 +N3 −N4.

Örnek 2. 100 kişilik bir topluluğa, 5 farklı günlük gazeteyi düzenli okuma eğilimleri
konusunda bir anket düzenlenmiştir. Anket sonucunda her gazetenin 25 düzenli okuyucusu
olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, herhangi iki gazete için ortak okuyucu sayısının
12; herhangi üç gazete için ortak okuyucu sayısının 9; herhangi dört gazete için ortak
okuyucu sayısının 7 olduğu belirlenmiştir. Tüm gazeteleri okuyanların sayısı 5 olduğuna
göre, toplulukta hiç gazete okumayanların sayısı nedir?

Verilenlerden, N1=125, N2 =
(
5
2

)
12 = 120, N3 =

(
5
3

)
9 = 90, N4 =

(
5
4

)
7 = 35 ve N5 = 5

elde edilir. Böylece, gazete okuyanların toplamı N1−N2 +N3−N4 +N5 = 65 olarak elde
edilir. Sonuç olarak, herhangi bir gazeteyi okuma eğilimi taşımayanların sayısı 35 tir.

Örnek 3. {1, 2, . . . , 100} kümesindeki asal sayıların sayısını bulunuz.

Verilen kümede asal olmayan sayılar 2, 3, 5 veya 7 ile bölünebilen sayılardır. Şimdi, verilen
kümede 2, 3, 5 ve 7 ile bölünebilen sayıların kümelerini sırasıyla A, B, C, D ile gösterelim.
n(A) = [100/2] = 50, n(B) = [100/3] = 33, n(C) = [100/5] = 20 ve n(D) = [100/7] = 14
olduğundan N1 = 117 olur.

N2 nin hesaplanması için kümelerin ikişerli kesişimlerini göz önüne alacağız. Sözgelimi,
A∩B, 2 ve 3 ile bölünebilen yani 6 ile bölünebilen sayıların kümesi olduğundan n(A∩B) =
[100/6] = 16 bulunur. Benzer şekilde, n(A∩C) = [100/10] = 10, n(A∩D) = [100/14] = 7,
n(B ∩ C) = [100/15] = 6, n(B ∩D) = [100/21] = 4, n(C ∩D) = [100/35] = 2, elde edilir
ve N2 = 45 bulunur.

Küme üçlülerin kesişimlerindeki eleman sayıları da benzer şekilde bulunur: n(A ∩ B ∩
C) = [100/30] = 3, n(A ∩ B ∩ D) = [100/42] = 2, n(A ∩ C ∩ D) = [100/70] = 1,
n(B ∩ C ∩D) = [100/105] = 0 ve N3 = 6.

2, 3, 5 ve 7 sayılarının tümü ile bölünebilen en küçük sayı 210 olduğundan A∩B∩C∩D = ∅
203



ve N4 = n(A ∩B ∩ C ∩D) = 0 dır.

Böylece, 2, 3, 5 ve 7 sayılarından en az birisi ile bölünebilen elemanların sayısı

n(A ∪B ∪ C ∪D) = N1 −N2 +N3 −N4 = 78

olur. Bu küme, bileşik sayılar ile birlikte 2, 3, 5 ve 7 yi de içerdiğinden, kümedeki bileşik
sayıların sayısı 74 olur. 1 sayısını da kümeye dahil ettiğimizde asal olmayan sayıların
sayısının 75 olduğu anlaşılır. O halde {1, 2, . . . , 100} kümesinde 25 tane asal sayı bulunur
(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97).

A1, A2, . . . , An kümelerinin A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An birleşimi, bu kümelerin herhangi birisinde
bulunan tüm elemanların kümesidir. Bir E evrensel kümesi belirlendiğinde bu birleşimin
tümleyeni, birleşimde yer almayan elemanlardan oluşur. Bir başka deyişle, kümelerin
herhangi birisinde yer almayan elemanların kümesi

A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An = A1 ∩A2 ∩ · · · ∩An

dir. Evrensel küme sonlu bir küme, diyelim ki n(E) = N0, olduğunda A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ An

ve A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An de sonlu kümelerdir. Öte yandan, bu kümeler ayrık olduğundan,
n(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An) = N0 − n(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An) olur. A1, A2, . . ., An kümelerinin
herhangi birisinde yer almayan elemanların sayısını N ile göstererek

N = N0 − n(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An)

yazabiliriz.

Not. Bir kelime dizisine günlük konuşmalarımızda yüklediğimiz anlam, mantık ve matem-
atik dili ile yüklenenden farklı olabilmektedir. Söz gelimi, A ve B kümelerinin her-
hangi birisinde bulunmayan elemanların kümesi A ∪B = A ∩ B olup, bu küme günlük
konuşmalarımızda genellikle sözkonusu kümelerin hiçbirisinde yer almayan elemanların
kümesi olarak isimlendirilir. Bu kümelerin en az birisinde bulunmayan elemanların kümesi
de (A ∩B) = A∪B dir. Örneğin A, 2 ile bölünebilen pozitif tam sayıların kümesi; B de 3
ile bölünebilen pozitif tam sayıların kümesi olduğunda A ∪B = A ∩B = {1, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 25, 27, · · · } ve (A ∩B) = A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, · · · } olur.
Aynı şekilde A1, A2, . . . , An kümelerinin herhangi birisinde yer almayan elemanların sayısı
olarak tanımladığımız N , günlük konuşma diliyle, söz konusu kümelerin hiçbirisinde yer
almayan elemanların sayısı olmaktadır.

TEOREM. (İçerme-Dışarma Prensibi) Evrensel kümenin eleman sayısı N0 olmak
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üzere, A1, A2, . . . , An kümelerinin herhangi birisinde yer almayan elemanların sayısı

N = N0 − n(A1 ∪A2 ∪ · · · ∪An) = N0 −N1 +N2 −N3 + · · ·+ (−1)nNn

ile verilir.
Örnek 4. a, b, c, d, e kümesindeki harflerin her birisini en az bir kez kullanarak kaç tane
10 harfli kelime yazabiliriz?

a, b, c, d ve e harfini kullanılmaksızın yazılan 10 harfli kelimelerin kümesini, sırasıyla,
A1, A2, A3, A4 ve A5 ile gösterelim. Hesaplamak istediğimiz, bu kümelerin herhangi biri-
sine düşmeyen kelimelerin sayısı, yani N dir.

Göz önünde bulunduracağımız evrensel küme, verilen harfleri kullanarak yazılabilecek tüm
10 harfli kelimeler olup N0 = 510 dur. Harflerin kullanılışındaki simetriden yararlanarak
i = 1, 2, 3, 4, 5 için n(Ai) = 410 olur ve N1 = 5 · 410 elde edilir. i, j = 1, 2, 3, 4, 5 ve
i 6= j olmak üzere seçilen her i, j çifti için Ai ∩ Aj = 310 dur. i, j çifti

(
5
2

)
farklı şekilde

seçilebileceğinden, N2 =
(
5
2

)
· 310 olur. Benzer şekilde N3 =

(
5
3

)
· 210, N4 =

(
5
4

)
· 110 ve

N5 = 0 elde edilir. Sonuç olarak aranan sayı

N = N0 −N1 +N2 −N3 = 510 − 5 · 410 + 10 · 310 − 10 · 210 + 5 = 5.103.000

olarak bulunur

Örnek 5. 8 × 8 satranç tahtasının her birim karesi beyaz veya kırmızıya boyanacaktır.
Her satırda ve her sütunda en az bir kırmızı kare bulunması koşulu ile boyama işinin kaç
farklı şekilde yapılabileceğini bulunuz.
Evrensel küme olarak, her satırında en az bir kırmızı kare bulunan tahtaların kümesi
alınacaktır. Böyle bir tahtanın her satırı 28 − 1 farklı şekilde boyanabileceğinden, her
satırında en az bir kırmızı kare bulunmak üzere tahta, N0 = (28 − 1)8 farklı şekilde
boyanabilir. Bu şekilde boyanmış tahtalar arasında i. sütunu (i = 1, 2, . . . , 8) tamamı ile
beyaz olanların kümesini Bi ile gösterelim. Bi kümesindeki her tahtanın i. karesi beyaz
olacağından geri kalan 7 kareyi 27 − 1 farklı şekilde; tahtanın tümünü de 8(27 − 1)8 farklı
şekilde boyayabiliriz. Bi kümelerinin (i = 1, 2, . . . , 8) herhangi k tanesinin kesişiminde yer
alan bir tahtanın her satırı için 28−k−1 boyama şekli olur. Dolayısı ile bu tür bir tahtanın
tamamı (28−k − 1)8 farklı şekilde boyanabilir ve Nk =

(
8
k

)
(28−k − 1)8 elde edilir. Sonuç

olarak, koşulan şartları sağlayan tahtaların sayısı

8∑
k=0

(−1)k
(

8
k

)
(28−k − 1)8 = 1, 734× 1019
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olarak bulunur.

ÖRTEN FONKSİYONLARIN SAYISI

Eleman sayısı n olanX kümesinden, eleman sayısım olan Y kümesine tanımlı f : X −→ Y

fonksiyonları arasında örten olanların sayısını hesaplayacağız.

Evrensel küme, tüm fonksiyonların kümesi olduğundan, N0 = mn dir. X = {x1, . . . , xn}
ve Y = {y1, . . . , ym} kabul ederek i = 1, 2, . . . ,m için Ai ile, yi ∈ Y nin görüntü kümesinde
yer almadığı fonksiyonların kümesini gösterelim. A1 kümesindeki bir fonksiyon m−1 farklı
değer alabildiği için n(A1) = (m − 1)n olur. Simetriden yararlanarak, her i = 1, 2, . . . ,m
için aynı sonuç bulunacağından, N1 = m(m− 1)n dir.

i, j = 1, 2 . . . ,m ve i 6= j olmak üzere seçilen her i, j çifti için Ai ∩ Aj kümesindeki bir
fonksiyon da m−2 farklı değer alabildiğinden, n(Ai∩Aj) = (m−2)n olur. Öte yandan, i, j
çifti

(
m
2

)
farklı şekilde seçilebilir ve N2 =

(
m
2

)
(m−2)n olur. Benzer şekilde, k = 1, 2, . . . ,m

için Nk =
(
m
k

)
(m− k)n bulunur. İçerme dışarma prensibi kullanılarak

N = N0 −N1 +N2 − · · ·+−1mNm =
m∑

i=0

(−1)i

(
m

i

)
(m− i)n

elde edilir.Bu ifadenin bir başka yazılış biçimi de şöyledir:

N =

∣∣∣∣∣
m∑

i=0

(−1)i

(
m

i

)
in

∣∣∣∣∣ .
ŞAŞKIN DİZİLİŞLERİN SAYISI

{1, 2, . . . , n} kümesinin bir σ1σ2 · · ·σn permütasyonunda her i = 1, 2, . . . , n için σi 6= i ise,
permütasyona bir şaşkın diziliş (İng. derangement) adı verilir ve bu dizilişlerin sayısı Dn

ile gösterilir.

Dn i hesaplamak için Ai kümesini, i tam sayısının (i = 1, 2, . . . , n) orijinal konumunda
olduğu permütasyonların kümesi şeklinde tanımlarsak n(Ai) = (n− 1)! ve N1 = n(n− 1)!
olur. Benzer şekilde k = 1, 2, . . . , n için Nk =

(
n
k

)
(n − k)! = n!

k! dir. N0 = n! olduğu göz
önüne alınarak

Dn = n!
n∑

k=0

(−1)k 1
k!

elde edilir.
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Not. ex =
∞∑

k=0

xt

t!
olduğunu hatırlayarak Dn ≈ n!

e
yazabiliriz. Gerçekten de, Dn =[

n!
e

+
1
2

]
dir.

Örnek 6. Bir işyerine başvuruda bulunan 8 kişiyle iki ayrı konuda mülakat yapılacaktır.
Konuların ikisi için de mülakat süresi her bir aday için bir saattir. Saat 9:00 da başlamak
üzere her adayın hangi saat başında hangi konuda mülakata gireceğine ait tablo kaç farklı
şekilde oluşturulabilir?

Birinci sütunda saat başları; diğer iki sütunda da adayların ismi yazılı olan bir tablo
hazırlamamız gerekiyor. İkinci sütunu herhangi bir şekilde, sözgelimi ABCÇDEFG şek-
linde düzenleyebiliriz. Burada, 9:00 da A, 10:00 da B,...,16:00 da G isimli adayın birinci
konuda mülakata alınacağını anlıyoruz. İkinci konudaki mülakat sırasını belirleyen üçüncü
sütun, ikinci sütun ile çakışma olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Örneğin, CADÇCGEF
gibi bir düzenleme, saat 12:00 da Ç isimli adayın iki konuda da mülakata alınmasını
öngördüğü için geçersizdir. Kısacası, üçüncü sütun, ikinciye nisbetle bir şaşkın diziliş ol-
malıdır. Birinci sütun için 8! ve ikinci sütun için de D8 = 8!

∑8
k=0(−1)k 1

k! farklı düzenleme
yolu bulunduğu için aradığımız sayı D8 = 8!2

∑8
k=0(−1)k 1

k! olur.

TEOREM. (Genelleştirilmiş İçerme-Dışarma Prensibi) A1, A2, . . . , An kümeleri-
nin tam olarak r tanesinde yer alan elemanların sayısı

Sr =
(
r

r

)
Nr −

(
r + 1
r

)
Nr+1 +

(
r + 2
r

)
Nr+2 − · · ·+ (−1)n−r

(
n

r

)
Nn

=
n−r∑
i=0

(−1)
(
r + i

r

)
Nr+i

ile verilir.

Örnek 7. Örnek 2 yi göz önünde bulundurarak hesapladığımız S2 =
(
2
2

)
N2 −

(
3
2

)
N3 +(

4
2

)
N4−

(
5
2

)
N5 = N2−3N3 +6N4−10N5 = 10, tam olarak iki gazete okuyanların sayısıdır.

Benzer şekilde, tam olarak bir gazete okuyanların sayısı S1 = 40; tam olarak dört gazete
okuyanların sayısı da S4 = 10 olarak bulunabilir. Tam olarak üç gazete okuyan herhangi
bir kişinin bulunmadığı (S3 = 0) da aynı yolla gösterilebilir.
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ÇEKMECE PRENSİBİ

İfadesi oldukça yalın ve açık olan çekmece prensibi, geniş bir uygulama sahasına sahiptir.
Bu prensibe, Dirichlet prensibi veya güvercin yuvası prensibi adları da verilir.

Çekmece Cinsinden Tanım.

Elimizde bulunan nesnelerin sayısı, bunları yerleştirmeyi düşündüğümüz çekmecelerin
sayısından daha fazla ise, çekmecelerden en az birisine iki veya daha fazla nesne yer-
leştirmek zorunda kalırız.

Güvercin Yuvası Cinsinden Tanım.

n güvercin m yuvaya dağıldığında n > m ise, en az bir yuvada birden daha fazla sayıda
güvercin bulunur.

Fonksiyonlar Cinsinden Tanım.

X ve Y sonlu kümeler ve |X| > |Y | ise, bu kümeler arasında tanımlı herhangi bir f : X →
Y fonksiyonu 1-1 olamaz yani, f(x1) = f(x2) olacak şekilde en az iki farklı x1, x2 ∈ X

bulunur.

Genelleştirilmiş Çekmece Prensibi.

n nesne m kutuya yerleştirildiğinde, n > km > 0 ise, kutuların en az bir tanesinde k + 1
veya daha fazla nesne bulunur.

Örnek 1. Batman’da yaşayan ve aynı sayıda saç teline sahip en az iki kişi vardır.

Bir insanın başındaki saç tellerinin sayısının en fazla 150.000 olacağı varsayılmaktadır.
Batman’ın nüfusu bu sayıdan fazla olduğu için çekmece prensibini kullanarak istenilen
sonuç elde edilir. Hatta, Batman’ın nüfusunun 472.000 olduğu hesaba katıldığında (DİE,
2009), 472.000 > 3 · 150.000 olduğundan, genelleştirilmiş çekmece prensibini kullanarak
aynı sayıda saç teline sahip en az 4 Batman’lı olduğunu söyleyebiriz.

Örnek 2. 6 kişilik bir toplulukta her çift birbirinden karşılıklı olarak ya nefret et-
mekte ya da hoşlanmaktadır. Bu toplulukta, hepsi diğerlerinden nefret eden ya da hepsi
diğerlerinden hoşlanan 3 kişilik bir grup bulunduğunu gösteriniz.

Topluluktan rasgele bir kişi seçelim ve buna A diyelim. Geri kalan 5 kişi içinden en az 3
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tanesi A hakkında aynı duyguya sahip olacaktır. Bunlara B, C ve D diyelim ve genellik
bozulmadan hepsinin A dan hoşlandığını varsayalım. B, C ve D’nin hepsi birbirinden
nefret ediyorsa, istenileni göstermiş oluruz. Aksi halde, bu üçü arasından, birbirinden
hoşlanan bir çift bulabiliriz ve bu çift, A ile birlikte, birbirinden hoşlanan bir 3-lü grup
oluşturur.

Örnek 3. Bir toplantıya katılan herkes, daha önce gelmiş olanların bir kısmı ile el sıkışıyor.
Toplantı sonunda herkes el sıkışmış olduğu kişilerin sayısını bir kağıda yazıyor. Kağıtta
yazılı olan sayılardan en az ikisinin eşit olduğunu gösteriniz.

Toplantıya n kişinin katıldığını varsayalım. Kağıda yazılmış olan sayılar 0 ile n − 1
arasındaki tam sayılardır. Kağıtta yazılı n tane sayıdan her birisi n farklı değere sahip
olabileceğinden, çekmece prensibini doğrudan doğruya uygulayamayız.

Şimdi şu gözlemi yapalım: herhangi bir kağıtta n− 1 sayısı yazılı ise, herkesle el sıkışmış
en az bir kişi vardır ve bu durumda kimseyle el sıkışmamış birisi olamayacağından hiçbir
kağıtta 0 yazılı değildir. O halde hiçbir kağıtta n − 1 yazılı değilse sayılar 0 ile n − 2
arasındaki n − 1 değere; aksi takdirde 1 ile n − 1 arasındaki n − 1 değere sahip olabilir.
Her iki durumda da çekmece prensibini kullanarak sonuca ulaşırız.

Örnek 4. Kenar uzunluğu 2 olan bir karenin içinde beş nokta nasıl seçilirse seçilsin,
bunların arasında, aralarındaki uzaklık 1,5 tan küçük olan iki nokta bulunur.

Karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren iki doğru parçası ile kare dört küçük kareye
ayrılır. Bu dört kareden en az birisi beş noktadan en az ikisini bulundurmak zorundadır.
Öte yandan, küçük karelerin köşegen uzunluğu

√
2 < 1, 5 olduğundan aynı küçük kareye

düşmüş olan iki noktanın arasındaki uzaklık da 1,5 tan küçük olacaktır.

Örnek 5. {1, 2, . . . , 100} kümesinin bir alt kümesinde, toplamları 82 olan iki elemanın
varlığını garanti edebilmek için bu alt kümede en az kaç eleman olmalıdır?

60 elemanlı A{1, 2, . . . , 40, 41, 82, 83, 84, . . . , 100} kümesinin herhangi iki elemanın toplamı
82 olmadığından, {1, 2, . . . , 100} kümesinin 60 veya daha az eleman içeren bir alt küme-
sinde istenilen özelliğin sağlanacağını garanti edemeyiz.

Şimdi, bu kümenin elemanlarını aşağıdaki şekilde 60 alt kümeye ayıralım:

{1, 81},{2, 80},{3, 79},. . . ,{40, 42},{41},{82},{83},. . . ,{100}.

Kümeden 61 eleman seçildiğinde, yukarıdaki 60 alt kümenin en az bir tanesinden iki eleman
alınmış olması gerekir. İki eleman barındıran tüm alt kümelerin elemanlarının toplamı 82
olduğundan, 61 eleman nasıl seçilmiş olursa olsun aynı kümeden seçilmiş olan ikisinin
toplamı 82 olacaktır.
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Örnek 6. {1, 2, . . . , 200} kümesinden 101 eleman nasıl seçilmiş olursa olsun, seçilen sayılar
arasında birisi, diğerinin bir tam sayı katı olan bir çift bulunabileceğini gösteriniz.

Verilen kümeyi 100 alt kümeye parçalayalım. Şöyle ki, her alt küme, bir tek tam sayı ile
bu sayıyı 2 nin kuvvetleri ile çarparak elde ettiğimiz sayılardan oluşsun.

{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}, {3, 6, 12, 24, 48, 96, 192},
{5, 10, 20, 40, 80, 160}, {7, 14, 28, 56, 112}, · · · , {197}, {199},

Seçilen 101 elemandan en az ikisinin aynı alt kümeden seçilmiş olması kaçınılmazdır. Öte
yandan, aynı alt kümeden gelen iki tam sayıdan küçük olanı, diğerini bölecektir.

Örnek 7. Düzlemin her noktası 7 renkten birisiyle boyanmıştır. Boyama işlemi nasıl
yapılmış olursa olsun, dört köşesi de aynı renkle boyanmış bir dikdörtgen bulunabileceğini
gösteriniz.

Düzlemde birbirine paralel çizdiğimiz gelişi güzel 8 farklı doğrunun oluşturduğu kümeyi
A ile; bu doğrulara dik olacak biçimde keyfi olarak çizdiğimiz 78 + 1 farklı doğrunun
oluşturduğu kümeyi de B ile gösterelim. B kümesine ait bir doğruyu, A kümesine ait
doğrular 8 noktada keser. Bu 8 nokta 78 farklı biçimde boyanabilir. O halde, B kümesinde,
A kümesinin doğruları ile kesişme noktaları tıpatıp aynı şekilde boyanmış olan l1 ve l2
doğruları vardır. Öte yandan l1 üzerindeki 8 kesişme noktasından en az ikisi aynı renkle
boyanmıştır. Böylece, tüm köşeleri aynı renkte olan bir dikdörtgen elde edilmiş olur.

Örnek 8. Bir hastaya her gün en az bir kez olmak üzere 30 gün boyunca toplam 45
kez iğne yapılıyor. Toplam olarak tam 14 kez iğne yapılmış olan bir ardışık günler grubu
bulunabileceğini gösteriniz.v Hastaya i inci gün (i = 1, . . . , 30 ) yapılan iğne sayısını ai

ile ve ilk i gün içinde yapılan toplam iğne sayısını bi ile gösterelim (b1 = a1 + . . . , ai ).
b1, b2, . . . , b30 ve b1+14, b2+14, . . . , b30+14 dizilerinde bulunan toplam 60 terim, değerlerini
{1, 2, . . . , 59} kümesinden alır (1 ≤ b1 ve b30 + 14 ≤ 45 + 14 = 59 ). O halde bu dizilerde
yer alan terimlerden en az ikisi eşittir.

Öte yandan, b1, b2, . . . , b30 dizisi mutlak artan bir dizi olduğundan tüm terimleri bir-
birinden farklıdır. Aynı şekilde, b1 + 14, b2 + 14, . . . , b30 + 14 dizisi de mutlak artan ve
terimleri birbirinden farklı bir dizidir. O halde, bu dizilerde yer alan ve eşit olan iki
terimden birisi ilk dizide diğeri ikinci dizide yer alır. Yani, bi = bj + 14 olacak şekilde
(0 ≤ j < i ≤ 30 ) iki terim bulabiliriz. Bu durumda bi − bj = aj+1 + · · ·+ ai = 14 olur.

Örnek 9. Her n tam sayısı için, n terimden oluşan herhangi bir tam sayılar dizisinde,
ardışık terimlerden oluşan ve toplamları n ile bölünebilen bir alt dizi bulunabileceğini
gösteriniz.
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Dizinin terimlerini a1, a2, . . . , an ve ilk k terimin toplamını da bk ile gösterelim. Herhangi
bir k ∈ {1, . . . , n} için bk ≡ 0 ( mod n) ise, tanım gereği a1 + · · · + ak ≡ 0 ( mod n)
olur ve istenilen özellik gösterilmiş olur. Her k ∈ {1, . . . n} için bk ≡/ 0 ( mod n) olması
durumunda, bk sayıları n moduna göre n − 1 eşdeğerlik sınıfına dağılacağından en az iki
tanesi denk olacaktır. i > j olmak üzere bi ≡ bj ( mod n) olduğunu kabul edersek
bi − bj = ai + ai−1 + · · ·+ aj+1 ≡ 0 ( mod n) olur.

Örnek 10. 8 × 8 satranç tahtasına 17 kalenin her türlü yerleştirilişinde birbirini tehdit
etmeyen en az 3 kale bulunur.

Toplam 8 sütun ve 17 kale bulunduğundan, kalelerin en az üçünü barındıran bir sütun
bulabiliriz. Bu özelliğe sahip bir sütunu seçip buna A sütunu diyelim. Ayırdığımız sütunda
en fazla 8 kale bulunacağından, geriye kalan 7 sütunda en az 9 kale yer almalıdır. O halde
bu sütunların en az bir tanesinde iki veya daha fazla kale bulunur. Böyle bir sütun seçip
bunu B sütunu olarak adlandıralım. A ve B sütunlarını ayırdığımızda geriye 6 sütun ve
en az bir kale kalır. Bu altı sütun arasından, üzerinde kale olan bir sütunu alıp bunun
üzerindeki kalelerden birisini K1 diye işaretleyelim. B sütunundaki iki kaleden en az birisi
işaretli kareyi tehdit etmez, bu kaleye K2 diyelim. A sütunundaki üç kaleden de en az
birisi K1 ve K2 yi tehdit etmez.

Örnek 11. Katsayıları birer tam sayı olan bir f(x) polinomu veriliyor. Üç farklı x1, x2, x3

tam sayısı için f(x1) = f(x2) = f(x3) = 2 ise, f(a) = 3 olacak şekilde bir a tam sayısı
bulunamaz.

Verilen polinom f(x) = cnx
n +cn−1x

n−1 + · · ·+c1x+c0 olsun. f(p)−f(q) = cn(pn−qn)+
· · ·+ c1(p− q) ve her k pozitif tam sayısı için p− q|pk − qk olduğundan (p− q)|f(p)− f(q)
elde edilir. Bir a tam sayısı için f(a) = 3 ise,

a− x1|f(a)− f(x1) = 1

a− x2|f(a)− f(x2) = 1

a− x3|f(a)− f(x3) = 1

yazabiliriz. 1 in sadece iki tane böleni olduğundan (1 ve -1), a− x1, a− x2 ve a− x3 tam
sayılarının hepsi birbirinden farklı olamaz. Bu durumda x1, x2 ve x3 tam sayılarından en
az ikisinin eşit olduğu çelişkisi doğar.

Örnek 12. Bir çemberin üzerindeki her nokta kırmızı veya maviye boyanmıştır. Boyama
işleminin nasıl yapıldığından bağımsız olarak, iki renkli bu çemberi çevrel çember kabul
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eden ve tüm köşeleri aynı renkte olan ikizkenar bir üçgen bulunabilir.

Köşeleri çember üzerinde olacak şekilde bir düzgün beşgen çizelim. Bu beşgenin aynı
renkte olan en az üç köşesi bulunur ve bu köşeleri birleştiren doğrular çizildiğinde, ikizkenar
bir üçgenin elde edilir.

Örnek 13. 2009 tam sayısının, son üç basamağı 001 olan bir kuvveti bulunur.

Herhangi bir tam sayı 1000 ile bölündüğünde kalan, 999 dan büyük olmayacağından, 1001
elemanı bulunan {20091, 20092, . . . , 20091001} kümesinde bulunan sayılardan en az ik-
isi 1000 ile bölündüğünde aynı kalanı verir. Bu sayıları 2009a ve 2009b ile gösterirsek,
a > b kabul ederek, 2009a − 2009b = 2009b(2009a−b − 1) ≡ 0( mod 1000) yazabiliriz.
Buradan, 1000|2009b(2009a−b − 1) elde edilir. 2009 ve 1000 tamsayılarının ortak böleni
bulunmadığından 10000|(2009a−b − 1) olmalıdır. O halde 2009a−b ≡ 1( mod 1000) olur
ki, bu da 2009a−b nin son üç basamağının 001 olmasını ifade eder. (Not. 200950 nin son
üç basamağı 001 dir.)

Örnek 14. Sadece 1 sayısını kullanarak yazılan tam sayıların en az bir tanesi 1453 ile
bölünür.

1453 ile bölündüğünde A = {1, 11, 111, . . . , 11 · · · 1︸ ︷︷ ︸
1454 tane

} kümesindeki tam sayılardan en az

ikisi aynı kalanı verir ve bu sayıların farkı olan tamsayı 1453 ile bölünür. Öte yandan,
A kümesindeki elemanların farkı 11 · · · 1︸ ︷︷ ︸

k

0 · · · 0︸ ︷︷ ︸
t

şeklindedir. O halde, 1453| 11 · · · 1︸ ︷︷ ︸
k

·10t

yazar ve 10 tam sayısının hiçbir kuvvetinin 1453 ile bölünmediğini göz önüne alırsak,
1453| 11 · · · 1︸ ︷︷ ︸

k

elde ederiz. (Not. Tüm basamakları 1 olan ve 1453 ile bölünebilen en küçük

sayı 726 basamaklıdır.)
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SAYMA MODELLERİ

FONKSİYONLARIN SAYISI

Önceki bölümlerde, sonlu iki küme arasında tanımlı tüm fonksiyonların, 1-1 fonksiyonların
ve örten fonksiyonların sayıları hesaplanmıştı. n elemanlı X ve m elemanlı Y kümeleri
verildiğinde, belirli şartları sağlayan f : X −→ Y fonksiyonlarının sayılarını aşağıda lis-
teliyoruz:

Tüm fonksiyonların sayısı mn

n ≤ m için 1-1 fonksiyonların sayısı P (m,n)

n ≥ m için örten fonksiyonların sayısı
m∑

i=0

(−1)i

(
m

i

)
(m− i)n

n = m için 1-1 ve örten fonksiyoların sayısı n!

Örnek 1. Bir öğretmen 25 kişilik bir sınıfta her öğrenciye 5 proje konusundan birisini
ödev olarak verecektir. Soruların tüm öğrencilere dağıtımını, öğrenciler kümesinden proje
konuları kümesine bir fonksiyon olarak düşünerek, soruların 525 farklı şekilde dağıtılabile-
ceği görülür.

0/1 DİZİLERİ

Belirli koşulları sağlayan ve her terimi 0 veya 1 olan diziler bir çok problemde model olarak
kulanılabilir. Bu bölümde p tane 1 ve q tane 0 sembolü ile oluşturulan dizileri ele alacağız.

0/1 dizilerinin sayısı.

Tekrarlı permütasyonlara bir örnek olarak 0/1 dizilerinin sayısı
(
p+q

p

)
olarak daha önce

hesaplanmıştı.

Örnek 2. Aşağıdaki şekilde q × p boyutlarında bir ızgara yer almaktadır. Sol alt (A)
köşesinden, sağ üst (B) köşesine, her kesişim noktasından sonra ya sağa ya da yukarıya
yönelerek ulaşan yolların sayısını bulalım.

Tarif edilen şekildeki bir yolu, kesişim noktasından sağa doğru atılan her adımı 1, yukarı
doğru atılan her adımı da 0 ile temsil ederek bir 0/1 dizisi ile gösterebiliriz. Örneğin,
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şekilde yer alan yolu 01101110010111011 dizisi ile temsil edebiliriz. Sonuç olarak, her yol,
p tane 1 ve q tane sıfırdan oluşan bir 0/1 dizisine karşı geldiğinden, yolların sayısı

(
p+q

p

)
olur.

Herhangi iki 1 arasında en az bir 0 olan diziler.

q ≥ p−1 olduğunu kabul ederek, herhangi iki 1 sembolü arasında en az bir tane 0 bulunması
şartını garanti etmek için iki adımlı bir işlem tanımlayabiliriz. İlk adımda q tane 0 bir
sıraya dizilerek 1 lerin yerleştirilebileceği q+ 1 konum tanımlanır: ardışık 0 lar arasındaki
konumlar (toplam q − 1 konum) ve uçlardaki 0 ların yanlarındaki boşluklar (2 konum).
Bu konumlardan her biriine en fazla bir tane 1 yerleştirilebileceğinden, bu q + 1 konum
arasından 1 ler için p konum belirlenmesi yeterli olacaktır. Bu durumda, koşulan şartı
sağlayan dizilerin sayısı

(
q+1

p

)
olur.

Şimdi, aynı sonuca bir başka yoldan ulaşacağız. Sembollerin yerleştirileceği p + q konu-
mun soldan sağa doğru dizilmiş olduğunu düşünelim. Soldan başlayarak ilk q + 1 konum
arasından 1 lerin yerleştirileceği p konum seçilir. 1 ler seçilen konumlara yerleştirildikten
sonra en sağdaki 1, p − 1 konum sağa taşınır; sola doğru ilerleyerek, bir sonraki 1, p − 2
konum sağa taşınır ve tüm 1 ler için taşıma uzunluğu her seferinde 1 azaltılarak devam
edilir. Son durumda, herhangi iki 1 arasında en az bir boşluk olması garanti edilmiş olur.
p+ q konuma, herhangi ikisi arasında en az bir boşluk olacak şekilde yayılmış olan 1 ler,
yukarıda tanımlanan işlemlerin tersi uygulanarak q+1 konuma sığacak şekilde toplanırlar.
Böylece, 1 lerin q+1 konumdan p tanesine herhangi bir şekilde yerleştirilmesinin, p+q kon-
uma aralarında en az bir boşluk olacak şekilde yerleştirilmesine denk olduğunu göstermiş
olduğumuzdan, bu tür dizilişlerin sayısını

(
q+1

p

)
olarak elde ederiz.
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Örnek 4. 4 kız, 7 erkek öğrencinin bir sıraya, herhangi iki kız öğrenci yanyana oturmamak
koşulu ile kaç farklı şekilde yerleştirilebileceğini bulunuz.

Kızlar ve erkekler için yerlerin belirlenmesi
(
8
4

)
farklı şekilde yapılabilir. Kızların 4! ve

erkeklerin de 7! farklı şekilde dizilebileceğini hesaba katarak, mümkün yerleştirme yol-
larının sayısını

(
8
4

)
7!4! olarak elde ederiz.

Örnek 5. (Ardışık tamsayılar içermeyen seçimler) {1, 2, . . . , n} kümesinden p tane
tam sayı, herhangi ikisi ardışık olmamak şartı ile kaç farklı şekilde seçilebilir?

Problem, sıralı n konumdan, herhangi ikisi arasında en az bir boşluk bulunması koşulu ile
p konum belirlenmesi problemi ile eşdeğerdir. Toplam konum sayısı p+ q = n olduğu için
q = n− p yazarak, mümkün seçimlerin sayısı

(
n−p+1

p

)
olarak elde edilir.

Herhangi iki 1 arasında en az k tane 0 olan diziler.

Şimdi q ≥ k(p− 1) olduğunu kabul ederek, herhangi iki 1 sembolü arasında en az k tane 0
bulunması şartını sağlayan dizilerin sayısını bulabilmek için bir önceki durumu incelerken
izlediğimiz ikinci yolu takip edeceğiz.

Sembollerin yerleştirileceği p+q konumun soldan sağa doğru dizilmiş olduğunu düşünelim.
Soldan başlayarak ilk q+p−k(p−1) konum arasından 1 lerin yerleştirileceği p konum seçilir.
1 ler seçilen konumlara yerleştirildikten sonra en sağdaki 1, k(p − 1) konum sağa taşınır;
sola doğru ilerleyerek, bir sonraki 1, k(p− 2) konum sağa taşınır ve tüm 1 ler için taşıma
uzunluğu her seferinde k azaltılarak devam edilir. Son durumda, herhangi iki 1 arasında
en az k boşluk olması garanti edilmiş olur. p+ q konuma, herhangi ikisi arasında en az k
boşluk olacak şekilde yayılmış olan 1 ler, yukarıda tanımlanan işlemlerin tersi uygulanarak
q+p−k(p−1) konuma sığacak şekilde toplanırlar. Böylece, 1 lerin q+p−k(p−1) konumdan
p tanesine herhangi bir şekilde yerleştirilmesinin, p+ q konuma aralarında en az k boşluk
olacak şekilde yerleştirilmesine denk olduğunu göstermiş olduğumuzdan, bu tür dizilişlerin
sayısını

(
q+p−k(p−1)

p

)
olarak elde ederiz.

Örnek 6. {1, 2, . . . , 100} kümesinden 12 tane tam sayı, herhangi ikisi arasında mutlak
değerce en az 5 fark olması koşulu ile kaç ayrı yoldan seçilebilir?

Problem, sıralı 100 konumdan, herhangi ikisi arasında en az k = 4 boşluk bulunması koşulu
ile 12 konum belirlenmesi problemi ile eşdeğerdir. Toplam konum sayısı p + q = 100 ve
p = 12 olduğu için q = 88 alarak, mümkün seçimlerin sayısı

(
100−4(11)

12

)
=
(
56
12

)
) olarak elde

edilir.
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Dyck Dizileri.

Bir 0/1 dizisinin ilk teriminden herhangi bir terimine kadar, 0 ların sayısı asla 1 lerin
sayısını aşmıyorsa, diziye bir Dyck dizisi adı verilir. Örneğin 101010101010, 1110010010,
111000 dizileri birer Dyck dizisidir. Dizinin bu özelliğe sahip olabilmesi için q ≤ p şartının
sağlanması gerekir. Bu kabul ile, Dyck dizilerinin sayısını hesaplamak için Örnek 2. de
tanımlanan ızgara kullanılacaktır. p tane 1 ve q tane 0 dan oluşan bir dizinin, bu ızgara
üzerinde A köşesinden B köşesine giden bir yol temsil ettiğini görmüştük. Bir Dyck dizisine
karşı gelen yola ’iyi yol’ diğer yollara da ’kötü yol’ diyelim. İstediğimiz, iyi yolların sayısını
bulmaktır. A köşesinden başlayan ve eğimi 1 olan d doğrusu, 0 ve 1 lerin denge doğrusudur.
Şöyle ki, bu doğruyla ortak noktası olan bir yol için, kesişme noktasında 0 ve 1 lerin sayısı
eşitlenmiş olur. Bu doğrunun altındaki noktalar 1 lerin daha çok; üzerindeki noktalar ise
0 ların daha çok olduğu terimlere karşı gelir. Aşağıdaki şekilde gösterilen yol için, dizinin
iki kez dengeye ulaştığını ve bu noktalar dışında daima 1 lerin sayısının 0 ların sayısından
büyük olduğunu gözleyebiliyoruz. Şimdi d ye paralel ve sol alt karenin sol üst köşesinden

geçen l doğrusunu göz önüne alalım. Bir dizi bir kez denge noktasına ulaştıktan sonra gelen
ilk terim 0 ise, yol yukarı doğru ilerleyecek ve l doğrusu ile buluşacaktır. Bu durumda l
doğrusu, iyi ve kötü yolların tanımlanması açısından önemli bir rol oynar. Bir yolun kötü
yol olması için gerek ve yeter şart, l ile ortak noktasının bulunmasıdır. Aşağıda l doğrusu
ile iki kez buluşan bir kötü yol örneğine yer verilmiştir.
Kötü bir yolun l ile buluştuğu ilk noktadan önceki kısmının l doğrusuna göre yansıması,
şekilde gösterildiği gibi, A nın l ye göre simetriği olan C noktasından başlayıp B ye ulaşan
bir yoldur.

Öte yandan, C den başlayıp B ye ulaşan her yol l doğrusu ile en az bir kez kesişmek
zorundadır. Böyle bir yolun, l ile ilk ortak noktasından önceki kısmını l doğrusuna göre
yansıtırsak, A dan başlayıp B ye ulaşan bir kötü yol elde ederiz. O halde A dan B ye
giden kötü yolların sayısı, C den B ye giden tüm yolların sayısına eşittir. C ve B, boyutları
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(q − 1) × (p + 1) olan bir ızgaranın köşe noktaları olduğu için C den B ye giden yolların
sayısı

(
p+q
p+1

)
olarak bulunur. A dan B ye giden tüm yolların sayısı da

(
p+q

p

)
olduğundan, iyi

yolların sayısı
(
p+q

p

)
−
(
p+q
p−1

)
olarak elde edilir. Bu ifade sadeleştirildiğinde, Dyck dizilerinin

sayısı şu şekilde verilir:
p− q + 1
p+ 1

(
p+ q

p

)
.

Örnek 7. Sadece bir adet 10 liralık banknotu olan k kişi ile sadece bir adet 20 liralık
banknotu olan m kişi, tanesi 10 liraya satılan biletlerden almak için kuyruğa girmiştir.
Başlangıçta hiç para bulunmayan gişe, üstünü veremeyeceği ilk 20 liralık ile karşılaştığı
anda kapanacaktır. Herkesin bilet alabildiği kuyruklar iyi; diğerleri de kötü olarak nite-
lendiriliyor. k ≥ m olduğunu kabul ederek iyi ve kötü kuyrukların sayısını bulunuz.

Bir kuyruğun iyi olabilmesi için, başlangıçtan itibaren herhangi bir kişiye kadar olan
kısmında 20 liraların sayısı 10 liraların sayısını aşmamalıdır. Bu gözlem ışığında, 10 ve
20 liraların bir iyi kuyruk oluşturmak üzere her diziliş biçimi, k tane 1 ile m tane 0
sembolünden oluşturulan bir Dyck dizisine karşı gelir. O halde, iyi kuyruk tanımlayan
dizilişlerin sayısı k−m+1

k+1

(
k+m

k

)
dir. Diziliş bir kez belirlendikten sonra 10 liraya sahip olan-

lar k!; 20 liraya sahip olanlar da m! farklı biçimde kendilerine tahsis edilen konumlara
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yerleştirilebileceğinden, iyi kuyrukların sayısı k−m+1
k+1

(
k+m

k

)
k!m! yani

k −m+ 1
k + 1

(k +m)!

olarak elde edilir.
Catalan Sayıları.

Eşit sayıda 0 ve 1 içeren Dyck dizilerinin sayısını, yukarıdaki ifadede p = q = n alarak
1

n+1

(
2n
n

)
olarak buluruz. Sayma problemlerinde sıklıkla karşılaşılan ve önemli rol oynayan

bu sayıya Catalan sayısı denir ve Cn ile gösterilir:

Cn =
1

n+ 1

(
2n
n

)
.

Küçük n değerleri için bu sayılar şöyledir: C0 = 1, C1 = 1, C2 = 2, C3 = 5, C4 = 14,
C5 = 42, C6 = 132.

Örnek 8. Bir çember üzerinde 2n nokta bulunmaktadır. Herbirinin uçları bu noktalardan
ikisi olan n tane kirişi, herhangi iki tanesi çemberin üzerinde ve iç bölgesinde kesişmemek
şartıyla kaç farklı şekilde çizebiliriz?

Noktalardan herhangi bir tanesini referans noktası olarak belirleyip, kirişlerin çizlidiğini
düşünelim. Referans noktasından başlayıp saat yönünde ilerleyerek, karşılaştığımız her
nokta için iki olasılık bulunur. Nokta ya ilk defa karşılaştığımız bir kirişe ait başlangıç
noktasıdır (B) ya da daha önce karşılaştığımız bir kirişin son noktasıdır (S).

Noktaları B ve S sembolleri ile gösterdiğimizde, başlangıçtan herhangi bir noktaya kadar
olan kısımda S lerin sayısı B lerin sayısını aşamayacağından, geçerli her diziliş bir Dyck
dizilişi olup B ve S lerin sayısı eşit olduğundan, farklı çizim yollarının sayısı Cn Catalan
sayısıdır.
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Örnek 9. Elimizde n tane top ve 1 den n ye kadar numaralanmış kutular bulunmaktadır.
Kutulardan 1 numaralısı açık; diğerleri kapalıdır. İlk kutuya bir top koyduğumuzda 2. kutu
açılmaktadır. Şimdi, açık bulunan iki kutudan istediğimiz birine bir top daha koyunca 3.
kutu açılacaktır. Böylece devam ederek, herhangi bir anda açık bulunan k kutudan birine
top koyulunca k + 1. kutu açılacaktır. Topları kutulara kaç farklı şekilde dağıtabiliriz?

Her dağıtım için bir 0/1 dizisi tanımlayacağız. Şöyle ki, ilk kutudaki topların sayısı kadar
1 sembolünü takip eden bir 0; ikinci kutudaki top sayısınca 1 ve bir tane 0 ve bu şekilde
devam edip son kutudaki topların sayısı kadar 1 sembolü yazalım. İlk kutuda en az bir top;
ilk iki kutuda toplam en az iki top; ilk üç kutuda toplam en az üç top v.s. bulunacağından,
oluşturulan dizi bir Dyck dizisi olacaktır. 0 ve 1 lerin sayısı eşit olduğundan mümkün
dağıtım yollarının sayısı Cn olarak elde edilir.

DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN SAYISI

Bu bölümde x1 + x2 + · · ·+ xn = r denkleminin negatif olmayan tam sayılar kümesindeki
çözümlerinin sayısını inceleyeceğiz. Bölüm boyunca, denklemin çözümü ifadesinden, aksi
belirtilmedikçe, negatif olmayan tam sayılar kümesindeki çözümü anlaşılacaktır.

Negatif olmayan tam sayı çözümlerin sayısı.

r tane 0 ve n − 1 tane 1 sembolünün herhangi bir şekilde soldan sağa doğru sıralanmış
bir dizisi verilmiş olsun. En soldaki 1 den önceki 0 ların sayısına x1, birinci ve ikinci 1 ler
arasındaki 0 ların sayısına x2 ve bu şekilde devam ederek en sağdaki 1 den sonraki 0 ların
sayısına xn dersek, verilen diziliş, x1 +x2 + · · ·+xn = r denkleminin bir çözümünü temsil
eder. Ters yoldan hareket ettiğimizde ise, x1+x2+ · · ·+xn = r denkleminin her çözümü, r
tane 0 ve n−1 tane 1 sembolünün bir dizilişini verir. Örneğin, x1 +x2 +x3 +x4 +x5 = 13
denkleminin bazı çözümleri ve bunlara karşı gelen dizilişler şöyledir:

dizi x1 x2 x3 x4 x5

00010001001000100 3 3 2 3 2
00010000001100001 3 6 0 4 0
10000100100100000 0 4 2 2 5
01001000000000011 1 2 10 0 0
00000000000001111 13 0 0 0 0
00000000010101010 9 1 1 1 1
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Sonuç olarak, x1 + x2 + · · · + xn = r denkleminin çözümlerinin sayısının
(
n+r−1

r

)
veya

eşdeğer olarak
(
n+r−1

n−1

)
olduğu görülür.

Örnek 7. 7 çocuğa 18 şekerin kaç farklı şekilde dağıtılabileceğini bulalım. Her çocuğa
düşen şeker sayısını x1, x2, . . . , x7 ile gösterdiğimizde, x1 + x2 + · · ·+ x7 = 18 denkleminin
sahip olduğu

(
24
18

)
çözümden her birisi bir dağıtım şekli ifade eder.

Örnek 8. 7 çocuğa 18 şekerin, her çocuk en az bir şeker almak koşulu ile kaç farklı şekilde
dağıtılabileceğini bulalım. Dağıtımdan önce, koşulan şartı garantilemek için her çocuğa
birer şeker verelim. Geri kalan 11 şekerin farklı dağıtım yollarının sayısı, x1+x2+· · ·+x7 =
11 denkleminin çözümlerinin sayısı yani

(
17
11

)
olur.

Pozitif tam sayı olan çözümlerin sayısı.

x1 + x2 + · · · + xn = r denkleminin x1, x2, . . . , xn ≥ 1 koşulları ile çözümlerinin sayısını
bulmak için Örnek 8 dekine benzer bir yol izleyebiliriz. Her i = 1, 2, . . . , n için xi = x′i + 1
dönüşümünü yaparsak (bu dönüşüm, çocuklara birer şeker dağıtmaya karşı gelmektedir)
çözümlerinin sayısı bulunması gereken denklem x′i +1 ≥ 1 koşulları altında (x′1 +1)+(x′2 +
1)+ · · ·+(x′n+1) = r veya eşdeğer olarak, x′i ≥ 0 koşulları altında x′1+x′2+ · · ·+x′n = r−n
olur ki, bunun da çözümlerinin sayısı

(
r−n+n−1

r−n

)
dir. Sonuç olarak, x1 + x2 + · · ·+ xn = r

denkleminin pozitif tam sayılar kümesindeki çözümlerinin sayısı
(

r−1
r−n

)
veya

(
r−1
n−1

)
dir.

Alttan sınırlı çözümlerin sayısı.

Verilen a1, a2, . . . , an tam sayıları için x1 + x2 + · · · + xn = r denkleminin x1 ≥ a1, x2 ≥
a2, . . . , xn ≥ an koşulları ile çözümlerinin sayısını bulmak için bir önceki çözümü genel-
leştirerek her i = 1, 2, . . . , n için xi = x′i + ai dönüşümünü yaparsak, çözümlerinin sayısı
bulunması gereken denklem x′i + ai ≥ ai koşulları altında (x′1 + a1) + (x′2 + a2) + · · · +
(x′n + an) = r veya eşdeğer olarak, x′i ≥ 0 koşulları altında x′1 + x′2 + · · · + x′n = r − a

(a = a1 + a2 + · · ·+ an) olur ki, bunun da çözümlerinin sayısı
(
r−a+n−1

r−a

)
dır.

Üstten sınırlı çözümlerin sayısı.

Verilen a1, a2, . . . , an tam sayıları için x1 + x2 + · · · + xn = r denkleminin x1 ≤ a1, x2 ≤
a2, . . . , xn ≤ an koşulları ile çözümlerinin sayısı için açık ve basit bir ifade yazma imkanımız
bulunmamaktadır. Bu durumda çözüm sayısını bulmak için içerme dışarma prensibi kul-
lanılabilir. Evrensel kümeyi, şartlar göz önünde bulundurmaksızın elde edilen çözümlerin
kümesi olarak kabul edebiliriz. Aranan şartları sağlamayanların sayısını bulabilmek için
Ai (i = 1, 2, . . . , n) kümelerini, x1 + x2 + · · · + xn = r denkleminin xi > ai şartlarını
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sağlayan tam sayı çözümlerinin kümesi olarak tanımlayıp içerme dışarma prensibinden
yararlanarak sonuca ulaşabiliriz.

Örnek 9. 18 şekerin 4 çocuğa, her çocuk en fazla 6 şeker almak koşuluyla, kaç farklı
şekilde dağıtılabileceğini hesaplayalım.
Verilen koşulu göz ardı edersek, dağıtım N0 =

(
21
3

)
= 1330 farklı şekilde yapılabilir.

i = 1, 2, 3, 4 için, i.nci çocuğun 7 veya daha fazla şeker alarak kuralı ihlal ettiği dağıtımların
kümesini Ai ile gösterelim. A1 kümesinde yer alan bir çözüm elde edebilmek için ilk çocuğa
7 şeker verip geri kalan 11 şekeri 4 çocuğa dağıtırız. Bu dağıtım

(
14
3

)
= 364 farklı şekilde

yapılabilir ve diğer çocuklar için de aynı sonuç geçerli olduğundan, N1 = 4
(
14
3

)
= 1456

olur.
A1 ve A2 kümelerindeki ortak çözümleri belirlemek için ilk iki çocuğa 7 şer şeker verip
geri kalan 4 şekeri 4 çocuğa dağıtırız. Bu dağıtım da

(
7
3

)
= 35 farklı yoldan yapılabilir.

Herhangi iki çocuk için de aynı durum geçerli olduğu için ve çocukların ikişer ikişer bir
araya getirilmesi

(
4
2

)
= 6 farklı biçimde olduğundan, N2 = 6 · 35 = 210 elde edilir. İçerme

dışarma prensibini kullanarak, istenen türde çözümlerin sayısını 1330-1456+210=84 olarak
buluruz.

Tekrarlı Nesnelerin Kombinasyonlarının Sayısı

Her birinden istediğimiz sayıda kullanabildiğimiz n çeşit nesne arasından r tanesini saçerek
bir topluluk oluşturmak için her çeşit nesneden kaç tane alacağımıza karar vermek yeter-
lidir. i.inci çeşit nesneden xi tane (i = 1, 2, . . . , n) kullandığımızı kabul edersek, aradığımız
sayının, x1 + x2 + · · ·+ xn = r denkleminin çözümlerinin sayısı olduğu görülür. Böylece,
sınırsız tekrarlı nesnelerin seçilişlerinin sayısı(

n+ r − 1
n− 1

)
olarak elde edilir.

Nesnelerin sınırlı sayıda tekrar etmesi durumunda, problem yukarıdaki denklemin üstten
sınırlı çözümlerinin sayısını bulmaya indirgenir ve içerme-dışarma prensibi yardımı ile
çözümlerin sayısı hesaplanabilir.

x1 + x2 + · · ·+ xn ≤ r eşitsizliğinin çözümlerinin sayısı

x1 + x2 + · · · + xn = t denkleminin t = 0, 1, 2, . . . , r için ayrı ayrı hesaplanan çözüm
sayılarının toplamı, verilen eşitsizliğin çözümlerinin sayısını verir. O halde,

(
n−1
n−1

)
+
(

n
n−1

)
+

· · · +
(
n+r−1

n−1

)
toplamını hesaplamak yeterlidir. Öte yandan, binom katsayıları için ver-
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ilen üst toplama ifadesi bu toplamın
(
n+r

n

)
olduğunu ifade eder. Sonuç olarak, verilen

eşitsizliğin çözümlerinin sayısı
(
n+r

n

)
olur.

Aynı sonucu farklı bir yoldan elde edelim. Verilen eşitsizliği, r veya daha az sayıda şekerin
n çocuğa dağıtımı olarak yorumlayalım. r den daha az sayıda şeker dağıtıldığında, artan
şekerleri alan hayali bir çocuk ilave edersek problem, r şekerin n + 1 çocuğa dağıtılması
problemine dönüşür ve mümkün yolların sayısı derhal

(
n+r

n

)
olarak elde edilir.

NESNELERİN DİZİLMESİ VE SEÇİLMESİ

Verilen n tane nesneden r tanesinin seçilmesi veya bir sıraya dizilmesi için mümkün yol-
ların sayıları önceki bölümlerde hesaplanmıştı. Burada sonuçları toplu olarak bir tablo ile
veriyoruz. Tablo, nesnelerin hepsinin farklı olması; her bir türden belirli sayıda bulunması
ve her bir türden istenildiği kadar bulunması durumlarını içermektedir:

Farklı Nesneler Sınırlı Tekrarlı Sınırsız Tekrarlı
Nesneler Nesneler

a1, a2, · · · , an (a1, . . . , a1)︸ ︷︷ ︸
n1

, . . . , (at, . . . , at)︸ ︷︷ ︸
nt

(a1, . . .)︸ ︷︷ ︸
∞

, . . . , (an, . . .)︸ ︷︷ ︸
∞

(n1 + · · ·+ nt = n)

r tane (r = n) için:

nesnenin
n!

(n− r)!
n!

n1! · · ·nt!
nr

dizilişi (r < n için genel ifade yok.)

r tane x1 ≤ n1, . . . , xt ≤ nt koşulları ile

nesnenin
n!

r!(n− r)!
x1 + . . .+ xt = r

(
n+ r − 1

r

)
seçilişi denkleminin çözümlerinin sayısı

TOPLARIN KUTULARA DAĞITILMASI

Bir çok sayma problemi, elimizdeki topların verilen kutulara kaç farklı şekilde dağıtılabi-
leceğinin hesaplanmasına indirgenebilir. Toplar ve kutuların özdeş ve/veya farklı olması
göz önünde bulundurularak 4 farklı durum ortaya çıkar. Ayrıca her kutunun en az bir top
içermesi şartı da hesaba katıldığında incelenmesi gereken durumların sayısı 8 olur.

Ayırt edilebilir topların ayırt edilebilir kutulara dağıtılması
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Verilen n özdeş toptan her birinin k kutudan hangisine gideceğini belirten bir liste o-
luşturduğumuzu düşünelim. Bu liste, toplar kümesinden, kutular kümesine tanımlanmış
bir fonksiyondan başka bir şey olmayacaktır. O halde, n farklı topun, k farklı kutuya
dağıtılabileceği yolların sayısı kn olur.

Her kutuda en az bir top olması koşulu, tanımlanan fonksiyonun örten olması anlamına

geldiğinden, bu durumdaki farklı yolların sayısı

∣∣∣∣∣
k∑

i=0

(−1)i

(
k

i

)
in

∣∣∣∣∣ olur.

Özdeş topların ayırt edilebilir kutulara dağıtılması

Topların özdeş olması durumunda dağıtımı belirleyen tek şey, her kutuya kaç top koyulmuş
olduğudur. Bir başka ifadeyle n özdeş topun k farklı kutuya dağıtılması, n şekerin k

çocuğa dağıtılması ile eşdeğerdir. Böylece, dağıtım yollarının sayısı x1 + x2 + · · ·+ xk = n

denkleminin negatif olmayan tam sayılar kümesindeki çözümlerinin sayısı yani,
(
n+k−1

k−1

)
dir.

Çocuklara şeker dağıtma problemi olarak düşünüldüğünde, her kutuda en az bir top ol-
ması, her çocuğun en az bir şeker alması koşulu ile denktir. Sonuç olarak, dağıtım yollarının
sayısı x1 + x2 + · · · + xk = n denkleminin pozitif tam sayılar kümesindeki çözümlerinin
sayısı yani,

(
n−1
k−1

)
dir.

Ayırt edilebilir topların özdeş kutulara dağıtılması

Birbirinden farklı n topun k özdeş kutuya paylaştırılması, n elemanlı bir kümenin tüm ele-
manlarının k alt kümeye parçalanışına denktir. (Bir A kümesinin alt kümelere parçalanışı,
verilen kümenin elemanlarını, birleşimleri A kümesi olan ve herhangi ikisinin ortak elemanı
bulunmayan alt kümelere dağıtmak anlamını taşır.) n elemanlı bir X kümesinden, k ele-
manlı bir Y kümesine örten bir f fonksiyonu tanımlandığını düşünelim. Bu fonksiyon
altında her y ∈ Y için, görüntüsü y olan tüm elemanlar X in boş olmayan bir alt
kümesini tanımlayacağından, X kümesi boş olmayan k alt kümeye parçalanmış olur. Bu
parçalanışta her alt küme, Y deki görüntüsü aynı olan elemanlardan oluşmaktadır. Y

kümesinin elemanları kendi aralarında k! şekilde sıralanabildikleri için, her X → Y örten
fonksiyonu, X kümesinin k! tane parçalanışını tanımlar. O halde, n elemanlı bir kümenin
boş olmayan k tane alt kümeye parçalanışlarından her birisi, n elemanlı bir kümeden, k
elemanlı bir kümeye k! tane örten fonksiyonunu tanımlar. Sonuç olarak aradığımız sayı
1
k!

∣∣∣∑k
i=0(−1)i

(
k
i

)
in
∣∣∣ olur.

223



n elemanlı bir kümenin k tane boş olmayan alt kümeye parçalanışlarının sayısı S(n, k) ile
gösterilir ve ikinci tür Stirling sayısı olarak adlandırılır. n ve k nin küçük değerleri için bu
sayılar aşağıdaki tablodaki değerleri alırlar

n k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1
1 0 1
2 0 1 1
3 0 1 3 1
4 0 1 7 6 1
5 0 1 15 25 10 1
6 0 1 31 90 65 15 1
7 0 1 63 301 350 140 21 1
8 0 1 127 966 1701 1050 266 28 1
9 0 1 255 3025 7770 6951 2646 462 36 1

S(n, k), her kutuda en az bir tane top bulunması koşulu ile n farklı topun kutulara kaç
farklı şekilde dağıtılacağını ifade eder. Her kutuya en az bir top koyulması şartı kaldırılırsa,
aranan sayı, kutuların toplardan daha çok olmaması koşulu ile (k ≤ n)

∑k
i=0 S(n, i) olur.

Kutu sayısının topların sayısına eşit olması halinde bu toplama Bell sayısı adı verilir ve
Bn ile gösterilir: Bn =

∑n
i=0 S(n, i). Kutuların toplardan daha fazla olması halinde de

dağıtım sayısı Bn olacaktır. B0 = B1 = 1 ile başlayan Bell sayıları dizisinin ilk terimleri
de şöyledir: 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975,... .

Özdeş topların özdeş kutulara dağıtılması

Kutu sayısını önemsemeden, elimizdeki 5 topun kutulara her dağıtılış yolu, 5 tam sayısının
pozitif sayıların toplamı olarak bir yazılış biçimine karşı gelir. Örneğin, bir kutuya 2;
diğerine 3 top koyulması 3 + 2 ile gösterilebilir. Bir tam sayının, pozitif tam sayıların
toplamı olarak her yazılış biçimine bir parçalanış adı verilir. Örneğin 5 sayısının 7 adet
parçalanışı bulunmaktadır:

5 = 5
= 4 + 1
= 3 + 2
= 3 + 1 + 1
= 2 + 2 + 1
= 2 + 1 + 1 + 1
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Tam sayıların parçalanışlarının sayısını veren açık ve yalın bir ifade bulunmamaktadır. Bu
problem için, bu notların amacını aşmadan verebileceğimiz bir ifadeden mahrumuz.
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İNDİRGEME DİZİLERİ

Bir dizinin tanımlanması, dizininin her bir terimini derhal hesaplayabileceğimiz bir ifade
vasıtası ile olabileceği gibi, dizinin her terimini daha önceki terimlerle ifade eden bir bağıntı
yardımı ile de olabilir. Birinci türde tanımlanan bir dizinin, genel terimi ile verildiği; ikinci
türde ise dizinin bir indirgeme bağıntısı ile verildiği söylenir.

Örnek 1. Her n = 0, 1, . . . için an = n3 − 2n eşitliği ile tanımlanan {an} dizisinin
istediğimiz terimini diğer terimlere ihtiyaç duymadan hesaplayabiliriz. Bu dizinin genel
terimi an = n3 − 2n dir.

Örnek 2. Bir {an} dizisinin terimlerinin her n = 0, 1, . . . için an+2 = nan+1−an eşitliğini
sağladığının söylenmesi bu dizi için bir indirgeme bağıntısı tanımlar. Ancak, bu bağıntı
dizinin belirlenmesi için yeterli değildir. Dizinin ilk iki terimi verildiğinde, (örneğin a0 =
1, a1 = 3) dizi tek türlü belirlenmiş olur.

Bir diziyi tanımlamak için verilen indirgeme bağıntısında yer alan en büyük ve en küçük
indise sahip terimlerin indislerinin farkı, indirgeme bağıntısının derecesi adını alır. Bir
dizinin t. dereceden bir indirgeme bağıntısı ile tek türlü tanımlanabilmesi için ilk t teri-
minin verilmesi yeterlidir. İlk terimlerin farklı seçimleri farklı diziler tanımlayacağından,
aynı indirgeme bağıntısını sağlayan sonsuz sayıda dizi bulunabilir. Bu dizilerden her biri-
sine, indirgeme bağıntısının bir özel çözümü (veya, sadece çözümü); çözüm kümesinin
elemanlarını belirleyen açık ifadeye indirgeme bağıntısının genel çözümü adı verilir.

Örnek 3. Birinci dereceden an = nan−1 bağıntı verilmiş olsun. a0 = k kabul edip dizinin
ilk bir kaç terimini hesaplayalım. a1 = k, a2 = 2k, a3 = 6k, a4 = 24k, a5 = 120k, . . ..
Terimlerin gidişatından, an = kn! olduğu tahmin edilebilir. Bu tahminin doğru olduğu
tümevarım metodu ile kolaylıkla gösterilebilir.

Başlangıç teriminden a0 sonra gelen tüm terimleri n ≥ 1 için an = nan−1 bağıntısını
sağlayan her dizinin genel terimi an = a0n! formunda olacaktır. Bağıntının çözümü olan
tüm dizilerin genel terimlerini, başlangıç terimine bağlı olarak tanımlaması itibarı ile,
an = a0n!, bağıntının genel çözümüdür. Söz gelimi, a0 = 3 alırsak genel terimi an = 3n!
olan {an} = 3, 3, 6, 18, 72, 360, 2160, . . . dizisi, verilen bağıntının bir özel çözümü olur.

Bir dizinin genel terimi ile verilmiş olması, her teriminin derhal hesaplanmasını mümkün
kıldığı için tercih nedenidir. Öte yandan bir çok sayma probleminin çözümü için ihtiyaç
duyulan dizi, doğal bir indirgeme bağıntısına sahip olarak ortaya çıkar. Böyle bir du-
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rumda indirgeme bağıntısının çözülüp, dizinin genel teriminin bulunması gerekir. An-
cak bu oldukça çetin hatta çoğu kez çözümü imkansız bir problemdir. Burada, genel
çözümünün bulunması mümkün olan özel bir indirgeme bağıntısı sınıfı ile ilgileneceğiz.

SABİT KATSAYILI, DOĞRUSAL,

HOMOJEN BAĞINTILAR.

c1, c2, . . . , cn ler gerçel sayılar olmak üzere

an = c1an−1 + c2an−2 + · · ·+ ctan−t (∗)

şeklindeki t. dereceden (ct 6= 0) bir indirgeme bağıntısına, sabit katsayılı doğrusal homojen
indirgeme bağıntısı denir. Bu bağıntının genel çözümünü bulmamıza yardımcı olacak olan

xn − c1x
n−1 − c2x

n−2 − · · · − ct−1x− ct = 0

denklemine (*) bağıntısının karakteristik denklemi adı verilir.

TEOREM 1. Bir sabit katsayılı doğrusal homojen indirgeme bağıntısı an = c1an−1 +
c2an−2 + · · ·+ ctan−t verilmiş olsun.

a) {rn} geometrik dizisinin bir çözüm olabilmesi için gerek ve yeter şart r- nin,
karakteristik denklemin bir çözümü olmasıdır.

b) Bir k tam sayısı için {nkrn} dizisinin bir çözüm olabilmesi için gerek ve yeter şart
r nin, karakteristik denklemin en az k + 1 katlı bir çözümü olmasıdır.

Örnek 4. Sabit katsayılı doğrusal homojen bir indirgeme dizisinin karakteristik denklemi
(x − 2)(x + 3)3 = 0 olarak elde edilmiş ise, {2n}, {(−3)n}, {n(−3)n}, {n2(−3)n} dizileri
birer çözümdür.

Örnek 5. an = 5an−1−6an−2 indirgeme bağıntısının karakteristik denklemi x2−5x+6 = 0
olup kökleri x1 = 2 ve x2 = 3 olarak bulunur. {2n} dizisinin terimlerinin bu bağıntıyı
sağladığını görebiliriz: 5 · 2n−1 − 6 · 2n−2 = 10 · 2n−2 − 6 · 2n−2 = 4 · 2n−2 = 2n. Benzer
şekilde 5 · 3n−1− 6 · 3n−2 = 15 · 3n−2− 6 · 3n−2 = 9 · 3n−2 = 3n ifadesi de {3n} dizisinin bir
çözüm olduğunu göstermektedir.

Herhangi iki {un} ve {vn} dizileri ile herhangi λ ve µ gerçel sayıları için {λun + µvn}
şeklinde tanımlanan diziye {un} ve {vn} nin bir doğrusal kombinasyonu denir. Benzer
şekilde, istediğimiz sayıda dizinin doğrusal kombinasyonlarını tanımlayabiliriz. Sabit kat-
sayılı, doğrusal, homojen bir indirgeme bağıntısının çözümlerinin her doğrusal kombinasy-
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onu da aynı bağıntının bir çözümü olur.

Derecesi t olan bir indirgeme dizisinin karakeristik denkleminin derecesi de t dir. Öte
yandan, t. dereceden her polinomun, katları da hesaba katılarak, tam t tane kökü olduğu
bilinmektedir. O halde karakteristik denklem tam olarak t tane çözüm tanımlar. Bu t

çözümün önemini aşağıdaki teorem göstermektedir:

TEOREM 2. Sabit katsayılı, doğrusal, homojen bir indirgeme bağıntısının her çözümü,
karakteristik denkleminin köklerinden elde edilen çözümlerin bir doğrusal kombinasy-
onudur.

Bu teoremin ışığında, bir sabit katsayılı doğrusal homojen indirgeme bağıntısı ve yeterli
sayıda başlangıç terimi ile tanımlanan bir {an} dizisinin genel terimini bulabiliriz.

Örnek 6. {an} dizisi a0 = 2, a1 = 3 ve n ≥ 2 için an = 5an−1 − 6an−2 bağıntısı ile
tanımlanmıştır. Örnek 5 de bu bağıntının karakteristik denkleminin köklerinden {2n} ve
{3n} çözümleri elde edilmişti. Bu durumda, bağıntının çözümü olan her dizinin genel
teriminin A2n +B3n biçiminde olduğu anlaşılır. Bu ifadedeki A ve B, diziden diziye farklı
değerler alan katsayılardır. {an} dizisi de verilen bağıntının bir özel çözümü olduğundan
her n ≥ 0 tam sayısı için an = A2n + B3n yazıp, başlangıç terimlerini kullanarak A ve
B yi hesaplayabiliriz. n = 0 için a0 = 2 = A + B ve a1 = 3 = 2A + 3B olduğundan iki
bilinmeyenli iki denklem elde edilmiş olur:

A+B = 2
2A+ 3B = 3

.

Bu sistem çözülerek A = 3 ve B = −1 bulunur. Sonuç olarak, {an} dizisininin genel terimi
şöyledir:

an = 3 · 2n − 3n.

Örnek 7. b0 = 1, b1 = 1, b2 = 3 ve n ≥ 3 için bn = 5bn−1 − 8bn−2 + 4bn−3 bağıntısı ile
tanımlanan {bn} dizisinin genel terimini bulalım. Karakteristik denklem x3−5x2+8x−4 =
(x − 1)(x − 2)2 = 0 olup, kökleri x1 = 1, x2 = 2 dir. x1 = 1 den {1n} dizisi elde
edilir. İki katlı kök olan x2 = 2 ise {2n} ve {n2n} dizilerini verir. O halde genel çözüm
an = A+B2n +Cn2n olur. A, B ve C nin hesaplanması için başlangıç şartları göz önüne
alınarak şu denklemler elde edilir:

n = 0 için b0 = 1 ⇒ A+B = 1
n = 1 için b1 = 2 ⇒ A+ 2B + 2C = 1
n = 2 için b2 = 3 ⇒ A+ 4B + 8C = 3

.
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Bu sistem çözülerek A = 3, B = −2, C = 1 bulunur ve {bn} dizisinin genel terimi şu
şekilde elde edilir

bn = 3− 2n+1 + n2n.

Karakteristik denklemin köklerinin karmaşık sayılar olması, genel terimin bulunmasına
engel değildir. Ancak bu durumda işlemler karmaşık sayılar kümesinde yürütüleceğinden,
başlangıç şartlarını kullanarak yazdığımız denklemin çözümleri de bu kümede olacaktır.

Örnek 8. c0 = 2, c1 = 8 ve n ≥ 2 için cn = 2cn−1− 2cn−2 bağıntısıyla tanımlanan dizinin
genel terimini bulmak için önce karakteristik denklemi yazalım: x2 − 2x + 2 = 0. Bu
denklemin kökleri x1 = 1 − i ve x2 = 1 + i olup genel çözüm cn = A(1 − i)n + B(1 + i)n

dir. Başlangıç şartlarından elde edilen

n = 0 için c0 = 2 ⇒ A+B = 2
n = 1 için c1 = 8 ⇒ A(1− i) +B(1 + i) = 8

denklem sisteminin çözümü A = 1 + 3i ve B = 1 − 3i olduğundan {cn} dizisinin genel
terimi

cn = (1 + 3i)(1− i)n + (1− 3i)(1 + i)n

olarak elde edilir.

HOMOJEN OLMAYAN BAĞINTILARIN

HOMOJEN HALE GETİRİLMESİ.

Sabit katsayılı ve doğrusal bir indirgeme bağıntısı c1, c2, . . . , cn ler gerçel sayılar olmak
üzere

an = c1an−1 + c2an−2 + · · ·+ ctan−t + f(n) (∗)

şeklinde olup, burada f negatif olmayan tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı herhangi bir
fonksiyondur. f = 0 olması halinde bağıntının homojen olduğu söylenir ki, bu durumda
genel çözümün nasıl elde edilebileceğini bir önceki bölümde incelemiştik. Çözüm yolunu, f
fonksiyonunun bir polinom olması veya herhangi bir k gerçel sayısı için f(n) = kn formunda
olması durumunda, homojen olmayan bağıntılara da teşmil edebiliriz. Bu genelleştirmenin
temel noktası, verilen indirgeme bağıntısından daha yüksek dereceli ve homojen bir bağıntı
elde edip bilinen yöntemi uygulamaktır. Bu yöntemi aşağıdaki örneklerle açıklayacağız.

Örnek 9. Önceki bölümde gördüğümüz yöntemi, d0 = 1, d1 = 2 ve n ≥ 2 için

dn = dn−1 + 2dn−2 + n2 − 3

228



bağıntısıyla tanımlanan dizinin genel terimini bulmak için kullanamayız. Ancak, bağıntı-
nın derecesini yükseltmeye katlanarak, homojenliği bozan n2− 3 teriminden kurtulmamız
mümkündür. Dizi, verilen bağıntıyı her n ≥ 2 tam sayısı için sağladığından, n yerine n+1
yazabiliriz:

dn+1 = dn + 2dn−1 + (n+ 1)2 − 3.

Bağıntıyı tanımlayan iki ifadenin taraf tarafa farkı alınırsa dn+1−dn = dn+dn−1−2dn−2+
2n+ 1 veya

dn+1 = 2dn + dn−1 − 2dn−2 + 2n+ 1

elde edilir. Bağıntının derecesi 2 den 3 e yükselmiş oldu ancak henüz homojen bir bağıntı
elde edemedik. Aynı işlemleri bir kez daha uygulayabiliriz. Bulunan son bağıntı ile, bu
bağıntıda n yerine n+ 1 yazarak elde ettiğimiz

dn+2 = 2dn+1 + dn − 2dn−1 + 2(n+ 1) + 1

bağıntısının taraf taraf farkı

dn+2 = 3dn+1 − dn − 3dn−1 + 2dn−2 + 2

bağıntısını verir. Bulduğumuz bu son bağıntı da homojen olmadığından aynı işlemleri bir
kez daha tekrarlamamız gerekmektedir. Elde edilen son bağıntı ile, n yerine n+1 yazarak
elde ettiğimiz

dn+3 = 3dn+2 − dn+1 − 3dn + 2dn−1 + 2

bağıntısının taraf tarafa farkından

dn+3 = 4dn+2 − 4dn+1 − 2dn + 5dn−1 − 2dn−2

bağıntısına ulaşırız. Bu bağıntı homojen olduğu için karakteristik denklemi tanımlıdır ve
köklerini bularak genel çözüme, en azından teorik olarak, ulaşabiliriz. Ancak elimizdeki
denklem artık 5. dereceden olup dizinin genel terimine ulaşmak için verilenlerin dışında
üç yeni başlangıç değerine daha ihtiyacımız vardır. Bu değerleri, verilen ilk indirgeme
bağıntısını kullanıp d0 = 1, d1 = 2 değerlerinden yola çıkarak bulabiliriz: d2 = 5, d3 = 15
ve d4 = 38.

Örnek 10. Homojen olmayan

un = un−1 − 3un−2 + 4un−3 + 7n
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bağıntısını homojen hale getirmek için önce n yerine n+ 1 yazarak

un+1 = un − 3un−1 + 4un−2 + 7n+1

elde ederiz. İki bağıntının farkını almak homojen bir bağıntı vermeyecektir. Kurtulmak
istediğimiz terim 7n+1 olup, 7n teriminden 7n+1 i elde etmenin bir yolu n yerine n + 1
yazmak ise bir diğer yolu da 7n yi 7 ile çarpmaktır. Verilen bağıntının her terimi 7 ile
çarpılırsa

7un = 7un−1 − 21un−2 + 28un−3 + 7n+1

bağıntısı elde edilir. Şimdi, içinde 7n+1 terimi bulunan iki bağıntının taraf tarafa farkı
alınarak

un+1 = 8un − 10un−1 + 25un−2 − 28un−3

homojen bağıntısına ulaşılmış olur.

İNDİRGEME DİZİLERİNİN OLUŞTURULMASI.

Birçok sayma probleminde, tanımdan yola çıkarak bir indirgeme dizisine ulaşılır. Bu
bölümde bunun örneklerine yer verilmektedir.

Örnek 11. Fibonacci dizisi Bir yavru tavşan bir ayda erişkin hale gelmekte ve bir çift
erişkin tavşan da her ay bir çift yavru tavşan sahibi olmaktadır. Bir çift yavru tavşanla
başlandığında, 4 sene sonra kaç çift tavşana ulaşılır?

n. aydaki tavşan çifti sayısını Fn ile gösterelim. Başlangıçta sahip olduğumuz bir çift
yavru tavşan bir ay sonra erişkin hale gelecek ve tavşanların sayısı bundan sonra artmaya
başlayacaktır. O halde başlangıç değerlerimiz F0 = F1 = 1 dir.

n. ay sahip olduğumuz erişkin tavşan çiftlerinin sayısını en; yavru tavşan çiftlerinin sayısını
da yn ile gösterelim. Yavru tavşanlar bir ayda erişkin hale geldiği için, bu ay sahip
olduğumuz erişkin tavşanların sayısı, bir ay önce sahip olduğumuz tüm tavşanların sayısına
eşittir (en = Fn−1). Bu ay sahip olduğumuz yavru tavşanların sayısı ise bir ay önceki
erişkin tavşan çiftlerinin sayısına eşittir (yn = en−1). Bir ay önceki erişkin tavşanların
sayısı da iki ay önceki tüm tavşanların sayısına eşit olduğundan (en−1 = Fn−2), bu ay
sahip olduğumuz yavru tavşanların sayısı iki ay önceki tüm tavşanların sayısına eşittir
(yn = Fn−2). O halde, bu ay sahip olduğumuz tüm tavşanların sayısı, bir ay önceki ile iki
ay önce sahip olduğumuz tavşanların sayısına eşittir(Fn = en + yn = Fn−1 + Fn−2).

Tanımlanan problemden tavşanların sayısı için hem bir indirgeme bağıntısı hem de gerekli
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başlangıç koşullarını elde ettik. İndirgeme bağıntısı gereği, her terimi kendisinden önce
gelen son iki terimin toplamına eşit olan bu dizinin ilk bir kaç terimi şöyledir: 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,... . Fn = Fn−1 + Fn−2 bağıntısını sağlayan
ve ilk iki terimi 1 olan bu diziye (standart) Fibonacci dizisi adı verilir ve terimleri Fn ile
gösterilir.

Şimdi Fibonacci dizisinin genel terimini bulalım. Bağıntının karakteristik denlemi

x2 − x− 1 = 0

olup kökleri φ = 1+
√

5
2 ve ψ = 1−

√
5

2 olduğundan, genel çözüm Fn = Aφn + Bψn dir.
Başlangıç değerlerini kullanarak elde ettiğimiz

n = 0 için F0 = 1 ⇒ A+B = 1
n = 1 için F1 = 1 ⇒ Aφ+Bψ = 1

denklem sistemini çözerek A = φ/
√

5 ve b = −ψ/
√

5 elde edilir. O halde Fibonacci
dizisinin n. terimi, yani n. Fibonacci sayısı şöyledir:

Fn =
√

5
5

(1 +
√

5
2

)n+1

−

(
1−

√
5

2

)n+1
 .

Problemde sorulan 4 sene sonraki tavşan nüfusu 7.778.742.049 çift olarak bulunur.

Çözümde tanımladığımız φ = 1+
√

5
2 ≈ 1, 618033... sayısı altın oran olarak bilinen sayıdır.

Matematiğin yanı sıra bir çok sahada ilgi çekici bulunan bu sayının yüzlerce özelliğini
yazmak mümkündür. Kitabın amacından uzaklaşmamak için bunlardan sadece bir kaçına
yer veriyoruz:
- φ sayısına 1 ilave edilirse karesi bulunur,
- φ sayısından 1 çıkarılırsa çarpımsal tersi bulunur,
- Kenar uzunluğu 1 olan düzgün dışbükey beşgenin her bir köşegeninin uzunluğu φ dir.
- φ sayısını kullanarak n. Fibonacci sayısını şu şekilde yazabiliriz:

Fn =
φn+1 − (1− φ)n+1

√
5

.

Örnek 12. Bir çocuk her adımda bir veya iki basamak birden tırmanarak, 50 basamaklı
bir merdivenin tepesine kaç farklı biçimde ulaşır?
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Çocuğun n basamaklı merdiveni çıkma biçimlerinin sayısını vn ile gösterelim. n. basmağa
ulaşan çocuk için iki ayrı durum söz konusudur:
-(n− 1). basamağa (vn−1 çıkma biçiminden birisiyle) ulaşıp son hamlede tek bir basamak
çıkmıştır,
-(n − 2). basamağa (vn−2 çıkma biçiminden birisiyle) ulaşıp son hamlede iki basamak
birden çıkmıştır.
Başka bir durum söz konusu olmadığından vn = vn−1+vn−2 bağıntısı elde edilir. Başlangıç
koşulları v1 = 1 ve v2 = 2 olduğundan vn = Fn olur. Sorunun cevabı F50 dir.

Örnek 13. 1, 2, . . . , n sayılarını, her sayı orijinal konumundan en fazla bir konum uzağa
gitmiş olmak şartı ile kaç farklı biçimde dizebiliriz? Örneğin 2143576 bu koşulu sağlayan;
312547698 ise sağlamayan bir diziliştir (3, orijinal konumundan iki konum uzaktadır).

Koşulu sağlayan dizilişlerin sayısını wn ile gösterelim. w1 = 1 ve w2 = 2 olduğu hemen
görülür. Koşulu sağlayan bir dizilişte son terim ya n− 1 ya da n olmak zorundadır. Son
terim n ise, daha önceki terimleri wn−1 farklı şekilde dizebiliriz. Son terim n − 1 ise
bir önceki terim n olmalıdır ve bu durumda da daha önceki terimler wn−2 farklı biçimde
dizilir. Tüm durumlar bu ikisinden ibaret olduğuna göre wn = wn−1 +wn−2 bağıntısı elde
edilir. Başlangıç koşulları da dikkate alındığında wn = Fn elde edilir.

Örnek 14. Çemberlerin tanımladığı bölge sayısı. Bir çemberin, çizildiği düzlemi
iki bölgeye ayırdığını, iki çember için 4; üç çember için de 8 bölge tanımlandığını biliy-
oruz. Şimdi, aynı düzlemde çizilen ve genel konumdaki (herhangi ikisi iki noktada kesişen;
herhangi üçü aynı noktadan geçmeyen) n tane çemberin tanımladığı bölge sayısını hesap-
layalım.

İşlemlerde kolaylık sağlaması açısından, aranan sayıyı Rn ile göstereceğiz. n çember çizip
Rn bölge oluşturduktan sonra çizeceğimiz (n + 1). çember daha önce çizilmiş olan n

çemberden her birini iki kez keseceğinden, üzerinde 2n tane kesişim noktası oluşur ve
bu noktalar çemberi 2n yaya ayırır. Bu yaylardan her biri daha önce varolan Rn bölgeden
birisini iki parçaya ayırıp yeni bir bölge tanımlar. Böylece, yeni bölgelerin sayısı 2n olarak
bulunmuş olur ve Rn+1 = Rn + 2n bağıntısı elde edilir.
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Homojen olmayan bu bağıntıyı homojen hale getirmek için n yerine n+1 yazarak Rn+2 =
Rn+1 + 2(n + 1) bağıntısı elde edilir. Taraf tarafa fark alınarak Rn+2 = 2Rn+1 − Rn + 2
bulunur. Tekrar n yerine n+ 1 yazıp bulduğumuz Rn+3 = 2Rn+2 −Rn+1 + 2 bağıntısının
bir önceki bağıntı ile taraf tarafa farkını alırsak Rn+3 = 3Rn+2 − 3Rn+1 + Rn homojen
bağıntısına ulaşırız. Bu bağıntının karakteristik denklemi (x−1)3 = 0 olup üç katlı tek bir
kökü vardır: x1 = 1. Böylece genel çözüm Rn = A+Bn+Cn2 olarak bulunur. Başlangıç
şartlarını hesaba katarak istenen sayı elde edilir:

Rn = n2 − n+ 2.

Örnek 15. Bir lokantada her gün üç çeşit tatlıdan birisi hazırlanmaktadır. Aynı tür
tatlının ard arda en fazla iki gün servis edilmesi koşulu ile bir aylık tatlı servisi kaç farklı
şekilde planlanabilir?

n gün için mümkün planlama sayısını tn ile gösterelim. n. gün için iki durum söz konusudur:

- Son iki gün aynı tür tatlı servis edilmiştir. Bu durumu şöyle gerçekleştirebiliriz: ilk n−2
gün, mümkün tn−2 planlamadan biri seçilir ve bu planlamanın son günü yani (n−2). gün
servis edilen tatlının dışındaki iki tatlıdan birisi seçilerek, (n− 1). ve n. günlerde bu tatlı
servis edilir. Kısaca, son iki gün aynı tatlının servis edildiği durumların sayısı 2tn−2 dir.

- Son iki gün farklı türde tatlılar servis edilmiştir. Bu durumu da şöyle gerçekleştirebiliriz:
ilk n − 1 gün, mümkün tn−1 planlamadan biri seçilir ve bu planlamanın son günü yani
(n − 1). gün servis edilen tatlının dışındaki iki tatlıdan birisi seçilerek, n. gün bu tatlı
servis edilir. Kısaca, son iki gün farklı türde tatlıların servis edildiği durumların sayısı
2tn−1 dir.

Olabilecek bütün durumlar yukarıda incelenenlerden ibaret olduğu için tn = 2tn−1 +2tn−2

bağıntısı elde edilir. Başlangıç değerleri t1 = 3 ve t2 = 9 olduğu, problemin tanımından
elde edilebilir. Gerekli işlemler yapılarak tn şu şekilde bulunur:

tn =
√

3
4

[(
1 +

√
3
)n+1

−
(
1−

√
3
)n+1

]
.

30 günlük bir ay için tatlı servisi yaklaşık 14 trilyon farklı şekilde planlanabilir.
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OLASILIK
ÖRNEK UZAY

Bir süreç veya deneyin sonucunda kavranabilen her görünüşe bir örnek noktası; kavran-
abilen bu görünüşlerin bütününden oluşan kümeye de örnek uzayı denir. Örnek uzayın
her alt kümesine bir olay adı verilir.

Örnek 1. Bir paranın atılmasından ibaret bir deneyin sonucunda kavranabilen iki görünüş
olabilir, yazı (Y) veya tura (T). Böylece, bu deneyin örnek uzayı {Y, T} kümesidir.

Örnek 2. Bir toplumdaki kişilerin cinsiyetlerini konu edinen bir deneyin kavranabilen iki
görünüşü (E veya K) olduğundan, örnek uzay {E,K} olur.

Örnek 3. Bir bitki türünün dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan bir deneyde 50 tohum
dikiliyor ve bunlardan kaç tanesinin filizleneceği gözleniyor. Tohumların hepsi kuruyup
kalabileceği gibi, bir kısmı veya tamamı da filizlenebilir. Kavranabilir tüm görünüşleri
ifade eden {0, 1, . . . , 50} kümesi örnek uzayımız olur.

Örnek 4. İlk kez yazı gözükünceye kadar bir parayı atmaktan ibaret bir deneyin örnek
uzayı {1, 2, 3, . . .} kümesidir.

Örnek 5. Mardin’de yaşayan kişilerin kilolarını gözlemleyen bir deneyi göz önüne alalım.
Herhangi bir kimsenin ağırlığının 600 kilogramdan az olacağını kabul ederek, örnek uzay
olarak örneğin (0,600) aralığındaki reel sayılar kümesi alınabilir.

Son iki örnek, örnek uzayın sonsuz bir küme olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, son
örnekten de anlaşılacağı üzere, gözlenmesi imkansız olan görünüşler de örnek uzaya dahil
edilebilir.

OLASILIĞIN AKSİYOMLARI VE TEMEL TEOREMLERİ

Bir S örnek uzayının kuvvet kümesi üzerinde tanımlı bir P fonksiyonuna, aşağıdaki üç
aksiyomu sağlaması durumunda S örnek uzayı üzerinde bir olasılık dağılım fonksiyonu
(veya sadece olasılık fonksiyonu) adı verilir.

A1. Her A ⊂ S olayı için P (A) negatif olmayan bir reel sayıdır.
A2. P (S) = 1 dir.
A3. İkişer ikişer ayrık A1, . . . , At kümeleri için P (A1 ∪ · · · ∪ At) = P (A1) + · · · + P (At)
dir
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TEOREM. Bir S örnek uzayı üzerinde tanımlı bir P olasılık fonksiyonu ve herhangi bir
A ⊂ S olayı verilmiş olsun. Aşağıdaki önermeler daima geçerlidir.
a. 0 ≤ P (A) ≤ 1,
b. P (A) = 1− P (A) dır (A olayının olmama olasılığı 1− P (A) dır),
c. P (∅) = 0.

İmkansız ve kesin olaylar. Bir deney gerçekleştirildiğinde bir A olayı için P (A) = 0
olması, A olayının imkansızlığı; P (A) = 1 olması da A olayının kesinliği anlamını taşır.

Olayların birleşimleri ve kesişimleri. Herhangi iki A ve B olayları için

P (A veya B) = P (A ∪B),

P (A ve B) = P (A ∩B)

ve
P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B)

dir.
Boole Eşitsizliği. Birleşimler için verilen ifadeden aşağıdaki eşitsizlik derhal elde edilir:

P (A ∪B) ≤ P (A) + P (B).

Monotonluk kuralı. A ⊆ B olması durumunda P (A) ≤ P (B) dir.

Ayrık olaylar. Birisi gerçekleştiğinde diğeri gerçekleşemeyen A ve B gibi iki olaya ayrık
olaylar adı verilir ve böyle olaylar için P (A∩B) = 0 olduğundan, P (A∪B) = P (A)+P (B)
dir.

Bir S = {s1, s2, . . . , sn} örnek uzayında P (s1) = P (s2) = · · · = P (sn) = 1/n ise, P ye
düzgün dağılım fonksiyonu adı verilir

Örnek 6. Bir deneyin tanımına bağlı olarak, sonuç için beklentimiz örnek uzaydaki her
nokta için eşit ise, olasılık fonksiyonu olarak düzgün dağılım fonksiyonu seçilir. Örneğin,
her yüzüne 1,2,3,4,5 ve 6 sayılarından birisi yazılmış olan bir küpe sayı küpü adını vere-
lim. Böyle bir küp rastgele atıldığında üst yüzündeki sayının gözlenmesi şeklinde tanımlı
olan deneyin örnek uzayı {1, 2, 3, 4, 5, 6} dır. Deney sonucunun 3 veya 5 olmasını ummak
arasında bir fark gözetemeyeceğimiz için bu örnek uzay üzerindeki olasılık fonksiyonunun
düzgün dağılım fonksiyonu olduğunu kabul edebiliriz.
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Örnek 7. Alelade bir kibrit kutusunun en geniş alana sahip olan iki yüzüne 3, en küçük
alana sahip olan yüzlerine 1; diğer iki yüze de 2 yazalım. Bu kutu rastgele atıldığında 3
gelmesi konusundaki beklentimiz 2 veya 1 gelmesine göre daha kuvvetlidir. Deney sonuçları
arasında fark gözettiğimiz için {1, 2, 3} örnek uzayı üzerinde olasılık fonksiyonu olarak
düzgün dağılım fonksiyonunu kullanmak yerinde bir seçim olmayacaktır. Öte yandan,
deneyin tanımından yola çıkarak P (3) > P (2) > P (1) olduğunu söylemekten daha fazlasını
yapamayız.

Örnek 8. Bir tanesi 1 TL, diğeri 50 kr değerinde iki madeni parayı aynı anda attığımızda
görünen yüzleri önce 1 TL sonra 50 kr için yazarsak, örnek uzay {Y Y, Y T, TY, TT} olur.
Burada, sözgelimi YT, 1 TL nin yazı; 50 kr nin tura geldiğini göstermektedir. Bu örnek
uzayın olasılık dağılımının düzgün olduğu kabul edilebilir.

Örnek 9. Özdeş iki madeni parayı aynı anda attığımızda görünen yüzlerin tanımladığı
örnek uzay {Y Y, Y T, TT} olur. Burada, Y T paralardan birisinin yazı, diğerinin tura
geldiğini göstermektedir. Bu örnek uzay için bir olasılık dağılımı belirlemek için şu gözlemleri
yapabiliriz:
- Paraların ikisinin de yazı veya ikisinin de tura olması eşdeğer olaylar olduğundan P (TT ) =
P (Y Y ) kabul edilebilir.
- Paraların ikisinin de yazı gelmesi için tek bir yol varken, birisinin yazı, diğerinin tura
gelmesi iki farklı yoldan olabilir. Bu durumda, P (Y T ) = 2P (Y Y ) olduğunu kabul edebil-
iriz.
Yaptığımız bu makul kabuller altında P (Y Y )+P (TT )+P (Y T ) = 1 eşitliğinden P (Y Y )+
P (Y Y )+2P (Y Y ) = 1 ve sonuç olarak P (Y Y ) = 1/4 elde ederiz. Böylece, olasılık dağılım
fonksiyonu P (Y Y ) = 1/4, P (Y T ) = 1/2, P (TT ) = 1/4 olarak belirlenmiş olur.

Örnek 10. Ateş ile Güneş 1 ile 5 arasında rastgele birer tam sayı seçerler. Seçtikleri
sayıların toplamının bir tek tam sayı olması olasılığını hesaplayalım. Örnek uzayımızı
{(1, 1), (1, 2), . . . , (5, 5)} kümesi ve bunun üzerindeki olasılık dağılımını düzgün kabul ede-
biliriz. Kümede yer alan 25 sayı çiftinden 12 tanesinin bir bileşeni tek, diğer bileşeni çift
tam sayıdır. Böylece, aradığımız olasılık 12/25 olarak elde edilir.

BERNOULLI DENEYİ VE BİNOM DAĞILIMI

Örnek uzayı S olan bir deney gerçekleştirildiğinde olasılığı p olan birA olayının gözlenmesine
Bernoulli deneyi adı verilir. Bir Bernoulli olayı n kez tekrarlandığında A olayının gözlenme
sayısı olarak tanımlanan olayın örnek uzayı {0, 1, . . . , n} olur. Bu örnek uzayı üzerinde
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aşağıdaki şekilde tanımlı olan olasılık dağılım fonksiyonuna binom dağılım fonksiyonu adı
verilir. A olayının gözlenme sayısı x olmak üzere herhangi bir k ∈ {0, 1, . . . , n} için

P (x = k) =
(
n

k

)
pk(1− p)n−k

dir.

Örnek 11. Bir sayı küüpü 5 kez atıldığında tam üç kez 4 gelmesi olasılığını hesaplayalım.
Küp bir kez atıldığında 4 gelme olasılığı p = 1/6 deney sayısı n = 5 ve k = 3 olduğundan

P (x = 3) =
(

5
3

)
(1/6)3(5/6)2 =

250
66

= 0, 0053 . . . olur.

Örnek 12. Bir oyuncu her atışında 2/3 olasılıkla isabet kaydetmektedir. Bu oyuncu 10
atış yaptığında, atışlarının yarısından fazlasında isabet kaydetme olasılığını hesaplayınız.

Oyuncunun 10 atışta kaydettiği isabet sayısını k ile gösterirsek, hesaplamak istediğimiz
olasılık

P (k > 5) = P (k = 6) + P (k = 7) + P (k = 8) + P (k = 9) + P (k = 10)

olur.
P (k = 6) =

(
10
6

) (
2
3

)6 (1
3

)4 = 210 26

310

P (k = 7) =
(
10
7

) (
2
3

)7 (1
3

)3 = 120 27

310

P (k = 8) =
(
10
8

) (
2
3

)8 (1
3

)2 = 45 28

310

P (k = 9) =
(
10
9

) (
2
3

)9 (1
3

)1 = 10 29

310

P (k = 10) =
(
10
10

) (
2
3

)10 (1
3

)0 = 210

310

.

Sonuç olarak P (k > 5) = 0, 787 . . . elde edilir.

Örnek 13. Bir fabrikada üretilen ampüllerin bozuk olma olasılığı 0,001 dir. Dörtlük
paketler halinde piyasaya sürülen ampüllerin bir kutusunda en fazla bir tane bozuk ampul
bulunma olasılığını hesaplayınız.

Dört ampulün de sağlam olma olasılığı
(
4
0

)
(0, 001)0 · (0, 999)4 = 0, 996006 ve tam bir tane

ampulün bozuk olması olasılığı
(
4
1

)
0, 0011 · 0, 9993 = 0, 000998 olduğundan, en fazla bir

ampulün bozuk olma olasılığı 0,996994 olur.

Örnek 14. Emirali, Defne ve Salih, 5 kitabı paylaşmak için kura çekmeye karar verirler.
Bir torbaya isimlerinin yazılı olduğu üç kağıt atılır ve torbadan rastgele bir çekimle ilk
kitabın sahibi belirlenir. İlk çekimdeki kağıt torbaya tekrar koyularak işlem ikinci ve
sonraki tüm kitaplar için aynı şekilde tekrarlanır.
Tüm kitapların sadece bir kişiye gitmesi olasılığını hesaplayalım. Herhangi bir kitabın
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Salih’e gitmesi olasılığı 1/3 olduğundan, tüm kitapların Salih’te toplanmış olması olasılığı
(1
3)5 olur. Emirali ve Defne için de aynı olasılık değeri geçerli olduğundan, tüm kitapların

ortaklardan birisinde toplanma olasılığı (1
3)4 = 1

81 ≈ 0, 012 olur.
Herhangi bir kitabın Salih’e gitmeme olasılığı 2/3 ve tümünün Salih’e gitmeme olasılığı
(2
3)5 = 32

243 dir. Diğer ortaklar için de aynı olasılık değeri bulunacağından, 32
81 ≈ 0, 395

olasılık değeri ile ortaklardan en az birisi kitap alamamış olur.
Hesaplanan bu değerlerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlar da elde edilebilir:
Tüm kitapların tek ortağa gitme olasılığı: 1

81 .
Tüm kitapların, ikisi de en az birer kitap almak üzere iki ortağa gitme olasılığı: 31

81 .
Her ortağa en az bir kitap gitme olasılığı: 1− 32

81 = 49
81 .

KOŞULLU OLASILIK, BAYES TEOREMİ

Bir sayı küpü atıldığında D olayı, gelen yüzün 4 olması; C olayı da gelen yüzün bir çift
sayı olması olsun. P (D) = 1/6 ve P (C) = 1/2 dir. Sayı küpü atıldığında C olayının
gerçekleştiği biliniyorsa, D olayının olasılığı 1/3; D olayının gerçekleştiği bilindiğinde C
de gerçekleşmiş olacağından C nin olasılığı 1 olur.

Örnek uzayı S olan bir deneyde, B olayının gerçekleştiği biliniyorsa A olayının sahip
olduğu olasılık değeri P (A|B) ile gösterilir ve koşullu olasılık değeri adını alır. Yukarıdaki
örnek için P (D|C) = 1/3 ve P (C|D) = 1 dir. Koşullu olasılık değeri aşağıdaki eşitliği
sağlar:

P (A|B) =
P (A ∩B)
P (B)

.

Örnek 15. Dış görünüşleri aynı olan üç kutudan birisinin içinde iki tane sarı, birisinde
iki tane yeşil ve diğerinde de bir sarı bir yeşil top vardır. Kutulardan birisi rastgele seçilip
içindekilere bakmadan toplardan birisi alınıyor. Alınan top sarı ise, kutudaki diğer topun
da sarı olma olasılığı ne olur?
İki sarı top içeren kutunun seçilmesi olayını A; iki yeşil top içeren kutunun seçilmiş olması
olayını B ve diğer kutunun seçilmiş olması olayını C ile gösterelim. Alınan topun sarı
olması ve yeşil olması olaylarını da sırasıyla, S ve Y ile gösterelim. Aradığımız olasılık,
P (A|S) dir.
A olayı gerçekleştiğinde çekilen topun sarı olması kaçınılmaz olduğundan P (S|A) = 1 olur.
P (A) = 1/3 olduğu göz önünde bulundurularak

P (S|A) =
P (A ∩ S)
P (A)
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eşitliğinden P (A ∩ S) = 1/3 bulunur. P (S) = 1/2 olduğundan,

P (A|S) =
P (A ∩ S)
P (S)

=
1/3
1/2

=
2
3

elde edilir.

Bayes Teoremi Bir deneyin örnek uzayı, ikişer ikişer ayrık B1, B2, . . . , Bn olaylarının
birleşimi ise, herhangi bir A olayının olasılığı şu şekilde verilir:

P (A) = P (A|B1)P (B1) + P (A|B2)P (B2) + · · ·+ P (A|Bn)P (Bn).

Örnek 16. İlk evresinde gözle görülür bir belirtiye sahip olmayan bir hastalığın herhangi
bir kişide bulunması olasılığı 0,001 olarak verilmiştir. Hastalığın teşhis edilebilmesi için
uygulanan bir test, hastalığı taşıyan bir kişiye uygulandığnda 0,98 olasılık değeri ile (+);
hastalığa sahip olmayan kişiye uygulandığında ise 0,04 olasılık değeri ile (+) sonuç ver-
mektedir. Uygulanan testte (+) sonuç alan bir kişinin hastalığa yakalanmış olma olasılğı
nedir?
Herhangi bir kişinin hastalığa yakalanmış olması olayını H ile; herhangi bir kimseye uygu-
landığında testin (+) sonuç vermesi olayını da + ile gösterelim. Hesaplamamız gereken
olasılık P (H|+) dır.
Problemde verilen P (H) = 0, 001 ve P (+|H) = 0, 98 değerleri P (+|H) = P (+∩H)

P (H) eşitliğinde
yerlerine yazıldığında P (+ ∩ H) = 98

105 elde edilir. Bayes teoremini kullanarak P (+) =
P (+|H)P (H) + P (+|H)P (H) = (0, 98)(0, 001) + (0, 04)(0, 999) = 4094

105 bulunur. Sonuç
olarak P (H|+) = P (+∩H)

P (+) = 98
4094 ≈ 0, 024 olur.

BAĞIMSIZ OLAYLAR

Bir S örnek uzayı verilmiş olsun. A olayının olasılığı, B olayının gerçekleştiği bilindiğinde
değişmiyorsa bu olaylara bağımsız olaylar denir. Bir başka ifadeyle,

P (A) = P (A|B)

ise, A ve B olayları bağımsızdır. Öte yandan, P (A|B)P (B) = P (A∩B) olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, A ve B olaylarının bağımsız olması,

P (A ∩B) = P (A)P (B)

239



eşitliğinin sağlanması ile eşdeğerdir. Son elde edilen eşitlik, bağımsızlığın simetrik bir ilişki
olduğunu yani P (A) = P (A|B) olması durumunda P (B) = P (B|A) olacağını gösterir.

Örnek 17. Bir sayı küpü ve bir madeni para aynı anda atılıyor. Sayı küpünün 3 gelmesi
olasılığı 1/6 dır. Paranın yazı geldiği bildirildiğinde, sayı küpünün 3 gelmesi olasılığı
değişmeyeceğinden, bu olaylar bağımsızdır.

Örnek 18. Bir kafeste 30 papağan ve 20 muhabbet kuşu bulunmaktadır. Papağanların 9
tanesi beyaz, 10 tanesi sarı, 11 tanesi yeşildir. Muhabbet kuşlarının da 6 tanesi beyaz, 5
tanesi sarı ve 9 tanesi yeşildir.
Kafesten rastgele alınan bir kuşun papağan olması olayını P, muhabbet kuşu olması olayını
M ile gösterelim. Kuşun rengi ile ilgili olayları da anlaşıldığı biçimiyle B, S ve Y ile
gösterelim.
Problemde verilen olasılık değerlerini bir tablo haline getirmek, işimizi kolaylaştıracaktır,

Kuş Papağan Muhabbet Kuşu Toplam

Beyaz 9 6 15
Sarı 10 5 15
Yeşil 11 9 20

Toplam 30 20 50

Aşağıdaki olasılık değerleri tablodan yazılabilir:

P (P ∩B) = 9/50, P (P ∩ S) = 10/50 ve P (P ∩ Y ) = 11/50

P (P )P (B) = (30/50)(15/50) = 9/50
P (P )P (S) = (30/50)(15/50) = 9/50
P (P )P (Y ) = (30/50)(20/50) = 12/50.

Buradan şu sonuçları elde ederiz:
P (P ∩B) = P (P )P (B): P ve B olayları bağımsızdır,
P (P ∩ S) 6= P (P )P (S): P ve S olayları bağımsız değildir ,
P (P ∩ Y ) 6= P (P )P (Y ): P ve Y olayları bağımsız değildir .

Gerçekten de, kafesten alınan bir kuşun papağan olma olasılığı 3/5 dir. Alınan kuşun beyaz
olduğu bilindiğinde, papağan olması olasılığı yine 9/15=3/5 olur. Öte yandan, kuşun sarı
olduğu bilinirse, papağan olması olasılığı 10/15=2/3 olur. Sonuç olarak, rastgele seçilen
bir kuşun papağan olma olasılığı, kuşun rengi beyaz olduğunda aynı kalmakta fakat sarı
olduğunda değişmektedir.

SONSUZ ELEMANLI ÖRNEK UZAYLAR
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Örnek uzayın sonsuz çoklukta eleman içermesi durumunda olasılık fonksiyonunun ta-
nımlanması için, bu kitabın amaç ve düzeyi dışında kalan yöntem ve kavramların kul-
lanılması gerekir. Ancak, belirli türdeki problemlerin çözümüne yönelik olarak ve sezgisel
bir yaklaşımla bazı tanımlar yapabiliriz. Örnek uzay, geometrik olarak ölçülebilir (boy,
alan veya hacim gibi) bir kavramla temsil edildiğinde, aynı cinsten ölçüyle ifade edilebilen
alt kümeler olayları temsil eder. Bu durumda, olayın ölçüsü, örnek uzayın ölçüsüne oran-
lanarak söz konusu olaya karşı gelen olasılık değeri belirlenir.

Örnek 19. Herhangi bir anda bir saate baktığımızda saniye kolunun 2 ile 3 arasında olma
olasılığını hesaplayalım.
Örnek uzay, saniye kolunun gösterebileceği değerlerin kümesi olan [0,12] aralığıdır. Prob-
lemde tanımlı olay, [2,3] aralığı ile temsil edilir. Olaya karşı gelen kümenin uzunluğu 1;
örnek uzaya karşı gelen kümenin uzunluğu 12 olduğundan, aranan olasılık 1/12 dir.

Örnek 20. Emirali ve Salih, birbirlerinden habersiz olarak aynı gün kütüphaneye git-
meye karar vermişlerdir. Her ikisi de saat 16:00 ile 17:00 arasında herhangi bir anda
kütüphaneye girip 10 dakika kalıp dışarı çıkacaktır. İki arkadaşın kütüphanede karşılaşma
olasılıklarını hesaplayınız.

Emirali ve Salih’in kütüphaneye giriş anlarını, saat 16:00 dan başlamak üzere, dakika
cinsinden, sırası ile x ve y gerçel sayıları ile gösterelim (0 ≤ x, y ≤ 60). Böylece örnek
uzay, Kartezyen koordinat sisteminde {(x, y)|0 ≤ x ≤ 60, 0 ≤ y ≤ 60} karesi olur.

İki arkadaşın kütüphaneye geliş anı, P (x, y) noktası
ile temsil edilebilir ve bu durumda buluşabilmeleri
için |x − y| ≤ 10 olması gerekir. Bu eşitsizliğin
gerçekleşmesi y ≥ x−10 ve y ≤ x+10 eşitsizliklerinin
aynı anda gerçekleşmesi ile eşdeğerdir. Bir başka
deyişle, buluşmanın gerçekleşebilmesi için, P (x, y)
noktasının söz konusu kareninin içinde, y = x − 10
ve y = x + 10 doğruları arasındaki bölgede yer al-
ması gerekir. Bu bölge, şekildeki gölgelendirilerek
gösterilmiştir.

Örnek olaya karşı gelen bölgenin alanı 3600; buluşmanın gerçekleşebildiği bölgenin alanı
da 1100 olduğundan, aradığımız olasılık 11/36 olarak ede edilir.

Örnek 21. Uzunluğu 1 m olan bir çubuk rastgele iki noktasından kırıldığında ortaya
çıkan üç parçanın bir üçgen oluşturma olasılığını hesaplayınız.
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Çubuğun bir ucunu belirleyip kırılma noktalarının bu
uçtan uzaklıklarını x ve y ile gösterdiğimizde (x < y)
örnek uzay, Kartezyen koordinat sisteminde y = x,
x = 0 ve y = 1 doğrularının sınırladığı üçgensel bölge
olur. Çubuğu kırdıktan sonra oluşan parçaların uzun-
lukları x, y− x ve 1− y olup, x+ (y− x) > 1− y, x+
1−y > y−x ve (y−x)+(1−y) > x üçgen eşitsizlikleri
sağlanmalıdır. Bu eşitsizlikleri düzenleyerek y > 1/2,
y < x + 1/2 ve x < 1/2 yazdığımızda, parçaların
üçgen oluşturabilmesi için (x, y) koordinatlı noktanın
y = 1/2, x = 1/2 ve y = x + 1/2 doğruları ile sınırlı
üçgensel bölgenin içinde olması gerektiği anlaşılır.

Çözümün gerçekleştiği bölgenin alanı 1/8 ve örnek uzaya karşı gelen bölgenin alanı da 1/2
olduğundan, aradığımız olasılık 1/4 olarak bulunur.
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ÇİZGELER

TEMEL KAVRAMLAR

Düzlemde verilen p1, p2, . . . , pn noktaları ve uç noktaları, verilen bu noktalar olan eğri
parçalarından oluşan bir şekle çizge adı verilir. Bir çizgede tüm nokta çiftlerinin bir eğri
parçasıyla bağlanmış olması gerekmediği gibi bazı nokta çiftleri arasında birden çok eğri
parçası çizilmiş olabilir veya bir eğri parçasının iki uç noktası da aynı nokta olabilir.
Noktalara çizgenin düğümleri; eğri parçalarına da çizgenin kirişleri denir. Aralarında en
az bir kiriş bulunan iki düğüme komşu düğümler, iki uç noktası aynı olan bir kirişe ilmek;
iki düğümü birleştiren birden fazla kiriş varsa bunlara paralel kirişler adı verilir. Herhangi
iki kirişi paralel olmayan ve ilmeği bulanmayan bir çizgeye basit çizge denir.

Bir çizge, düğümler arasındaki ilişkiyi yansıtan bir şekil olarak düşünülebilir. Bu du-
rumda, bir çizgenin, düğümlerin yerleştirilmesine ve kirişlerin çizilmesine bağlı olarak farklı
biçimlerde çizilebileceği anlaşılır. Sözgelimi aşağıdaki üç şekil, aynı çizgenin farklı biçimde
çizilişlerini göstermektedir.

Bir çizgenin düzlemdeki çiziminde bazı kirişleri kesişebilir. Bu durumda kesişim nokta-
larını düğümlerden ayırt etmeye özen gösterilmelidir. Verilen bir G çizgesindeki düğüm
sayısı genellikle v ile; kiriş sayısı da e ile gösterilir. Bir düğüme bağlı olan kirişlerin o
düğüme bağlı olan uçlarının sayısına, çizgenin anılan düğümdeki yerel derecesi denir. Bir
pi düğümündeki yerel derece d(pi) ile gösterilir. Yerel derecenin 0 olduğu bir düğüme izole
düğüm adı verilir. v tane izole düğümden ibaret olan çizge Ov ile gösterilir ve boş çizge
adını alır.

TEOREM. Düğümler kümesi V = {p1, p2, . . . , pv} olan herhangi bir çizgede, kirişlerin
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sayısı e olmak üzere, aşağıdaki eşitlik sağlanır:

d(p1) + · · ·+ d(pv) = 2e.

Örnek 1. Kalabalık bir davette her katılımcı diğerlerinin bir kısmıyla el sıkışıyor. Davette
el sıkışma sayısı tek olanların sayısının çift olduğunu gösterelim.

Her katılımcıyı bir nokta (düğüm) ile temsil edip, herhangi iki kişi el sıkıştığında bunları
temsil eden noktaları bir eğri parçası (kiriş) ile birleştirdiğimizde bir çizge elde ederiz. Her
düğümdeki yerel derece, düğümün temsil ettiği kişinin el sıkışma sayısına eşit olur. Yerel
derecelerin toplamı bir çift sayı (kirişlerin iki katı) olduğundan, toplamda yer alan tek
sayıların sayısı da çift olmak zorundadır.

Tüm düğümlerdeki yerel dereceler aynı r sayısına eşit olduğunda çizgeye bir r−düzgün
çizge denir. Böyle bir çizgede 2e = vr olacağından v ve r den en az birisinin çift sayı
olması gerektiği görülür. Sözgelimi, her düğümünde üç bağlantı olan 11 düğümlü bir çizge
olamaz.

Örnek 2. 25 şehre sahip bir ülkenin şehirleri arasında karşılıklı uçak seferleri düzenlenecektir.
Her şehrin doğrudan bağlantılı olduğu şehirlerin sayısı 5 olacak şekilde bir düzenleme
yapılamaz.

TAM ÇİZGELER, İKİ-PARÇA ÇİZGELER

Herhangi ikisi komşu olan v düğüme sahip basit çizgeye tam çizge adı verilir ve Kv ile
gösterilir. Bir başka deyişle bir tam çizge, mümkün olan en çok sayıda kirişe sahip olan
basit çizgedir. Bir tanım özelliği olarak, kv çizgesi bir (v−1)−düzgün çizgedir ve kirişlerinin
sayısı v(v−1)/2 dir.ve tanım dan. Aşağıdaki şekilde K1, K2, K3, K4 ve K5 yer almaktadır.

Bazı çizgelerin düğüm kümeleri boş olmayan öyle iki alt kümeye ayrılabilir ki, her bir
parçaya düşen düğümler kendi aralarında komşu olmazlar. Bu özelliğe sahip çizgelere iki-
parça çizgeler adı verilir. İki parçalı bir çizgenin düğüm kümesi n ve m düğüm içeren
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parçalara ayrılmış ve her bir parçadaki düğümler, diğer parçadaki düğümlerin hepsi ile
komşu ise çizgeye iki-parça tam çizge denir ve Kn,m ile gösterilir. Aşağıdaki şekilde
iki-parça çizge örnekleri yer almaktadır. Ortadaki çizge K4,2; en sağdaki de K3,3 dür.
Tanımlarda hemen elde edileceği üzere, Kn,m nin düğüm sayısı v = n +m ve kiriş sayısı
da e = nm dir.

KİRİŞ DİZİLERİ / BAĞLANTILI ÇİZGELER

Bir havayolu işletmesi 7 şehir arasında karşılıklı uçak seferleri düzenlemektedir. Ar-
alarında sefer bulunan şehirler, aşağıdaki şekilde yer alan (sol baştaki) çizge yardımı ile
gösterilmiştir.

Bir firmanın satış temsilcisi d şehrinden yola çıkıp sırası ile e, a, f , e, g, b, f , a şehirlerini
ziyaret ederek gezisini tamamlamıştır. Bu gezi, şekildeki ikinci çizimle temsil edilmiştir.
Bir çizgede bu biçimde tanımlı uç uca sıralı bir kirişler dizisine gezi adı verilir. Yukarıda
tanımlı gezide a ve f şehirleri arasındaki kiriş iki kez kullanılmıştır. Çizgenin her kirişinin
en fazla bir kez kullanıldığı bir geziye yol denir. Şekildeki üçüncü çizim e ve a düğümleri
arasında bir yol örneğini göstermektedir. Çizgenin her düğümünü en fazla bir kez ziyaret
eden (dördüncü çizimde olduğu gibi) bir yola da Hamilton yolu adı verilir.

Bir çizgenin herhangi iki düğümü verildiğinde bu düğümleri birleştiren bir yol bulunabiliy-
orsa çizgeye bağlantılı çizge denir.

TEOREM. Düğüm sayısı v, kiriş sayısı e olan herhangi bir basit G çizgesi verilmiş olsun.
a) G bağlantılı ise v − 1 ≤ G ≤ n(n− 1)/2 dir,
b) G bağlantısız ise e ≤ (n− 1)(n− 2)/2 dir.
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Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan bir yola kapalı yol veya devre denir. Bulmaca dergi-
lerinde zaman zaman yer alan bir problem türü, verilen bir şeklin el kaldırmadan ve bir
çizgiden iki kez geçilmeden çizilip çizilemeyeceğinin belirlenmesidir. Çizgeler cinsinden
ifade edildiğinde, belirlenmesi istenen, çizgenin her kirişini tam bir kez kullanan bit devre
bulunup bulunmadığıdır. Bir çizgede her kirişi tam bir kez kullanan bir devreye Euler
devresi ve böyle bir devre çizilebilecek bir çizgeye de Euler çizgesi adı verilir.

TEOREM. Bağlantılı bir çizgenin Euler çizgesi olabilmesi için gerek ve yeter şart, her
düğümündeki yerel derecenin çift olmasıdır.

TEOREM. Bağlantılı bir çizgede yerel dereceler iki düğümde tek; diğer tüm düğümlerde
çift ise, çizgenin tüm kirişlerini kullanan bir yol bulunabilir.

Örnek 3. Elimizi kaldırmadan, geçtiğimiz çizgi üzerinden ikinci kez geçmeden ve baş-
ladığımız noktaya gelmek koşulu ile aşağıdaki şekillerden sol baştakini çizebileceğimizi,
tüm yerel derecelerin çift olmasından anlayabiliyoruz. Ortadaki şekil, derecesi tek olan
düğümlerden birisinden başlayıp diğerinde bitirmek üzere çizilebilir. Sağ baştaki şekil ise,
dört düğümün yerel derecesi tek olduğu için çizilmesi mümkün değildir.

DÜZLEMSEL ÇİZGELER / EULER FORMÜLÜ

Herhangi iki kirişi kesişmeden çizilen bir çizgeye düzlemsel çizge adı verilir. Bir düzlemsel
çizge, kirişleri kesişmeyecek şekilde çizlidiğinde kirişlerin çevrelediği düzlem parçalarına
çizgenin yüzleri denir. Çizgenin dış bölgesi de bir yüz sayılmak üzere yüzlerin sayısı f ile
gösterilir. k tane kenarla çevrelenmiş bir yüze k−gensel yüz adı verilir. Aşağıdaki çizgede
v = 7, e = 10 ve f = 5 dir. 1 ve 2 numaralı yüzler üçgensel; 3 numaralı yüz dörtgensel; 4
numaralı yüz 2-gensel ve 5 numaralı yüz de 6-genseldir.
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TEOREM. (EULER FORMÜLÜ) Herhangi bir bağlantılı düzlemsel çizge için aşağıdaki
eşitlik sağlanır:

v + f = e+ 2.

Euler formülü düzlem üzerinde olduğu gibi küre yüzeyi üzerinde de geçerlidir. Çok yüzlüler
de küre üzerine çizilen çizgeler olarak düşünülebileceğinden, Euler formülünü sağlarlar.
Örneğin bir küp, 6 yüz; 8 düğüm ve 12 kirişten oluşmuştur ve bunların sayısı Euler
formülünü sağlar. Benzer şekilde, bir dörtyüzlü 6 kiriş, 4 düğüm ve 4 yüzden oluşur
ve bunlar için de Euler formülünün sağlandığı görülür. Aşağıdaki şekilde verilen çizgeler
düzgün dörtyüzlülere karşı gelen düzlemsel çizgelerdir ve hepsi için kiriş, düğüm ve yüz
sayılarının Euler formülünü sağladığı gözlenebilir.

Örnek 4. Bir çember üzerinde 2n tane nokta alıyor ve bu noktaları uç noktaları kabul
eden n tane kiriş çiziliyor. Bu kirişlerin çemberin iç bölgesindeki kesişme noktalarının
sayısı k olup, herhangi üç kirişin aynı noktadan geçmediği bilinmektedir. Bu kirişlerin
çemberi kaç bölgeye ayırdığını bulalım.
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Elimizdeki şekli v = 2n+k düğüm noktasına sahip bir
çizge olarak düşünebiliriz. Çizgenin yerel dereceleri,
2n tane düğümde 3, k tanesinde ise 4 olup yerel dere-
celerin toplamı 6n+4k olduğundan e = 3n+2k elde ed-
eriz. Euler formülünü kullanarak çizgenin yüzlerinin
sayısını f = e−v+2 = 3n+2k−2n−k+2 = n+k+2
olarak buluruz. Elde edilen sayının, çizgenin dışında
kalan yüzü de içerdiği göz önünde bulundurularak,
çemberin iç bölgesinin n+k+1 bölgeye ayrılmış olduğu
bulunur.

Örnek 5. Aşağıdaki süsleme şekli, bir çember üzerindeki 19 noktanın her birisinin saat
yönünde ilerleyerek kendisinden sonra gelen 6. noktayla birleştirilmesiyle elde edilmiştir.
Çember içinde oluşan bölgelerin sayısını belirleyiniz.

Çember içine çizilmiş olan 19 doğru parçasının herhangi üç tanesi aynı noktadan geç-
memektedir. Çember üzerindeki noktaları, herhangi birisinden başlayıp saat yönünde
ilerleyerek 1, 2, 3, ... şeklinde numaralandıralım.

2,3,4,5 ve 6 numaralı noktaları diğer noktalara birleştiren
10 doğru parçasından her birisi 1 ve 7 numaralı noktaları
birleştiren doğru parçasını kesmektedir. Böylece, her doğru
parçası üzerinde 10 tane kesişim noktası bulunduğu anlaşılır.
Buradan, çemberin iç bölgesindeki kesişim noktalarının sayısı
19 × 10/2 = 95 olarak elde edilir. Şimdi, verilen şekli 95 +
19 = 114 düğüm noktasına sahip 4-düzgün bir çizge olarak
düşünebiliriz. Kiriş sayısı 4 × 114/2 = 228 olduğundan, Euler
formülünden f = e − v + 2 = 116 olarak elde edilir. Böylece,
çemberin iç bölgesindeki bölgelerin sayısı 115 olarak bulunmuş
olur.

TEOREM. Herhangi bir basit düzlemsel G çizgesinde e ≤ 3v − 6 dır.

TEOREM. Herhangi bir basit düzlemsel G çizgesinde üçgensel yüz bulunmuyorsa e ≤
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2v − 4 dür.

Örnek 6. K5 çizgesinde v = 5 ve e = 10 dur. e > 9 olduğundan, K5 in düzlemsel olmadığı
anlaşılır.

Örnek 7. Birbirlerine komşu evlerde oturan Emirali, Defne ve Salih’in, su ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri üç kuyu bulunmaktadır. Kuyulardaki su miktarı her zaman yeterli
olmayabildiği için üç komşunun tüm kuyulara ulaşabilmeleri gerekmektedir. Aralarında
anlaşmazlık bulunan bu üç komşudan her birisi, kendi evinden herhangi bir kuyuya giden
yolu diğerlerinin kullanmasına izin vermemektedir. Herhangi iki yol kesişmemek şartı ile
her evden her kuyuya bir yol yapılmasının mümkün olup olmadığını araştıralım. Aşağıdaki
şekil, bir tek bağlantı eksiği ile önerilen bir çözümü göstermektedir.

Evleri ve kuyuları birer düğümle temsil ettiğimizde problem, K3,3 çizgesinin düzlemsel
olup olmadığının incelenmesine indirgenmiş olur. K3,3 çizgesinde herhangi iki kuyu veya
herhangi iki ev bir kirişle bağlanmadığı için üçgensel yüz bulunamaz. Öte yandan, düğüm
sayısı v = 6 ve kiriş sayısı e = 9 olup, üçgensel yüz içermeyen basit düzlemsel bir grafta
sağlanması gereken e ≤ 2v − 4 eşitsizliğinin sağlanmadığı görülür. Sonuç olarak, K3,3

düzlemsel değildir ve problemde istenen şartı sağlayan bir çözüm bulunamayacağı anlaşılır.
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ÖRNEK PROBLEMLER

1) Bir öğretmen 20 problem içeren bir listeden, 10 öğrenciden her birisi için seçim yaparak
ödev verecektir. Öğretmen, seçimini kaç farklı şekilde yapabilir?

Her öğrenciye problemler kümesinin bir alt kümesi düşecektir. Toplam olarak 220 alt küme
ve 10 öğrenci bulunduğuna göre, dağıtım (220)10 = 2200 farklı şekilde gerçekleşebilir.

2) Bir öğretmen 20 problem içeren bir listeden, 10 öğrenciden her birisine 2 soruyu ödev
verecektir. Öğretmen, seçimini kaç farklı şekilde yapabilir?

Oluşturulabilecek problem çiftlerinin sayısı
(
20
2

)
olduğundan, toplam dağıtım yollarının

sayısı
(
20
2

)10
olur.

3) Bir öğretmen 20 problem içeren bir listeden, 10 öğrenciden her birisi için seçim yaparak
ödev verecektir. Öğretmen, her öğrenci için en az bir problem seçmek koşulu ile seçimini
kaç farklı şekilde yapabilir?

Problemler kümesinin boş olmayan alt kümelerinin sayısı 220 − 1 ve öğrenci sayısı da 10
olduğundan, dağıtımın gerçekleştirilebileceği yolların sayısı (220 − 1)10 olur.

4) ’BELLEK’ sözcüğündeki harfler, aynı harf yanyana gelmemek üzere, kaç farklı şekilde
sıralanabilir?

Verilen koşul gözardı edildiğinde 6!
2!2! = 180 = N0 farklı sıralama yapabiliriz. A1 kümesi,

iki E harfinin; A2 de iki L harfinin yan yana geldiği sıralanışların kümeleri olmak üzere
n(A1) = n(A2) = 5!

2 = 60 ve N1 = 120 elde edilir. N2 = A1 ∩ A2 = 4! = 24 olduğundan,
aradığımız sayı 180− 120 + 24 = 84 olur.

5) Alfabenin 29 harfi, içinde ’SAYI’, ’DOĞRU’, ’ŞEKİL’ kelimelerinden hiç birisi okunma-
mak üzere kaç farklı şekilde dizilebilir?

Problemi çözmek için içerme dışarma prensibini kullanacağız. Gerekli hesaplamalar aşağı-
daki gibidir:

Şartları göz önünde bulundurmadan 29 harfi N0 = 29! farklı şekilde dizebiliriz.

’SAYI’ kelimesinin okunduğu dizilişlerin sayısı 26!
’DOĞRU’ kelimesinin okunduğu dizilişlerin sayısı 25!
’ŞEKİL’ kelimesinin okunduğu dizilişlerin sayısı 25!
(N1 = 26! + 25! + 25! = 28 · 25!)

’SAYI’ ve ’DOĞRU’ kelimelerinin okunduğu dizilişlerin sayısı 22!
’SAYI’ ve ’ŞEKİL’ kelimelerinin okunduğu dizilişlerin sayısı 22!
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’ŞEKİL’ ve ’DOĞRU’ kelimelerinin okunduğu dizilişlerin sayısı 21!
(N2 = 22! + 22! + 21! = 45 · 21!)

’SAYI’, ’DOĞRU’ ve ’ŞEKİL’ kelimelerinin okunduğu dizilişlerin sayısı 18!
(N3 = 18!)

Sonuç olarak, verilen kelimelerden herhangi birisinin okunmadığı dizilişlerin sayısı

29!− 28 · 25! + 45 · 21!− 18!

olarak elde edilir.

6) Bütün rakamları değişik, ilk ve son hanelerinin farkı mutlak değerce 2 olan 10 basamaklı
kaç tane pozitif tam sayı vardır?

Mutlak değerce farkı 2 olan tek basamaklı sayı çiftlerinin sayısı 8 dir: (0,2), (1,3), (2,4),
(3,5), (4,6), (5,7), (6,8) ve (7,9). Bunlardan herhangi birini seçip, sayılardan birisini
ilk; diğerini son basamak olmak üzere yazma işlemini 16 farklı şekilde gerçekleştirebiliriz.
Geriye kalan 8 sayı, 8! farklı biçimden biri seçilerek sıralanır. Böylece 16 · 8! farklı diziliş
elde etmiş oluruz.

Göz önüne aldığımız dizilişlerin arasında ilk basamağı 0 olduğu için 9 basamaklı bir sayı
olanların sayısı 8! dir. Bunları da hesaba kattığımızda (yani hesaptan çıkarttığımızda),
aranan sayı 15 · 8! olarak elde edilir.

7) 1 den n ye kadar olan tam sayıları, ilk sırada yer alan sayı dışındaki sayıların her
birisinin sıralamada kendisinden önce gelen sayılardan en az birisiyle olan farkı (mutlak
değerce) 1 olacak şekilde kaç farklı biçimde sıralayabiliriz?

Problemi özel bir halde ele alıp 1 den 9 a kadar olan sayıları belirtilen şekilde dizmeye
çalışalım. İlk yazdığımız sayı 4 olsun. Bundan sonra, 3 yazmadan 2 yazamayız, 2 yaz-
madan 1 yazamayız. Dolayısı ile 3, 2 ve 1 geri kalan kısmıda ancak bu sıra ile gözükebilir.
Aynı şekilde 5,6,7,8 ve 9 sayıları da bu sıralamayı koruyarak yerleştirilebilirler. Örneğin
4 5 6 7 3 8 2 1 9 gibi. İlk önce 4 yazdıktan sonra, bu tür bir sıralama elde etmek için
8 mümkün yer arasından 3, 2 ve 1 sayılarını yazacağımız 3 yer seçmemiz yeterlidir. Bu
işlemi

(
8
3

)
farklı şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu, ilk yazılan sayının 4 olması durumundaki

dizilişlerin sayısıdır. İlk yazılan sayı k olduğunda, geriye kalanlar için mümkün diziliş yol-
larının sayısı da benzer şekilde,

(
8

k−1

)
olarak elde edilir. O halde tüm dizilişlerin sayısı da(

8
0

)
+
(
8
1

)
+
(
8
2

)
+ · · ·+

(
8
8

)
= 28 olur.

Özel durumdaki çözüm kolaylıkla genelleştirilerek problemin cevabı 2n−1 olarak elde edilir.

8) Çok sayıda mavi, beyaz ve sarı top arasından, maviler çift sayıda olmak üzere n topu
kaç farklı şekilde seçebiliriz?
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Mavi toplardan 2k tane seçtiğimizde, geri kalan n−2k topu beyaz ve sarı toplar arasından
xb + xs = n − 2k denkleminin negatif olmayan tam sayı çözümlerinin sayısınca yani,
n−2k+1 farklı şekilde seçebiliriz. Bu durumda aradığımız sayı k = 0, 1, . . . , [n/2] değerleri
için elde edilen çözüm sayılarının toplamına eşittir. Toplamı yazalım:

(n+ 1) + (n− 1) + (n− 3) + · · ·+ (n− 2[n/2]).

Toplamın değeri n bir çift sayı ise
(n+ 2)2

4
; n bir tek sayı olduğunda ise

(n+ 1)(n+ 3)
4

olur.
[Not. n bir tek tam sayı olduğunda (n+1)(n+3)

4 = (n+2)2

4 − 1
4 =

[
(n+2)2

4

]
eşitliğini göz önünde

bulundurarak, çözüm sayısının her n tam sayısı için
[

(n+2)2

4

]
olduğunu söyleyebiliriz.]

9) Aşağıdaki şekilde yatay ve dikey adımlar atarak ’MATEMATİK’ kelimesi kaç farklı
şekilde elde edilebilir?

M

M A M

M A T A M

M A T E T A M

M A T E M E T A M

M A T E M A M E T A M

M A T E M A T A M E T A M

M A T E M A T İ T A M E T A M

M A T E M A T İ K İ T A M E T A M

’MATEMATİK’ yerine ’KİTAMETAM’ kelimesinin kaç farklı şekilde elde edilebileceğini
hesaplamak yeterlidir. Bunun için, en alt satırın tam ortasındaki ’K’ harfinden başla-
malıyız.

Son harfe ulaşana kadar bir harften diğerine geçerken yukarı, sağa veya sola adımlar ata-
biliriz. Ancak, bir kez sağa adım atıldıysa yol boyunca bir daha sola adım atamayız ve
benzer şekilde bir kez sola adım atılınca yol boyunca bir daha sağa adım atılamaz. O
halde her harf için ya hep sağ/yukarı ya da hep sol/yukarı tercihleri ile işlemi tamam-
layabiliriz. sağ/yukarı tercihleri ile hareket ettiğimizde, her harfe geldiğimizde 2 seçenek
olduğundan toplam 28 farklı yol izleyebiliriz. sol/yukarı tercihleri için aynı şekilde, 28

farklı yol izleyabiliriz.

Daima yukarı tercihi ile tanımlı yol iki durumun tek ortak yoludur. O halde tüm yolların
sayısı 2 · 28 − 1 = 511 olur.

10) 2n beyaz, 2n kırmızı ve 2n mavi top, her biri 3n top almak koşuluyla Ateş ile Güneş
arasında kaç farklı şekilde paylaştırılabilir?

Ateş’e verilen beyaz, kırmızı ve mavi topların sayısını sırası ile x1, x2 ve x3 ile gösterirsek,
3n topun Ateş’e verilebileceği farklı yolların sayısı x1 + x2 + x3 = 3n denkleminin 0 ≤
x1, x2, x3 ≤ 2n koşulları altındaki tam sayı çözümlerinin sayısına eşittir. Bu denklemin
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0 ≤ x1, x2, x3 koşulları ile tam sayı çözümlerinin sayısı
(
3n+2

2

)
dir.

Şimdi x1 ≥ 2n+1 olan çözümlerin sayısını bulalım. Bunun için x1 = x′1+2n+1 dönüşümü
yapılırsa 0 ≤ x′1, x2, x3 koşulları altındaki x′1+x2+x3 = n−1 denklemine ulaşırız ki bunun
da çözüm sayısı

(
n+1

2

)
dir. x2 ve x3 için de aynı sonuçlar geçerli olduğundan, Ateş’e 3n

topun
(
3n+2

2

)
− 3
(
n+1

2

)
= 3n2 + 3n + 1 farklı yoldan verilebileceğini buluruz. Topların

Ateş’e verilmesi, Güneş için de yapılan seçimi belirlediği için aranan sayı 3n2 +3n+1 dir.

11) Yuvarlak bir masanın etrafında oturan 12 şövalyeden 5 tanesi, yanyana oturanlardan
ikisi birlikte seçilmemek koşuluyla, kaç farklı şekilde seçilebilir?

Şövalyeleri, herhangi birisinden başlayarak 1,2,3,...,12 diye numaralayalım. Yapılacak
seçim 12 numaralı şövalyeyi içeriyorsa, geri kalan 4 şövalyenin seçilmesi, herhangi ikisi
ardışık olmayacak şekilde 2,...,10 tam sayılarından 4 tanesinin seçilmesine denktir ve bu
seçim de

(
6
4

)
= 15 farklı şekilde yapılabilir.

12 numaralı şövalyenin seçilmemesi durumunda 1,2,3,...,11 tam sayıları arasından her-
hangi ikisi ardışık olmayan 5 tanesini seçmemiz gerekir ve bunu da

(
7
5

)
= 21 farklı şekilde

gerçekleştirebiliriz. O halde belirtilen türde yapılabilecek tüm seçimlerin sayısı 36 dır.

12) Haneleri negatif olmayan tam sayılardan oluşan ve her satırındaki ve her sütunundaki
sayıların toplamı daima verilen bir r tam sayısına eşit olan 3×3 karelerin sayısını bulunuz.

Karenin aşağıdaki şekilde oluşturulduğunu düşünelim:

a b c

d e f

g h i

İlk iki satırdaki elemanlar uygun şekilde yazıldığında, üçüncü satır tek türlü belli olacağın-
dan, dikkatimizi ilk iki satırın oluşturulmasına yoğunlaştırabiliriz.
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İlk satır a + b + c = r denklemini sağlamak üzere,
(
r+2
2

)
farklı şekilde oluşturulabilir.

İkinci satır için mümkün olan yolların sayısı da aynı olduğundan, karenin ilk iki satırı(
r+2
2

)2
farklı yoldan oluşturulabilir. Ancak, bu çözümler arasında a + d > r eşitsizliğini

sağlayanlar da yer alır ki, bu durumda üçüncü satıra negatif sayı yazmak zorunda kalırız
ve bu da problemin şartıyla çelişir. O halde yukarıda bulduğumuz çözüm sayısından,
a + d > r, b + e > r ve c + f > r eşitsizliklerinden en az birisinin sağlandığı çözümlerin
sayısını çıkarmamız gerekir. Öte yandan a+ b+ c+ d+ e+ f = 2r olduğundan, a+ d > r

koşulu, b+c+e+f < r koşulu ile denktir ve bu eşitsizliğin çözüm sayısı
(
r+3
4

)
dür. b+e > r

ve c + f > r eşitsizlikleri de aynı sayıda çözüm tarafından sağlanır. Bu üç eşitsizlikten
herhangi iki tanesi aynı anda geçerli olmadığından, şartları sağlamayan çözümlerin sayısı
3
(
r+3
4

)
olur. Sonuç olarak, istenen şekildeki karelerin sayısı şöyledir:

(
r + 2

2

)2

− 3
(
r + 3

4

)
.

13) Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir 5× 6 ızgaranın sol alt köşesinden (A) harekete
başlayıp her noktada ya sağa ya yukarı ya da aşağıya doğru yönelerek ve her noktadan en
fazla bir kez geçerek, sağ üst köşeye (B) kaç farklı şekilde ulaşılabilir?

A

B

→↓
↑

•

•

•

Tanımlanan şekilde bir yolu tamamlayabilmek için sağa doğru tam olarak 6 tane adım
atılması gerekir. Her sütun için, sağa atılacak bu adımın yerinin belirlenmesi, yolu tamamı
ile belirler. Sütun sayısı 6 ve her sütun için 6 seçimimiz olduğundan, seçilebilecek yolların
sayısı 66 olur.

A

B

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

•

•

A

B

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

↑
↑
↑
↑

↑
↑
↑

↑
↑

↑ ↑
↓

↓
↓ ↓

↓
↓

•

•

14) Bir komitenin 15 üyesi, üzerine istenilen sayıda kilit takılabilen bir kasaya evrak
yerleştirdikten sonra bütün kilitleri kapatırlar. Üyelerden herhangi 8 tanesi bir araya
geldiğinde kasayı açabilmekte ancak herhangi 7 tanesi açamamaktadır. Kasada kaç kilit
takılı olduğunu ve her üyede kaç anahtar bulunduğunu hesaplayınız. (Üyelerde eşit sayıda
anahtar bulunduğu varsayılmaktadır.)
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Komite üyelerinden herhangi 7 tanesinin oluşturduğu bir grubu ele alalım. Bu grup top-
landığında kasayı açamadığında göre, kilitlerden bir tanesinin anahtarı bu gruptaki 7 kişide
de bulunmamaktadır. Öte yandan, bu grup dışındaki her üyede bu kilidin anahtarı olmak
zorundadır yani, her 7 kişilik grubun açamadığı kilit başka herhangi bir 7 kişilik grubun
açamadığı kilitten farklıdır. O halde kapıdaki kilit sayısı, seçilebilecek tüm 7 kişilik gru-
pların sayısına eşit olmalıdır. Bir başka ifadeyle, kilitlerin sayısı

(
15
7

)
= 6435 dir.

Her kilidin anahtarının 8 kopyası olduğundan, toplam anahtar sayısı 8
(
15
7

)
= 51480 ve her

üyeye düşen anahtar sayısı da 8
15

(
15
7

)
=
(
14
7

)
= 3432 dir.

15) 12 öğrenci aynı gün saat 9:00-10:00 arasında iki ayrı dersin sınavına girecektir. Bir
öğrencinin bir dersten sınanması 5 dakika sürdüğüne göre, bir çakışma olmadan sınav
programı kaç farklı şekilde hazırlanabilir?

Öğrencilerin isimleri ilk dersin sınavına girecekleri sırayı göstermek üzere, mümkün 12!
şekilden biriyle listelenebilir. İkinci sınav için hazırlanacak liste, ilk ders için hazırlanan
listeye göre bir şaşkın diziliş olacağından D12 = 12!

∑12
k=0(−1)k 1

k! farklı şekilde düzenlene-
bilir.

Sonuç olarak, sınav programı

12! ·D12 = (12!)2
12∑

k=0

(−1)k 1
k!

farklı şekilde hazırlanabilir.

16) Bir klübün 10 üyesi içeri girerken vestiyere şapkalarını bırakırlar. Üyeler klüpten
çıkarken bir şaşkınlığa düşen vestiyer görevlisi şapkaları eline geldiği gibi iade eder. Her
üyenin kendisine ait olmayan bir şapka almış olması kaç farklı yoldan gerçekleşebilir?

Her üyenin farklı şapka aldığı bir durum, 1,2,...,10 sayılarının bir şaşkın dizilişini tanımla-
yacağından, aranan sayı D10 = 10!

∑10
k=0(−1)k 1

k! olur.

17) n pozitif bir tek tam sayı ve b1b2 . . . bn de {1, 2, . . . , n} nin herhangi bir permütasyonu
olmak üzere, (b1 − 1)(b2 − 2) · · · (bn − n) çarpımının bir çift tam sayı olduğunu gösteriniz.

Çarpanlardan en az bir tanesinin çift olması, çarpımın çift olması için gerekli ve yeterlidir.
Öte yandan, hem {1, 2, . . . , n} hem de {b1, b2, . . . , bn} kümesinde n+1

2 tane tek; n−1
2 tane

çift sayı yer alır. {(1, b1), (3, b3), (5, b5), . . . , (n, bn)} kümesinde yer alan n+1
2 çiftten en az

birisinin ikinci bileşeni, diyelim ki bk, bir tek sayı olmak zorundadır. Bu durumda bk − k

bir çift tam sayı olur ve sonuç olarak, verilen çarpım da bir çift tam sayı olmak zorundadır.

18) 45 öğrenci 8 seçmeli derse kayıt yaptırmıştır. Her öğrenci yalnız bir derse kayıtlı
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ve her dersin de kontenjanı 10 kişiyse en az üç derse 5 veya daha fazla öğrencinin kayıtlı
olduğunu gösteriniz.

İki derse kayıtlı olan 10’ar öğrenci ve diğer 6 derse 4 er öğrenci kayıt yaptırdığında 44
öğrencinin kaydı tamamlanmış olur. 45. öğrenci ilk iki dersten birisine kayıt olamaz ve
geri kalan derslerden birisine kayıt yaptırdığında iddia ispatlanmış olur.

19) 4 haftalık bir turnuvada her gün en az bir set tenis oynayan bir oyuncunun turnuva
süresince oynadığı setlerin sayısı 40 dan fazla değildir. Bu oyuncunun toplam olarak tam
15 set tenis oynadığı en az bir ardışık günler süreci bulunduğunu gösteriniz.

Oyuncunun i. gün (i = 1, 2, . . . , 28) oynadığı set sayısını ai ile; ilk i günde oynadığı toplam
set sayısını da bi = a1 + a2 · · · + ai ile gösterelim. 1 ≤ b1, b28 ≤ 40 ve b28 + 15 ≤ 55
olduğundan, b1, b2, . . . , b28 ve b1 + 15, b2 + 15, . . . , b28 + 15 dizilerinde bulunan terim-
ler, değerlerini {1, 2, . . . , 55} kümesinden alır . O halde bu kümeleri oluşturan 56 terim
arasında en az iki tanesi eşittir.
Oyuncu her gün en az bir set tenis oynadığı için {bn} dizisi artan bir dizi olup tüm te-
rimleri farklıdır. Aynı şekilde, {bn + 15} dizisinin de tüm terimleri farklıdır. Böylece,
aynı olan terimlerin farklı dizilerde olduğu anlaşılır. Yani, bi = bj + 15 olacak şekilde
(1 ≤ j < i ≤ 28) olacak şekilde iki terim bulabiliriz. Bu durumda da bi − bj = 15 olur.
bi − bj = aj+1 + aj+2 + · · ·+ ai olduğundan, göstermek istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz.

20) Bir Kartezyen koordinat sistemiyle verilen düzlemde, koordinatları tam sayılar olan
beş nokta seçiliyor. Bu noktaları ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarından en az bir
tanesinin orta noktasının koordinatların da tam sayılar olmasının kaçınılmaz olduğunu
gösteriniz.

Seçilen noktaların her birisinin x koordinatı ya tek ya da çift tam sayıdır. Beş nokta
verilmiş olduğuna göre, hepsinin x koordinatları aynı türde (tek sayı veya çift sayı) olacak
şekilde üç nokta bulunur. Bu üç noktanın herhangi ikisinin x koordinatları toplamı bir
çift sayı olacağından, orta noktalarının x koordinatı da bir tam sayı olur. Bu noktaların y
koordinatlarından en az ikisi aynı tür (ikisi de tek veya ikisi de çift sayı) olmak zorundadır.
Bu iki noktanın hem x hem de y koordinatları toplamları çift sayılar olduğundan, orta
noktasının koordinatları tam sayılardır.

21) Düzlemde 2010 tane nokta verilmiştir. Bu noktalardan hangi üçü alınırsa alınsın, en
az ikisinin arasındaki uzaklık 1 den küçük oluyorsa, en az 1000 noktayı içine sığdırabile-
ceğimiz 1 yarıçaplı bir çember çizilebileceğini gösteriniz.

Verilen noktalardan herhangi birisini seçip M diye isimlendirelim. 2010 noktanın tümü
de M merkezli ve 1 yarıçaplı CM çemberinin içindeyse başka bir şey ispatlamaya gerek
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kalmaz. Bu çemberin dışında en az bir nokta olduğunu kabul edelim ve böyle bir N
noktasını seçip, N merkezli ve 1 yarıçaplı CN çemberini çizelim.
M ve N dışında herhangi bir P noktası aldığımızda bu üç noktadan en az ikisinin ara-
sındaki uzaklık 1 den küçük olacaktır. M ve N arasındaki uzaklık 1 den büyük olduğuna
göre, P ya CM ya da CN çemberinin (ya da her ikisinin) içinde olmalıdır. Toplam 2010
nokta ve bu noktaların hepsini toplayan 2 çemberimiz olduğuna göre çemberlerden en az
birisinin içine 1005 veya daha fazla nokta düşmek zorundadır.

22) Beden eğitimi öğretmeni, hepsi farklı boy uzunluğuna sahip 20 öğrenciyi ikişerli sıraya
sokmaya çalışmaktadır. Sıralama sonunda oluşan düzende, her öğrencinin önündekinden
daha uzun ve yan yana duran iki öğrenciden sağda olanı diğerinden daha uzun olmak
şartıyla öğretmen sıralamayı kaç farklı biçimde yapabilir.

İşlemi şöyle gerçekleştirmek mümkündür. Öğrenciler boy sırasına göre tek sıra halinde
dizilirler ve ilk öğrenciden başlayarak sırası gelen her öğrenciye (SOL) veya (SAĞ) diye
komut verilir. Öğrenci de, ikişerli sıranın kendisine söylenen sütununda boş olan ilk kon-
uma yerleşir. Bu işlem sonucu, her sütunun kendi içinde boy sırası takip etmesi garanti
edilmiş olur. Öğretmenin verdiği komutlar 10 kez (SAĞ) ve 10 kez de (SOL) komutu ol-
mak üzere toplam 20 komutluk bir dizi oluşturur. Sırası geldiğinde sağ sütuna yerleşen bir
öğrencinin solundaki konum boşsa, buraya kendisinden daha uzun bir öğrenci geleceğinden,
problemde koşulan şart bozulmuş olur. O halde verilen komutlar dizisinin herhangi bir
terimine kadar olan (SAĞ) komutlarının sayısı (SOL) komutlarının sayısından fazla olma-
malıdır. Bu gözlem, komutlar dizisinin bir Dyck dizisi olması gerektiğini söyler. Öte yan-
dan (SAĞ) ve (SOL) komutlarının sayısı aynı olduğundan, mümkün sıralanış biçimlerinin
sayısı C10 Catalan sayısıdır. Sonuç olarak öğretmen, sıralamayı

1
11

(
20
10

)
farklı yoldan gerçekleştirebilir.

23) X bir sonlu küme ve |X| = n olmak üzere, X’in bütün alt kümelerindeki elemanların
sayılarının toplamı nedir?

X kümesinin her bir elemanı tam olarak 2n−1 alt kümede yer aldığından, tüm alt küme-
lerdeki eleman sayılarının toplamı n2n−1 dir.

Bu toplamı şöyle de hesaplayabilirdik. X in k elemanlı alt kümelerinin sayısı
(
n
k

)
olup bu

kümelerdeki eleman sayılarının toplamı k
(
n
k

)
dır. O halde aradığımız sayı

1
(
n

1

)
+ 2
(
n

2

)
+ · · ·+ n

(
n

n

)
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dir. Her k tam sayısı için k
(
n

k

)
= n

(
n− 1
k − 1

)
olduğundan, bu toplamı

n

(
n− 1

0

)
+ n

(
n− 1

1

)
+ · · ·+ n

(
n− 1
n− 1

)
şeklinde yazarsak yine n2n−1 sonucuna ulaşırız.

24) X bir sonlu küme ve |X| = n olmak üzere,
∑

A,B⊂X

|A ∩B| yi bulunuz.

X kümesinin iki alt kümesi (A,B), 2n × 2n = 24n farklı şekilde seçilebilir. Öte yandan
X kümesinin her bir elemanı 2n−1 alt kümede yer aldığı için alt küme çiftleri için yapılan
seçimlerin 2n−1 × 2n−1 = 4n−1 tanesinde kesişimin bir elemanı olarak yer alır. Sonuç
olarak, mümkün olan tüm arakesitlerin eleman sayılarının toplamı n4n−1 dir.

25) X bir sonlu küme ve |X| = n olmak üzere, her x ∈ X için f(f(x)) = f(x) koşulunu
sağlayan kaç tane f : X −→ X fonksiyonu vardır?

Önce, problemde verilen koşulu sağlayan bir fonksiyonun en az bir tane sabit noktası
olduğunu gösterelim. b ∈ X olmak üzere f(b) = a ise a = f(b) = f(f(b)) = f(a)
elde edilir ki bu da en az bir a ∈ X için f(a) = a olduğunu gösterir. Sabit noktaların
kümesini S ile gösterelim. Her x ∈ X için f(f(x)) olabilmesi için sabit noktaların dışındaki
noktaların görüntüsü sabit kümeye düşmelidir. Yani X kümesinin her x elemanı için ya
f(x) = x olmalıdır ya da f(x) = y ve f(y) = y olmalıdır. k elemanlı bir sabit noktalar
kümesi

(
n
k

)
farklı şekilde belirlenebilir. Diğer (n − k) elemanın her birisinin görüntüsü

sabit bir nokta olacak şekilde kn−k farklı seçim yapabiliriz. Bu işlem k = 1, 2, . . . , n için

tekrarlanacağından, söz konusu fonksiyonların sayısı
n∑

k=1

kn−k

(
n

k

)
olarak elde edilir.

26) Ortak kenarları bulunmayan n1 ve n2 kenarlı iki dışbükey çokgen en fazla kaç noktada
kesişir?

Genelliği bozmadan n1 ≤ n2 kabul edelim. n1 in her kenarı n2 yi en fazla iki noktada
keseceğinden, n1 kenarlı çokgen üzerinde en fazla 2n1 kesişim noktası oluşabilir. O halde
kesişim noktalarının sayısı en fazla 2n1 olabilir.
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27) Bir üçgenin her kenarı üzerinde, köşelerden farklı n nokta alınmakta ve bu nokta-
ların her birisinden karşı köşeye bir doğru çizilmektedir. Böylece elde edilen 3n doğru
parçasından herhangi üçü üçgenin içinde aynı noktadan geçmediğine göre, bu doğrular
üçgenin içini kaç bölgeye ayırırlar?

Önce iki köşeden çıkan doğruları çizersek üçgen (n + 1)2 bölgeye ayrılır. Şimdi, diğer
köşeden çizdiğimiz her doğru daha önce çizilmiş bulunan 2n doğrudan her birisini kese-
ceğinden, üzerindeki bu 2n kesişim noktası ile 2n + 1 parçaya ayrılmış olur. Parçalardan
her birisi daha önce var olan bir bölgeyi iki kısıma ayırdığından, son çizdiğimiz n doğrudan
her birisi 2n+1 yeni bölge tanımlar. Sonuç olarak, tüm bölgelerin sayısı (n+1)2+n(2n+1)
yani 3n2 + 3n+ 1 olarak elde edilir.

28) Dairesel bir bölge, içine çizilecek eşit aralıklı 2n tane yarıçap ve bir kiriş ile en fazla
kaç bölgeye ayrılabilir?

Çizilen 2n yarıçap, daireyi 2n bölgeye ayırır. Eşit aralıklı 2n
yarıçap, n tane çap anlamını taşır ve dolayısı ile bir kiriş bu
yarıçaplardan en fazla n tanesini kesebilir. Bu durumda, n
kesişim noktası kirişi n + 1 parçaya ayırır ve bu parçalardan
her birisi de yarıçaplar tarafından tanımlanmış olan bir bölgeyi
iki parçaya ayırarak yeni bir bölge tanımlar. Sonuç olarak, elde
edilebilecek bölge sayısı en fazla 2n+ n+ 1 = 3n+ 1 dir.

29) Dışbükey bir n-gen verilmiş olsun. Köşelerinin tümü n−genin köşeleri, kenarlarının
tümü de n−genin köşegenleri olan kaç değişik k-gen çizilebilir?

Çokgenin köşelerini sıra takip ederek A1, A2, . . . , An ile isimlendirelim. Bir köşesi A1

olan ve problemde tanımlanan şartı sağlayan bir k−gen seçmek, A3, A4, . . . , An−1 köşeleri
arasından herhangi ikisi ardışık olmayan k−1 tanesini seçmek demektir ve bu işlem

(
n−k−1

k−1

)
farklı yoldan gerçekleştirilebilir. A2, . . . , An köşelerinin herbirisi için aynı sayıda k-gen
bulunacaktır. Bunların toplamını aldığımızda her k−gen tam k kere sayılmış olacağından,
aradığımız sayı şöyledir:

n

k

(
n− k − 1
k − 1

)
.

30) Dışbükey bir n-genin köşegenlerinden herhangi üçü n-genin içinde aynı noktadan
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geçmemektedir. Bu köşegenler n-genin içinde kaç farklı noktada kesişir?

Her kesişim noktası iki köşegenin kesiştiği nokta olur.
Bu köşegenlerin uç noktaları A, B, C ve D olsun. AB
ile CD nin; AC ile BD ve AD ile BC nin kesişimi
olan üç noktadan bir tanesi çokgenin iç bölgesinde;
diğer ikisi (eğer varsa) çokgenin dışındadır.

O halde çokgen içindeki her kesişim noktası çokgenin 4 köşesine; ve tersine olarak çokgenin
köşelerinden herhangi dört tanesinin seçimi de çokgen içinde bir kesişim noktasına karşı
gelir. Bu durumda kesişim noktalarının sayısı

(
n
4

)
olarak bulunur.

Aşağıdaki şekilde bir 7-gen ve köşegenlerin kesişimi olan
(
7
4

)
= 35 nokta yer almaktadır.

31) Dışbükey bir n-genin köşegenlerinden herhangi üçü n-genin içinde aynı noktadan
geçmemektedir. Bu köşegenler n-genin içini kaç bölgeye ayırırlar?

Tüm köşegenler çizildiğinde, n−genin köşeleri ile birlikte n+
(
n
4

)
tane kesişim noktası oluşur. Elimizdeki şekil, düğüm sayısı v =
n+

(
n
4

)
olan düzlemsel bir çizge olarak algılandığında problem,

yüzlerin sayısını (f) bulmaya dönüşür. v + f = e + 2 Euler
formülünü uygulayabilmek için kirişlerin sayısını (e) bulmamız
gerekir.
Çokgenin köşelerine karşı gelen n tane düğümün her birisinde yerel derece n − 1 ve iç
bölgedeki kesişim noktalarına karşı gelen

(
n
4

)
tane kirişten her birisinde yerel derece 4

olduğundan yerel derecelerin toplamı n(n−1)+4
(
n
4

)
olur. Buradan e =

n(n− 1)
2

+2
(
n

4

)
olarak bulunur.
Euler formülünü kullanarak f =

n(n− 1)
2

+ 2
(
n

4

)
+ 2− n−

(
n

4

)
=
n(n− 3)

2
+
(
n

4

)
+ 2

elde edilir. Yüz sayısı, çokgenin dışındaki yüzü de saymakta olduğundan, çokgenin içindeki

bölge sayısı
n(n− 3)

2
+
(
n

4

)
+1 olur ve gerekli sadeleştirme işlemlerinden sonra şu şekilde

ifade edilebilir:
(n− 1)(n− 2)(n2 − 3n+ 12)

24
.

32) Dışbükey bir n-genin köşegenlerinden herhangi üçü n-genin içinde aynı noktadan
geçmemektedir. Kenarları n-genin kenarları ya da köşegenleri üstünde olan kaç değişik
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üçgen vardır?
Kenarları n−genin kenarları ya da köşegenleri üstünde
olan bir üçgenin her köşesi ya iki köşegenin kesişme
noktası ya da n−genin bir köşesidir. n−genin
köşelerini beyaz noktalar; köşegenlerin n−gen içindeki
kesişme noktalarını da siyah noktalar olarak nite-
lendirelim.

Sayısını aradığımız üçgenler dört ayrık sınıfa ayrılabilir: üç köşesi de beyaz olanlar (BBB),
iki köşesi beyaz diğer köşesi siyah olanlar (BBS), iki köşesi siyah diğer köşesi beyaz olanlar
(BSS), üç köşesi de siyah olanlar (SSS). Her sınıftaki üçgenlerin sayısını ayrı ayrı hesaplay-
acağız.

(BBB) üçgenlerinin her birisi, n−genin üç köşesinin seçimine
karşı geldiğinden, bunların sayısı

(
n
3

)
olur.

Bir (BBS) üçgeninin iki kenarı köşegenler üzerindedir. Bu iki
köşegenin uç noktaları n−genin dört köşesini belirler. O halde
her (BBS) üçgeni, n−genin dört köşesini tek türlü tanımlar.
Öte yandan, dört tane köşenin herhangi bir seçilişi dört farklı
(BBS) üçgenine karşı gelir. O halde (BBS) üçgenlerinin sayısı
4
(
n
4

)
olur.

Bir (BSS) üçgeninin üç kenarı da köşegenler üzerindedir ve
bu üç köşegenin uç noktaları n−genin beş köşesini belirler.
O halde her (BSS) üçgeni, n−genin beş köşesini tek türlü
tanımlar. Öte yandan, beş tane köşenin herhangi bir seçilişi
beş farklı (BSS) üçgenine karşı geldiğinden, (BSS) üçgenlerinin
sayısı 5

(
n
5

)
olur.

Bir (SSS) üçgeninin üç kenarı da köşegenler üzerindedir ve
bu üç köşegenin uç noktaları n−genin altı köşesini belirler.
O halde her (SSS) üçgeni, n−genin altı köşesini tek türlü
tanımlar. Altı tane köşenin herhangi bir seçilişi de bir tek (SSS)
üçgenine karşı geldiğinden (SSS) üçgenlerinin sayısı

(
n
6

)
olur.
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Sonuç olarak, tüm üçgenlerin sayısı şöyledir:(
n

3

)
+ 4
(
n

4

)
+ 5
(
n

5

)
+
(
n

6

)
.

33) Maç süresi beraberlikle biten bir final karşılaşmasının sonunda şampiyonun belir-
lenmesi için iki takım 5 er penaltı kullanacaktır. Her bir penaltı atışının gole dönüşme
olasılığının her iki takım için de 0,85 olduğunu kabul ederek, beraberliğin penaltı atışları
sonunda bozulmamış olması olasılığını hesaplayınız.

Her bir takım için için, 5 atıştan tam olarak k tanesinin gole çevrilme olasılığını pk ile
gösterip hesapları bir tabloda toplayalım:
k pk

0
(
5
0

)
(0, 85)0(0, 15)5 ≈ 0, 000076

1
(
5
1

)
(0, 85)1(0, 15)4 ≈ 0, 002152

2
(
5
2

)
(0, 85)2(0, 15)3 ≈ 0, 024384

3
(
5
3

)
(0, 85)3(0, 15)2 ≈ 0, 138178

4
(
5
4

)
(0, 85)4(0, 15)1 ≈ 0, 391505

5
(
5
5

)
(0, 85)5(0, 15)0 ≈ 0, 443705

Her iki takımın da tam olarak k atışı gole çevirmiş olması olasılığı p2
k olduğundan, aradığımız

olasılık p2
1 + p2

2 + p2
3 + p2

4 + p2
5 = 0, 369842 . . . olur.

34) Ard arda dizili bir sıra taşın en başındakinin üstünde bulunan bir kurbağa, elinde bir
madeni para tutmaktadır. Kurbağa parayı attığında yazı gelirse bir öndeki; tura gelirse
iki öndeki taşa sıçramaktadır. Kurbağanın başladığı taştan sonraki 6. sıradaki taşa basma
olasılığını hesaplayınız.

Kurbağanın k. sırada bulunan taşa basma olasılığını Pk ile gösterelim. Kurbağanın k + 1
inci taşa basmaması tek şekilde gerçekleşebilir: kurbağa k numaralı taşa erişir ve bu taşın
üstündeyken attığı para tura gelir. Bu olayın olasılığı Pk/2 olduğundan, Pk+1 = 1− Pk/2
olur. Kurbağanın harekete başladığı taşa 0. taş dersek P0 = 1 alabiliriz. Buradan,
P1 = 1/2, P2 = 1 − P1/2 = 3/4, P3 = 5/8, P4 = 11/16, P5 = 21/32, P6 = 43/64 elde
edilir.

[Not. İndirgemeli diziler kullanılarak Pk olasılığı için genel bir ifade bulunabilir ve k →∞
için Pk → 2/3 olduğu gösterilebilir.]
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35) Bir gölde ard arda dizili n taşın k−incisinin üzerindeki kurbağa p olasılığı ile sağa
sıçrayarak k + 1 numaralı taşa; q = 1 − p olasılığı ile de sola sıçrayarak k − 1 numaralı
taşa geçmektedir. Bu şekilde harekete devam eden kurbağa, 1−inci taşın üstünden sola
şıçradığında karaya çıkıp yuvasına ulaşacak; n−inci taşın üzerindeyken sağa sıçradığında
ise gölde onu bekleyen timsaha yem olacaktır. Kurbağanın harekete k−inci taştan başladığını
kabul ederek kurtulma olasılığını hesaplayınız.

k−inci taş üzerinde bulunan kurbağanın kurtulma olasılığını Pk ile gösterelim. Kurbağanın
kurtulması iki yoldan gerçekleşebilir: ya (p olasılığı ile) sağa sıçrar ve Pk+1 olasılığı ile
kurtulur, ya da (q olasılığı) ile sola sıçrar ve Pk−1 olasılığı ile kurtulur. O halde

Pk = pPk+1 + qPk−1

yazabiliriz. Elde ettiğimiz eşitlik, Pk için ikinci dereceden (sabit katsayılı, doğrusal ve
homojen) bir indirgeme bağıntısıdır: pPk+1 = Pk − qPk − 1. Bu bağıntının karakteristik
denklemi px2 − x+ q = (x− 1)(px− q) = 0 dır.

(i) p = q = 1/2 ise, karakteristik denklem (x− 1)2 = 0 olacağından, Pk = A+Bk yazarız.
0 numaralı taşı kara; n + 1 numaralı taşı da göl olarak kabul edip P0 = 1 ve Pn+1 = 0
alabiliriz. Böylece A = 1, B = −1/(n+ 1) olur ve

Pk = 1− k

n+ 1

elde edilir.

(ii) p 6= q ise, karakteristik denklemin kökleri 1 ve q/p 6= 1 olacağından Pk = A+B(q/p)k

yazabiliriz. P0 = 1 ve Pn+1 = 0 koşullarını kullanarak A + B = 1 ve A + (q/p)n+1B = 0
denklemlerini elde ederiz. q/p = u dersek, bu denklemlerin ortak çözümü A = −un+1

1−un+1 ve
B = 1

1−un+1 dir. Buradan da

Pk =
uk − un+1

1− un+1

elde edilir.

36) Ateş ile Güneş, hedefi ilk vuran kazanmak üzere, sıra ile bir hedefe nişan alarak
(kendileri ve etraftakiler için tehlikeli olmayacak şekilde) minik taşlar atarak oyun oyna-
maktadırlar. Her bir atışta isabet kaydetme olasılığı Ateş için 7/10; Güneş için 8/10 dur.
İlk atış hakkı Ateş’e tanındığına göre her oyuncu için kazanma olasılığını hesaplayınız.
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Atış sırasının Ateş’te olması durumunda Ateş’in kazanma olasılığını PA, Güneş’in kazanma
olasılığını da PG ile gösterelim. İlk atışında isabet kaydederse (7/10 olasılığı ile) Ateş oyunu
kazanır. Ateş (3/10 olasılığı ile) isabet ettiremezse sıra Güneş’e geçer ve Güneş de atışında
(2/10 olasılığı ile) başarılı olamazsa ilk konuma dönülmüş olur ve Ateş’in kazanma olasılığı
yine PA olur. O halde

PA =
7
10

+
3
10

2
10
PA

olur ve buradan PA = 70/94 bulunur.

Benzer şekilde, Güneş’in kazanma olasılığı için

PG =
3
10

8
10

+
3
10

2
10
PG

yazabiliriz. Buradan da PG = 24/74 elde edilir.

Hesaplanan olasılıklardan PA +PG = 1 olduğu görülmektedir. Yani, her iki oyuncunun da
sürekli kaçırması sonucunda oyunun bitmeksizin devam etmesi olasılığı 0 dır.
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SONLU MATEMATİK - PROBLEMLER

1. Bir kenarı n birim olan bir kare, n2 tane birim kareye bölünüyor ve her kare kırmızı,
beyaz ya da maviye boyanıyor. Böyle bir boyamada, bu karenin bir satır veya
sütununda aynı renkte en az üç tane birim kare olmasının kaçınılmaz olması için, n
değeri en küçük ne olmalıdır?

2. Ayşe’nin, Barış’tan bir fazla madeni parası vardır. Her ikisi de bütün paralarını aynı
anda fırlatıyorlar ve ortaya çıkan tura sayısını gözlüyorlar. Paraların her iki yüzünün
de gelme ihtimalinin eşit olduğununa göre, Ayşe’nin Barış’tan daha fazla tura elde
etme ihtimali nedir?

3. Bir kenarının uzunluğu 1 birim olan bir eşkenar üçgenin iç bölgesinden alınan 5
noktadan en az ikisinin arasındaki mesafenin 1

2 birimden az olduğunu kanıtlayınız.

4. Bir bahçıvan dikdörtgen şeklindeki bahçesini iki köşegeni kullanarak dört üçgene
bölüyor. Bahçıvan bu üçgenlerin her birine bir tür çiçek ekecektir ancak ortak ke-
narları olan üçgenlerde farklı tür çiçek ekmelidir. Bahçıvanın elinde karanfil, be-
gonya, gül, lale ve sardunya tohumları olduğuna göre, bu işlemi kaç farklı şekilde
yapabilir?

5. 6 çift ikiz öğrenciden oluşan bir grup, birbirinin ikizi olan öğrenciler aynı takımda
olmamak koşulu ile,
a) 6 kişilik
b) 4 kişilik takımlara kaç değişik şekilde ayrılabilir.

6. Ateş ile Güneş bir çift zar atarak üst yüzlerinde gelen sayıların toplamına dayanan
bir oyun oynamaktadırlar. Ateş’in kazanması için sayıların toplamının 12 olması
ve Güneş’in kazanması için sayıların toplamının iki sefer üst üste 7 olması gerek-
mektedir. Oyun biri kazanana kadar devam edeceğine göre, Ateş’in oyunu kazanma
olasılığı nedir?

7. İçerisinde kırmızı bir top bulunan torbaya, mavi yada kırmızı olma olasılıkları eşit
olan bir top daha atılıyor ve torbadan bir top çekiliyor. Çekilen top kırmızı olduğuna
göre torbaya sonradan atılan topun kırmızı olma olasılığı nedir?

8. 126’yı geçmeyen ve birbirinden farklı hangi 7 pozitif tam sayıyı alırsak alalım bun-
ların içinde b < a ≤ 2b eşitsizliklerini sağlayan a, b sayılarının bulunabileceğini
ispatlayınız.
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9. 1 den 99 a kadar olan sayılardan seçilmiş 10 elemanlı her kümenin toplamları aynı
olan iki alt kümeye ayrılabileceğini gösteriniz.

10. 1 den 16 ya kadar olan sayıları
a) Düz bir çizgi üzerine
b) Bir çember üzerine
ard arda gelen iki terimin toplamı bir tam kare oluşturacak şekilde dizmek mümkün
müdür?

11. Bir şatonun mahzeninde her birinde 12 kilit olan 12 kapının arkasındaki hazinelerini
koruyan 7 cüce vardır. Kilitler birbirinden farklıdır ve her cücede bazı kilitlerin
anahtarları vardır. Herhangi 3 cüce birlikte bütün kilileri açabilmekte ise cücelerdeki
anahtar sayılarının toplamının en az 333 olduğunu gösteriniz.

12. 20 kişilik bir toplulukta 10 kişi İngilizce, 10 kişi Almanca ve 10 kişi Fransızca biliyor.
Bu topluluğun üç kişilik bir alt kümesinde eğer İngilizce bilen en az bir kişi, Almanca
bilen en az bir kişi ve Fransızca bilen en az bir kişi varsa, bu alt kümeye bir “komite”
deniyor. Böyle bir toplulukta en çok kaç farklı komite olabilir?

13. Bir zarın karşılıklı iki yüzünde birer nokta, başka iki karşılıklı yüzünde ikişer nokta,
geriye kalan iki yüzünde ise üçer nokta vardır. Bu şekilde 8 zar kullanılarak 2×2×2
bir küp oluşturuluyor ve her yüzündeki toplam noktalar sayılıyor. Bu şekildeki bir
kübün yüzlerindeki toplam nokta sayılarının 6 ardışık tam sayı olması mümkün
müdür?

14. n × n’lik bir tabloda kareler siyah ve beyaz renge boyanıyor. Herhangi iki satır ve
sütunun kesişimindeki dört kare aynı renkte değilse n’nin en büyük değerini bulunuz.

15. 15 sayıdan oluşan a1, a2, . . . , a15 dizisi veriliyor. bi, bu dizide ai’den küçük olan
sayıların miktarına eşit olacak şekilde bir b1, b2, . . . , b15 dizisi oluşturuluyor. (bk)
dizisi 1, 0, 3, 6, 9, 4, 7, 2, 5, 8, 8, 5, 10, 13, 13 olacak şekilde bir a1, a2, . . . , a15 dizisi
bulunur mu?

16. Keyfi üç komşu sayının toplamı pozitif ve tüm sayıların toplamı negatif olacak şekilde
20 sayı bir sıraya yazılabilir mi?

17. 99 tane kartın bir yüzüne 1, 2, . . . , 99 sayıları yazılmıştır. Kartlar karıştırılır ve
öteki yüzlerine yeniden 1, 2, . . . , 99 sayıları yazılır. Her kartın iki yüzündeki sayıların
toplamı alınır. Bu 99 toplamın çarpımının çift olduğunu gösteriniz.

18. Her biri farklı boyda olan n kişi, en uzun kişinin her iki yönünde de boy uzunlukları
azalacak şekilde sıralanıyorlar.
a) Kaç değişik şekilde sıralanırlar?
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a) En uzun kişi ile en kısa kişi arasındaki her iki sırada da boy uzunlukları azalacak
şekilde bir daireyi kaç değişik şekilde oluşturabilirler?

19. 1, 2, . . . , n kümesinin, 1, 2, 3, ve 4’ün herhangi üçünün arka arkaya bulunmadığı tüm
permütasyonlarının sayısını n cinsinden bulunuz.

20. Betül 1 den 100 e kadar farklı tam sayıları kullanarak, en büyük elemanı, diğer
elemanların çarpımı olacak şekilde kümeler oluşturuyor. Her bir tam sayı en fazla
bir kümede yer alıyorsa Betül en çok kaç küme oluşturabilir?

21. Tahtaya 1 den 10 a kadar olan sayılar yazılıyor. İki oyuncu sırayla bu sayılardan
birisini seçiyor ve o sayı ile o sayıyı bölen tüm sayıları tahtadan siliyor. Son sayıyı
silen oyunu kazanıyor. Bu oyunu kim kazanır?

22. Dalgın bir profesör iki adet kibrit kutusu alıyor ve ikisini de cebine atıyor. Kibrite
ihtiyacı olduğu herhangi bir zaman elini cebine atıyor ve iki kutudan birini rastgele
(eşit olasılıkla) alıyor. Bir gün profesör, daha önce kutudaki son kibriti aldıktan
sonra dalgınlıkla tekrar kutuyu cebine atmış olacak ki, eline aldığı kibrit kutusunun
boş olduğunu görüyor. Eğer iki kutuda da başlangıçta n tane kibrit çöpü varsa, son
durumda diğer kutuda k tane kibrit çöpü olma olasılığı nedir? (0 ≤ k ≤ n)

23. Bir binanın odaları m×n lik bir dörtgen yapı oluşturacak şekildedir (Şekilde 5×6 lık
durum gösterilmektedir). Tüm odalarda komşu odalara açılan bir kapı mevcuttur
ancak binadaki tek giriş çıkış sağ üstteki odadandır. Bu odanın kapısı mn tane
kilitle kitli olup, anahtarların her biri ayrı odadadır. Sol alttaki odada bulunan biri
çıkışa ulaşmak için istediği komşu odaya geçmekte serbesttir fakat terk ettiği odaya
açılan bütün kapılar odadan çıktığı anda kilitlenmektedir. Bu durumda hangi m ve
n değerleri için birinin bütün anahtarları toplayıp binadan ayrılması mümkündür
bulunuz ve ispatlayınız.

24. 4 × 4 lük bir satranç tahtasına en az kaç yıldız yerleştirilmelidir ki, rastgele 2 satır
ve 2 sütundaki yıldızlar silindiğinde satranç tahtasında en az bir yıldız kalsın?

25. 30 parçaya bölünmüş çarkıfeleğin üzerine 50, 100, 150, . . . , 1500 sayıları rastgele
dağıtılmıştır. Üzerinde yazan sayıların toplamı 2350’den büyük ya da 2350’ye eşit
olan ardışık üç parça olduğunu gösteriniz.
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26. Bir satranç tahtasının üst ve alt kenarları ile sağ ve sol kenarları birleştirilerek bir
torus oluşturuluyor. Böyle bir tahtaya birbirinin saldırı karesinde olmayan en fazla
kaç tane at koyabiliriz?

27. İki kişi 2009×2009 boyutlu kareli alanda oyun oynuyorlar. Birinci oyuncu merkezdeki
kareye “×” yazıyor; ikinci oyuncu bunun etrafındaki 8 kareden herhangi birisine
“O” yazıyor. Bundan sonra birinci oyuncu, dolu karelerin komşuluğundaki kareler-
den birisine “×” yazıyor ve bu şekilde oynamaya devam ediyorlar. Birinci oyuncu
köşedeki karelerden herhangi birisine “×” yazabilirse oyunu kazanıyor. Diğer du-
rumlarda oyunu ikinci oyuncu kazanıyor. İki oyuncu da en iyi şekilde oynarsa oyunu
kim kazanır?

28. 500 oyuncunun katıldığı bir satranç turnuvasında üç kez yenilgi alan oyuncular elen-
mektedir. Turnuva tamamlandığında en az ve en fazla kaç karşılaşma yapılmış ola-
bilir?

29. A = {1, 2, ..., 2006} olsun. A kümesinden seçilen alt kümelerin herhangi iki tanesinin
kesişiminde tam olarak 2004 tane elemanın olacağı en fazla kaç tane alt küme
seçilebilir.

30. Bir sinemanın gişesininde insanlar bilet alırken doğum günleri kaydedilmekte ve daha
önce bilet almış herhangi bir müşteriyle aynı günde doğmuş olan sıradaki ilk kişiye,
bir defaya mahsus bedava bilet verilmektedir. Bilet gişesinin önünde duran Ali,
istediği zaman kuyruğa girebilmektedir (Örneğin kuyruğa birinci sırada girebilir ya
da ellinci sırada girebilir). Ali diğer insanların doğum günlerini bilmemektedir. Ali,
kaçıncı sırada kuyruğa girerse bedava bilet alma şansı en fazla olur? (Bir senenin
365 gün olduğunu ve doğum günlerinin gelme olasılıklarının eşit olduğunu kabul edin.
Sorunun çözümü için bir hesap makinesi veya bilgisayara gereksinim duyabilirsiniz.)

31. Birbirinin eşi ve yüzleri 1 den 6 ya kadar sayılarla numaralandırılmış olan 27 beyaz
küpten tek bir küp oluşturuluyor ve oluşturulan kübün dış yüzeyi siyaha boyanıyor.
Daha sonra bu küp tekrar parçalara ayırılıyor ve küpler bir torbada karıştırıldıktan
sonra torbadan rsastgele seçilerek tekrar tek bir küp oluşturuluyor. Oluşturulan bu
kübün dış yüzeyinin tamamen siyah olma olasılığı kaçtır?

32. Aşağıdaki şekilleri aynı sayıda kullanarak n×n lik bir satranç tahtasının, şekiller üst
üste binmeyecek şekilde kaplanabilmesi için gerekli en küçük n pozitif tam sayısını
bulunuz.
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33. ABC eşkenar üçgeninin kenarlarının uzunluğu N ’dir. N bir tam sayı olmak üzere,
eşkenar üçgen, içine kenarlarına paralel çizgiler çizilerek her birinin kenar uzunluğu 1
olan eşkenar üçgenlere bölünüyor. A köşesinden başlayarak oluşan eşkenar üçgenlerin
içinden geçen bir yol oluşturuluyor. Her üçgenden en fazla 1 defa geçiliyor ve iki
üçgen arasında ortak olan kenarlarından geçilerek yol alınıyorsa, diğer bir köşeye
giden bir yol en çok kaç üçgenden geçerek oluşturulabilir?

34. Hangi n tam sayısı için bir çember üzerine dizilmiş hepsi birden sıfıra eşit olmayan ve
komşu iki sayının farkının mutlak değerine eşit olan n tane gerçel sayı bulunabilir?

35. 67 öğrenciden oluşan bir grup, 1 den 6 e kadar numaralanmış 6 soru içeren bir sınava
katılır. Sınavda, soru n ye verilen doğru yanıt için n puan kazanılırken, aynı soruya
verilen yanlış yanıtla n puan kaybediliyor.
a) Herhangi iki skor arasındaki fark en az kaç olabilir.
b) En az 4 katılımcının aynı skoru elde etmesi gerektiğini gösteriniz.
c) En az iki öğrencinin altı soruya da aynı yanıtları verdiğini gösteriniz.

36. Bir öğrenciye 7 bölüme ayrılmış bir disk ile mavi, kırmızı, sarı ve yeşil kalemler
veriliyor ve disk üzerindeki her bölümü boyaması isteniyor. Her renk bir defadan
çok kullanılabilir veya hiç kullanılmayabilir. Bitişik olan bölümler farklı renklere
boyanmak koşulu ile disk kaç değişik şekilde boyanabilir?

37. Bir öğretmen 1 ≤ k ≤ 50 olmak üzere bir k pozitif tam sayısı tutuyor. Sınıftaki
n çocuğun her biri sırayla, bu sayının kendi belirledikleri bir tam sayıya bölünüp
bölünmediğini soruyorlar. Öğretmen “evet” veya “hayır” yanıtı veriyor. Soru ve
yanıtları herkes duyuyor. Sayının bulunmasını garanti etmek için n en az kaç ol-
malıdır?

38. a, b, c harflerinden oluşan bir alfabe veriliyor. İçinde çift sayıda a bulunan n harfli
kelimelerin sayısını bulunuz.

39. 5 × 7 lik bir satranç tahtasını sınırlarını geçmeden, her karede aynı miktarda kat
olma koşulu ile birden fazla kat yapabilerek L harfi ile (2 × 2 lik bir kareden 1 × 1
lik bir köşesini çıkararak elde edilen şekil) kaplayabilir miyiz?

40. Her birisi 5 koşucudan oluşan 10 takım arasında yapılan maraton yarışmasını n inci
sırada bitiren koşucu için takımına n puan verilmiş ve yarışmayı en az toplam puana
ulaşan tek bir takım kazanmıştır. Yarışmayı aynı sırada tamamlayan iki koşucu
olmadığını kabul ederek kazanan takımın puanının alabileceği değerlerin sayısını bu-
lunuz.

41. {1, 2, 3, · · · , 49, 50} kümesinin, herhangi iki elemanının toplamı 7 ile bölünmemek
koşulu ile oluşturulabilecek bir alt kümesinde en fazla kaç eleman olabilir?
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42. Bir l1 doğrusunun üzerinde A1, A2, A3, A4, A5 noktaları; l2 doğrusunun üzerinde de
B1, B2, B3, B4, B5 noktaları işaretlenmiş ve AiBj (i, j = 1, ..., 5) doğruları çizilmiştir.
Toplam 27 doğrunun yer aldığı bu şekilde, doğruların kesişim yeri olan noktaların
sayısının en fazla kaç olabileceğini bulunuz.

43. Tüm tam sayılar kümesini hiç birisi boş olmayan ve ikili olarak kesişmeyen üç alt
kümeye ayırmak istiyoruz. Bu işlemin farklı alt kümelerden seçilen her a, b için
aşağıdaki şartı sağlayacak şekilde yapılması mümkün müdür?
a) üçüncü alt kümede a+ b = 2c denklemini sağlayan bir c elemanının bulunması
b) üçüncü alt kümede a + b = c1 + c2 denklemini sağlayan c1 ve c2 elemanlarının
bulunması

44. Aralarından tam 4 tanesinin adı Ateş olan 12 öğrenci, her birisi 4 öğrenciden oluşan
matematik, satranç ve müzik gruplarına dağılmıştır.Her grupta en az bir Ateş bu-
lunması olasılığını hesaplayınız.

45. İçlerinde sırasıyla 1, 2, . . . , 20 litre su bulunan 20 tane varil vardır. Eğer A varilinde
en az B varilindeki kadar su varsa, A varilinden B variline, B varilinde olan su kadar
su aktarılabilmektedir. Aksi takdirde A varilinden B variline su aktarılamamaktadır.
Bu kurala göre bir dizi aktarma yaptıktan sonra:
a) 5 varilde 3 litre su ve kalan 15 varilde sırasıyla 6, 7, . . . , 20 litre su elde edebilir
miyiz?
b) Bir varilde 210 litre su elde edebilir miyiz?
(Her varilin hacminin en az 120 litre olduğunu kabul ediniz.)

46. Herhangi üç tanesi bir doğru üzerinde olmayan 2005 noktanın oluşturduğu kümeye
T kümesi diyelim. Bu durumda bu 2005 noktadan herhangi biri için, köşeleri T
kümesinden olan ve bu noktanın iç kısımında bulunduğu üçgenlerin sayısının bir çift
tam sayı olduğunu gösteriniz.

47. Kenarları 10 olan eşkenar bir üçgen, iç tarafından kenarlarına paralel olacak şekilde
doğrularla bölünerek 100 adet eşkenar birim üçgene ayrılıyor. İçeride yeni oluşan ve
kenarları büyük üçgene paralel olan eşkenar üçgen sayısını bulunuz.

48. Bir zar n kere atıldıktan sonra zarın üzerindeki bütün sayıların en az bir kere gelmiş
olma olasılığına q diyelim. q > 1

2 olmasını sağlayan en küçük n tam sayısı nedir?
(Çözüm için hesap makinesine gereksinim duyabilirsiniz.)

49. n ≥ 3 olmak üzere A1A2 . . . An kenar uzunlukları birbirine eşit bir çokgen olsun.
AiAjAk biçimindeki geniş açılı üçgenlerin sayısını bulunuz.

50. Aşağıdaki şekillerden aynı sayıda kullanarak n×n bir satranç tahtasının, şekiller üst
üste binmeyecek şekilde kaplanabilmesi için gerekli en küçük n pozitif tam sayısını
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bulunuz.

51. 4 kırmızı, 8 mavi bilye bir halka şeklinde rasgele diziliyor. 2 kırmızı bilyenin yan
yana gelmeme ihtimali nedir?

52. Bir kişi bir hafta (7 gün) boyunca 7 kişilik arkadaş grubundan her akşam farklı bir
3 kişilik grubu yemeğe davet etmek istiyor. Herbir arkadaşının en az bir kere davet
edilmesi şartı ile bu bir haftalık davetiye listesinin kaç farklı şekilde hazırlanabileceğini
bulunuz.

53. 1 ≤ a ≤ 10, b ≥ 0, c ≥ 2, 20 ≤ d ≤ 30 şartlarını sağlayan ve toplamları a+b+c+d =
100 olan kaç tane tam sayı bulunabileceğini hesaplayınız.

54. Herhangi bir n ≥ 1 tam sayısı için köşeleri negatif olmayan ve n ’yi aşmayan koor-
dinatlı noktalarda bulunan kareler gözönüne alındığında
a) n = 4 için kaç tane kare vardır.
b) Herhangi bir n için genel bir formül bulunuz.

55. Ali, Burak, Ceren ve Derya bir tünelin girişinde bulunuyorlar. Sadece bir fenerleri
var ve fener olmadan kimse tünele girmek istemiyor. Fakat tünelden aynı anda en
fazla iki kişi geçebiliyor. Ali, Burak, Ceren ve Derya’nın tüneli geçmeleri sırasıyla
1, 2, 5 ve 10 dakika sürüyor. Herkesin tünelin diğer tarafına geçmesi için en az ne
kadar zamana ihtiyaçları vardır ?

56. 12 kişi yuvarlak bir masanın etrafında oturmaktadır. Bu 12 kişi çiftlerin elleri bir-
birini kesişmemek koşulu ile kaç farklı şekilde el sıkışabilir?

57. (0, 0) merkezli ve x2 + y2 ≤ 1 bölgesini kaplayan bir göl, x2 + y2 = 1
4 çemberi, ve

k = 1, · · · , n olmak üzere (0, 0)’dan başlayan ve x ekseni ile 360o×k/n açı yapan yarı
doğrular vasıtasi ile 2n parçaya bölünmüştür. Gölde 4n+ 1 kurbağa bulunmaktadır
ve her hamlede 3 veya daha çok kurbağa bulunan bölgelerden birindeki üç kurbağa,
bu bölge ile sınır paylaşan diğer üç bölgeye sıçramaktadır. Her bölgenin kendisinde
veya komşularının üçünde birden kurbağa bulunduğu bir duruma ulaşabileceğini
gösteriniz.

58. m× n dikdörtgensel bir alan şekildeki köşe parçalarıyla kaplanıyor.
Bir kaplamaya, içinde kenar uzunluğum ya da n’den küçük olan ve
köşe parçalarıyla kaplanmış bir dikdörtgen bulunmuyorsa, düzgün
diyelim. Bu durumda bir {m,n} çifti için bir m × n düzgün
kaplama varsa 2m × 2n için de bir düzgün kaplama olduğunu
gösteriniz.
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59. Bir kübün her köşesinde farklı doğal sayılar ve her kenarında da kenarın bağladığı
iki köşedeki sayının en büyük ortak böleni vardır. Köşelerdeki sayıların toplamı
kenarlardaki sayıların toplamına eşit olabilir mi?

60. Üç çavuş ve daha düşük rütbeli birkaç askerden oluşan bir takımda çavuşlar sıra ile
görev almaktadır. Takım komutanı şu emirleri vermiştir.

• Her gün en az bir emir verilmelidir.

• Hiçbir asker ikiden fazla görev alamaz, ve herhangi bir askere günde birden
fazla emir verilemez.

• Emir verilen askerlerin listesi herhangi iki gün için aynı olamaz.

• Bu kuralları çiğneyen ilk çavuş hapse atılacaktır.

Çavuşların aralarında önceden anlaşamadıkları bir durumda, belirtilen kurallara
uyarak emir verebilecek ve hapse girmemeyi başarabilecek en az bir çavuş var mıdır?

61. Bir çemberin her bir noktası ya beyaz ya da siyah renktedir. Buna göre
a) Köşeleri böyle bir çember üzerinde ve aynı renkte olacak şekilde bir ikizkenar
üçgen çizilebileceğini gösteriniz.
b) Köşeleri böyle bir çember üzerinde ve aynı renkte olan bir eşkenar üçgen çizilebilir
mi?

62. 2007 tam sayı bir çemberin etrafına diziliyor. Burada art arda gelen 5 sayıdan 3’ünün
toplamı diğerlerinin toplamının 2 katı olduğuna göre bu sayıların hepsinin ancak 0
olabileceğini gösteriniz.

63. n öğrenci, k soruluk bir sınava giriyor.

• Bir öğrenci sınavdaki soruların yarısından daha azına doğru cevap verirse başarısız
sayılıyor.

• Sınavdaki sorular, sınava giren öğrencilerin yarısından fazlası tarafından doğru
cevaplandırıldığında kolay olarak adlandırılıyor.

Bu bilgilere göre hangi (n, k) çiftleri için
a) Bütün soruların kolay olmasına rağmen bütün öğrencilerin başarısız olabilir?
b) Hiçbir soru kolay olmamasına rağmen bütün öğrencilerin başarılı olabilir?

64. Her kenarında n nokta bulunan üçgen şeklindeki noktaların üzeri 1, 2, . . . , n uzun-
luklarındaki n adet çubuk kullanılarak kaç değişik şekilde kapatılabilir?
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65. Beşinci ve sonraki terimleri, önceki dört terimin toplamının 10 a bölümünden kalan
olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 0, 9, 6, 9, 4, 8, 7, . . . dizisi oluşturuluyor.
a) 2, 0, 0, 4 sayıları, verildikleri sıra ile bu dizide görülebilir mi?
b) Dizinin ilk dört terimi 1, 2, 3, 4, dizinin herhangi başka bir kısmında tekrar görülebilir
mi?

66. Düzlemde herhangi 3 tanesi aynı doğru üzerinde yer almayan 50 nokta veriliyor.
Bu noktalar 4 renkten birisi ile boyanıyor ve köşelerini bu noktaların oluşturduğu
bütün üçgenler çiziliyor. Bu düzlemde, köşeleri aynı renge boyanmış olan en az 130
çeşitkenar üçgen olduğunu gösteriniz.

67. Bir öğrenci bir kitabı 37 gün boyunca aşağıdaki kurallara göre okuyor.

• Her gün en az bir saat kitap okuyor.

• Her gün 12 saatten fazla olmamak kaydıyla tam sayıda (ondalıksız) saat okuyor.

• Toplamda en fazla 60 saat kitap okuyor.

Bu durumda öğrencinin bazı ardışık günlerde toplam 13 saat kitap okuduğunu
gösteriniz.

68. Verilen her pozitif N tam sayısı için sadece 0 ve 1 rakamlarından oluşan N basamaklı
ve N ile tam bölünen bir tam sayı olduğunu gösteriniz.

69. m(BÂC) = 60◦, |AB| = 2005, |AC| = 2006 olacak şekilde bir ABC üçgeni ver-
ilmiş olsun. Ateş ve Güneş sırayla kendilerine kalan üçgeni bir doğru boyunca,
herbirinin alanı 1 veya daha büyük iki yeni üçgen oluşturacak şekilde kesiyorlar ve
bu üçgenlerden geniş açılı olanı (ikisi de dik açılı ise herhangi birini) atılıp geriye
kalan üçgenle oyuna devam ediyorlar. Bu kesme işlemini yapamayan oyuncu oyunu
kaybediyor. Oyuna Ateş’in başladığını ve her iki oyuncunun da mümkün olan en iyi
hamleleri yapacağını kabul ederek oyunu kimin kazanacağını belirleyiniz.

70. n×m’lik bir dama tahtasının bazı karelerini siyaha, geriye kalan karelerini ise beyaza
boyamak istiyoruz, öyle ki, boyama işlemi tamamlandığında her siyah karenin çift
sayıda siyah komşusu, her beyaz karenin çift sayıda beyaz komşusu olsun (Bir kar-
eye çaprazdan da olsa temas eden karelere o karenin komşuları diyelim, ve karenin
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kendisini de komşuları arasında sayalım). Bu işlemin hangi (n,m) ikilileri için
yapılabileceğini belirleyiniz.

71. Beyaz bir kağıdın üzerine bir kenarında n tane kare bulunan bir ızgara elde etmek
için en az kaç kare çizmeliyiz?

72. Üzerinde 1 den 15’e kadar sayılar olan kutular herhangi bir sıra ile yanyana diziliyor.
En fazla dört farklı renk kullanılarak kutular boyanacaktır. Aynı renge boyanan
kutuların üzerindeki sayıların sürekli artması veya sürekli azalması istenmektedir.
Bütün dizilişler için istenen şekilde boyamanın yapılıp yapılamayacağını gösteriniz.

73. 7 × 7’lik bir satranç tahtası 49 birim kareye bölünüyor. Her satır ve sütunda çift
sayıda dama taşı olacak şekilde n tane dama taşının birim karelere yerleştirilebileceği
bütün n değerlerini bulunuz. (0 bir çift sayı olduğu için çözümler boş satır veya
sütunlar içerebilirler. Bir birim kareye en fazla 1 tane dama taşı koyulabilir.)

74. İki oyuncu, aynı anda {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} kümesinden, yerine koymaksızın,
sırayla birer sayı seçerler. Toplamı sıfır olan üç sayıyı (üç, dört ya da beşinci
seçimde) elde eden ilk oyuncu, oyunu kazanır. İki oyuncudan birinin oyunu kazan-
ması kaçınılmaz mıdır?

75. Bir küpün köşeleri 1 ’den 8 ’e kadar numaralandırılıyor. Çapraz olarak karşılıklı olan
iki köşeyi birbirine bağlayan ve 3 köşeden geçen, geçtiği köşelerle bağladığı köşelerin
numaralarının toplamı en az 21 olan bir yol olduğunu ispatlayınız.

76. n ≥ 2 bir tam sayı olsun. n adet yarış arabası bir ralliye katılıyor. Araçlar 1’den
n’ye kadar numaralanmış, ve başlangıç noktasından numara sırasına uygun şekilde
sırayla ayrılıyorlar. Sonuçta her araba yol boyunca aynı sayıda araba tarafından
geçiliyor, öte yandan arabaların yol boyunca geçtikleri arabaların sayılarının tümü
birbirinden farklı. Bir araba bir başkasını yarış boyunca en çok bir kez geçiyor.
Arabalar varış noktasına hiç bir beraberlik olmaksızın ulaşıyorlar. Bu durumun
n’nin hangi değerleri için mümkün olduğunu belirleyiniz.

77. m şarkının söylendiği bir sanat festivaline sekiz sanatçı katılmaktadır. Her şarkı 4
sanatçı tarafından söylenmektedir ve herhangi iki şarkıcının söylediği şarkılarda aynı
olanların sayısı sabittir. Bunun mümkün olduğu en küçük m sayısını bulunuz.

78. Her birinin üzerinde sıfırdan büyük bir tam sayı yazan kartlardan oluşan bir destede
kartlar üzerindeki sayıların toplamı 2007 ’dir. 1 ≤ k ≤ 2006 olacak şekildeki bir
k tam sayısı için, üstünde yazan sayıların toplamı k olan bazı kartlar seçilebiliyor
ve bu her k tam sayısı için tek bir şekilde yapılabiliyor (üzerindeki sayılar eşit olan
kartlar aynı kabul ediliyor). Bu şekilde kaç farklı deste vardır?
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79. Karelere bölünmüş m× n lik bir tahtada bir hamle sırasıyla aşağıdaki iki aşamadan
oluşmaktadır:

• Herhangi ikisi aynı satırda veya aynı sütunda olmayacak şekilde tahtadan boş
kareler seçilir. Bu seçilen karelerin her birine beyaz bir taş konulur.

• Tahtadaki her boş kare incelenir, karenin bulunduğu hem satırda hem de sütunda
bir beyaz taş varsa o kareye bir siyah taş konulur.

Bu şekilde bir dizi hamle yapıldıktan sonra tahtaya en fazla kaç beyaz taş konulabilir?

80. 10× 10 luk birim karelerden oluşan bir levha düşünelim. Ortak kenarla birbirlerine
bağlı olan birim karelerin oluşturduğu şekle gemi diyeceğiz. Herhangi iki geminin
ortak köşesinin bulunmadığı gemiler kümesine donanma diyeceğiz (yani tüm gemiler
köşe-bağımsız). Hiçbir yeni gemi eklenemeyecek bir donanmada en az kaç kare bu-
lunması gerektiğini bulunuz.

81. a ve b lerden oluşan harf dizilerinde şu değişiklikleri yapabiliyoruz: aba→ b, b→ aba,
bba→ a, a→ bba (Örneğin, a→ bba, a nın yerine bba konulması anlamına geliyor).
aa . . . a︸ ︷︷ ︸

2003

b dizisinden b aa . . . a︸ ︷︷ ︸
2003

dizisini elde etmek mümkün müdür?

82. Bir n sayısının, pozitif tam sayıların toplamları olarak yazılmasına n nin bir bölünüşü
denir. (Terimlerin yer değiştirmesi ile edilen yazılım farklı bir biçim olarak kabul
edilmeyecektir.)

Aşağıdaki tabloda 5 in farklı bütün bölünüşleri verilmiştir. İkinci sütun, her bölünüşte
bulunan 1 lerin sayısını, ve üçüncü sütun her bölünüşte bulunan farklı terimlerin
sayısını göstermektedir. En alt satırda da, ikinci ve üçüncü sütundaki sayıların
toplamı verilmiştir.

Bölünüş 1 lerin sayısı Farklı terimlerin sayısı

5 0 1

4+1 1 2

3+2 0 2

3+1+1 2 2

2+2+1 1 2

2+1+1+1 3 2

1+1+1+1+1 5 1

Toplam 12 12

Bir n sayısının farklı bütün bölünüşlerindeki 1 lerin sayısı a(n), ve farklı bütün
bölünüşlerinin her birindeki farklı terimlerin sayısının toplamı b(n) olsun. Yukarıdaki
tabloda a(5) = b(5) olduğu gösterilmiştir.
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Tüm n tam sayıları için, a(n) = b(n) olduğunu kanıtlayınız.

83. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, Sn = {n2 + 1, n2 + 2, ..., (n + 1)2} olsun. Sn

kümesindeki farklı elemanların ikili çarpımlarının sayısını n’ye bağlı olarak bulunuz?
Örneğin; S2 = {5, 6, 7, 8, 9} olmak üzere,

5× 6 = 6× 5 = 30, 5× 7 = 7× 5 = 35,

5× 8 = 8× 5 = 40, 5× 9 = 9× 5 = 45,

6× 7 = 7× 6 = 42, 6× 8 = 8× 6 = 48,

6× 9 = 9× 6 = 54, 7× 8 = 8× 7 = 56,

7× 9 = 9× 7 = 63, 8× 9 = 9× 8 = 72,

eşitlikleri elde edilir. Dolayısıyla; n = 2 için, farklı elemanların ikili çarpımlarının
sayısı 10 ’dur.

84. Bir rehine karelere bölünmüş n × n lik bir tahtanın üzerine yerleştiriliyor. Rehine,
tahta üzerinde 2 çeşit yer değiştirme yapabiliyor:

• Kendi bulunduğu kareyle aynı kenara sahip bir komşu kareye gidebiliyor.

• Kendi bulunduğu kareyle aynı köşeye sahip olan ama aynı kenara sahip olmayan
bir komşu kareye gidebiliyor.

Rehine, iki kere üst üste aynı çeşit yer değiştirme yapamıyor. Rehinenin başlangıç
karesinden başlayarak tüm kareleri tam olarak bir defa ziyaret edebilmesine olanak
sağlayan 1’den büyük doğal sayıları bulunuz. (Rehinenin, başladığı kareye dönmesi
gerekmemektedir.)

85. Bir madeni para n kez atılıyor. İki tane turanın ard arda gelmeme ihtimali nedir?

86. Bir çocuk, 2005 taştan oluşan bir öbekteki taşlardan bir tanesini bizim göreme-
yeceğimiz şekilde işaretliyor. Her hamlede mevcut taşlari hiçbiri boş olmayan üç
öbeğe ayırıyoruz. Çocuk, işaretli taşı içermeyen iki öbekten çok taş içereni (eşitlik
durumunda herhangi birini) seçip buradaki taşları oyun dışına itiyor. Geri kalan
taşları ise karıştırıyor ve hamle yapma sırası tekrar bize geliyor. Oyunda iki taş
kaldıği zaman çocuk bize hangi taşın işaretli olduğunu söylüyor. İşaretli taş bulmayı
garanti etmek için en az kaç hamle yapmamız gerekir?

87. Tümü birbirinden farklı ve hepsi 1707’den küçük 7 pozitif tam sayı alalım. Bunlar
arasından a < b+ c < 4a’yi sağlayacak biçimde a, b, c (tümü farklı) seçebileceğimizi
gösteriniz.
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88. 7× 7 boyutlarında bir satranç tahtasının dört köşesi atılıyor.
a) En az kaç tane kareyi siyaha boyamak gerekir ki artı şeklinde boyanmamış 5
kare bulunamasın?
b) Her kareye bir tam sayı yazalım. Artı şeklinde alınacak herhangi 5 karedeki
sayıların toplamı negatif iken tüm tahtadaki sayıların toplamının pozitif olabileceğini
gösteriniz.

89. Sonlu bir X kümesinin üç elemanlı altı kümesi veriliyor. X in elemanlarını iki renkle
boyayarak, hiçbir alt kümenin elemanlarının tamamının tek renkte olmayabileceğini
gösteriniz.

90. a1, a2, . . . , an gerçel sayıları dizisinde ardışık terimlerin altına, iki terimin aritmetik
oratalaması yazılarak yeni bir dizi oluşturuluyor. Oluşturulan bu dizi için de aynı
işlem uygulanarak, bu dizideki ardışık terimlerin aritmetik ortalamalarından oluşan
bir dizi daha oluşturuluyor. Bu işleme tek elemanlı (a) bir dizi elde edene kadar
devam ediliyor. Eğer a sayısı işlemler sırasında sadece en son dizide görülüyorsa
bütün işlemler sırasında bir eleman en fazla kaç defa görülebilir?

91. 100, 3’ün kuvvetlerinin toplamı biçiminde kaç farklı şekilde yazılabilir?

92. Bir sınıfta n tane öğrenci vardır. Öğretmen N tane soruyu bu öğrencilere dağıtır
ve her öğrencisi 1 ≤ i ≤ n için ai tane soru alır. Tüm ai’ler eşit olmadığında
öğrenciler soru sayılarını eşitlemek için şu şekilde bir yöntem geliştirirler: i ve j

öğrencileri ai+aj toplamı çiftse her biri ai+aj

2 soru alır; tekse bir değişiklik yapmazlar.
Öğrenciler aşağıdaki durumlar için başlangıçtaki dağılım ne olursa olsun herkes eşit
sayıda soru alacak şekilde organize olabilirler mi?
a) n=8, N=80
b) n = 10, N=100

93. m,n tam sayılar olmak üzere m × n birimlik dikdörtgenler şekildeki 3 birimlik
parçalarla kaplanmak istenmektedir. Dikdörtgenlerin tamamen kaplanabilmesi için
m ve n hangi değerleri alabilir.

94. A ve B oyuncuları şu kurallarla bir oyun oynamaktadır: oyunun başında m tane n
sayısı tahtaya yazılır. Oyuna A oyuncusu başlar ve oyuncular sırayla oynarlar. Sırası
gelen oyuncu tahtadaki sayılardan sıfırdan farklı bir tanesini seçer. Eğer seçtiği k
sayısı tahtadaki diğer sayıların hiç birisinden büyük değilse, oyuncu bu sayıyı k−1 ile
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değiştirir, aksi takdirde oyuncu bu sayının yerine tahtadaki en küçük pozitif sayıyı
yazar. Tüm sayıların sıfır olmasını ilk sağlayan kişi oyunu kazanır. Eğer her iki
oyuncu da en iyi stratejileriyle oynarsa oyunu kim kazanır?

95. 99 tane birbirinden farklı 100’den küçük pozitif tam sayılar verilmiştir. 2, 3, . . . , 99
sayının toplamlarının tümü 100 ile bölünemiyorsa verilen tüm sayıların birbirine eşit
olduğunu ispatlayınız.

96. Şekildeki gibi 4×4 lük bir satranç tahtasının merkezlerine 16 tane nokta yerleştirilmiştir.

a) Herhangi 3 noktası bir ikizkenar üçgenin köşeleri olmayacak şekilde, 6 nokta
seçilebileceğini ispatlayınız.
b) Yukarıdaki özelliklere sahip 7 nokta seçilemeyeceğini ispatlayınız.

97. M kümesi doğal sayıların 2008 elemanlı bir alt kümesi olsun. M kümesinin ele-
manlarından hiç birinin kümenin herhangi iki elemanının toplamına eşit olmadığı
bilindiğine göre bu kümenin en büyük elemanının minimum değeri ne olabilir?

98. 2005 kenarlı düzgün bir çokgenin köşeleri kırmızı, beyaz ve maviye boyanmıştır.
Komşu iki köşe farklı renkteyse bu iki köşenin üçüncü renge boyanması işlemine
tekrar boyama diyelim.
a) Sonlu sayıda tekrar boyama işleminden sonra bütün köşelerin aynı renge boyan-
abileceğini gösteriniz.
b) Sonunda elde edilen renk baştaki köşelerin rengine bağlı olarak sadece tek bir
renk olarak mı belirlenir?

99. S = {1, 2, . . . , 2004} kümesinin bütün elemanları çeşitli renklere boyanacaktır. a|b,
b|c ve a, b, c birbirinden farklı olmak üzere (a, b, c) üçlülerinin hiçbirinde a, b ve c
sayılarının üçünün de aynı renkte olması istenmiyor. En az kaç farklı renge ihtiyaç
vardır?

100. n × n lik bir tablo; −1, 0, 1 sayıları ile dolduracaktır. Her sütundaki ve satırdaki
sayıların toplamlarının birbirinden farklı olması isteniyor (bir sütundaki sayıların
toplamı, başka bir sütundaki sayıların toplamına eşit olamayacağı gibi herhangi bir
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satırdaki sayıların toplamına da eşit olamaz). n = 4 ve n = 5 durumları için tablo
istenilen şekilde doldurulabilir mi?

101. İki bilişim kuramcısı, A ve B, jokerleri çıkartılmış, karıştırılmış bir deste iskambil
kağıdı ile bir hile yaparlar. A, seyirciler arasından bir kişinin desteden rastgele beş
kart seçmesini ister. Seyirci beş kart seçer ve A’ya uzatır. A, kartları dikkatle inceler
ve bir tanesini seyirciye geri verir. Daha sonra, A geriye kalan dört kartı bir şekilde
düzenler ve onları ters olarak üst üste koyar. B, olup bitenlerin farkında olmaksızın
odaya girer, dört karta bakar ve eksik olan, seyircideki beşinci kartı tespit eder. Bu
hile nasıl yapılmıştır?
Not: A ile B arasındaki iletişim, sadece dört kartın düzenlenmesi yoluyla olmuştur.
Şifreli bir konuşma, elle işaretleşme, özel sensörlü algılama, işaretli ya da kıvrılmış
kartlar gibi dört karttan oluşan destenin yönlendireceği herhangi bir ipucu yoktur.

102. Bir önceki sorudaki iki bilişim kuramcısı şimdi daha büyük bir hileyi deneyecekler.
Aslında aynı hile ama bu kez 124 karttan oluşan bir desteyle gösterilerini sergileye-
cekler. Bu hile nasıl çalışır?
Not: 124, bu hilenin sergilenebileceği maksimum sayıdır. Kartların, dört takımdan
oluştuğu ve herbirinin içerisinde 31 kart olduğu ya da Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz
ayları kullanılarak bir takvimin günleri olduğu düşünülebilir. Ya da iki deste iskam-
bil kağıdına üçüncü desteden sihirbazın aklında tutabileceği 20 kart ilave edildiği,
belki de kartların arka yüzlerinin, kartların hangi paketten alındığı bilinecek şekilde
tasarlandığı düşünülebilir. Ya da basitce 1’den 124’e kadar numaralandırılır.

103. Ayşe ve Barış’ın rasgele dizilmiş birer iskambil destesi vardır. Her seferinde destelerin
en üstündeki kart alınabilmektedir. Sırayla Ayşe ve Barış kendi destelerinden birer
kart alıp karşılaştıracaklardır. Aldıkları kartlar aynı olursa Barış kazanacak, değilse
birer kart daha çekip bu şekilde kartlar bitene kadar devam edeceklerdir. Kartlar
her seferde farklı çıkarsa Ayşe kazanacaktır. Ayşe’nin kazanma olasılığı nedir?

104. Bir öğrenci bir bilgisayar oyunu oynuyor. Oyun öğrenciye birbirinden farklı, rastgele
seçilmiş 2002 sayı veriyor. Daha sonra oyun öğrencinin aşağıdaki kurallara göre
işlemler yapmasını istiyor:

• verilen sayılardan 2 tane seç, birini ikiyle çarp, diğerine ekle ve toplamı tut,

• sonra, geri kalanlardan 2 sayı seç, birini ikiyle çarp, diğerine ekle; toplamı önceki
toplamla çarp ve sonucu tut,

• yukarıdaki işlemleri 2002 sayının tamamı bitene kadar tekrarla.

Öğrenci, sondaki çarpım maksimumsa oyunu kazanıyor. Bu durumda kazanan strate-
jiyi bulup ispatla gösteriniz.
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105. n× n ’lik kare şeklinde bir sırada erkek ve kız öğrenciler oturmaktadır. Her satırda,
sütunda ve çapraz doğrular boyunca oturan kız öğrencilerin sayısı bilinmektedir.
Buna göre hangi n sayıları için kız öğrencilerin yerini tam olarak belirlenebilir?

106. n×n’lik bir dama tahtasında iki kişilik bir oyun oynanıyor. Birinci oyuncuda sınırsız
sayıda beyaz taş, ikinci oyuncuda ise sınırsız sayıda siyah taş var. Oyuna boş bir
tahta ile başlanıyor, hamleler sırayla yapılıyor, ve ilk hamleyi birinci oyuncu yapıyor.
Her oyuncu sırası geldiğinde tahtadaki boş karelerden istediklerine, bir kareye birden
fazla taş gelmeyecek şekilde kendi taşlarından koyuyor. Oyun tüm tahta dolduğunda
sona eriyor. Sıra kendinde olan oyuncu oyun bitmemişse tahtaya en az bir taş koymak
zorunda.

Oyun bittiğinde, tahtadaki bir taştan başlayarak her adımda sol, sağ, üst veya alt
karelerden birindeki aynı renkten bir taşın bulunduğu kareye geçmek suretiyle dama
tahtasının kenarlarından birine ulaşmak mümkün değilse bu taşa “hapsedilmiş” diy-
oruz. Her oyuncunun puanı (karşı renkten hapsedilmiş taşlar) − (kendi renginden
hapsedilmiş taşlar) şeklinde hesaplanıyor, ve her iki oyuncu da oyunu mümkün olan
en yüksek puanla tamamlayacak şekilde oynuyor. n∗n’lik tahtada birinci oyuncunun
alacagi puan f(n) ise:

20012

3
< f(2003) <

20022

2

olduğunu gosteriniz.

107. M = {1, 2, . . . , 100} kümesi veriliyor. n ∈ N ve a, b ∈ M olmak üzere a − b =
n2 ise a ve b farklı alt kümelerde yer alacak şekilde M kümesinin dörtten az alt
kümeye ayrılamayacağını gösteriniz. Aynı şartları sağlayacak şekilde M kümesi beş
alt kümeye ayrılabilir mi?

108. Hareketine [1,1] noktasından başlayacak bir taşı koordinat sistemi üzerinde aşağıdaki
kurallara göre hareket ettiriyoruz:

• Taş bir [a, b] noktasından [2a, b] veya [b, 2a] noktasına hareket edebilir.

• Taş bir [a, b] noktasından eğer a > b ise [a − b, b] noktasına hareket edebilir,
eğer a < b ise [a, b− a] noktasına hareket edebilir.

Taş hangi pozitif x, y tam sayıları için [x, y] koordinatına hareket ettirilebilir?

109. 5 × 9 luk bir satranç tahtasında bir oyun oynanıyor. Başlangıçta, belli bir sayıdaki
diskler rastgele ama hiçbir karede birden fazla disk olmayacak şekilde karelere yerleştiriliyor.
Her el bütün disklerin aşağıdaki kurallara göre hareket ettirilmesinden oluşmaktadır.

• Her disk bir kare aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket ettirilebilir,
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• Bir disk eğer bir el aşağı ya da yukarı hareket ettirildiyse bir sonraki el sola ya
da sağa oynatılması gerekir, ve sola ya da sağa oynatılmışsa da bir sonraki el
aşağı ya da yukarı hareket ettirilmelidir,

• Bir elin sonunda bir karede bir kareden fazla disk bulunamaz.

Oyun eğer başka bir el daha oynanması mümkün değilse bitiyor. Eğer oyuna 33 disk
ile başlanırsa oyunu er ya da geç biteceğini ispatlayınız. Ayrıca 32 disk ile sonsuza
kadar gidebileceğini gösteriniz.

110. Her bir kenarı n (n > 2) uzunluğunda olan bir eşkenar üçgen kenarlarına paralel
doğrular çizilerek, her bir kenarı 1 uzunluğundaki n2 eşkenar üçgene bölünüyor. Bu
durumda üçgenler,

• i ve i + 1 numaralı üçgenlerin i = 1, 2, . . . , n2 − 1 için en az bir ortak noktası
olmalıdır.

• i ve i + 2 numaralı üçgenlerin i = 1, 2, . . . , n2 − 2 için en az bir ortak noktası
olmalıdır.

kurallarını sağlayacak şekilde 1’den n2 ye kadar numaralandırılabilir mi gösteriniz.

111. (n+1)×(n−1)’lik bir tabloda kareler, herhangi iki satır ve iki sütunun kesişimindeki
dört kare aynı renkte olmayacak şekilde üç renge boyanıyor. n’nin en büyük değerini
bulunuz.

112. m × n’lik bir matrise sayılar yazılmıştır. Bir satırdaki veya bir sütundaki tüm
sayıların işaretleri değiştirilebilir. Bu işlemi sonlu sayıda yaparak verilmiş matrisin,
her satırındaki ve sütunundaki sayıların toplamının negatif olmadığı bir matrise ge-
tirilebileceğini ispatlayınız.

113. Bir çember üzerine N = 21 olmak üzere a1, a2, . . . , aN gerçel sayıları dizilmiş olsun.
Ardışık konumdaki her 21 sayının toplamı en fazla 21 ve yine ardışık konumdaki her
13 sayının toplamı en fazla 13 ise a1 + a2 + . . . + aN toplamının en büyük değerini
alması için, a1 = a2 = . . . = aN = 1 olması gerektiğini ispatlayınız.

114. Negatif olmayan bir n tam sayısı ve (2n+1)×(2n+1) bir satranç tahtası kareleri siyah
ve beyaz renkte (normal satranç tahtası diziliminde) veriliyor. Burada 1 < m < 2n+
1 eşitsizliğini sağlayan herm için eğer satranç tahtasındaki birm×m karenin alanının
yarısından fazlası siyah renkteyse bu kareye S-kare diyelim. Bu durumda berilen
satranç tahtası bir S-kare ise tahtadaki S-karelerin sayısını n cinsinden bulunuz.

115. Güneş tahtaya 5 sayı yazıyor. Ateş tahtadan bir sayı seçip kalan dört sayıdan
seçilen x, y, z sayılarıyla x + y − z i hesaplayıp ilk seçilen sayının yerine yazıyor.
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Ateş başlangıçta Güneş’in yazdığı sayılardan bağımsız olarak tahtadaki beş sayıyı
eşitleyebilir mi ?

116. Bir adada her biri ya hep doğru söyleyen ya da hep yalan söyleyen n > 1 aborjin
vardır. Her aborjinin kendi olmadığı gruptan en az bir arkadaşı vardır. Her bir abor-
jine arkadaşlarından hep yalan söyleyenlerin mi daha çok, hep doğru söyleyenlerin
mi daha çok, yoksa hep yalan söyleyenlerle hep doğru söyleyenlerin aynı sayıda
mı olduğu sorulduğunda bütün aborjinler yalan söyleyen arkadaşlarının çoğunlukta
olduğu cevabını veriyorlar. Aborjinlerden birisi seçilip yalan söylediği iddiasıyla
hapse atılıyor. Kalan n − 1 aborjine tekrar aynı soru soruluyor. Bu sefer aborjin-
lerin hepsi doğru söyleyen arkadaşlarının daha çok olduğu cevabını veriyorlar. Hapse
atılan aborjinin daha önceden hep doğru mu yoksa hep yalan mı söylediğini ve adada
daha çok hep yalan söyleyen mi yoksa hep doğru söyleyen aborjin mi olduğunu bu-
lunuz.

117. Bir öğretmen tahtanın başına ve sonuna 1 yazıyor. İlk öğrenci tahtada yazılı sayıların
arasına 2 yazıyor. İkinci öğrenci tahtada yazılı sayılardan ardışık her iki sayının
arasına toplamlarını yazıyor yani tahtada 1, 3, 2, 3, 1 yazılmış oluyor. Sonraki öğrenci
aynı kuralla yazma işlemine devam ediyor ve tahtada 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1 yazılmış
oluyor. n inci öğrenciden sonra tahtada yazılı sayıların toplamını bulunuz.

118. Bir kareyi öyle 5 parçaya bölünüz ki daha sonra parçaları birbiriyle birleştirerek
birbirinden ayrı alanlara sahip üç farklı kare oluşturabilelim.

119. Hangi n tam sayıları için n2xn2 ’lik bir satranç tahtası 1 ’den n2 ye kadar olan
sayıların her biri, her satır, her sütun ve nxn ’lik bloklarda sadece 1 defa görülecek
şekilde yazılabilir?

120. Başlangıçta tüm biri kareleri beyaz olan n×n satranç tahtasının birim karelerinden
k tanesi siyaha boyanmıştır. Boyama işlemi nasıl yapılırsa yapılsın, köşeleri siyah
karelerin merkezinde bulunacak şekilde bir paralel kenar bulunmasını garanti ede-
bilmek için k nin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

121. Bir topluluk n evli çiftten oluşmaktadır. Her çiftteki eşlerin boyları arasındaki fark
10 cm den azdır. Her t = 1, 2, . . . , n için, erkekler arasında boy sırasına göre t. inci
sırada yer alan erkek ile kadınlar arasındaki boy sırasına göre k. inci sırada yer alan
kadın arasındaki boy farkının da 10 cm den az olduğunu gösteriniz.

122. Pozitif tam sayılar kümesi iki ayrık kümeye nasıl ayrılırsa ayrılsın, kümelerden en
az birisinde, o kümedeki iki farklı sayının aritmetik ortalamasının da bulunacağını
gösteriniz.
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123. Bir kara tahtada dokuz tane 0; bir tane 1 yazılmıştır. Her hamlede bu sayılardan
ikisi seçilip silinmekte ve her birisinin yerine aritmetik ortalamaları yazılmaktadır.
Sonlu sayıda uygulanan hamlelerden sonra tahtada yar alan on sayı arasında yer
alabilecek en küçük değer ne olur?

124. Sekiz ortaklı bir firmaya ait kasanın kapısı üzerinde sekiz tane kilit bulunmaktadır.
Kilitlerin her birisinin anahtarı 5 farklı ortağa dağıtıldığına göre, bir araya geldik-
lerinde tüm kilitleri açabilecek iki ortak bulunabileceğini gösteriniz.

125. {1, 2, . . . , 20} kümesinin üç elemanlı ve elemanlarının çarpımı 4 ile bölünen alt kü-
melerinin sayısını bulunuz.

126. 9×9 satranç tahtasının birim karelerine 65 tane karınca yerleştirilmiştir. Her hamlede
her karınca, bulunduğu karenin yatay veya dikey komşularından birisine geçmektedir.
Karıncalar üst üste iki yatay veya iki dikey hamle yapmadığına göre, sonlu sayıda
hamle sonra en az bir karede en az iki karınca bulunacağını gösteriniz.

127. Dışbükey bir onikigenin her kenarı ve her köşegeni 12 renkten biriyle boyanmıştır.
Boyama işleminin nasıl yapıldığı bilinmeksizin, herhangi farklı üç renk seçildiğinde,
kenarları bu renklerle boyanmış bir üçgen bulunması garanti edilebilir mi?

128. Sadece a, b ve c harfleri kullanılarak oluşturuluan n terimli bir dizide çift sayıda a
bulunması olasılığını hesaplayınız.

129. Dik Kartezyen koordinat sisteminin (a, b) koordinatlı noktasında bulunan bir pire
aşağıdaki üç noktadan birisine sıçrayabilmektedir:
- (2a, b) koordinatlı nokta,
- (a, 2b) koordinatlı nokta,
- (a− b, b) koordinatlı nokta [a > b ise] veya (a, b− a) koordinatlı nokta [a < b ise].
Başlangıçta (1, 1) noktasında bulunan pirenin erişebileceği noktaların kümesini be-
lirleyiniz.

130. Bir çiçekçi her buket için 2 veya 3 adet; her çelenk için 6 veya 7 adet yaprak kul-
lanmaktadır. Çiçekçi, aldığı bir siparişi hazırlamak için 4 düzine yaprağın yetersiz
kaldığını, 5 düzinenin ise fazla geldiğini görüyor. Sipariş kaç buket ve kaç çelenkten
oluşmaktadır?

131. 16 adadan oluşan bir ülkede bir deniz yolları işletmesi, herhangi iki ada arasında
aktarmasız yapılacak her yolculuk içi bir biletin gerektiği ve aşağıdaki özellikleri
sağlayan gemi seferleri planlamıştır.
- Her adadan diğer adaların en az birisine tek biletle ulaşılabilir.
- Herhangi iki ada arasında doğrudan karşılıklı seferler tanımlı değildir.
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- Hangi on ada seçilirse seçilsin, birisinden başlayıp tüm adalara uğrayarak ve tam
olarak 10 bilet kullanılarak başlangıç adasına ulaşmak mümkündür.
Seçilen herhangi 11 ada için de birisinden başlanıp, hepsine uğrayarak ve tam olarak
11 bilet kullanarak başlangıç adasına dönmenin mümkün olduğunu gösteriniz.

132. Dik kartezyen koordinat sisteminde x ve y tam sayılar olmak üzere, {(x, y)|0 ≤ x, y ≤
99} kümesindeki her noktaya bir öğrenci yerleştirilecektir. Herhangi iki erkek öğrenci
birbirini görememek koşulu ile, düzleme en fazla kaç erkek öğrenci yerleştirilebilir?

133. Bir çember üzerinde 98 beyaz nokta işaretlenmiştir. Ateş ile Güneş, sıra ile, bu nok-
talardan (daha önce birleştirilmemiş olan) herhangi ikisini seçerek ikisini de siyaha
boyar ve bunları dpğru parçası ile birleştirir. Son beyaz noktayı boyayan oyunu
kazanır. İlk hamleyi Ateş’in yapması halinde hangi oyuncu galibiyeti garanti edecek
bir yol izleyebilir?

134. A = {1, 2, . . . , n} kümesinin B1, . . . Bk alt kümelerinin herhangi ikisinin en fazla iki
ortak elemanı olduğuna göre, k en fazla hangi değeri alabilir?

A kümesinin 1, 2 ve 3 elemanlı tüm alt kümelerinin aldığımızda herhangi ikisinin
en fazla iki ortak elemanı olan bir alt kümeler topluluğu seçmiş oluruz. O halde
k ≥ C(n, 1) + C(n, 2) + C(n, 3) = n3+5n

6 dır.

135. 8× 8 satranç tahtasının, 21 tane 3× 1 dikdörtgen ile kaplanabilmesinin, birim karel-
erden hangisinin çıkarılması ile mümkün olacağını belirleyiniz.
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SONLU MATEMATİK ÇÖZÜMLER

1. Bir kenarı n birim olan bir kare, n2 tane birim kareye bölünüyor ve her kare kırmızı,
beyaz ya da maviye boyanıyor. Böyle bir boyamada, bu karenin bir satır veya
sütununda aynı renkte en az üç tane birim kare olmasının kaçınılmaz olması için, n
değeri en küçük ne olmalıdır?

Çözüm. Cevap 7’dir. Çünkü, n = 7 iken, (49 = 3 · 16 + 1 olduğundan) çekmece
prensibine göre (açıklamalara bakınız) aynı renkte en az 17 birim kare bulunur. Bu-
radan yola çıkarak, 17 = 7 ·2+3 olduğundan, aynı prensip bize elimizdeki 7 satırdan
en az birinde, en az üç tane aynı renkte birim kare olması gerektiğini söyler. Aynı
durum sütunlar için de geçerlidir. n = 6 için çözümün geçerli olmadığı aşağıdaki
örnekte görülmektedir.

k m b k m b

m b k m b k

b k m b k m

k m b k m b

m b k m b k

b k m b k m

Aynı tablo n ≤ 6 durumu için de, karşı örnek bulmak için kullanılabilir.

2. Ayşe’nin, Barış’tan bir fazla madeni parası vardır. Her ikisi de bütün paralarını aynı
anda fırlatıyorlar ve ortaya çıkan tura sayısını gözlüyorlar. Paraların her iki yüzünün
de gelme ihtimalinin eşit olduğununa göre, Ayşe’nin Barış’tan daha fazla tura elde
etme ihtimali nedir?

Çözüm. Ya Ayşe Barış’tan daha çok tura atacaktır, ya da Ayşe Barış’tan daha çok
yazı atacaktır. Ancak Ayşe tam olarak bir fazla madeni paraya sahip olduğu için,
her ikisi birden olamaz. Simetriden dolayı, birbirinden bağımsız, eşi olmayan bu iki
durum eşit ihtimalle gerçekleşir. Bu yüzden, Ayşe’nin Barış’tan daha fazla tura elde
etme ihtimali 1

2 ’ dir. Bu olasılığın, oyuncuların sahip oldukları madeni paraların
sayısından bağımsız olması sürpriz olabilir.

3. Bir kenarının uzunluğu 1 birim olan bir eşkenar üçgenin iç bölgesinden alınan 5
noktadan en az ikisinin arasındaki mesafenin 1

2 birimden az olduğunu kanıtlayınız.

Çözüm. Kenarların orta noktalarını ikişer ikişer birleştirerek dört tane küçük
eşkenar üçgen elde edelim. Seçilen 5 noktadan en az ikisi bu eşkenar üçgenlerden
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birinin üzerinde veya iç bölgesindedir ve bu iki nokta arasındaki mesafe 1
2 den

küçüktür.

4. Bir bahçıvan dikdörtgen şeklindeki bahçesini iki köşegeni kullanarak dört üçgene
bölüyor. Bahçıvan bu üçgenlerin her birine bir tür çiçek ekecektir ancak ortak ke-
narları olan üçgenlerde farklı tür çiçek ekmelidir. Bahçıvanın elinde karanfil, be-
gonya, gül, lale ve sardunya tohumları olduğuna göre, bu işlemi kaç farklı şekilde
yapabilir?

Çözüm. A ve B üçgenlerinin sadece bir köşeleri ortak oduğundan, bahçıvan bu-
ralara istediği tohumu ekebilir. Öncelikle bu iki üçgene aynı tür tohumu ektiği du-
rumu ele alalım. Burada beş çeşit tohumdan birini seçeceği için A ve B üçgenlerinin
tohumları beş farklı şekilde seçilebilir. Daha sonra geri kalan dört tohumdan istedik-
lerini diğer üçgenlere ekmekte serbesttir. Dolayısıyla bu tohumları 4 · 4 = 16 farklı
şekilde seçebilir ve böylece toplamda bu durum için 5 · 16 = 80 farklı seçimi olur.

Eğer bahçıvan A ve B üçgenlerine farklı tohumlar ekerse, bu 5 · 4 = 20 farklı şekilde
yapılabilir. Diğer üçgenler içinse üçer seçim kalacağından 3 · 3 = 9 farklı şekilde
ekilebilir ki bu da bu durumda toplam 20 · 9 = 180 farklı ekim yapılabilir demektir.
Dolayısıyla her iki durum beraber düşünüldüğünde bahçıvan bahçesine çiçekleri 80+
180 = 260 farklı şekilde ekebilir.

5. 6 çift ikiz öğrenciden oluşan bir grup, birbirinin ikizi olan öğrenciler aynı takımda
olmamak koşulu ile,
a) 6 kişilik
b) 4 kişilik takımlara kaç değişik şekilde ayrılabilir.

Çözüm. a) İlk takımı oluştururken önce herhangi bir öğrenciyi alabiliriz. Bunu
için 12 farklı tercih vardır. Bu öğrenciyi seçtikten sonra geriye kalan 11 öğrenciden
seçilen öğrencinin ikizini çıkarttığımızda ikinci öğrencinin seçimi için 10 tercih kala-
caktır. Her öğrenci seçtiğimizde sonraki öğrenciyi seçmek için tercih sayımız 2
eksik olacaktır. Ayrıca ilk takımı seçtiğimizde geriye kalan öğrenciler de ikinci
takımı oluşturacaktır. Yani ilk takım seçildikten sonra ikinci takım tek şekilde
oluşturulabilir. O halde seçimler için 12 · 10 · 8 · 6 · 4 · 2 farklı durum vardır.
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Ancak, seçimlerde sıralama önemsiz olduğundan her türlü sıralamayı çıkarmamız
gerekir. Seçilen 6 öğrenci 6! farklı şekilde sıralanabilir. Ayrıca takımlar için de 2!
farklı sıralama vardır. O halde takımlar

12 · 10 · 8 · 6 · 4 · 2
6! · 2!

= 32

farklı şekilde oluşturulabilir.
b) İlk şıkta ilk takımı seçtiğimiz şekilde bu durumda da ilk takım, öğrencilerin
sıralanmalarını çıkarıldığında,

12 · 10 · 8 · 6
4!

= 240

farklı şekilde seçilebilir. Geriye iki çift ikiz ve ikizleri birinci takımı oluşturan 4 tek
öğrenci kalır. İkizler farklı takımlarda olmak zorunda olduğu için 2 çift ikizin ikisi
ikinci takımda ikisi üçüncü takımda yer almalıdır. İkinci takım 2 · 2 · 4·3

2! = 24 farklı
şekilde oluşturulur. Geriye kalan 4 öğrenci de üçüncü takımı oluşturur.
Buraya kadar yapılan hesaplarda öğrencilerin sıralanmalarını göz önüne aldık fakat
takımların sıralanmalarını almadık. Üç takım 3! farklı şekilde sıralanır O halde
240·24

3! = 960 farklı şekilde takım oluşturulabilir.

6. Ateş ile Güneş bir çift zar atarak üst yüzlerinde gelen sayıların toplamına dayanan
bir oyun oynamaktadırlar. Ateş’in kazanması için sayıların toplamının 12 olması
ve Güneş’in kazanması için sayıların toplamının iki sefer üst üste 7 olması gerek-
mektedir. Oyun biri kazanana kadar devam edeceğine göre, Ateş’in oyunu kazanma
olasılığı nedir?

Çözüm. Ateş’in oyunu kazanma olasılığı p olsun. İlk iki atış sonucunda gelebilecek
bütün ihtimalleri düşünelim. Aşağıda listelenen, bütün olasılıkları kapsayan ve ikişer
ikişer ayrık olan ihtimallere göz atalım:
İlk atışta gelen sayıların toplamı 12 ise (1/36 ihtimal) Ateş kazanır.
İlk atışın sonucu 7 ve ikinci atışın sonucu 12 ise (1/6 · 1/36 = 1/216 ihtimal) Ateş
kazanır.
İlk iki atışın sonucu 7 ise (1/6 · 1/6 = 1/36 ihtimal) Güneş kazanır.
İlk atışın sonucu 7 ve ikinci atışın sonucu 7 veya 12 değilse (1/6 · 29/36 = 29/216
ihtimal) Ateş’in kazanma olasılığı p dir.
İlk atışın sonucu 7 veya 12 değilse (29/36 ihtimal) Ateş’in kazanma olasılığı p dir.
Dolayısıyla, p = 1/36 + 1/216 + (29/216)p + (29/36)p buradan da p = 7/13 olarak
elde edilir (p > 1/2 olduğuna dikkat ediniz).

7. İçerisinde kırmızı bir top bulunan torbaya, mavi yada kırmızı olma olasılıkları eşit
olan bir top daha atılıyor ve torbadan bir top çekiliyor. Çekilen top kırmızı olduğuna
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göre torbaya sonradan atılan topun kırmızı olma olasılığı nedir?

Çözüm. Ddört durum söz konusudur:
Sonradan eklenen top kırmızıdır ve eklenen top çekilmiştir,
Sonradan eklenen top mavidir, diğer top çekilmiştir,
Sonradan eklenen top kırmızıdır, diğer top çekilmiştir,
Sonradan eklenen top mavidir ve eklenen top çekilmiştir.
Fakat çekilen topun kırmızı olduğunu bildiğimiz için son durum geçersizdir. Geriye
kalan üç olası durumun ikisinde eklenen top kırmızıdır. Yani çekilen top kırmızı ise
eklenen topun da kırmızı olma olasılığı 2

3 tür.

8. 126’yı geçmeyen ve birbirinden farklı hangi 7 pozitif tam sayıyı alırsak alalım bun-
ların içinde b < a ≤ 2b eşitsizliklerini sağlayan a, b sayılarının bulunabileceğini
ispatlayınız.

Çözüm. {1, 2, 3, · · · , 126} kümesini 6 alt kümeye ayıralım:
{1, 2}, {3, 4, 5, 6}, {7, 8, . . . , 14}, {15, 16, . . . , 30}, {31, 32, . . . , 62}, {63, 64, . . . , 126}.
Çekmece ilkesine göre seçilen 7 sayıdan en az 2 tanesi bu 6 kümeden birinde bulunur
ve bu durumda verilen eşitsizlikler sağlanır.

9. 1 den 99 a kadar olan sayılardan seçilmiş 10 elemanlı her kümenin toplamları aynı
olan iki alt kümeye ayrılabileceğini gösteriniz.

Çözüm. 10 elemanlı kümeden oluşturabileceğimiz 210− 1 = 1023 tane boş olmayan
alt küme vardır. Bu alt kümelerden her birinin elemanları toplamına bakalım. Bu
sayı en fazla 90 + 91 + · · · + 99 = 945 olabilir. 945 < 1023 olduğundan çekmece
prensibine göre en azından 2 alt küme için elemanlarının toplamı eşit olur. Bu
kümeleri S ve T ile gösterelim. S− (S ∩T ) ve T − (S ∩T ) kümeleri istenilen ayırımı
verir.

10. 1 den 16 ya kadar olan sayıları
a) Düz bir çizgi üzerine
b) Bir çember üzerine
ard arda gelen iki terimin toplamı bir tam kare oluşturacak şekilde dizmek mümkün
müdür?

Çözüm. a) Sayıları 16, 9, 7, 2, 14, 11, 5, 4, 12, 13, 3, 6, 10, 15, 1, 8 şeklinde dizersek
istenilen şartı sağlamış oluruz.
b) 42 = 16 < 16+1 ve 62 = 36 > 15+16 olduğu için 16 dan sonra sadece 9 gelebilir.
16 dan önce gelebilecek herhangi bir sayı olmadığı için verilen sayılar bir çember
oluşturacak şekilde dizilemez.
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11. Bir şatonun mahzeninde her birinde 12 kilit olan 12 kapının arkasındaki hazinelerini
koruyan 7 cüce vardır. Kilitler birbirinden farklıdır ve her cücede bazı kilitlerin
anahtarları vardır. Herhangi 3 cüce birlikte bütün kilileri açabilmekte ise cücelerdeki
anahtar sayılarının toplamının en az 333 olduğunu gösteriniz.

Çözüm. İlk dört cücedeki anahtar sayısına a, b, c, d diyelim. Herhangi 3 cüce
bütün kilitleri açabildiğine göre en az 144 anahtara sahiplerdir. Yani a+b+c ≥ 144,
a+ b+ d ≥ 144, a+ c+ d ≥ 144, b+ c+ d ≥ 144 olur. Bu dört eşitsizliği taraf tarafa
toplarsak 3(a+ b+ c+ d) ≥ 4 · 144 yani a+ b+ c+ d ≥ 192 buluruz. Son 3 cücede de
en az 144 anahtar olduğundan yedi cücelerde en az 192 + 144 = 336 anahtar vardır.

12. 20 kişilik bir toplulukta 10 kişi İngilizce, 10 kişi Almanca ve 10 kişi Fransızca biliyor.
Bu topluluğun üç kişilik bir alt kümesinde eğer İngilizce bilen en az bir kişi, Almanca
bilen en az bir kişi ve Fransızca bilen en az bir kişi varsa, bu alt kümeye bir “komite”
deniyor. Böyle bir toplulukta en çok kaç farklı komite olabilir?

Çözüm. Komitede İngilizce bilen birisi olmak zorundadır. İngilizce bilmeyen 10
kişi

(
10
3

)
farklı şekilde seçilebilir. Yani içinde İngilizce bilen birisi olan 3 kişilik alt

küme sayısı
(
20
3

)
−
(
10
3

)
= 1020 dir. Buradan en çok 1020 farklı komite olabileceği

anlaşılır. Şimdi 1020 farklı komitenin nasıl seçileceğini gösterelim. Tüm dilleri bilen
aynı 10 kişi olsun. Komite oluşturmayan alt kümelerin sayısı

(
10
3

)
olduğundan

(
20
3

)
−(

10
3

)
= 1020 farklı komite böyle bir dağılımda mümkündür.

13. Bir zarın karşılıklı iki yüzünde birer nokta, başka iki karşılıklı yüzünde ikişer nokta,
geriye kalan iki yüzünde ise üçer nokta vardır. Bu şekilde 8 zar kullanılarak 2×2×2
bir küp oluşturuluyor ve her yüzündeki toplam noktalar sayılıyor. Bu şekildeki bir
kübün yüzlerindeki toplam nokta sayılarının 6 ardışık tam sayı olması mümkün
müdür?

Çözüm. Oluşan yeni küpte, küçük küplerin bir köşesi ortak olacak şekilde yalnızca
3 yüzü görüneceğinden ve bu yüzlerde de 1, 2 ve 3 nokta olduğundan, büyük küpteki
noktaların toplam sayısı 8 · (1+2+3) = 48 olur. Diğer yandan 6 ardışık tam sayının
toplamı her zaman tek sayı olacağından (3 tek ve 3 çift sayının toplamı), yüzler
üzerinde 6 ardışık tam sayıda nokta olamayacağı açıktır.

14. n × n lik bir tabloda kareler siyah ve beyaz renge boyanıyor. Herhangi iki satır ve
sütunun kesişimindeki dört kare aynı renkte değilse n’nin en büyük değerini bulunuz.

Çözüm. n = 4 için örnek şekilde gösterilmiştir.

Şimdi n = 5 için bu şekilde bir boyamanın mümkün olmadığını gösterelim. Bu
şartları sağlayan 5 × 5 lik bir tablo olsun. Genelliği bozmadan ilk satırın ilk üç
sütununu siyah kabul edelim. Kalan dört satırın ilk üç sütununda iki siyah kare
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olamaz (Aksi halde soruda istenen şart sağlanmış olur). Demek ki bu dört satırın ilk
üç sütununda en az ikişer beyaz kare vardır. Üç sütundan iki sütun üç farklı şekilde
seçilebileceği için bu dört satırdan en az iki tanesinde aynı sütunlarda beyaz bulunur
ve buradan çelişki elde ederiz.

15. 15 sayıdan oluşan a1, a2, . . . , a15 dizisi veriliyor. bi, bu dizide ai’den küçük olan
sayıların miktarına eşit olacak şekilde bir b1, b2, . . . , b15 dizisi oluşturuluyor. (bk)
dizisi 1, 0, 3, 6, 9, 4, 7, 2, 5, 8, 8, 5, 10, 13, 13 olacak şekilde bir a1, a2, . . . , a15 dizisi
bulunur mu?

Çözüm. Hayır bulunamaz, çünkü (bk) dizisine bakarsak, bu dizide 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 8 sayılarının geçtiğini görürüz fakat 9’dan sonra iki tane 8 gelemez.

16. Keyfi üç komşu sayının toplamı pozitif ve tüm sayıların toplamı negatif olacak şekilde
20 sayı bir sıraya yazılabilir mi?

Çözüm. Evet yazılabilir. −9,−9, 19,−9,−9, 19, . . . , 19,−9,−9 dizisinde herhangi
üç komşu sayının toplamı 1’dir ama dizideki tüm sayıların toplamı −12’dir.

17. 99 tane kartın bir yüzüne 1, 2, . . . , 99 sayıları yazılmıştır. Kartlar karıştırılır ve
öteki yüzlerine yeniden 1, 2, . . . , 99 sayıları yazılır. Her kartın iki yüzündeki sayıların
toplamı alınır. Bu 99 toplamın çarpımının çift olduğunu gösteriniz.

Çözüm. Toplam 45 tek sayı 44 çift sayı vardır. Çekmece ilkesinden dolayı en az
bir tek sayının arkasina tek sayı yazılmıştır. Bu kartın üzerindeki sayıların toplamı
çifttir, dolayısıyla çarpım da çift olur.

18. Her biri farklı boyda olan n kişi, en uzun kişinin her iki yönünde de boy uzunlukları
azalacak şekilde sıralanıyorlar.
a) Kaç değişik şekilde sıralanırlar?
a) En uzun kişi ile en kısa kişi arasındaki her iki sırada da boy uzunlukları azalacak
şekilde bir daireyi kaç değişik şekilde oluşturabilirler?

Çözüm. a) Önce en uzun kişiyi alalım. İkinci en uzun kişi, en uzun kişinini her iki
tarafına da geçebilir, yani 2 olasılığımız var. Üçüncü en uzun kişi de en uzun kişinin
her iki tarafına da geçebilir. Bu şekilde, uzundan kısaya doğru, herkesin ,en uzun
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insan hariç, geçebileceği iki taraf vardır. O halde toplan 2n−1 farklı sıralama vardır.
b) Önce en uzun ve en kısa kişileri daireye yerleştirelim. Bundan sonra,ilk şıkta
olduğu gibi, sırayla herkesin iki seçeneği olacaktır. O halde bu kez 2n−2 farklı
sıralama vardır.

19. 1, 2, . . . , n kümesinin, 1, 2, 3, ve 4’ün herhangi üçünün arka arkaya bulunmadığı tüm
permütasyonlarının sayısını n cinsinden bulunuz.

Çözüm. n! permütasyondan, 1, 2, 3, ve 4’ten üçünün birarada, geriye kalan ele-
manın da ayrı sayıldığı durumlar çıkarılmalıdır. 1, 2, 3 ve 4’ten bir tanesini 4 farklı
şekilde seçebiliriz. Kalan 3 sayı 6 farklı şekilde dizilebilirler. Her durum bize (n−2)!
permütasyon verir. Yani 1, 2, 3 ve 4’ten üçünün bir arada, geriye kalan elemanın
da ayrı sayıldığı 24(n − 2)! durum vardır. Bu eleme sırasında 1, 2, 3 ve 4’ü blok
halinde barındıran permütasyonlar iki kere çıkarıldığından istenilen permütasyon
sayısı n!− 24(n− 2) + 24(n− 3)! olarak bulunur.

20. Betül 1 den 100 e kadar farklı tam sayıları kullanarak, en büyük elemanı, diğer
elemanların çarpımı olacak şekilde kümeler oluşturuyor. Her bir tam sayı en fazla
bir kümede yer alıyorsa Betül en çok kaç küme oluşturabilir?

Çözüm. Her kümede en az 3 eleman olması gerektiği açıktır. Her kümenin en küçük
elemanına bakalım. Bu eleman 10’dan küçük olmalıdır çünkü 10 veya daha büyük bir
sayı olsaydı, kümenin en büyük elemanı en az 10·11 = 110 olmak zorunda olurdu. Bu
durumda en çok 9 küme seçebiliriz. Sorudaki şartları sağlayan 9 küme seçtiğimizi
varsayalım, bu durumda kümenin en küçük elemanları 1, 2, 3, . . . , 9 olmalıdır. En
küçük elemanı 1 olan kümeye bakalım. Bu kümenin en az 3 tane daha elemanı olması
gerektiği açıktır. Bu durumda en büyük eleman, 100’den büyük olur ve çelişki elde
edilir. Yani seçilen kümelerin sayısı 9’dan küçük olmalıdır. 8 küme için (2, 17, 34),
(3, 16, 48), (4, 15, 60), (5, 14, 70), (6, 13, 78), (7, 12, 84), (8, 11, 88), (9, 10, 90) şartları
sağlar.

21. Tahtaya 1 den 10 a kadar olan sayılar yazılıyor. İki oyuncu sırayla bu sayılardan
birisini seçiyor ve o sayı ile o sayıyı bölen tüm sayıları tahtadan siliyor. Son sayıyı
silen oyunu kazanıyor. Bu oyunu kim kazanır?

Çözüm. Bu oyunu birinci oyuncu kazanır. İlk olarak 6 yı seçer ve 1,2,3,6 sayılarını
siler. Geriye kalan sayıları (4, 5), (7, 9), (8, 10) şeklinde ikişer ikişer eşleştirir. İkinci
oyuncu hangi sayıyı seçerse birinci oyuncu da onun eşini seçerek oyunu kazanır.
Burada tek bir kazanma stratejisi yoktur.

22. Dalgın bir profesör iki adet kibrit kutusu alıyor ve ikisini de cebine atıyor. Kibrite
ihtiyacı olduğu herhangi bir zaman elini cebine atıyor ve iki kutudan birini rastgele
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(eşit olasılıkla) alıyor. Bir gün profesör, daha önce kutudaki son kibriti aldıktan
sonra dalgınlıkla tekrar kutuyu cebine atmış olacak ki, eline aldığı kibrit kutusunun
boş olduğunu görüyor. Eğer iki kutuda da başlangıçta n tane kibrit çöpü varsa, son
durumda diğer kutuda k tane kibrit çöpü olma olasılığı nedir? (0 ≤ k ≤ n)

Çözüm. Eğer son durumda diğer kutuda k tane kibrit kalıyorsa, bu kutudan daha
önce n− k kibrit alınmış olması gerekir. Profesör (n+1). kibriti sol cebindeki kibrit
kutusundan almak istemiş olsun. Bu durumda, o zamana kadar 2n−k+1 adet seçim
yapılmış olur ve bu da 22n−k+1 farklı şekilde yapılabilir. Bunların

(
2n−k

k

)
tanesi ise,

(n+ 1). seçimini sol cebinden yapmış olmasıdır. Dolayısıyla profesörün sol cebinden

boş bir boş kutu çıkarma olasılığı (2n−k
k )

22n−k+1 olur. Sağ cebindeki kutunun boş olma
olasılığı da aynı olduğuna göre, son durumda boş kutuyu açtığında diğer kutunun

içerisinde k tane kibrit çöpü olma olasılığı (2n−k
k )

22n−k olur.

23. Bir binanın odaları m×n lik bir dörtgen yapı oluşturacak şekildedir (Şekilde 5×6 lık
durum gösterilmektedir). Tüm odalarda komşu odalara açılan bir kapı mevcuttur
ancak binadaki tek giriş çıkış sağ üstteki odadandır. Bu odanın kapısı mn tane
kilitle kitli olup, anahtarların her biri ayrı odadadır. Sol alttaki odada bulunan biri
çıkışa ulaşmak için istediği komşu odaya geçmekte serbesttir fakat terk ettiği odaya
açılan bütün kapılar odadan çıktığı anda kilitlenmektedir. Bu durumda hangi m ve
n değerleri için birinin bütün anahtarları toplayıp binadan ayrılması mümkündür
bulunuz ve ispatlayınız.

Çözüm. m veya n’den herhangi birinin tek sayı olması durumunda çözüm açıktır.
Bu yüzden m ve n’nin beraber çift olduğu duruma bakalım. Şimdi sol alt odadan sağ
üste odaya, bütün odaları yalnızca bir kere ziyaret ederek bir yolun olduğunu kabul
edelim. Bu yolda sırasıyla a, b, c ve d; sağa, sola, yukarı ve aşağı olan hareketlerin
sayıları olsun. Bu durumda a− b = n− 1 ve c− d = m− 1 tek sayılardır. Öyleyse
a veya b’den biri tek biri çifttir ve aynı durum c ve d için de geçerlidir. Dolayısıyla
a+b+c+d iki tek sayı, iki de çift sayının toplamıdır, yani çifttir. Ancak a+b+c+d,
toplam hareket sayısıdır ve mn−1’e eşittir, yani tektir. Burada çelişkiye ulaştığımıza
göre, m ve n beraber çift sayı olamazlar.

24. 4 × 4 lük bir satranç tahtasına en az kaç yıldız yerleştirilmelidir ki, rastgele 2 satır
ve 2 sütundaki yıldızlar silindiğinde satranç tahtasında en az bir yıldız kalsın?
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Çözüm. 7 yıldız yeterlidir. Bunu göstermek için 6 yıldızın yetersiz olduğunu
gösterelim. 6 yıldız yerleştirildiğinde en az iki sütünda en çok bir yıldız vardır.Diğer
iki sütunu sildiğimizde geriye en çok iki yıldız kalır. Bu yıldızların bulunduğu
satırların da silinmesiyle geriye yıldız kalmaz.

7 için yıldızları şekildeki gibi dizersek hangi iki satır veya sütunu silersek silelim
geriye en az bir yıldız kalır.

25. 30 parçaya bölünmüş çarkıfeleğin üzerine 50, 100, 150, . . . , 1500 sayıları rastgele
dağıtılmıştır. Üzerinde yazan sayıların toplamı 2350’den büyük ya da 2350’ye eşit
olan ardışık üç parça olduğunu gösteriniz.

Çözüm. Ardışık üçlü toplamlara S1, S2, . . . S30 diyelim. S1 + S2 + . . . + S30

toplamında 50, 100, 150, . . . , 1500 sayıları üçer defa görünecektir. O halde

S1 + S2 + · · ·+ S30 = 3(50 + 100 + 150 + · · ·+ 1500)

= 150(1 + 2 + · · ·+ 30)

= 150
(

30 · 31
2

)
= 69750

olur. S1, S2, . . . , S30 ’dan her birinin 2350 ’den küçük olduğunu varsayalım. Her biri
50 ’nin katı olduğu için en fazla 2300 değerini alabilirler. Buradan

S1 + S2 + · · ·S30 ≤ 30 · 2300 = 69000 < 69750

eşitsizliği elde edilir. Yani S1, S2, . . . , S30 toplamlarından en az bir tanesi 2350’den
büyük ya da 2350’ye eşittir.

26. Bir satranç tahtasının üst ve alt kenarları ile sağ ve sol kenarları birleştirilerek bir
torus oluşturuluyor. Böyle bir tahtaya birbirinin saldırı karesinde olmayan en fazla
kaç tane at koyabiliriz?

Çözüm. En fazla 32 at konabilir. Eğer satranç tahtasının klasik olarak siyah
beyaz olarak renklendirildiği düşünülürse tüm atların bir renge konması en fazla at
koymaya izin vereck çözümdür. Bundan daha iyisinin olmayacağını görmek için k

tane at konulduğunu kabul edelim. Her at 8 kareye saldırmaktadır ve hiç bir boş
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kare 8’den fazla at tarafından saldırılamaz. Bu nedenle 8k ≤ 8(64− k) yani k ≤ 32
dir.

27. İki kişi 2009×2009 boyutlu kareli alanda oyun oynuyorlar. Birinci oyuncu merkezdeki
kareye “×” yazıyor; ikinci oyuncu bunun etrafındaki 8 kareden herhangi birisine
“O” yazıyor. Bundan sonra birinci oyuncu, dolu karelerin komşuluğundaki kareler-
den birisine “×” yazıyor ve bu şekilde oynamaya devam ediyorlar. Birinci oyuncu
köşedeki karelerden herhangi birisine “×” yazabilirse oyunu kazanıyor. Diğer du-
rumlarda oyunu ikinci oyuncu kazanıyor. İki oyuncu da en iyi şekilde oynarsa oyunu
kim kazanır?

Çözüm. Oyunu birinci oyuncu kazanır. Birinci oyuncu, rakibinin işaretlediği
karenin merkeze göre simetriğini işaretlerse köşelerden iki tanesine “×” yazmayı
garantiler ve ikinci oyuncu nasıl oynarsa oynasın her durumda oyunu kazanır.

28. 500 oyuncunun katıldığı bir satranç turnuvasında üç kez yenilgi alan oyuncular elen-
mektedir. Turnuva tamamlandığında en az ve en fazla kaç karşılaşma yapılmış ola-
bilir?

Çözüm. Turnuvadan elenen her oyuncu için, o oyuncunun yenildiği üç karşılaşma
bulunur. Elenmiş olan 499 oyuncu için toplam 1497 karşılaşma yapılmıştır. Turnu-
vanın galibi yenilgi yüzü görmemişse tüm karşılaşmaların sayısı da 1497’dir. Turnu-
vanın galibi en fazla iki kez yenilmiş olabileceği için oynanan karşılaşmaların sayısının
alabileceği en büyük değer 1499 olur.

29. A = {1, 2, ..., 2006} olsun. A kümesinden seçilen alt kümelerin herhangi iki tanesinin
kesişiminde tam olarak 2004 tane elemanın olacağı en fazla kaç tane alt küme
seçilebilir.

Çözüm. Cevap 2005 elemanlı alt kümelerin sayısı, yani 2006’dır. Öncelikle her alt
küme en az 2004 elemana sahip olmalıdır. Tam olarak 2004 elemana sahip bir küme
varsa, 2004 elemanlı başka bir küme olamaz. Çünkü bu durumda kesişimlerinde
2004’den daha az eleman olacaktır. Seçilen küme dışında sadece 2 tane daha alt
küme seçilebilir. Bunlar da 2004 elemanlı kümede bulunmayan 2 elemanı ayrı ayır
içeren 2005 elemanlı kümelerdir.
Seçilen kümelerden hiçbiri 2004 elemandan oluşmuyorsa, 2006 elemanlı A kümesinin
kendisini ve 2005 elemana sahip 2006 alt küme arasından seçimimizi yapabiliriz.
Fakat seçilen kümeler arasında A varsa, A ile başka bir kümenin kesişiminde 2004’ten
daha fazla eleman olacaktır. Bu yüzden A kümesi seçilmemelidir. Dolayısıyla çözüm
2005 elemanlı bütün alt kümleri seçmektir. Bu kümeler arasından seçilen herhangi
2 kümenin kesişiminde 2004 olacaktır. 2005 elemana sahip 2006 farklı alt küme
olduğundan, cevap 2006’dır.
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30. Bir sinemanın gişesininde insanlar bilet alırken doğum günleri kaydedilmekte ve daha
önce bilet almış herhangi bir müşteriyle aynı günde doğmuş olan sıradaki ilk kişiye,
bir defaya mahsus bedava bilet verilmektedir. Bilet gişesinin önünde duran Ali,
istediği zaman kuyruğa girebilmektedir (Örneğin kuyruğa birinci sırada girebilir ya
da ellinci sırada girebilir). Ali diğer insanların doğum günlerini bilmemektedir. Ali,
kaçıncı sırada kuyruğa girerse bedava bilet alma şansı en fazla olur? (Bir senenin
365 gün olduğunu ve doğum günlerinin gelme olasılıklarının eşit olduğunu kabul edin.
Sorunun çözümü için bir hesap makinesi veya bilgisayara gereksinim duyabilirsiniz.)

Çözüm. Ali’nin sıraya n. kişi olarak girdiğinde bedava bilet kazanma olaslığı p(n)
olsun. Ali’nin bedava bilet kazanabilmesi için önündeki n − 1 kişinin yılın farklı
günlerinde doğmuş olması ve Ali’nin bu n − 1 kişiden herhangi biriyle aynı gün
doğmuş olması gerekir. Dolayısıyla Ali’nin bedava bilet kazanma olasılığı, önündeki
n− 1 kişinin yılın farklı günlerinde doğmuş olma olaslığı ile Ali’nin içlerinden biriyle
aynı gün doğmuş olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Buradan

p(n) =
365 · 364 · · · (365− (n− 2))

365n−1

n− 1
365

elde ederiz. O halde, bizim bulmamız gereken p(n) > p(n + 1) (denk bir ifadeyle
p(n)

p(n+1) > 1) eşitsizliğini sağlayan en küçük n tam sayı değeridir. p(n)
p(n+1) = 365

366−n ·
n−1

n

ve p(n)
p(n+1) > 1, 365n−365 > 366n−n2 olmasını gerektirir. Buradan n2−n−365 > 0

olduğunu görürüz. Bu ikinci dereceden polinomun kökleri yaklaşık olarak −18.6 ve
19.6 dır. n > 0 olduğu için n = 20 olmalıdır. Başka bir deyişle Ali’nin bedava bilet
kazanabilmek için yapabileceği en iyi şey yirminci sırada kuyruğa girmektir.

31. Birbirinin eşi ve yüzleri 1 den 6 ya kadar sayılarla numaralandırılmış olan 27 beyaz
küpten tek bir küp oluşturuluyor ve oluşturulan kübün dış yüzeyi siyaha boyanıyor.
Daha sonra bu küp tekrar parçalara ayırılıyor ve küpler bir torbada karıştırıldıktan
sonra torbadan rsastgele seçilerek tekrar tek bir küp oluşturuluyor. Oluşturulan bu
kübün dış yüzeyinin tamamen siyah olma olasılığı kaçtır?

Çözüm. Bu problem bir sayma problemidir. Dış yüzü siyah olan küplerin sayısını,
oluşturulabilecek bütün küplerin sayısına bölerek dış yüzü siyah bir küp oluşturma
oranını bulacağız. Siyaha boyanan küp parçalara ayırıldıktan sonra ortaya 4 çeşit
küp çıkacaktır: 8 adet 3 yüzü siyah küp, 12 adet 2 yüzü siyah küp, 6 adet tek yüzü
siyah küp ve 1 adet beyaz küp.
İlk gruptaki küpler köşelere 3 er farklı şekilde konulabilir. O halde 8 küp için 38

farklı ihtimal bulunur. Bu 8 küp de 8! şekilde köşelere yerleştirilir. Dolayısıyla 3
yüzü siyah küpler 38 · 8! farklı şekilde yerleştirilir.
İkinci gruptaki 12 küpün her biri için 2 ihtimal bulunuyor. Bu küpler kenarlara
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12! şekilde yerleştirilir. Dolayısıyla 2 yüzü siyah küpler için 212 · 12! farklı şekilde
yerleştirilir.
Üçüncü gruptaki 6 küp için 4’er ihtimal bulunur. Bu küpler de küpün yan yüzlerinin
ortasına 6! şekilde yerleşebilir. Bu küpler için de 4 · 6! olasılık bulunur.
Beyaz küp ise oluşturulan küpün ortasına 24 farklı şekilde yerleştirilebilir. O halde
toplam 38 ·8! ·212 ·12! ·46 ·6! ·24 dış yüzü siyah küp oluşturulabilir. Her küp 24 farklı
şekilde yerleştirilebilir. Bu küpler 27! farklı şekilde sıralanırlar. Dolayısıyla toplam
2427 · 27! küp oluşturulabilir.
Sonuç olarak oluşturulan bir küpün dış yüzünün siyah olma olasılığı

38 · 8! · 212 · 12! · 46 · 6! · 24
2427 · 27!

≈ 1.83 · 10−37

olur.

32. Aşağıdaki şekilleri aynı sayıda kullanarak n×n lik bir satranç tahtasının, şekiller üst
üste binmeyecek şekilde kaplanabilmesi için gerekli en küçük n pozitif tam sayısını
bulunuz.

Çözüm. Her iki şekilden de k tane kullandığımızı düşünelim. Bu durumda bu
parçalarla 4k+ 5k = 9k’lık bir alanı kaplarız yani n2 = 9k olur. Dolayısıyla n2 9 ile,
n ise 3 ile bölünebilir. n = 3 ise, 3 × 3 satranç tahtasını bu şekillerle kaplamamız
gerekir ancak bunun olamayacağı açıktır. Sonuç olarak n ≥ 2 · 3 = 6 olmalıdır ki
zaten 6× 6 satranç tahtası için örnek aşağıda verilmiştir yani cevap 6’dır.

33. ABC eşkenar üçgeninin kenarlarının uzunluğu N ’dir. N bir tam sayı olmak üzere,
eşkenar üçgen, içine kenarlarına paralel çizgiler çizilerek her birinin kenar uzunluğu 1
olan eşkenar üçgenlere bölünüyor. A köşesinden başlayarak oluşan eşkenar üçgenlerin
içinden geçen bir yol oluşturuluyor. Her üçgenden en fazla 1 defa geçiliyor ve iki
üçgen arasında ortak olan kenarlarından geçilerek yol alınıyorsa, diğer bir köşeye
giden bir yol en çok kaç üçgenden geçerek oluşturulabilir?
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Çözüm. Oluşan üçgenleri soldan sağa doğru siyah ve beyaz olarak boyayalım. Ortak
bir kenarı olan hiç bir üçgen aynı renkte olmayacağı için çizilen yol siyah ve beyaz
üçgenler arasından geçmelidir. r. satırda r tane siyah ve r − 1 tane beyaz üçgen
vardır.
Yani toplam

∑N
r=1 r = (N+1)·N

2 siyah ve
∑N

r=1 r = N ·(N−1)
2 beyaz üçgen vardır. Yol

siyah üçgenden başlayacağı için en fazla beyaz üçgen sayısının iki katından bir fazla
sayıda üçgenden geçen bir yol çizilebilir. Yolda geçilen üçgen sayısı en fazla

2N(N − 1)
2

+ 1 = N2 −N + 1

olabilir.

34. Hangi n tam sayısı için bir çember üzerine dizilmiş hepsi birden sıfıra eşit olmayan ve
komşu iki sayının farkının mutlak değerine eşit olan n tane gerçel sayı bulunabilir?

Çözüm. Her bir sayı komşu iki sayının farkının mutlak değerine eşit olduğu için
çember üzerindeki sayılar negatif değillerdir. a bu sayıların en büyüğü olsun. b ve
c, b ≥ c ≥ 0 olmak üzere, a nın komşu sayıları olsunlar. b ≤ a ve b − c ≤ a olması
yalnızca b = a ve c = 0 iken sağlandığı için çember üzerindeki herhangi bir a sayısının
komşuları a ve 0 olmalı ve çember üzerindeki 0 elemanının komşuları eşit olmalıdır.
Bu durumda çember üzerindeki sayılar a, a, 0, a, a, 0, . . . olmak zorundadır. Yani
n, 3 ün bir katıdır.

Ayrıca herhangi bir n = 3k ve a > 0 için a, a, 0, a, a, 0, . . ., a, a, 0 (k tane a, a, 0)
istenen koşulları sağlar.

35. 67 öğrenciden oluşan bir grup, 1 den 6 e kadar numaralanmış 6 soru içeren bir sınava
katılır. Sınavda, soru n ye verilen doğru yanıt için n puan kazanılırken, aynı soruya
verilen yanlış yanıtla n puan kaybediliyor.
a) Herhangi iki skor arasındaki fark en az kaç olabilir.
b) En az 4 katılımcının aynı skoru elde etmesi gerektiğini gösteriniz.
c) En az iki öğrencinin altı soruya da aynı yanıtları verdiğini gösteriniz.

Çözüm.

a) İki öğrenci birbirine en yakın puanı alabilmek için en düşük puanlı soruya farklı
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cevap verip kalan sorulara aynı cevabı vermiş olmalılar. Bu durumda aralarındaki
puan farkı 2 dir.
b) Alınabilecek en yüksek puan 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 ve en düşük puan
−1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 = −21 dir. Herhangi iki skor farkı çift olduğu için alınacak
bütün skorlar S = {−21,−19,−17, . . . ,−1, 1, . . . , 17, 19, 21} kümseinden olmalıdır.
S kümesinin 22 elemanı olduğu için her skor en fazla 3 kişi tarafından alınırsa 1
kişi önceki 22 skordan birini almak zorunda kalır. Dolayısıyla en az bir skor 4 kişi
tarafından alınır.
c) Her skor ±1±2±3±4±5±6 şeklinde olmalıdır. 26 = 64 farklı skor elde edilebilir.
Yani sınavda 64 farklı cevap kağıdı verilebilir. Sınıfta 67 öğrenci olduğu için en az
iki öğrenci aynı kağıdı vermek zorundadır.

36. Bir öğrenciye 7 bölüme ayrılmış bir disk ile mavi, kırmızı, sarı ve yeşil kalemler
veriliyor ve disk üzerindeki her bölümü boyaması isteniyor. Her renk bir defadan
çok kullanılabilir veya hiç kullanılmayabilir. Bitişik olan bölümler farklı renklere
boyanmak koşulu ile disk kaç değişik şekilde boyanabilir?

Çözüm. n uzunluğunda bir renk dizisi ardışık elemanları farklı olmak koşulunu
sağlıyor ve ilk eleman(renk) ile son elemanı farklı ise bu diziyi uygun olarak ad-
landıralım. xn ’de n uzunluğundaki uygun dizilerin sayısı olsun. O halde soruda
istenilen sayı x7

7 ’dir.
n+2 uzunluğundaki, ilk elemanı ile (n+1). elemanı farklı olan uygun bir dizi, n+1
uzunluğundaki uygun bir diziye (n + 2). eleman eklenerek elde edilir. Bu şekildeki
uygun dizilerin sayısı xn+1 ·(4−2) = 2xn+1 ’dir. n+2 uzunluğunda ve ilk elemanı ile
(n+ 1). elemanı aynı olan uygun bir dizi, n uzunluğundaki uygun bir diziye (n+ 1).
eleman, ilk elemanın aynısı olarak seçilip, (n+2). elemanın eklenmesi ile oluşturulur.
Bu dizilerin sayısı da xn · 1 · (4− 1) = 3xn ’dir.
O halde xn+2 = 2xn+1 + 3xn indirgeme bağıntısı ve x1 = 0, x2 = 4 · 3 = 12 koşulları
kullanılarak

xn = 3(−1)n + 3n

indirgeme bağıntısı elde edilir.
Buradan x7

7 = 3(−1)7+37

7 = 312 farklı boyama olduğu bulunur.

37. Bir öğretmen 1 ≤ k ≤ 50 olmak üzere bir k pozitif tam sayısı tutuyor. Sınıftaki
n çocuğun her biri sırayla, bu sayının kendi belirledikleri bir tam sayıya bölünüp
bölünmediğini soruyorlar. Öğretmen “evet” veya “hayır” yanıtı veriyor. Soru ve
yanıtları herkes duyuyor. Sayının bulunmasını garanti etmek için n en az kaç ol-
malıdır?

Çözüm. Eğer öğretmenin tuttuğu sayı 1 ise, bunu öğrenmenin tek yolu, 50’den
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küçük tüm asal sayıların sorulup hepsinden “hayır” yanıtı alınmasıdır. 50’den küçük
asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ’di r (15 tane). Öyleyse
n ≥ 15’tir.

Öğrenciler şöyle bir strateji izleyebilirler: Yukarıda listelenen asalları küçükten
büyüğe doğru sormaya başlarlar. “Hayır” cevabı aldıkça sormaya devam ederler.
Bir p asalı için “Evet” cevabı alındığı takdirde, sayının p çarpanı bulunduğu için,
k/p’nin ne olduğunu aramak yeterli olacaktır. Öte yandan k/p’nin asal çarpanları
en az p, en çok ise k için yazdığımız asal listesinin son elemanından önceki bir
asal olabilir (her m için m ile 2m arasında bir asalın varlığı teoremi, bu soru-
nun genellemesinin de yapılabileceğini gösterir. Bu soru açısından ise bunu liste-
den gözlemlemek yeterlidir). p’yi tekrar sormamız gerekmesine rağmen son asaldan
yaptığımız tasarruf soru sayısını artırmadan sayıyı bulabileceğimizi gösterir. Yani
sayıyı bulmayı garanti etmek için en az 15 az soru sorulmalıdır.

38. a, b, c harflerinden oluşan bir alfabe veriliyor. İçinde çift sayıda a bulunan n harfli
kelimelerin sayısını bulunuz.

Çözüm. 2k tane a olsun, bunlar
(

n
2k

)
değişik şekilde, geri kalanlarda 2n−2k şekilde

yerleşebilir. Bu nedenle cevap
∑

k

(
n
2k

)
2n−2k’tır. Bunu hesaplamak için

(1 + x)n + (1− x)n = 2
∑

k

(
n

2k

)
22k

eşitliğini kullanacağız. Buradan,

1
2
2n[(1 + 1/2)n + (1− 1/2)n] = 2

1
2
(3n + 1)

elde edilir.

39. 5 × 7 lik bir satranç tahtasını sınırlarını geçmeden, her karede aynı miktarda kat
olma koşulu ile birden fazla kat yapabilerek L harfi ile (2 × 2 lik bir kareden 1 × 1
lik bir köşesini çıkararak elde edilen şekil) kaplayabilir miyiz?

Çözüm. Bu şekilde kaplamamız imkansızdır. Her karede k tane kat olacak şekilde
tahtayı kaplayabildiğimizi kabul edelim. Satırları 1, . . . , 5 olarak sütunları 1, . . . , 7
olarak adlandıralım ve tek sayılı sutün ve satırların kesişimindeki 12 kareyi düşünelim.
Bu karelerden her biri k tane L ile kaplanmalı yani en az 12k tane L kullanılıyor
olmalı. Ama bunlar 3.12k > 35k tane kare kaplar ve bir çelişki elde edilir.

40. Her birisi 5 koşucudan oluşan 10 takım arasında yapılan maraton yarışmasını n inci
sırada bitiren koşucu için takımına n puan verilmiş ve yarışmayı en az toplam puana
ulaşan tek bir takım kazanmıştır. Yarışmayı aynı sırada tamamlayan iki koşucu
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olmadığını kabul ederek kazanan takımın puanının alabileceği değerlerin sayısını bu-
lunuz.

Çözüm. Tüm takımların toplam puanı 1 + 2 + · · · + 50 = 1275 ’dir. Kazanan
takımın puanı 1275

10 = 127.5 dan büyük olamaz. Öte yandan alınabilecek en küçük
toplam puan da 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 ’tir. Ancak, kazanan takımın tek olması göz
önüne alındığında daha ayrıntılı bir hesaplama yapabiliriz. Kazanan takımın puanı
s ise takımların toplam puanı en az s + 9(s + 1) = 10s + 9 ve buradan s ≤ 126
elde edilir. O halde kazanan takımın toplam puanının alabileceği değerlerin sayısı
126− 15 + 1 = 112 dir.

41. {1, 2, 3, · · · , 49, 50} kümesinin, herhangi iki elemanının toplamı 7 ile bölünmemek
koşulu ile oluşturulabilecek bir alt kümesinde en fazla kaç eleman olabilir?

Çözüm:Verilen kümedeki sayıları, 7 ile bölündüğünde verikleri kalana göre 7 kümeye
ayıralım:

F0 = {7, 14, 21, 28, 35, 42, 49}

F1 = {1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50}

F2 = {2, 9, 16, 23, 30, 37, 44}

F3 = {3, 10, 17, 24, 31, 38, 45}

F4 = {4, 11, 18, 25, 32, 39, 46}

F5 = {5, 12, 19, 26, 33, 40, 47}

F6 = {6, 13, 20, 27, 34, 41, 48}

Yazılacak olan alt kümede F0 kümesinden en fazla bir eleman olabilir. Birisi F1

diğeri F6 ’dan seçilen iki eleman aynı anda kullanılamaz. Aynı şekilde, birisi F2

diğeri F5 ’ten ve birisi F3 ’ten diğeri F4 ’ten seçilen iki sayı aynı anda kullanılamaz.
Bu durumda, en büyük alt küme olan F1 in tüm elemanları, F2 (veya F5) ’in tüm
elemanları, F3 (veya F4) ’ün tüm elemanları ile F0 dan bir eleman alınarak 8+7+7+1
= 23 elemanlı bir alt küme oluşturulabilir.

42. Bir l1 doğrusunun üzerinde A1, A2, A3, A4, A5 noktaları; l2 doğrusunun üzerinde de
B1, B2, B3, B4, B5 noktaları işaretlenmiş ve AiBj (i, j = 1, ..., 5) doğruları çizilmiştir.
Toplam 27 doğrunun yer aldığı bu şekilde, doğruların kesişim yeri olan noktaların
sayısının en fazla kaç olabileceğini bulunuz.

Çözüm. l1 ve l2 üzerinde bulunmayan her kesişim noktası, AiBj ve AkBm, (i 6=
k, j 6= m) gibi iki doğru tarafından belirlenmiş olduğundan, l1 ve l2 üzerinde ikişer
nokta tanımlamış olur. l1 üzerinde iki nokta

(
5
2

)
= 10 farklı şekilde seçilebilir. Aynı
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şekilde l2 üzerinde de iki nokta 10 farklı şekilde seçilebileceğinden, l1 ve l2 üzerinde
bulunmayan kesişim noktalarının sayısı 100 dür. Öte yandan verilen 10 nokta ve
l1 ile l2 nin kesişim noktası da hesaba katılarak, noktaların sayısının en fazla 111
olacağı anlaşılır.

43. Tüm tam sayılar kümesini hiç birisi boş olmayan ve ikili olarak kesişmeyen üç alt
kümeye ayırmak istiyoruz. Bu işlemin farklı alt kümelerden seçilen her a, b için
aşağıdaki şartı sağlayacak şekilde yapılması mümkün müdür?
a) üçüncü alt kümede a+ b = 2c denklemini sağlayan bir c elemanının bulunması
b) üçüncü alt kümede a + b = c1 + c2 denklemini sağlayan c1 ve c2 elemanlarının
bulunması

Çözüm. a) Mümkün değildir. Verilen şarta göre herhangi iki alt kümeden alınan
rasgele birer elemanın toplamı çift olmalıdır. Bu seçilecek her iki alt kümedeki
elemanların hepsinin tek ya da hepsinin çift olmasını gerektirir. Bu imkansızdır.
b) Verilen şartı sağlayan ayırıma bir örnek olarak A = {3k; k ∈ Z}, B = {3k+1; k ∈
Z}, C = {3k + 2; k ∈ Z} kümelerini alabiliriz .

44. Aralarından tam 4 tanesinin adı Ateş olan 12 öğrenci, her birisi 4 öğrenciden oluşan
matematik, satranç ve müzik gruplarına dağılmıştır.Her grupta en az bir Ateş bu-
lunması olasılığını hesaplayınız.

Çözüm. Öğrencilerin bu gruplara dağılabileceği hallerin sayısı(
12
4

)(
8
4

)(
4
4

)
=

12!
(4!)3

= 34.650

dir. Tüm Ateş’lerin aynı grupta olabileceği hallerin sayısı(
3
1

)(
4
4

)(
8
4

)(
4
4

)
=

3 ∗ 8!
(4!)2

= 210

dur. 3 Ateşin bir grupta toplanıp 1 Ateş’in başka bir grupta olması(
3
1

)(
4
3

)(
8
1

)(
2
1

)(
1
1

)(
7
3

)(
4
4

)
= 3 · 4 · 8 · 2 · 1 · 35 = 6.720

farklı şekilde gerçekleşebilir. 2 Ateşin bir grupta, diğer iki Ateşin de bir diğer grupta
toplanması da(

3
1

)(
4
2

)(
8
2

)(
2
1

)(
2
2

)(
6
2

)(
4
4

)
= 3 · 6 · 28 · 2 · 1 · 15 · 1 = 15.120

farklı şekilde gerçekleşebilir.
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Böylece her grupta en az 1 Ateşin bulunmadığı durumların sayısı 210+6720+15120 =
22050 olur. Aranan olasılık 15120

34650 = 24
55 tir.

45. İçlerinde sırasıyla 1, 2, . . . , 20 litre su bulunan 20 tane varil vardır. Eğer A varilinde
en az B varilindeki kadar su varsa, A varilinden B variline, B varilinde olan su kadar
su aktarılabilmektedir. Aksi takdirde A varilinden B variline su aktarılamamaktadır.
Bu kurala göre bir dizi aktarma yaptıktan sonra:
a) 5 varilde 3 litre su ve kalan 15 varilde sırasıyla 6, 7, . . . , 20 litre su elde edebilir
miyiz?
b) Bir varilde 210 litre su elde edebilir miyiz?
(Her varilin hacminin en az 120 litre olduğunu kabul ediniz.)

Çözüm. A varilinden B variline su aktaracağımızı farz edelim. Varillerdeki su mik-
tarlarını tek ve çift sayı olma durumuna göre aşağıdaki tablolara göre inceleyebiliriz.

Önce

A B

Çift Çift
Tek Çift
Çift Tek
Tek Tek

Sonra

A B

Çift Çift
Tek Çift
Tek Çift
Çift Çift

Buna göre B varilinde bulunan suyun litre olarak miktarı hep bir çift sayı olacaktır.
Bu gözlemimize göre:
a) Herhangi bir aktarımdan sonra taşıdığı su miktarı, litre cinsinden ’tek’ olan var-
illerin sayısı azalır veya aynı kalır. Bu sebeple, istenilen konuma ulaşmak mümkün
değildir. Sonuç olarak, Başlangıç durumundaki varilin dışında, içinde 3 litre su bu-
lunan başka bir varil elde edemeyiz.
b) Eğer bütün suyu tek bir varilde toplamış olsaydık, bir önceki adımda her birinin
içinde 105 litre su olan iki varilimiz olması gerekirdi. 105 tek sayı olduğu için 105
litre su bulunduran bir varil elde edemeyiz.

46. Herhangi üç tanesi bir doğru üzerinde olmayan 2005 noktanın oluşturduğu kümeye
T kümesi diyelim. Bu durumda bu 2005 noktadan herhangi biri için, köşeleri T
kümesinden olan ve bu noktanın iç kısımında bulunduğu üçgenlerin sayısının bir çift
tam sayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm. T kümesinden herhangi bir nokta alalım ve bu noktaya P noktası diye-
lim. T −{P} kümesinden herhangi dört noktanın oluşturduğu kümeye ise S kümesi
diyelim. Bu durumda S kümesinin noktaları ya bir konveks dörtgen oluşturur ya
da noktalardan biri diğer üçünün oluşturduğu üçgenin içindedir. Aşağıdaki iki
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değişik şekilden de görülebileceği gibi, P noktası bu noktalara göre bakıldığında (T
kümesindeki noktalardan herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmadığı için) ya tam
olarak iki üçgenin içindedir ya da bunların içinde değildir yani sıfır üçgenin içindedir.

Dolayısıyla, olası bütün
(
2004

4

)
tane S kümesine bakıp P noktasını barındıran üçgenlerin

sayısını topladığımızda, topladığımız her sayı bir çift sayı olacağından toplam da
bir çift sayı olacaktır. Bu sayıya k diyelim. Ancak burada P noktasını barındıran
üçgenleri tam olarak 2001 kere saymış olduk çünkü üç nokta verildiğinde bu noktaları
dörde tamamlamak için seçilebilecek tam olarak 2001 başka nokta vardır. Dolayısıyla
P noktasını barındıran üçgenlerin toplam sayısı k/2001 olur. Sonuç olarak k çift,
2001 ise tek sayı olduğundan P noktasını barındıran üçgenlerin sayısı bir çift tam
sayıdır.

47. Kenarları 10 olan eşkenar bir üçgen, iç tarafından kenarlarına paralel olacak şekilde
doğrularla bölünerek 100 adet eşkenar birim üçgene ayrılıyor. İçeride yeni oluşan ve
kenarları büyük üçgene paralel olan eşkenar üçgen sayısını bulunuz.

Çözüm. Öncelikle problemin genel halini ele alalım. Büyük üçgenimizin her ke-
narını n lik parçalara bölerek an adet eşkenar birim üçgen elde ettiğimizi düşünelim.
Problemin çözümündeki ana düşüncemiz an dizisi için bir indirgeme ilişkisi bul-
mak olacaktır.Büyük eşkenar üçgenimizin köşeleri A,B ve C olsun. ABC eşkenar
üçgeninin her kenarını n+1 eşit parçaya bölelim yani her kenarına n tane bir kenarı
BC üzerinde olan (n+2)(n+1)

2 adet üçgen saymış oluruz.
Şimdi de BC üzerinde tek bir köşesi olan üçgenleri inceleyelim. BC üzerinde her
kesişim noktası için birer adet 1 altbirimlik eşkenar üçgen, n−2 altbirimlik 2 eşkenar
üçgen, ... saymış oluruz. Dolayısıyla, bir köşesi BC kenarı üzerinde olan toplam
üçgen sayısı n+ (n− 2) + (n− 4) + ... olur.
Buradan indirgeme ilişkimiz

an+1 = an + (n+2)(n+1)
2 + n+ (n− 2) + (n− 4) + ... olur.

n yerine n+ 1 koyduğumuzda
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an+2 = an+1 + (n+3)(n+2)
2 + (n+ 1) + (n− 1) + (n− 3) + ... bulunur.

Alt alta topladığımısda ise:

an+2 = an + (n+2)(n+1)
2 + (n+3)(n+2)

2 + (n+1)(n+2)
2 + xn + (n+2)(3n+5)

2 buluruz.

Aradığımız sayı a10 olduğundan

a10 = a8 + 10(3.8+5)
2 = a8 + 145 = ... = a0 + 315 = 315

Dolayısıyla aradığımız üçgen sayısı 315 tir.

48. Bir zar n kere atıldıktan sonra zarın üzerindeki bütün sayıların en az bir kere gelmiş
olma olasılığına q diyelim. q > 1

2 olmasını sağlayan en küçük n tam sayısı nedir?
(Çözüm için hesap makinesine gereksinim duyabilirsiniz.)

Çözüm. n ≥ m ≥ 1 olmak üzere, p(n,m) , zar n kere atıldıktan sonra m farklı
yüzünün gelme olasılığını belirtsin. Eğer n zar atımı sonrası m farklı yüz gelmişse
burada iki durum vardır: ya önceki n− 1 atım sonrasında m farklı yüz gelmiştir ve
n. atımda yeni bir yüz gelmemiştir ya da n − 1 atım sonrasında m − 1 farklı yüz
gelmiştir ve n. atımda yeni bir yüz gelmiştir. Buradan:

p(n,m) = (yeni yüz gelmeme olaslığı)p(n− 1,m)

+ (yeni yüz gelme olasılığı)p(n− 1,m− 1)

olur ve buradan da

p(n,m) =
m

6
p(n− 1,m) +

7−m

6
p(n− 1,m− 1)

bulunur. q = p(n, 6) > 1
2 koşulunu sağlayan en küçük n değerini bulmamız gerekir.

p(12, 6) = 0.438 . . . ve p(13, 6) = 0.514 . . . olduğu için n = 13 buluruz.

49. n ≥ 3 olmak üzere A1A2 . . . An kenar uzunlukları birbirine eşit bir çokgen olsun.
AiAjAk biçimindeki geniş açılı üçgenlerin sayısını bulunuz.

Çözüm. Çözümü iki durumda inceleyeceğiz. Öncelikle n çift sayı olsun. A1

köşesindeki açı geniş olan üçgenlerin sayısını bulalım. Bu üçgenler j < k ve k−j > n
2

olan A1AjAk üçgenleridir. İstenilen şartı sağlayan üçgenlerin sayısı 2 < j < k ve
k − j > n

2 biçimindeki (j, k) ikililerinin sayısına eşittir. 2 ile n
2 − 1 arasındaki bir j
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sayısı için n
2 − j tane k değeri vardır. Buradan olası bütün (j, k) ikililerinin sayısı(n

2
− 2
)

+
(n

2
− 3
)

+ · · ·+ 1 =
1
2

(n
2
− 2
)(n

2
− 1
)

=
1
8
(n− 2)(n− 4)

olarak bulunur. A1 köşesindeki açı geniş olan üçgenlerin sayısı 1
8(n− 2)(n− 4) dir.

Buradan geniş açılı AiAjAk üçgenlerinin sayısı 1
8n(n− 2)(n− 4) olarak bulunur.

İkinci olarak n tek sayı olsun. Önceki duruma benzer olarak A1 köşesindeki açı
geniş olan A1AjAk üçgenlerin sayısını bulalım. Bu durumda 2 < j < k ve k− j > n

2

biçimindeki (j, k) ikililerinin sayısı

n− 3
2

+
n− 3

2
+ · · ·+ 1 = =

(n− 1)(n− 3)
8

Dolayısıyla geniş açılı üçgenlerin sayısı n(n−1)(n−3)
8 olarak bulunur.

50. Aşağıdaki şekillerden aynı sayıda kullanarak n×n bir satranç tahtasının, şekiller üst
üste binmeyecek şekilde kaplanabilmesi için gerekli en küçük n pozitif tam sayısını
bulunuz.

Çözüm. Her iki şekilden de k tane kullandığımızı düşünelim. Bu durumda bu
parçalarla 4k+ 3k = 7k’lık bir alanı kaplarız yani n2 = 7k olur. Dolayısıyla n2 7 ile,
yani n 7 ile bölünebilir. n = 7 ise, 7 × 7 satranç tahtasını bu şekillerle kaplamamız
gerekir ancak bunun olamayacağı kolayca görülebilir. Eğer 7 × 7 satranç tahtasını
aşağıdaki gibi boyarsak, 4 kutudan oluşan her şekil iki taralı, iki de düz kutu kaplay-
acaktır. Dolayısıyla 3 kutudan oluşan şekillerin, 28−14 = 14 taralı, 21−14 = 7 düz
kutu kaplaması gerekir; yani her 3 kutuluk şeklin, 2 taralı kutu kaplaması gerekir
ancak her satırda 7 kutu olduğundan bunun olamayacağı aşikardır.

Bu bilgiler ışığında, n ≥ 2 · 7 = 14 olması gerektiği açıktır. Dolayısıyla, 14 × 14
satranç tahtasını şekildeki gibi kaplayabileceğimize göre, istenen kaplama türü en
küçük n = 14 için vardır.
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51. 4 kırmızı, 8 mavi bilye bir halka şeklinde rasgele diziliyor. 2 kırmızı bilyenin yan
yana gelmeme ihtimali nedir?

Çözüm. Cevap 7
33 ’tür. Önce hiçbir kırmızı topun yanyana olmadığı durumları say-

acağız, ardından bu sayıyı bütün farklı bilye dizilimlerin sayısına böleceğiz.
Sayma işlemini kolaylaştırmak için bir tane mavi bilye seçip, geri kalan 11 bilyeyi
bi çizgi şeklinde dizelim. Bu yanyana konulan 11 bilyenin dizilminde 2 tane kırmızı
bilyenin yanyana gelmeme ihtimali, halka şeklinde dizilen 12 bilyeninki ile aynı ola-
caktır. Sıraya önem vermeden n tane elemandan k tanesi

(
n
k

)
yani n’in k’lı kombi-

nayonları kadar farklı şekilde seçilebilir.
(
n
k

)
= n!

k!(n−k)! olduğu için, 4 tanesi kırmızı
olan 11 bilye

(
4
11

)
= 330 farklı şekilde dizilebilir.

2 kırmızı bilyenin yanyana olmaması için her iki kırmızı bilyenin arasında en az bir
tane mavi bilye olmalıdır. Bu yüzden 4 kırmızı bilyeyi önce yanyana koyarsak, 3
tane mavi bilyeyi yanyana olan her iki kırmızı bilyenin arasına birer birer koyarsak,
kırmızı bilyeleri birbirinden ayırmış oluruz. 3 mavi bilyeyi bu şekilde sabitledik-
ten sonra, elimizde 4 tane mavi bilye kalıyor. 4 kırmızı bilyeyi birer ayraç olarak
düşünürsek, geriye kalan 4 mavi bilye bu ayraçların sağında veya solunda yer ala-
bilirler. 4 ayraç ve 4 bilyeyi

(
8
4

)
= 70 farklı şekilde dizebiliriz.

Dolayısıyla iki kırmızı bilyenin yanyana olmama ihtimali 70
330 = 7

33 tür.

52. Bir kişi bir hafta (7 gün) boyunca 7 kişilik arkadaş grubundan her akşam farklı bir
3 kişilik grubu yemeğe davet etmek istiyor. Herbir arkadaşının en az bir kere davet
edilmesi şartı ile bu bir haftalık davetiye listesinin kaç farklı şekilde hazırlanabileceğini
bulunuz.

Çözüm. U ile 7 kişilik arkadaş grubundan oluşturulabilecek 3 kişilik alt grupların
kümesini gösterelim. Bu durumda |U | =

(
7
3

)
= 35 ’tir. S ile de U dan 7 gün için

yapılabilecek davetiye listesini gösterirsek, |S| = P (35, 7) = 35 · 34 · 33 · 32 · 31 · 30 · 29
olur. Ai, S den yapılan ve i inci (1 ≤ i ≤ 7) arkadaşın hiç davet edilmediği seçimlerin
kümesi olursa

|Ai| = P (
(

6
3

)
, 7) = P (20, 7)

bulunur. Ayrıca i 6= j için |Ai ∩ Aj = P (
(
5
3

)
, 7) = P (10, 7) ve i 6= j 6= k için

Ai ∩Aj ∩Ak = {} olur. Bu durumda sorunun cevabı olan |
7⋂

i=1

Ac
i | yı içerme-dışarma

prensibinden

|S|−
7∑

i=1

|Ai|+
∑

1≤i<j≤7

|Ai∩Aj | = |S|−7|A1|+
(

7
2

)
|A1∩A2| = P (35, 7)−7P (20, 7)+

21P (10, 7) olarak buluruz.
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53. 1 ≤ a ≤ 10, b ≥ 0, c ≥ 2, 20 ≤ d ≤ 30 şartlarını sağlayan ve toplamları a+b+c+d =
100 olan kaç tane tam sayı bulunabileceğini hesaplayınız.

Çözüm. Çözümde içerme-dışarma prensibini kullanacağız. a ≥ 1, b ≥ 0, c ≥

2, d ≥ 20 ve a + b + c + d = 100 şartlarını sağlayan
(

80
3

)
tane çözüm bulunur.

Bunlar arasından
a ≥ 11, b ≥ 0, c ≥ 2, d ≥ 20 şartlarını sağlayan çözümlerin kümesini A ile,
a ≥ 1, b ≥ 0, c ≥ 2, d ≥ 31 şartlarını sağlayan çözümlerin kümesini B ile

gösterirsek |A| =
(

70
3

)
, |B| =

(
69
3

)
, |A ∩ B| =

(
70
3

)
ve bu durumda |A ∪ B| =(

70
3

)
+
(

69
3

)
−
(

59
3

)
= 74625 olur.

Sonuç olarak 1 ≤ a ≤ 10, b ≥ 0, c ≥ 2, 20 ≤ d ≤ 30 şartını sağlayan ve toplamları

a+ b+ c+ d = 100 olan çözümlerin sayısı
(

80
3

)
−
(

70
3

)
−
(

69
3

)
+
(

59
3

)
= 7535 dir.

54. Herhangi bir n ≥ 1 tam sayısı için köşeleri negatif olmayan ve n ’yi aşmayan koor-
dinatlı noktalarda bulunan kareler gözönüne alındığında
a) n = 4 için kaç tane kare vardır.
b) Herhangi bir n için genel bir formül bulunuz.

Çözüm. a) Öncelikle n = 1, 2, 3 için kaçar tane kare olduğunu hesaplayalım. n = 1
için kenarı 1 olan sadece bir tane yer vardır. n = 2 için kenarı 1 olan kare için 2.2
tane, kenarı 2 ve

√
2 olan kareler içinse 1er tane yer vardır. n = 3 için kenarı 1 olan

kare için 3.3 tane, kenarı 2 ve
√

2 olan kareler için 2.2 şer tane yer vardır, kenarı 3
olan kare için ise 1 tane yer vardır.

Açıkça görülebileceği gibi her n için 1 tane yeni kareye yer vardır. Aynı boyuttaki
kare için n arttıkça 22, 32, 42, . . . tane yer vardır. Ayrıca her m boyutlu karenin içine
m− 1 tane birbirinden farklı kare çizilebileceği için verilen her n için

Rn = 1.n2 + 2.(n− 1)2 + 3.(n− 2)2 + . . .+ n.12

formülünü elde ederiz. n = 4 için R4 = 50 bulunur.
b) Rn −Rn−1 = n2 + (n− 1)2 + . . .+ 12 ve n2 + (n− 1)2 + . . .+ 12 = n(n+1)(2n+1)

6
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eşitlikleri kullanılarak

R(n) =
(n+ 1)2.((n+ 1)2 − 1)

12

elde edilir.

55. Ali, Burak, Ceren ve Derya bir tünelin girişinde bulunuyorlar. Sadece bir fenerleri
var ve fener olmadan kimse tünele girmek istemiyor. Fakat tünelden aynı anda en
fazla iki kişi geçebiliyor. Ali, Burak, Ceren ve Derya’nın tüneli geçmeleri sırasıyla
1, 2, 5 ve 10 dakika sürüyor. Herkesin tünelin diğer tarafına geçmesi için en az ne
kadar zamana ihtiyaçları vardır?

Çözüm. Herkesin tünelin diğer tarafına geçmesi 17 dakika sürer.
Ali ve Burak tüneli birlikte geçerler (2 dakika);
Ali feneri geri götürür (1 dakika);
Ceren ve Derya tüneli birlikte geçerler (10 dakika);
Burak feneri geri götürür (2 dakika);
Ali ve Burak birlikte tüneli geçerler0 (2 dakika).

Toplamda 17 dakikadan daha kısa bir sürede tünel geçilemez çünkü tünelden tek
defa geçilmeli ve fener çift defa geri götürülmelidir. Yani tünelden en az 3 defa
gidiş yönünde ve 2 defa dönüş yönünde geçilmeli. Eğer tünelden 7 ya da daha fazla
sayıda geçilirse zaman 17 dakikadan kısa süremez. Eğer tünelden 5 kere geçilirse gidiş
yönündeki geçişler en az 2 dakika sürer ve Derya ile birlikte geçiş 10 dakika sürer.
Eğer her seferinde Ali feneri geri getirirse Ceren ve Derya tüneli birlikte geçemezler.
Bu durumda süre en az 10+5+2+2 ·1 = 19 dakika sürer. Eğer dönüşlerden birinde
başka birisi feneri geri getirirse en az 10+2+2+2+1 = 17 dakikaya ihtiyaç vardır.

56. 12 kişi yuvarlak bir masanın etrafında oturmaktadır. Bu 12 kişi çiftlerin elleri bir-
birini kesişmemek koşulu ile kaç farklı şekilde el sıkışabilir?

Çözüm. Np, yuvarlak bir masa etrafında oturan 2p kişinin, çiftlerin elleri kesişmeyecek
şekildeki, farklı el sıkışmalarının sayısı olsun. Masadaki bir kişiyi sabit tutalım ve
buna A diyelim. El sıkışma çiftler halinde yapıldığı için A ve el sıkıştığı kişinın her
iki yanındaki insan sayısı çift olmalıdır.
Eğer masada 2 kişi varsa el sıkışma 1 şekilde olabilir: N1 = 1.
Masada 4 kişi varsa A, B ya da D ile el sıkışabilir. A, C ile el sıkıştığı takdirde ise,
B, D ile el sıkışacak ve çiftelerin elleri kesişecektir. O halde N2 = 2 ’dir.
Masada 6 kişi olduğunda A ya yanındaki B veya F ile el sıkışacak ve kalan 4 kişi
N2 şekilde el sıkışacak, ya da karşısındaki D ile el sıkışacak ve B C ile, E F ile N1

şekilde el sıkışacaklardır. Bu da N3 = 2N2 +N2
1 = 5 değişik şekilde olur.

Eğer 8 kişi varsa, A ya yanıda oturan B veya H ile el sıkışıp, kalan 6 kişi N3 farklı
şekilde el sıkışacak ya da D veya F ’den birisi ile el sıkışacak, aralarında kalan 2 kişi
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N1, diğer taraftakı 4 kişi de N2 şekilde el sıkışacaktır. Yani N4 = 2N1 +2N1N2 = 14
’tür.
Benzer şekilde N5 = 2N4 +2N3N1 +N2

2 = 42 ve N6 = 2N5 +2N4N1 +2N3N2 = 132
elde edilir. O halde 6 çift, yuvarlak bir masa etrafında elleri kesişmemek koşulu ile
132 farklı şekilde el sıkışabilirler. (1, 2, 5, 14, 42, 132, . . . şeklinde devam eden sayılara
Katalan sayıları denir.)

57. (0, 0) merkezli ve x2 + y2 ≤ 1 bölgesini kaplayan bir göl, x2 + y2 = 1
4 çemberi, ve

k = 1, · · · , n olmak üzere (0, 0)’dan başlayan ve x ekseni ile 360o×k/n açı yapan yarı
doğrular vasıtasi ile 2n parçaya bölünmüştür. Gölde 4n+ 1 kurbağa bulunmaktadır
ve her hamlede 3 veya daha çok kurbağa bulunan bölgelerden birindeki üç kurbağa,
bu bölge ile sınır paylaşan diğer üç bölgeye sıçramaktadır. Her bölgenin kendisinde
veya komşularının üçünde birden kurbağa bulunduğu bir duruma ulaşabileceğini
gösteriniz.

Çözüm. 4n + 1 > 2 · (2n) olduğu için hamle yapılamayacak bir duruma gelin-
meyeceği açıktır. Verilen her bölgeden dışarıya doğru oyunun en az bir anında
sıçrama (bundan sonra bu bölgede yapılan bir “hamle” şeklinde ifade edilecek)
yapılacağını gösterelim: Sonsuz hamle yapılan bölgeler vardır. Eğer sonlu hamle
yapılan bölgeler de olsaydı (bölgelerin oluşturduğu çizge bağlantıli olduğu için) bun-
lardan biri sonsuz hamle yapılan bölgelerden birine komşu olurdu. Fakat bu durumda
bu bölgedeki kurbağa sayısı sınır tanımayan şekilde artardı, çelişki. Öyleyse her
bölgede en az bir kez bir kurbağanın bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi, oyunun bir anında ikisi de kurbağa içermeyen komşu ikililerin sayısına bakalım.
Yapılan hamle, o hamlede boşalabilecek tek bölgenin tüm komşularına kurbağa
gönderdiği için, bu sayının artmasi imkansızdır. Sayıya katkıda bulunan iki komşudan
birine kurbağa geldiği anda da bu sayı azalacaktır. Bu durumda bu sayi sonlu hamle
sonunda sıfıra ulaşacaktır. Bu da istenilen önermeyi kanıtlar.

58. m× n dikdörtgensel bir alan şekildeki köşe parçalarıyla kaplanıyor.
Bir kaplamaya, içinde kenar uzunluğum ya da n’den küçük olan ve
köşe parçalarıyla kaplanmış bir dikdörtgen bulunmuyorsa, düzgün
diyelim. Bu durumda bir {m,n} çifti için bir m × n düzgün
kaplama varsa 2m × 2n için de bir düzgün kaplama olduğunu
gösteriniz.

Çözüm. Dört köşe parçasını şekildeki gibi yerleştirelim. Bu durumda köşe parçası
sayısını ikiye katladık ve açıkça görülebileceği gibi bu köşeleri m× n düzgün kapla-
mayı yaptığımız gibi yerleştirerek 2m× 2n düzgün kaplama elde edebiliriz.

59. Bir kübün her köşesinde farklı doğal sayılar ve her kenarında da kenarın bağladığı
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iki köşedeki sayının en büyük ortak böleni vardır. Köşelerdeki sayıların toplamı
kenarlardaki sayıların toplamına eşit olabilir mi?

Çözüm. Bu olası değildir. a > b koşulunu sağlayan iki doğal sayı için (a, b) ≤ b

ve (a, b) ≤ a/2 eşitsizlikleri sağlanır. Dolayısıyla, eğer a 6= b ise, (a, b) ≤ (a + b)/3
doğrudur. Tüm 12 kenar için bu denklemler yazılıp toplandığında istenen durumun
sadece (a, b) = (a + b)/3 koşulu her kenar için sağlandığında mümkün olabileceği
görülür. Bu durumda a ile b’den büyük olanı küçüğün iki katıdır. a = 2b varsayıp
a köşesinden çıkan diğer kenarların ucundaki köşelerdeki sayılara c ve d diyelim.
Bu sayılar a’nın ya yarısı ya da iki katı olmak zorundadır. Eğer en az biri a’dan
küçükse b’ye eşit olmalıdır; aksi halde bu iki sayı birbirlerine eşittir. Her iki durum
da başlangıç varsayımımızla çelişmekterdir.

60. Üç çavuş ve daha düşük rütbeli birkaç askerden oluşan bir takımda çavuşlar sıra ile
görev almaktadır. Takım komutanı şu emirleri vermiştir.

• Her gün en az bir emir verilmelidir.

• Hiçbir asker ikiden fazla görev alamaz, ve herhangi bir askere günde birden
fazla emir verilemez.

• Emir verilen askerlerin listesi herhangi iki gün için aynı olamaz.

• Bu kuralları çiğneyen ilk çavuş hapse atılacaktır.

Çavuşların aralarında önceden anlaşamadıkları bir durumda, belirtilen kurallara
uyarak emir verebilecek ve hapse girmemeyi başarabilecek en az bir çavuş var mıdır?

Çözüm. Üçüncü sırada görev alan çavuş hapse girmekten kurtulabilir. Birinci,
ikinci ve üçüncü çavuşlar tarafından ardışık olarak verilen emir dizilerinin toplamına
tur diyelim. Hapisten kurtulmak için, her turun sonuncu günü komutayı alan üçüncü
çavuş yalnız ve yalnızca önceki iki gün boyunca bir emir almış askerlere emir verir.
(Üçüncü kural gereği böyle askerler vardır.) Böylece her turun sonunda her asker ya
hiç ya da iki görev almış olacaktır. Ve hiç görev almamış askerlerin sayısı azalacaktır.
En sonunda da tüm askerler iki emir almış olacak, ilk çavuş da hapis cezası alacaktır.
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61. Bir çemberin her bir noktası ya beyaz ya da siyah renktedir. Buna göre
a) Köşeleri böyle bir çember üzerinde ve aynı renkte olacak şekilde bir ikizkenar
üçgen çizilebileceğini gösteriniz.
b) Köşeleri böyle bir çember üzerinde ve aynı renkte olan bir eşkenar üçgen çizilebilir
mi?

Çözüm. a) Soruda verilen çemberin içine çizilmiş bir düzgün beşgeni ele alalım.
Bu beşgenin köşelerinden en az üçünün aynı renkte olduğu açıktır. Diğer yandan
düzgün beşgenin herhangi üç köşesi bir ikizkenar üçgen oluşturacağından bu çember
içine her köşesi aynı renk olan bir ikizkenar çizilebileceği açıktır.
b) Çemberi iki eşit uzunluktaki yaya bölelim. Yayların buluştuğu noktalara ise
A ve B noktaları diyelim. Yaylardan birinin siyah, diğerinin ise beyaz renkteki
noktalardan oluştuğunu düşünelim ve A ve B noktalarının da biri beyaz biri siyah
olsun. Bu durumda açıkça görülebileceği gibi, çemberin içine çizilebilecek her eşkenar
üçgenin yalnızca iki köşesi aynı renkte olacaktır. Dolayısıyla böylesi bir çemberin
içine köşeleri aynı renkte olan bir üçgen her durumda çizilemez.

62. 2007 tam sayı bir çemberin etrafına diziliyor. Burada art arda gelen 5 sayıdan 3’ünün
toplamı diğerlerinin toplamının 2 katı olduğuna göre bu sayıların hepsinin ancak 0
olabileceğini gösteriniz.

Çözüm. Sayılara x1, x2, . . . , x2007 diyelim ve art arda gelen herhangi beş sayıyı
inceleyelim. Bunların üçünün toplamı diğerlerinin toplamının iki katı olduğuna göre,
bu beş sayının toplamı üç ile bölünebilir. Dolayısıyla,

0 ≡ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 ≡ x2 + x3 + x4 + x5 + x6 (mod 3) ⇒ x1 ≡ x6 (mod 3)

olduğu görülür. Aynı şekilde her i = 1, . . . , 2007 için xi ≡ xi+5 (mod 3) (burada
j ≡ k (mod 2007) ise xj ≡ xk olmak üzere) olduğu kolayca görülür.

Şimdi herhangi beş, art arda gelen a, b, c, d, e tam sayısını ele alalım. Burada
a ≡ b ≡ c ≡ d ≡ e (mod 3) olduğu için,

0 ≡ a+ b+ c+ d+ e ≡ 5a (mod 3)

olduğu kolayca görülür. Dolayısıyla her i = 1, . . . , 2007 için xi ≡ 0 (mod 3)
olduğu görülür. Bu durumda xi tam sayıları yerine yi =

xi

3
olacak şekilde yi tam

sayıları koyulabilir ve bu sayıların da istenen koşulları sağladığı kolayca görülebilir.
Dolayısıyla xi tam sayıları için ulaştığımız sonuçlar yi tam sayıları için de geçerlidir
yani yi tam sayıları yerine de yeni tam sayı değerleri koymaya aynı şekilde devam
edebiliriz. Sonuç olarak görürüz ki başta aldığımız sayılar üçün bütün kuvvetleriyle
bölünebilmektedirler. Yani başta aldığımız sayılar ancak sıfır olabilir.
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63. n öğrenci, k soruluk bir sınava giriyor.

• Bir öğrenci sınavdaki soruların yarısından daha azına doğru cevap verirse başarısız
sayılıyor.

• Sınavdaki sorular, sınava giren öğrencilerin yarısından fazlası tarafından doğru
cevaplandırıldığında kolay olarak adlandırılıyor.

Bu bilgilere göre hangi (n, k) çiftleri için
a) Bütün soruların kolay olmasına rağmen bütün öğrencilerin başarısız olabilir?
b) Hiçbir soru kolay olmamasına rağmen bütün öğrencilerin başarılı olabilir?

Çözüm. v öğrencilerin doğru cevap sayılarının toplamı olsun.
a) Eğer bütün öğrenciler başarısız olduysa her biri k

2 ’den daha az doğru cevap
vermiştir. Bu durumda toplam doğru cevap sayısı v < n · k

2 olacaktır.
Eğer bütün sorular kolay ise her biri için en az n

2 öğrenci cevap vermiştir. O halde
v > k · n

2 olur. Bu iki durumu da sağlayan (n, k) çifti yoktur.
b) Eğer bütün öğrenciler başarılı ise her biri en az k

2 doğru cevap vermiştir. Bu
durumda

v ≥ k

2
· n =

k · n
2

olur. Eşitlik, her öğrenci k
2 doğru cevap verdiği durumda geçerlidir. Diğer taraftan

hiç bir soru kolay değil ise, her soruya n
2 ’den daha az sayıda doğru yanıt verilmiştir.

O halde v ≤ n
2 · k = n·k

2 ’dir. Eşitlik, her soruya n
2 doğru cevap verildiği durumda

geçerlidir.
İki eşitsizlik birden sadece v = n·k

2 olduğu durumda doğrudur (Yani her öğrencinin
k
2 doğru yanıt verdiği ve her bir soruta n

2 doğru cevap verildiği durumda.) O halde
n ve k çift sayılardır.
Şimdi herhangi çift n ve k sayıları için istenen durumun sağlanabileceğini gösterelim.
Sorulara 1 ’den k ’ya kadar, öğrencilere de 1 ’den n ’ye kadar numaralandıralım.
Tek numaralı öğrencilerin sadece tek numaralı soruları, çift numaralı öğrencilerin de
sadece çift numaralı soruları doğru cevaplandırdığı durumda hem bütün öğrenciler
basarılıdır, hem de hiç bir soru kolay değildir.

64. Her kenarında n nokta bulunan üçgen şeklindeki noktaların üzeri 1, 2, . . . , n uzun-
luklarındaki n adet çubuk kullanılarak kaç değişik şekilde kapatılabilir?

Çözüm. Cevap 3n−1 ’dir. İddiamızı tümevarım yöntemiyle ispatlayalım. n = 1 için
sadece 1 olasılık vardır: 31−1 = 1. n ≥ k için hipotezin doğru olduğunu varsayalım ve
n = k+1 olduğu duruma bakalım. En uzun çubuk sadece kenarlara yerleştirilebilir ve
bu da 3 farklı şekilde olur. Bu çubuk yerleştirildiğinde geriye k lık şekil kalır. n = k

için hipotezin doğru olduğunu kabul ettiğimiz için en uzun çubuk yerleştirildikten
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sonra geri kalan noktalar 3k−1 şekilde kaplanır. En uzun çubuk da 3 farklı şekilde
yerleştirilebildiğine göre n = k + 1 için 3 · 3k−1 = 3k farklı yol vardır. Hipotez bu
durum için de doğru olduğu için şekildeki noktalar 3n−1 şekilde kaplanabilir.

65. Beşinci ve sonraki terimleri, önceki dört terimin toplamının 10 a bölümünden kalan
olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 0, 9, 6, 9, 4, 8, 7, . . . dizisi oluşturuluyor.
a) 2, 0, 0, 4 sayıları, verildikleri sıra ile bu dizide görülebilir mi?
b) Dizinin ilk dört terimi 1, 2, 3, 4, dizinin herhangi başka bir kısmında tekrar görülebilir
mi?

Çözüm.

a) Dizideki tek sayıları T harfi ile ve çift sayıları Ç harfi ile ifade edelim. Buna
göre diziyi

T,Ç,T,Ç,Ç,T,Ç,T,Ç,Ç,T,Ç,T,Ç,Ç,T,Ç,T, . . .

olarak ifade edebiliriz. Ç,Ç,T,Ç,T diziliminin dördüncü terimden itibaren tekrar-
landığı açıktır. Buradan dört çift sayının arka arkaya bu dizide yer alamayacağı sonu-
cuna ulaşırız. Dolayısıyla 2, 0, 0, 4 sayıları, verildikleri sıra ile bu dizide görülemezler.
b) Bu dizide görülen her a, b, c, d dizilimi için sonlu sayıda (en fazla 10.000) farklı
sıralanış vardır. O halde dizide en az iki kere görülen bir a0, b0, c0, d0 dizilimi vardır.
Bir a0, b0, c0, d0 diziliminden diğerine verilen kurala göre ulaştığımız için bu dizi,
a0, b0, c0, d0 den itibaren periyodik olmalıdır. Dizide görülen her a, b, c, d, e dizil-
imi için, b, c, d, e terimlerine bakarak a terimini bilmek mümkündür. O halde bu
dizinin terimlerine ikinci a0, b0, c0, d0 diziliminden başlayarak sağa değil de sola doğru
bakarsak dizinin terimlerinin sola doğru giderken de periyodik olduğunu anlarız.
1, 2, 3, 4 dizilimi, dizide bir kere görüldüğü için sonsuz kere daha görülecektir.

66. Düzlemde herhangi 3 tanesi aynı doğru üzerinde yer almayan 50 nokta veriliyor.
Bu noktalar 4 renkten birisi ile boyanıyor ve köşelerini bu noktaların oluşturduğu
bütün üçgenler çiziliyor. Bu düzlemde, köşeleri aynı renge boyanmış olan en az 130
çeşitkenar üçgen olduğunu gösteriniz.

Çözüm. 50 = 4 · 12 + 2 olduğundan, çekmece ilkesine göre en az 13 nokta aynı
renktedir.
İddia: Bir düzlem üzerinde herhangi üçü doğrusal olmayan n > 8 noktayı köşeleri
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olarak kabul eden en az
n(n− 1)(n− 8)

6
adet çeşitkenar üçgen vardır.

İspat: Bu n nokta kullanılarak
n(n− 1)

2
adet doğru parçası ve

n(n− 1)(n− 2)
2

adet üçgen oluşturulabildiğini biliyoruz. Şimdi bu noktalarla en fazla n(n − 1) ik-
izkenar üçgen oluşturulabileceğini gösterelim. Her AB doğru parçasından en fazla
iki ikizkenar üçgen oluşturulabilir (eğer üç ABC, ABD ve ABE ikizkenar üçgeni
oluşturulabilseydi C, D ve E noktaları doğrusal olurdu.).

Dolayısıyla bu n nokta ile en az
n(n− 1)(n− 2)

6
− n(n − 1) =

n(n− 1)(n− 8)
6

çeşitkenar üçgen oluşturulabilir.

Sonuç olarak n = 13 durumu için en az
13.12.5

6
= 130 çeşitkenar üçgen oluşturulabilir.

67. Bir öğrenci bir kitabı 37 gün boyunca aşağıdaki kurallara göre okuyor.

• Her gün en az bir saat kitap okuyor.

• Her gün 12 saatten fazla olmamak kaydıyla tam sayıda (ondalıksız) saat okuyor.

• Toplamda en fazla 60 saat kitap okuyor.

Bu durumda öğrencinin bazı ardışık günlerde toplam 13 saat kitap okuduğunu
gösteriniz.

Çözüm. Öğrenci i = 1, 2, . . . , 37 için i gününde αi saat kitap okumuş olsun ve ilk i
günde kitap okuduğu toplam saat Ai = α1 + α2 + . . . + αi olsun. Şimdi k < l olan
k ve l tam sayıları için

αk+1 + αk+2 + . . .+ αk+l = 13 ⇔ Al −Ak = 13 ⇔ Al = Ak + 13

olduğunu göstermemiz gerekiyor. Burada soruda verilenleri düşündüğümüzde

1 ≤ A1 < A2 < . . . < A37 ≤ 60

14 ≤ A1 + 13 < A2 + 13 < . . . < A37 + 13 ≤ 73

eşitsizliklerini elde ederiz.

Bu durumda 1 ile 73 arasında 74 tam sayı olduğuna göre ve her iki eşitsizlikteki tam
sayılar birbirine eşit olamayacağına göre bir k ve l tam sayı çifti için Al = Ak + 13
olmalıdır.

68. Verilen her pozitif N tam sayısı için sadece 0 ve 1 rakamlarından oluşan N basamaklı
ve N ile tam bölünen bir tam sayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm. 1 ≤ i ≤ N için 11 . . . 1︸ ︷︷ ︸
i

= ai(mod N) olsun. ai lerden herhangi birisi

0 olursa istenen şart sağlanmış olur. (Sayıyı N basamaklı yapmak için sonuna
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gerektiği kadar 0 ekleyebiliriz). Eğer ai lerin hiçbirisi 0 değilse çekmece ilkesin-
den dolayı en az iki tanesi birbirine eşittir, çünkü toplam N sayısı vardır ama a1 ler
en fazla N − 1 farklı değer olabilir. i > j olmak üzere ai = aj olsun. Bu durumda
11 . . . 1︸ ︷︷ ︸

itane

− 11 . . . 1︸ ︷︷ ︸
jtane

= 11 . . . 1︸ ︷︷ ︸
i−jtane

00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
jtane

sayısıN ile bölünür. Yani 11 . . . 1︸ ︷︷ ︸
i−jtane

00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
N−(i−j)tane

sayısı

N basamaklıdır ve N ile bölünür.

69. m(BÂC) = 60◦, |AB| = 2005, |AC| = 2006 olacak şekilde bir ABC üçgeni ver-
ilmiş olsun. Ateş ve Güneş sırayla kendilerine kalan üçgeni bir doğru boyunca,
herbirinin alanı 1 veya daha büyük iki yeni üçgen oluşturacak şekilde kesiyorlar ve
bu üçgenlerden geniş açılı olanı (ikisi de dik açılı ise herhangi birini) atılıp geriye
kalan üçgenle oyuna devam ediyorlar. Bu kesme işlemini yapamayan oyuncu oyunu
kaybediyor. Oyuna Ateş’in başladığını ve her iki oyuncunun da mümkün olan en iyi
hamleleri yapacağını kabul ederek oyunu kimin kazanacağını belirleyiniz.

Çözüm:Oyunu ilk başlayan Ateş kazanır. C1 noktası AC doğru parçası üzerinde
ve |AC1| = 2005 olan nokta olsun. ABC1 eşkenar üçgenini ele alalım. Eğer bu
üçgen için birinci oyuncunun bir kazanma stratejisi varsa o zaman bu üçgenin ilk
kesilmesinin, eşkenar üçgen olmasından dolayı AC kenarı üzerinde alınan bir D nok-
tası için, BD doğru parçası boyunca olacağını kabul edebiliriz. Bu durumda Ateş’in
oyuna ABC üçgenini BD doğru parçası boyunca keserek başlaması kazanmasını
garanti edecektir. Eğer ABC1 üçgeni için ikici oyuncunun bir kazanma stratejisi var
ise o zaman da Ateş’in oyuna ABC üçgenini BC1 doğru parçası boyunca keserek
başlaması kazanmasını garanti edecektir.
Dikkat edilecek olursa her bir adım sonunda kalan üçgenin alanı bir önceki üçgenin
alanından en az bir küçüktür. Bu da oyunun sonlu zamanda biteceğini gösterir.

70. n×m’lik bir dama tahtasının bazı karelerini siyaha, geriye kalan karelerini ise beyaza
boyamak istiyoruz, öyle ki, boyama işlemi tamamlandığında her siyah karenin çift
sayıda siyah komşusu, her beyaz karenin çift sayıda beyaz komşusu olsun (Bir kar-
eye çaprazdan da olsa temas eden karelere o karenin komşuları diyelim, ve karenin
kendisini de komşuları arasında sayalım). Bu işlemin hangi (n,m) ikilileri için
yapılabileceğini belirleyiniz.

Çözüm. nm’nin çift olduğu durumlarda çözüm vardır. Genelliği kaybetmeden satır
sayısı olan n’nin çift olduğunu varsayalım. 1. ve 2. satırları siyaha, 3. ve 4. satırları
beyaza, 5. ve 6. satırlari siyaha · · · boyarsak istenilen türden bir boyama elde ederiz.

nm tek ise böyle bir boyama mümkün değildir: Eğer mümkün olsaydı, beyaz kare
sayısı veya siyah kare sayısı tek olurdu. Genelliği kaybetmeden beyaz kare sayısının
tek olduğunu varsayalım. Her beyaz kare için bir köşe, ve komşu olmayan her iki
beyaz kareye tekabül eden köşeler arasında bir kenar barındıran çizgeyi oluşturalım.
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Bu çizgenin tek sayıda köşesi ve her köşeden çıkan tek sayıda kenar olacaktır. Bu
mümkün olmadığı için çelişki elde ederiz.

71. Beyaz bir kağıdın üzerine bir kenarında n tane kare bulunan bir ızgara elde etmek
için en az kaç kare çizmeliyiz?

Çözüm. 2n-1 tane kare çizmek yeterlidir. Koordinatlarla konuşursak karşı köşeleri
(0,0) ile (i, i) de , 1 ≤ i ≤ n, olan kareleri çizeriz ve de karşı köşeleri (i, i) ile (n, n) de
, 1 ≤ i ≤ n−1, olan kareleri çizeriz. Bunun gerekli olduğunu göstermek için öncelikle
0 < i < n için (0, i) den (1, i) ye olan çizgiler ile (n−1, i) den (n, i) ye olan çizgilerin
aynı karede olamayacağını not edelim yani en az 2n−2 kare gereklidir. Eğer ızgarayı
2n−2 kare ile tamamlamak mümkünse bu çizgilerin her biri ayrı kareler yer alacaktır
ve aynısı 0 < i < n için (i, 0) dan (i, 1) ye olan çizgiler ile (i, n − 1) den (i, n) ye
olan çizgiler içinde tutacaktır. Yukarıda belirtilen yatay çizgilerden her biri, düşey
çizgilerden sadece iki tanesi ile ortak bir karede bulunabilir.

72. Üzerinde 1 den 15’e kadar sayılar olan kutular herhangi bir sıra ile yanyana diziliyor.
En fazla dört farklı renk kullanılarak kutular boyanacaktır. Aynı renge boyanan
kutuların üzerindeki sayıların sürekli artması veya sürekli azalması istenmektedir.
Bütün dizilişler için istenen şekilde boyamanın yapılıp yapılamayacağını gösteriniz.

Çözüm. Kutuların aşağıdaki gibi dizilmesi durumunda istenildiği gibi bir boya-
manın yapılamayacağını gösterilebilir.

5, 4, 3, 2, 1︸ ︷︷ ︸
I

, 9, 8, 7, 6︸ ︷︷ ︸
II

, 12, 11, 10︸ ︷︷ ︸
III

, 14, 13︸ ︷︷ ︸
IV

, 15︸︷︷︸
V

.

Kutuların yukarıdaki sırayla dizildiğini ve dört farklı renge boyandığını kabul edelim.
Bu dizilişteki kutuları I., II., III., IV. ve V. olmak üzere 5 gruba ayıralım. I. grupta
5 kutu olduğundan en az ikisi aynı renge sahiptir. Kutu numaraları azaldığından
ve diğer dört gruptaki numaralar daha büyük olduğundan bu rengi diğer gruplarda
kullanamayız. Geriye kalan 3 renk ile II. gruptaki 4 kutu boyanmak istendiğinde en
az iki kutu aynı renge boyanacaktır. Benzer şekilde kutu numaraları azaldığından ve
diğer üç gruptaki numaralar daha büyük olduğundan bu rengi diğer gruplarda kul-
lanamayız. Bu şekilde devam edildiğinde en az 5 rengin gerekli olduğu görülmektedir
ve dolayısıyla istenildiği gibi bir boyama yukarıdaki diziliş için yapılamaz.

73. 7 × 7’lik bir satranç tahtası 49 birim kareye bölünüyor. Her satır ve sütunda çift
sayıda dama taşı olacak şekilde n tane dama taşının birim karelere yerleştirilebileceği
bütün n değerlerini bulunuz. (0 bir çift sayı olduğu için çözümler boş satır veya
sütunlar içerebilirler. Bir birim kareye en fazla 1 tane dama taşı koyulabilir.)
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Çözüm. Verilen koşulları sağlayacak şekilde 4, 6, 8, ..., 40, 42 dama taşı bu satranç
tahtasına dizilebilir.
Çözüme n sayısının 7 tane çift sayının toplamı olduğu, dolayısıyla n’in de bir çift
sayı olması gerektiği gözlemi ile başlıyoruz. Bir satıra en fazla 6 adet dama taşı
yerleştirilebilir, dolayısıyla n ≤ 6 · 7 = 42.
Çözümü elde etmek için tamamı dama taşlarıyla dolu 2k × 2k’lık kareler ve bir
köşegeni dışındaki her birim karesinde dama taşları olan (2k + 1)x(2k + 1) boyut-
larındaki kareler kullanacağız. Bütün bu kareler gerekli koşulları sağlamaktadır ve
bu tür bazı kareleri soruda istenen koşulları sağlayacak şekilde birleştirebiliriz.
4 ile 42 sayıları arasındaki n çift sayıları için n tane dama taşının diziliş biçimini
aşağıda açıklayalım:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 tane dama taşı için sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet 2×2
kare kullanılır. Bütün bu kareler 7× 7’lik satranç tahtasının içine sığmaktadır.
6 tane dama taşı için bir köşegeni boş olan 3 × 3’lük bir kare kullanılır. Bu kareye
tamamı dama taşlarıyla dolu 2 × 2’lik kareler ekleyerek 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
tane dama taşı içeren çözümleri elde ederiz.
40 adet dama taşı için bir adet 5× 5’lik ve beş adet 2× 2’lik kare kullanılır.
42 adet dama taşı için bir köşegeni hariç bütün 7×7’lik satranç tahtası dama taşları
ile doldurulur.
Son olarak 2 tane dama taşının verilen koşulları sağlayacak şekilde yerleştirilemeyeceğini
gözlemleyiniz.

74. İki oyuncu, aynı anda {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} kümesinden, yerine koymaksızın,
sırayla birer sayı seçerler. Toplamı sıfır olan üç sayıyı (üç, dört ya da beşinci
seçimde) elde eden ilk oyuncu, oyunu kazanır. İki oyuncudan birinin oyunu kazan-
ması kaçınılmaz mıdır?

Çözüm. Aşağıda örnek olarak verilen, bütün satır, sütun ve köşegenlerinin toplam-
ları sıfır olan 3 × 3’lük sihirli kareyi dikkate alalım. Yukarıda ifade edilen oyunun
amacının sağlanabildiğini görmek zor değildir; çünkü, toplamları sıfır olan üç tam
sayı, aynı satır, sütün ya da köşegen üzerinde sıralanmışlardır.

1 2 -3

-4 0 4

3 -2 -1

Dolayısıyla, bu oyun, üç taş ya da en iyiyi oynayarak beraberlikle bittiği bilinen
sıfırlar ve çarpılar oyunlarıyla eşdeğerdedir.
Sonuç olarak, herhangi bir oyuncunun bu oyunu kazanması zorunlu değildir.

75. Bir küpün köşeleri 1 ’den 8 ’e kadar numaralandırılıyor. Çapraz olarak karşılıklı olan
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iki köşeyi birbirine bağlayan ve 3 köşeden geçen, geçtiği köşelerle bağladığı köşelerin
numaralarının toplamı en az 21 olan bir yol olduğunu ispatlayınız.

Çözüm. Köşeleri herhangi bir kenarın iki ucundaki köşeler aynı renkte olmayacak
şekilde siyah ve beyaza boyayalım. Soruda istenilen şekilde bir yola da s yolu diyelim.
Herhangi bir s yolu 2 siyah ve 2 beyaz köşe içerecektir. Ayrıca hepsi aynı renkte
olmayan 3 nokta seçtiğimizde bu noktaları içeren bir s yolu vardır. 6 + 7 + 8 = 21
olduğundan 6,7 ve 8 aynı renkte değilse toplamları en az 21 olan bir s − yolu bu
köşeleri içerecektir. 5,7 ve 8 ’in toplamı 20 ’dir. Eğer aynı renkte değillerse taplamı
21 ’den fazla olan bir s yolunun içinde olacaklardır. Geriye bir tek 5,6,7 ve 8 ’in aynı
renkte olduğu ve 4 ’ün, 7 ve 8 ’den farklı bir renkte olduğu durum kalır. 4,7 ve 8 ’i
içeren 2 s yolu vardır. Dördüncü köşe 1 olamayacağıdan 2 olacaktır ve toplam 21
olacaktır.

76. n ≥ 2 bir tam sayı olsun. n adet yarış arabası bir ralliye katılıyor. Araçlar 1’den
n’ye kadar numaralanmış, ve başlangıç noktasından numara sırasına uygun şekilde
sırayla ayrılıyorlar. Sonuçta her araba yol boyunca aynı sayıda araba tarafından
geçiliyor, öte yandan arabaların yol boyunca geçtikleri arabaların sayılarının tümü
birbirinden farklı. Bir araba bir başkasını yarış boyunca en çok bir kez geçiyor.
Arabalar varış noktasına hiç bir beraberlik olmaksızın ulaşıyorlar. Bu durumun
n’nin hangi değerleri için mümkün olduğunu belirleyiniz.

Çözüm. Bir araba en çok n − 1 arabayı geçebilir. Tüm arabaların geçtiği araba
sayılarının farklı olmasını istediğimize göre 0, 1, 2, ..., n−1 tam sayılarının hepsi geçme
sayılarının arasında yer almalıdır. Eger k her arabanın geçildiği araba sayısı ise
0 + 1 + 2 + ... + (n − 1) = kn eşitliği bize k = (n − 1)/2 verir. Buradan öncelikle
n’nin tek olmasının bir gerek koşul olduğunu görürüz.

Her n tek için böyle bir durumu açıkça tarif edeceğiz: Anlatımda kolaylik için m =
n+1

2 diyelim. Yarış şöyle gelişirse istediğimiz durum olusur: Önce l + 1, iki araba
geçer, daha sonra l+2 dört araba geçer,... n numaralı araba n−1 araba gecer. Daha
sonra l− 1 numaralı araba n− 2 araba geçer, l− 2 n− 4 araba geçer,..., 1 numaralı
araba 1 araba geçer. Sonucun istediğimiz şartları sağladığını doğrulamak kolaydır.

77. m şarkının söylendiği bir sanat festivaline sekiz sanatçı katılmaktadır. Her şarkı 4
sanatçı tarafından söylenmektedir ve herhangi iki şarkıcının söylediği şarkılarda aynı
olanların sayısı sabittir. Bunun mümkün olduğu en küçük m sayısını bulunuz.

Çözüm. r iki şarkıcının ortak olarak söylediği şarkı sayısı olsun, o zaman m
(
4
2

)
=

r
(
8
2

)
denebilir ve buradan m = 14r/3 bulunur. Genel olarak m ≥ 14 olsa da m =

14 durumu {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {1,2,5,6}, {3,4,7,8}, {3,4,5,6}, {1,3,5,7}, {2,4,6,8},
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{1,3,6,8}, {2,4,5,7}, {1,4,5,8}, {2,3,6,7}, {1,4,6,7}, {1,2,7,8}, {2,3,5,8} düzenlemesiyle
mümkündür.

78. Her birinin üzerinde sıfırdan büyük bir tam sayı yazan kartlardan oluşan bir destede
kartlar üzerindeki sayıların toplamı 2007 ’dir. 1 ≤ k ≤ 2006 olacak şekildeki bir
k tam sayısı için, üstünde yazan sayıların toplamı k olan bazı kartlar seçilebiliyor
ve bu her k tam sayısı için tek bir şekilde yapılabiliyor (üzerindeki sayılar eşit olan
kartlar aynı kabul ediliyor). Bu şekilde kaç farklı deste vardır?

Çözüm. Kartların üzerinde a1 < a2 < · · · < ak olmak üzere k çeşit sayı olsun ve
bunlardan da sırasıyla p1, p2, . . . , pk tane olsun.
Sırasıyla (p1+1)(p2+1) · · · (pk+1) = 2008, a1 = 1 ve ai = (p1+1)(p2+1) · · · (pi−1+1)
olduğunu göstereceğiz.
1 ≤ k ≤ 2006 olduğu için toplamlar 1 eden kartlar da vardır ve bu da a1 = 1 olmasını
gerektirir.
Sadece p1 ’den küçük ve p1 ’e eşitsayılar a1 ’ler kullanılarak oluşturulabilir. O
halde k ≥ 2 için a2 = p1 + 1 olmak zorundadır. Aynı şekilde a1 ’ler ve a2 ’ler
kullanılarak a1p1 + a2p2 = (p1 + 1)(p2 + 1) − 1 ’e eşit ya da daha küçük sayılar
oluşturulabilir. Buradan da a3 = (p1 + 1)(p2 + 1) bulunur. Genelleştirirsek ai =
p1+1)(p2+1) · · · (pi−1+1) elde edilir. Ayrıca a1p1+a2p2+ ·akpk = 2007 olduğundan
(p1 + 1)(p2 + 1) · · · (pk + 1) = 2007 + 1 = 2008 olarak bulunur.
O halde aradığımız (p1 + 1)(p2 + 1) · · · (pk + 1) = 2008 olan (p1, p2, . . . , pk) ların
sayısıdır.
2008 = 23 × 251 olduğundan ve 2 ve 251 asal olduklarından

(p1 + 1)(p2 + 1) . . . (pk + 1) = 2× 1004 = 4× 502 = 8× 251

= 2× 2× 502 = 2× 4× 251 = 2× 2× 2× 251

ya da bu çarpımların permütasyonlarına eşit olacaktır. Sırasıyla 1, 2, 2, 2, 3, 6 ve 4
permutasyon olduğuna göre toplam 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 6 + 4 = 20 deste vardır.

79. Karelere bölünmüş m× n lik bir tahtada bir hamle sırasıyla aşağıdaki iki aşamadan
oluşmaktadır:

• Herhangi ikisi aynı satırda veya aynı sütunda olmayacak şekilde tahtadan boş
kareler seçilir. Bu seçilen karelerin her birine beyaz bir taş konulur.

• Tahtadaki her boş kare incelenir, karenin bulunduğu hem satırda hem de sütunda
bir beyaz taş varsa o kareye bir siyah taş konulur.

Bu şekilde bir dizi hamle yapıldıktan sonra tahtaya en fazla kaç beyaz taş konulabilir?
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Çözüm. Cevap n + m − 1 dir. En soldaki sütundan ve en yukarıdaki satırdan
başlamak üzere kareleri birden başlayarak numaralandıralım. (a, b) hamlesi, a.
satırın ve b. sütunun kesişimindeki kareye bir beyaz taş koymayı belirtsin. Bu
şekilde (1, 1), (1, 2), . . . , (1, n), (2, n), (3, n), . . . , (m,n) hamleleri ile tahtaya n+m−1
tane beyaz taş koyabiliriz. Böylece tahtanın en üst satırını ve en sağ sütununu beyaz
taş ile geri kalanını ise siyah taş ile doldurmuş oluyoruz.
Şimdi de n + m − 1 den fazla beyaz taş konamayacağını gösterelim. Tahtada bir
takım hamleler yapılmış olsun. İkiden daha az beyaz taş bulunduran bütün satır ve
sütunlardaki taşları toplayalım. Bu şekilde en fazla n+m−1 tane beyaz taş toplamış
oluruz. Tahtada hala beyaz taşlar olduğunu farz edelim. Bu taşlardan son hamle ile
konmuş bir tanesine bakalım. Bu taşa c diyelim. c nin tahtada kalmış olması, c nin
bulunduğu satır ve sütunda en az birer tane daha beyaz taşın olmasını gerktirir. Bu
taşlara da d ve e diyelim. Eğer d ve e nin ikisi de son hamle sırasında konmamışsa
son hamleden bir önceki hamlenin sonunda ikinci kurala göre c nin olduğu yerde bir
siyah taş konulmalıydı. Bu sebeple ya d ya da e son hamle sırasında yerleştirilmiş
olmalıdır. Ancak bu durum da ilk kurala aykırıdır. Çünkü aynı hamlede aynı satıra
veya aynı sütuna iki taş konulmuş demektir. Bu bir çelişkidir. Yapılan toplama so-
nunda tahtada beyaz taş kalmış olamaz. Dolayısıyla konabilecek en fazla taş sayısı
n+m− 1 dir.

80. 10× 10 luk birim karelerden oluşan bir levha düşünelim. Ortak kenarla birbirlerine
bağlı olan birim karelerin oluşturduğu şekle gemi diyeceğiz. Herhangi iki geminin
ortak köşesinin bulunmadığı gemiler kümesine donanma diyeceğiz (yani tüm gemiler
köşe-bağımsız). Hiçbir yeni gemi eklenemeyecek bir donanmada en az kaç kare bu-
lunması gerektiğini bulunuz.

Çözüm. Yeni bir gemi eklenemeyecek donanmalara tam adını verelim. Biz tam
donanmada olabilecek en az kare sayısını bulmalıyız. İlk olarak tam bir donanmanın
en fazla 16 birim kare içerdiğini gösterelim. Levhaya 16 tek karelik gemiyi şekildeki
gibi yerleştirelim.

320



Görüldüğü gibi her karenin bir köşesi gemilerden birinin bir köşesiyle ortaktır. ve
dolayısıyla hiçbir gemi eklenemez.
Şimdi 16’dan az birim karenin oluşturduğu hiçbir tam donanma olmadığını gösterelim.
Bir tam donanmayı sabitleyelim. Şekildeki griye boyanmış 16 birim kareyi düşünelim.
Bu 16 birim karenin herbiri için tam donanmadaki gemilerden birinin (en az) bir
köşesi ortak olan bir karesi vardır. Donanmanın tüm bu karelerin birbirinden farklıdır.
Bu nedenle bu filoda en az 16 kare vardır.

81. a ve b lerden oluşan harf dizilerinde şu değişiklikleri yapabiliyoruz: aba→ b, b→ aba,
bba→ a, a→ bba (Örneğin, a→ bba, a nın yerine bba konulması anlamına geliyor).
aa . . . a︸ ︷︷ ︸

2003

b dizisinden b aa . . . a︸ ︷︷ ︸
2003

dizisini elde etmek mümkün müdür?

Çözüm. Verilen değişiklikler yapıldığında indisleri tek sayı olan a ların sayılarının
ikiye bölümünden kalanların değişmeyeceğini göstereceğiz. Aynı durum indisleri çift
sayı olan a lar için de geçerlidir. w1, w2 herhangi iki diziyi belirtmek üzere w1abaw2

dizisine aba→ b değişikliğini yapalım. Elde ettiğimiz w1bw2 dizisinde w1 deki a ların
indisleri değişmezken, w2 deki a ların indisleri iki azalacaktır. Dolayısı ile indisleri
tek(ve çift) sayı olan a ların sayısı ya aynı kalacak ya da 2 azalacakır ve buradan in-
disleri tek(ve çift) sayı olan a ların sayısının ikiye bölümünden kalanların değişmediği
görülür. Bu şekilde diğer değişiklikler de incelendiğinde hepsi için önermemizin doğru
olduğu görülür.
b aa . . . a︸ ︷︷ ︸

2003

dizisinde indisi çift sayı olan a ların sayısı 1002 iken aa . . . a︸ ︷︷ ︸
2003

b dizisinde indisi

çift sayı olan a ların sayısı 1001 dir. Dolayısı ile aa . . . a︸ ︷︷ ︸
2003

b dizisinden b aa . . . a︸ ︷︷ ︸
2003

dizisini

elde etmek mümkün değildir.

82. Bir n sayısının, pozitif tam sayıların toplamları olarak yazılmasına n nin bir bölünüşü
denir. (Terimlerin yer değiştirmesi ile edilen yazılım farklı bir biçim olarak kabul
edilmeyecektir.)

Aşağıdaki tabloda 5 in farklı bütün bölünüşleri verilmiştir. İkinci sütun, her bölünüşte
bulunan 1 lerin sayısını, ve üçüncü sütun her bölünüşte bulunan farklı terimlerin
sayısını göstermektedir. En alt satırda da, ikinci ve üçüncü sütundaki sayıların
toplamı verilmiştir.
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Bölünüş 1 lerin sayısı Farklı terimlerin sayısı

5 0 1

4+1 1 2

3+2 0 2

3+1+1 2 2

2+2+1 1 2

2+1+1+1 3 2

1+1+1+1+1 5 1

Toplam 12 12

Bir n sayısının farklı bütün bölünüşlerindeki 1 lerin sayısı a(n), ve farklı bütün
bölünüşlerinin her birindeki farklı terimlerin sayısının toplamı b(n) olsun. Yukarıdaki
tabloda a(5) = b(5) olduğu gösterilmiştir.

Tüm n tam sayıları için, a(n) = b(n) olduğunu kanıtlayınız.

Çözüm. n nin tüm bölünüşlerin sayısı p(n) olsun. a(n) ve b(n) yi p(1), p(2), · · · , p(n−
1) türünden ifade etmeye çalışacağız.

n− 1 in her hangi bir bölünüşüne 1 eklenirse, içinde en az bir tane 1 olan, n nin bir
bölünüşü elde edilir. Dolayısıyla, n nin en az bir tane 1 içeren bölünüşlerinin sayısı
p(n − 1) dir. Benzer şekilde, n nin en az iki tane bir içeren bölünüşlerinin sayısı
p(n − 2) dir. Genel olarak, her i = 1, 2, · · · , n − 1 için, n nin en az i tane 1 içeren
bölünüşlerinin sayısı p(n − i) dir. Son olarak, n nin n tane 1 içeren bölünüşlerinin
sayısı 1 dir.

Şimdi, n nin sadece bir tane 1 içeren bölünüşlerini, p(n − 1) in bir parçası olarak,
bir defa saydık. İki tane 1 içeren bölünüşlerini, p(n− 1) in bir parçası olan en az bir
tane 1 içeren bölünüş ve p(n− 2) in bir parçası olan en az iki tane 1 içeren bölünüş
olmak üzere iki defa saydık. Genel olarak, her i = 1, 2, · · · , n için, i tane 1 içeren
bölünüşlerini i defa saydık.

Başka bir deyişle, n nin bölünüşleri sayma sayımız, her bölünüşteki 1 lerin sayısına
eşittir.

Yani, a(n) = p(n− 1) + p(n− 2) + · · ·+ p(1) + 1 dir.

Şimid her bölünüşteki farklı sayıların sayısının toplamını yani b(n) yi düşünelim.
Her i = 1, 2, · · · , n için, n nin bölünüşlerinden i içerenlerin sayısını sayacağız.

Her i = 1, 2, · · · , n − 1 için, a1 + · · · + i + · · · + ak = n ⇔ a1 + · · · + ak = n − i

olduğu için, n nin bölünüşlerinden içinde i bulunanların sayısı p(n − i) dir. Özel
olarak i = n durumunda 1 tane bölünüş vardır.

Dolayısıyla, b(n) = p(1) + · · ·+ p(n− 1) + 1 dir.

Sonuç olarak, a(n) = b(n) dir.
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83. n pozitif bir tam sayı olmak üzere, Sn = {n2 + 1, n2 + 2, ..., (n + 1)2} olsun. Sn

kümesindeki farklı elemanların ikili çarpımlarının sayısını n’ye bağlı olarak bulunuz?
Örneğin; S2 = {5, 6, 7, 8, 9} olmak üzere,

5× 6 = 6× 5 = 30, 5× 7 = 7× 5 = 35,

5× 8 = 8× 5 = 40, 5× 9 = 9× 5 = 45,

6× 7 = 7× 6 = 42, 6× 8 = 8× 6 = 48,

6× 9 = 9× 6 = 54, 7× 8 = 8× 7 = 56,

7× 9 = 9× 7 = 63, 8× 9 = 9× 8 = 72,

eşitlikleri elde edilir. Dolayısıyla; n = 2 için, farklı elemanların ikili çarpımlarının
sayısı 10 ’dur.

Çözüm. Sn kümesindeki farklı elemanların, sıralama önemsenmeyerek yapılan,
tüm ikili çarpımları farklıdır. Şimdi, bu ifadeyi aşağıda ispatlayalım.

a, b, c ve d tam sayıları için n2 < a < b < c < d ve ad = bc olsun. d > (n + 1)2

olduğunu gösterirsek, sonuca ulaşmış olacağız.

Aşağıdaki eşitsizliği dikkate alalım.

(d− a)2 = (d+ a)2 − 4ad

= (d+ a)2 − 4bc

> (d+ a)2 − (b+ c)2
(
(b− c)2 > 0 ⇒ b2 + c2 > 2bc

)
= (d+ a+ b+ c)(d+ a− b− c)

> 4n2(d+ a− b− c)

d
c = b

a ’yı dikkate alırsak, d− c > b− a ve d+ a > b+ c olduğunu kolayca görebiliriz.
(ad = bc⇒ a(d− c) = (b− a)c⇒ a(d− c) > (b− a)a⇒ d− c > b− a) Bu yüzden,
d+ a− b− c ≥ 1 olur.
İlk bulduğumuz eşitsizlikten (d−a)2 > 4n2 ve bu yüzden d−a > 2n ’dir. Dolayısıyla;
d > (n2 + 1) + 2n, buradan da d > (n+ 1)2 elde edilir.
Sonuç olarak Sn kümesindeki farklı elemanların, sıralama önemsenmeyerek yapılan,
tüm ikili çarpımları farklıdır. Sıralama önemsenmeyerek, iki farklı elemanı

(
2n+1

2

)
=

n(2n + 1) yolla seçebiliriz. Bu yüzden, Sn kümesindeki farklı elemanların ikili
çarpımlarının sayısı n(2n+ 1) dir.

84. Bir rehine karelere bölünmüş n × n lik bir tahtanın üzerine yerleştiriliyor. Rehine,
tahta üzerinde 2 çeşit yer değiştirme yapabiliyor:

• Kendi bulunduğu kareyle aynı kenara sahip bir komşu kareye gidebiliyor.
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• Kendi bulunduğu kareyle aynı köşeye sahip olan ama aynı kenara sahip olmayan
bir komşu kareye gidebiliyor.

Rehine, iki kere üst üste aynı çeşit yer değiştirme yapamıyor. Rehinenin başlangıç
karesinden başlayarak tüm kareleri tam olarak bir defa ziyaret edebilmesine olanak
sağlayan 1’den büyük doğal sayıları bulunuz. (Rehinenin, başladığı kareye dönmesi
gerekmemektedir.)

Çözüm. Cevap n = 2k ve k herhangi bir pozitif tam sayıdır. Öncelikle, tüm
çift n doğal sayıları için mümkün olabileceğini ispatlayalım. Tahtayı 2 × 2 blok-
lar halinde bölelim ve rehineyi en sol üst köşedeki kareye yerleştirelim. Rehine ilk
bloğun içerisinde sırasıyla sağ-aşağı, yukarı, sol-aşağı ve aşağı yönlerinde hareket
etsin. Böylelikle, ilk bloktaki dört kareyi de tam olarak bir defa ziyaret etmiş olur ve
ikinci bloğa geçer. Rehine, İkinci ve diğer bloklarda da birinci blokta yaptığı hareket-
leri yapsın ve en sol alttaki bloğa gelsin. Bu bloğun içerisinde sırasıyla sağ-aşağı,
sol, sağ-yukarı ve sağ yönlerinde hareket etsin. Böylece, ilk kolondaki hareketini
tamamlayıp ikinci kolonun en alt bloğuna geçer. Bu blokta da sağ-aşağı,sol, sağ-
yukarı ve yukarı yönlerinde hareket etsin ve devamında da yukarı doğru blok blok
çıkarak 2. kolonu da tamamlasın. Rehine, bu şekilde diğer kolonları da yukarı ve
aşağı hareket ederek tamamlar ve herbir kareyi kurallara uygun olarak sadece bir
defa ziyaret etmiş olur.

Şimdi de, tüm tek n doğal sayıları için mümkün olamayacağını ispatlayalım. İlk
olarak, tahtanın ikinci, dördüncü, altıncı, . . . ,(n − 1). satırlarını koyu renkle boy-
ayalım. Koyu renk karelerin sayısı n2−n

2 dir. İkinci tür yapılan yani çapraz yer
değiştirmeler, koyu renk karelerden açık renk karelere ya da açık renk karelerden
koyu renk kareleredir. Rehine, her kareyi iki kere ziyaret edemeyeceği ve ardarda
aynı tür hareket yapamayacağı için, herbir çapraz geçiş farklı koyu renk karelere denk
gelecektir. Bu nedenle rehine, en fazla koyu renk kare sayısı kadar yani n2−n

2 kere
yer değiştirme yapabilir. Buna bağlı olarak çapraz olmayan yer değiştirme sayısı da
en fazla n2−n

2 + 1 dir. Toplam yer değiştirme sayısı ise n2−n
2 + n2−n

2 + = n2 − n+ 1
dir.n ≥ 3 için, n2 − n + 1 sayısı gerekli yer değiştirme sayısı olan n2 − 1 den küçük
olduğu için, tek n doğal sayıları için soruda istenen şartı sağlamak mümkün değildir.
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85. Bir madeni para n kez atılıyor. İki tane turanın ard arda gelmeme ihtimali nedir?

Çözüm. Uzunluğu n olan ve ard arda iki tane turanın gelmediği yazı ve tura
dizilerinin sayısını f(n) ile gösterelim. n kez atılan madeni paranın oluşturabileceği
dizi sayısı 2n’dir. Dolayısıyla iki turanın ard arda gelmeme ihtimali f(n)

2n olacaktır.
Yazı sonucunu Y , turayı ise T ile gösterelim. Madeni para bir kez atılırsa sonuç ya
yazı ya da tura, yani f(1) = 2 olur. İki kez atılırsa sonuç YT, TY, YY olabilir. Yani
f(2) = 3 olur.

n > 2 iken n kez atılan ve ard arda iki tane turanın gelmediği bir dizi ancak ve ancak
şu iki şekilde olabilir:
Atılan ilk para yazı gelir, gerisi ard arda iki turanın gelmediği n − 1 tane madeni
paranın atılması sonucu elde edilir.
Atılan ilk para tura, ikincisi yazı gelir, gerisi iki tane turanın ard arda gelmediği
n− 2 tane madeni paranın atılması sonucu elde edilir.

Bu iki olasılık birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla f(n) = f(n− 1) + f(n− 2) olur.
Görüldüğü üzere f(n) dizisi, Fibonacci dizisinin 2 terim kaydırılmış halidir.
Fibonacci dizisi şu şekilde tanımlanır: F1 = 1, F2 = 1, ve k > 2 iken Fk = Fk−1 +
Fk−2. Buradan F3 = 2 ve F4 = 3 elde edilir. Dolayısıyla f(n) = Fn+2 olur.
x2 − x − 1 = 0 denkleminin çözümlerini Φ = 1+

√
5

2 ve φ = 1−
√

5
2 ile gösterirsek,

Fibonacci dizisinin kapalı formunun formulü Fn = Φn−φn
√

5
olur.

Dolayısıyla n kez atılan madenin paranın ard arda iki turayı yanyana içermeme
ihtimali Fn+2

2n = Φn+2−φn+2

2n
√

5
olur.

86. Bir çocuk, 2005 taştan oluşan bir öbekteki taşlardan bir tanesini bizim göreme-
yeceğimiz şekilde işaretliyor. Her hamlede mevcut taşlari hiçbiri boş olmayan üç
öbeğe ayırıyoruz. Çocuk, işaretli taşı içermeyen iki öbekten çok taş içereni (eşitlik
durumunda herhangi birini) seçip buradaki taşları oyun dışına itiyor. Geri kalan
taşları ise karıştırıyor ve hamle yapma sırası tekrar bize geliyor. Oyunda iki taş
kaldıği zaman çocuk bize hangi taşın işaretli olduğunu söylüyor. İşaretli taş bulmayı
garanti etmek için en az kaç hamle yapmamız gerekir?

Çözüm. Önce, her hamle sonrasında önceki taş sayısının en az yarısı kadar taşın
oyunda kalabileceğini gösterelim. Aksi durum için taş sayısının en az yarısı kadar
büyüklükte bir öbek ayırmamız gerekirdi. Ancak işaretli taş bu öbekte ise, diğer
öbeklerden biri oyundan alındıktan sonra en azından öncekinin yarısi kadar taş
oyunda kalırdı.

Şimdi de her hamlede taş sayısı 2k + 1 ise bunu k + 1’e, taş sayısi 2k ise bunu
k’ye indirecek bir metod tarif edelim. İlk durumda öbekleri k, k, 1, ikinci durumda
ise k, k − 1, 1 olarak ayıralım. Hamle tarifinden, ilk durumda en az k taşın, ikinci
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durumda ise en az k − 1 taşın oyundan alınacağıni görürüz. İlk paragraftan dolayi
bu yol en az hamle sayısını verir.

2005 için,

2005 → 1003 → 502 → 252 → 127 → 64 → 33 → 17 → 9 → 5 → 3 → 2

11 hamle yapmak gereklidir.

87. Tümü birbirinden farklı ve hepsi 1707’den küçük 7 pozitif tam sayı alalım. Bunlar
arasından a < b+ c < 4a’yi sağlayacak biçimde a, b, c (tümü farklı) seçebileceğimizi
gösteriniz.

Çözüm. Sayılari a1 < a2 < · · · < a7 olacak şekilde sıraya dizelim. Bu şekilde a, b, c
olmadığını kabul edelim. Her i > 1 için a1, ai, ai+1 üçlüsünde ai < a1 + ai+1 olduğu
açıktır. Öyleyse a1 + ai+1 ≥ 4ai olmasi gerekir. Bu eşitsizlikleri sırayla yazarsak

a1 + a3 ≥ 4a2 ≥ 4(a1 + 1) ⇒ a3 ≥ 3a1 + 4

a1 + a4 ≥ 4a3 ≥ 4(3a1 + 4) ⇒ a4 ≥ 11a1 + 16

a1 + a5 ≥ 4a4 ≥ 4(11a1 + 16) ⇒ a5 ≥ 43a1 + 64

a1 + a6 ≥ 4a5 ≥ 4(43a1 + 64) ⇒ a6 ≥ 171a1 + 256

a1 + a7 ≥ 4a6 ≥ 4(171a1 + 256) ⇒ a7 ≥ 683a1 + 1024 ≥ 1707

olur ve çelişki elde ederiz.

88. 7× 7 boyutlarında bir satranç tahtasının dört köşesi atılıyor.
a) En az kaç tane kareyi siyaha boyamak gerekir ki artı şeklinde boyanmamış 5
kare bulunamasın?
b) Her kareye bir tam sayı yazalım. Artı şeklinde alınacak herhangi 5 karedeki
sayıların toplamı negatif iken tüm tahtadaki sayıların toplamının pozitif olabileceğini
gösteriniz.

Çözüm. a) (2, 5), (3, 2), (3, 3), (4, 6), (5, 4), (6, 2), (6, 5) kareleri yeterlidir. Şimdi
sadece 6 veya daha az karenin yetmeyeceğini göstermemiz gerekiyor. Merkezleri
(2, 2), (2, 6), (3, 4), (5, 2), (5, 6), (6, 4) karelerinde yer alan artılar birbirinden ayrıktır
o yüzden her birinde bir kare renklendirilmelidir. Yani 5 veya daha az kare yeterli ol-
mayacaktır. Diyelim ki tam 6 kare boyandı. O zaman (1, 3), (1, 4), (7, 2) karelerinden
hiç biri renklendirilemez; benzer tartışmalarla kenarda yer alan hiçbir kare ren-
klendirilemez. Benzer şekilde (4, 3), (4, 5), (3, 4), (5, 4) renklendirilemez, o zaman
(4, 4) renklendirilmelidir.
Şimdi merkezleri (2, 6), (3, 3), (5, 2), (5, 6), (6, 4) olan artılar birbirinde ayrıktır ve
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hiçbiri merkez kareyi içermez. (2, 2) ve (2, 4) renklendirilemez. Listedeki (3, 3) ü
(2, 3) ile değiştirirsek (3, 2) ve (3, 4) renklendirilemez. Benzer şekilde merkez kare
dışında hiç bir karenin renklendirilemeyeceği gösterilebilir, bu bir çelişkidir. Demek
ki 7 kare lazımdır.
b) Yukarıdaki listede verilen 7 kareye −5, kalanlara 1 yazılırsa her artının toplamı
negatif olur. Ve tahtadaki toplam sayı ise 5(−7) + (45− 7) = 3 yani pozitif olur.

89. Sonlu bir X kümesinin üç elemanlı altı kümesi veriliyor. X in elemanlarını iki renkle
boyayarak, hiçbir alt kümenin elemanlarının tamamının tek renkte olmayabileceğini
gösteriniz.

Çözüm. A1, . . . , A6 altkümeler olsun ve X in eleman sayısına n diyelim. n ≥ 6
kabul etmemizde bir sakınca yoktur. Eğer n = 6 ise

(
4
2

)
= 20 > 2.6 olduğundan X

’in Y diye adlandıracağımız öyle bir üç elemanlı altkümesi vardır ki ne A1, ...., A6’den
birine eşittir ne de onların tamlayan kümelerine. Y ’nin elemanlarının bir renge diğer
elemanların diğer renge boyanması yeterlidir.
Şimdi n > 6 olsun. X ’in {u, v}’nin herhangi bir Ai kümesinin alt kümesi olmayan
iki u, v elemanı olmalı çünkü X ’de en az

(
7
2

)
= 21 çift varken bunların en fazla

6 ·3 = 18 tanesi Ai içinde yer alabilir. u ve v ’yi yeni bir eleman w ile değiştirelim ve
bu işlemi tümevarımla uygulamaya devam edelim. En son 6 elemana düştüğümüzde
w elemanına hangi renk düşerse, w ’ye denk gelen u ve v ’lere de aynı rengi verirsek
ispatı tamamlamış oluruz.

90. a1, a2, . . . , an gerçel sayıları dizisinde ardışık terimlerin altına, iki terimin aritmetik
oratalaması yazılarak yeni bir dizi oluşturuluyor. Oluşturulan bu dizi için de aynı
işlem uygulanarak, bu dizideki ardışık terimlerin aritmetik ortalamalarından oluşan
bir dizi daha oluşturuluyor. Bu işleme tek elemanlı (a) bir dizi elde edene kadar
devam ediliyor. Eğer a sayısı işlemler sırasında sadece en son dizide görülüyorsa
bütün işlemler sırasında bir eleman en fazla kaç defa görülebilir?

Çözüm. Eğer elde edilen herhangi bir dizinin bütün elemanları aynı ise takip eden
dizilerin de bütün elemanları aynı ve a sayısına eşit olur. Bu da a sayısının sadece
son basamakta görülmesi kısıtlamasıyle çelişir. O halde her dizide en az bir tane
farklı eleman vardır. Buna göre en sık görülen eleman ilk dizide en fazla n−1, ikinci
dizide en fazla n − 2, . . . ve sondan bir önceki dizide en fazla 1 defa görülebilir. O
halde en sık görülen eleman

(n− 1) + (n− 2) + · · ·+ 1 =
(n− 1) · n

2

defa görülebilir. Örnek olarak (0, 0, 0, . . . , 2n−1) dizisi alınabilir.

91. 100, 3’ün kuvvetlerinin toplamı biçiminde kaç farklı şekilde yazılabilir?
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Çözüm. f(n), n sayısının 3 ’ün kuvvetlerinin toplamı şeklindeki farklı yazımları
olsun ve f(0) = 1 alalım. n ’yi, k tane 1 kullanarak, ancak 3 n− k ’yı bölüyorsa, 3
’ün kuvveti şeklinde yazabiliriz. n−k = 3m olsun. O halde n ’nin 3 ’ün kuvvetlerinin
toplamlarının farklı yazımlarının sayısı m ’nin 3 ’ün kuvvetlerinin toplamı şeklindeki
farklı yazımlarının sayısına eşittir. Yani f(n) =

∑n
3
m=0 f(m) olur.

f(100) = f(0) + f(1) + f(2) + · · ·+ f(33) olarak yazılabilir. Buradan

f(100) = (34 + 31 + 28)f(0) + (25 + 22 + 15)(f(0) + f(1))

+ (16 + 13 + 10)(f(0) + f(1) + f(2))

+ (7 + 4 + 1)(f(0) + f(1) + f(2) + f(3))

= 210f(0) + 117f(1) + 51f(2) + 12f(3)

olur. f(0) = f(1) = f(2) = 1, ve f(3) = 2 olduğundan f(100) = 402 ’dir.

92. Bir sınıfta n tane öğrenci vardır. Öğretmen N tane soruyu bu öğrencilere dağıtır
ve her öğrencisi 1 ≤ i ≤ n için ai tane soru alır. Tüm ai’ler eşit olmadığında
öğrenciler soru sayılarını eşitlemek için şu şekilde bir yöntem geliştirirler: i ve j

öğrencileri ai+aj toplamı çiftse her biri ai+aj

2 soru alır; tekse bir değişiklik yapmazlar.
Öğrenciler aşağıdaki durumlar için başlangıçtaki dağılım ne olursa olsun herkes eşit
sayıda soru alacak şekilde organize olabilirler mi?
a) n=8, N=80
b) n = 10, N=100

Çözüm. Öncelikle soruyu farklı şekilde soralım: n tane negatif olmayan tam
sayının toplamı N dir. Her aşamada ikisi birden tek yada çift olan a ve b sayılarını
seçip yerlerine a+b

2 yazıyoruz. Tüm sayıların birbirine eşit olması mümkün müdür?
a) n=8, N=80 olursa son aşamada tüm sayılar 10 olmalıdır. 1 ≤ i ≤ 8 için
bi = (ai − 10) sayılarını ele alalım. Bu sayılardan en büyüğü a olsun. Genelliği
bozmadan a’yı çift kabul edelim. a çiftse bi ler arasında çift olan başka bir sayı daha
olmalıdır. (bi lerin toplamı 0 olduğu için). Bu sayıya b diyelim. a ve b’ye karşılık gelen
sayıları seçip sorudaki yöntemi uygulayarak yeni oluşacak durumdaki b sayılarının
en büyüğünün değeri küçülecektir. Bu yöntemi sürekli uygulayabilirsek sonunda
bilerin hepsini 0 ve dolayısıyla tüm sayıları eşit duruma getirebiliriz. Yöntemi sadece
tüm çift sayılar birbirine eşit ve tüm tek sayılar birbirine eşitse uygulamayayız.
0 < A < B olmak üzere A tane çift sayı x, (8−A) tane tek sayı y’ye eşit olsun. Bu
durumda A · x+ (8− A)y = 80 olur. Buradan A(x− y) = 80− 8y = 8(10− y)olur.
x− y tek olduğu için A 8 ile bölünmelidir. Burada çelişki elde edilir. Yani başlangıç
durumu ne olursa olsun tüm sayıları eşit yapan bir strateji vardır.
b) a1 = . . . = a8 = 11, a9 = a10 = 6 durumu için tüm sayıları eşitlemek mümkün
değildir.
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93. m,n tam sayılar olmak üzere m × n birimlik dikdörtgenler şekildeki 3 birimlik
parçalarla kaplanmak istenmektedir. Dikdörtgenlerin tamamen kaplanabilmesi için
m ve n hangi değerleri alabilir.

Çözüm. Dikdörtgenlerin 3 birimlik parçalarla tamamen kaplanabilmesi için alanının
3 ün bir tam katı olması gereklidir. 3|mn ise 3|m veya 3|n dir. Aynı zamanda 3
birimlik parçanın şeklinden dolayım,n ≥ 2 olmalıdır. Genelliği bozmadan 3|m kabul
edelim:
n tek sayı olmak üzere 3 × n lik bir dikdörtgen n adet parça ile kaplanmalıdır.
Şekilden de görülebileceği gibi tek sayı indeksli, üstteki ve alttaki birim karelerden
herhangi ikisi bir parça ile kaplanamaz ve bunlarin sayısı n + 1 dir. Dolayısıyla bu
dikdörtgen n parça ile tamamen kaplanamaz.

n = 2k olmak üzere 3×2k lık dikdörtgenler k adet 3×2 lik dikdörtgen ile kaplanabilir.

m > 3 ve 3|m olmak üzere 3l × 2k lık dikdörtgenler kl adet 3× 2 lik dikdörtgen ile
kaplanabilir. n tek ve n ≥ 3 ise, 6l × n lik dikdörtgenler 6l × 3 lük ve 6l × (n − 3)
lük iki parçaya ayrılır. Bu parçalar ise tamamen kaplanabilir.

Son olarak n ≥ 5 ve n tek olmak üzere, (6l+ 3)× n lik dikdörtgenleri inceleyeceğiz.
Bu dikdörtgenler 9 × 5 lik, 9 × (n − 5) lik ve 6(l − 1) × n lik üç parçaya ayrılır.
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Önceki durumlardan 9× 5 lik haricindekilerin kaplanabileceği aşikardır. 9× 5 lik bir
dikdörtgen ise şekildeki gibi kaplanabilir.

Sonuç olarak m,n ≥ 2 ve 3|mn olmak üzere, m ve n sayılarından biri 3 diğeri ise tek
sayı olma durumu dışındaki bütün hallerde dikdörtgenler tamamen kaplanabilir.

94. A ve B oyuncuları şu kurallarla bir oyun oynamaktadır: oyunun başında m tane n
sayısı tahtaya yazılır. Oyuna A oyuncusu başlar ve oyuncular sırayla oynarlar. Sırası
gelen oyuncu tahtadaki sayılardan sıfırdan farklı bir tanesini seçer. Eğer seçtiği k
sayısı tahtadaki diğer sayıların hiç birisinden büyük değilse, oyuncu bu sayıyı k−1 ile
değiştirir, aksi takdirde oyuncu bu sayının yerine tahtadaki en küçük pozitif sayıyı
yazar. Tüm sayıların sıfır olmasını ilk sağlayan kişi oyunu kazanır. Eğer her iki
oyuncu da en iyi stratejileriyle oynarsa oyunu kim kazanır?

Çözüm. Eğer sayı adedi olan m çift ise B’nin uygulayacağı strateji şudur: B tüm
sayıları ikili gruplara ayırır ve eğer A bir sayıyı değiştirirse B o sayının grup eşini aynı
şekilde değiştirir ve böylece her el sonrasında her grup kendi içinde aynı sayılardan
oluşur. A oynarken tahtaya yazacağı sayı tahtada bulunacak en küçük sayı olacak
ve bu sayı kendi grup eşinden kesinlikle daha küçük olacaktır. Bu şekilde devam
edilince tüm sayıların sıfır olması ancak B oyuncusunun oynayışıyla gerçekleşebilir.

Şimdi m tek ve n çift olsun. Eğer hiçbir sayı sıfır değilse, B oynayışından sonra
sayıların şu şekilde olmasını ayarlayabilir: tahtadaki en küçük sayı çift olacak, en
küçük sayıların sayısı tek olacak ve diğer sayılar çift sayıda görünecek. Bunun
için, A en küçük sayıyı değiştirdiğinde B’de en küçük sayıyı değiştirmeli, ama A
başka bir sayıyı değiştirdiğinde B, A’nın değiştirdiği sayıya eşit olan başka bir sayıyı
değiştirmelidir. Bu sayılardan birisi sıfır olana kadar bu şekilde devam eder, ondan
sonra da B kalan sayıları ikili gruplara ayırıp yukarıda uygulanan stratejiyi kulla-
narak kazanır.

Son olarak, m ve n tek sayılar olsun. A’nın ilk oynayışı sonrasında tahtada üst para-
grafta anlatılan durum gibi bir durum oluşur. Bundan dolayı A, B’nin stratejisini
uygular ve kazanır.

Dolayısıyla cevap, mn tek ise A, çift ise B kazanır.

95. 99 tane birbirinden farklı 100’den küçük pozitif tam sayılar verilmiştir. 2, 3, . . . , 99
sayının toplamlarının tümü 100 ile bölünemiyorsa verilen tüm sayıların birbirine eşit
olduğunu ispatlayınız.

Çözüm. Verilen tam sayıları n1, n2, . . . , n99 olarak adlandıralım. İki tane sayının
birbirinden farklı olduğunu varsayalım. Genelliği bozmadan n1 6= n2 olsun. Şimdi
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aşağıdaki 99 tane sayıyı inceleyelim:

s1 = n1, s2 = n2, s3 = n1 + n2, s4 = n1 + n2 + n3, . . . , s99 = n1 + n2 + . . .+ n99

Yaptığımız varsayıma göre hiç bir si ,(i = 1, 2, 3, . . . , 99) ,100’e bölünemez. Çekmece
Prensibi’ne göre bu sayılardan en az iki tanesinin 100’e bölümünden kalanı birbirine
eşittir. Bu sayılara sk ve sl diyelim, k > l olsun. Açıkca görülür ki sk ve sl , s1 ve
s2’ye eşit olamaz.
sk ve sl 100’e bölününce aynı kalanı verdiğinden dolayı sk − sl 100’e bölünür.
100|(n1 + n2 + ...+ nk)− (n1 + n2 + ...+ nl)
100|(nl+1 + nl+2 + ...+ nk)
Bu da baştaki birbirinden farklı iki tam sayımız olsun varsayımıyla çelişir. Demek
ki tüm sayılar birbirine eşittir.

96. Şekildeki gibi 4×4 lük bir satranç tahtasının merkezlerine 16 tane nokta yerleştirilmiştir.

a) Herhangi 3 noktası bir ikizkenar üçgenin köşeleri olmayacak şekilde, 6 nokta
seçilebileceğini ispatlayınız.
b) Yukarıdaki özelliklere sahip 7 nokta seçilemeyeceğini ispatlayınız.

Çözüm. a) Aşağıdaki şekiller sorulan özelliklere sahiptir. Bir başka deyişle, her 3
noktası bir ikizkenar üçgenin köşeleri olmayacak şekilde, 6 nokta seçilmiştir.

b) Her 3 noktası bir ikizkenar üçgenin köşeleri olmayacak şekilde, 7 nokta seçtiğimizi
farz edelim. Bu durumda, iki olasılık vardır. İlk olarak seçilen bütün noktalar büyük
karenin çevresinde olsun. 12 noktadan oluşan kümeyi, şekilde görüldüğü gibi, 3 tane
dörtgenin köşeleri olacak şekilde 3 kümeye ayıralım. Aynı sembolden, bir ikizkenar
üçgenin köşeleri olmayacak şekilde 3 tane nokta seçemeyeceğimiz açıkça görülür.
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İkinci olarak büyük karenin iç kısmından seçilen en az bir nokta olsun. Diğer 15 nokta
şekilde görüldüğü gibi 5 küme oluşturur. ⊗ ve ♦ ile işaretlenen noktalardan, sadece
bir nokta seçebiliriz, o ve ∗ ile işaretli noktalardan 2 tane seçebiliriz. Toplamda, en
fazla 6 nokta seçebiliriz.

97. M kümesi doğal sayıların 2008 elemanlı bir alt kümesi olsun. M kümesinin ele-
manlarından hiç birinin kümenin herhangi iki elemanının toplamına eşit olmadığı
bilindiğine göre bu kümenin en büyük elemanının minimum değeri ne olabilir?

Çözüm. Problemi |M | = γ genel durumu için çözeceğiz. ai ler doğal sayılar olmak
üzere M = {a1, a2, ..., aγ} olsun ve ai + aj ∈M olan ai ∈M ve aj ∈M ler olmasın.
i = 1, 2, ...., v olmak üzere tüm i ler için ai + 0 = ai ∈ M olduğundan 0, M de
bulunamaz.
A = {v − 1, v, v + 1, ..., 2v − 2} kümesinin her hangi iki elemanının toplamı kümede
bulunmadığından, bu küme soruda verilen koşulu sağlar.
α = max(M) olsun. α ≥ 2v − 2 olduğunu ispatlayalım. Bunun için öncelikle
α ≤ 2v − 3 olduğunu farzedelim. İki durum incelememiz gerekir.
α = 2k ≤ 2v−3 ise 1, 2, ..., k−1, k, k+1, ..., 2k−2, 2k−1 doğal sayılarını oluşturabiliriz.
Bu durumda k − 1 = α

2 − 1 < v − 2 adet toplamları α = 2k olan sayı çifti
seçebiliriz.M kümesinin k ve 2k = α dan farklı v − 2 adet elemanı olduğundan
(1, 2k − 1), (2, 2k − 2), . . . , (k − 1, k + 1) ikililerinden en az bir tanesinin bileşenleri
M kümesinde olacaktır. Buradan çelişki elde edilir.
α = 2k + 1 ≤ 2v − 3 ise 1, 2, ..., k, k + 1, ..., 2k − 1, 2k doğal sayıları içerisinden
toplamları α = 2k + 1 olan k =

⌊
α
2

⌋
≤ v − 2 adet sayı çifti seçebiliriz. M kümesinin

2k−1 = α dan farklı v−1 adet elemanı olduğundan (1, 2k), (2, 2k−1), . . . , (k, k+1)
çiftlerinden en az bir tanesinin bileşenleri M kümesinde olacaktır. Buradan yine
çelişki elde edilir.
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Sonuç olarak α = max(M) , 2v − 2 ye eşittir ve v = 2008 için α = 4016 bulunur.

98. 2005 kenarlı düzgün bir çokgenin köşeleri kırmızı, beyaz ve maviye boyanmıştır.
Komşu iki köşe farklı renkteyse bu iki köşenin üçüncü renge boyanması işlemine
tekrar boyama diyelim.
a) Sonlu sayıda tekrar boyama işleminden sonra bütün köşelerin aynı renge boyan-
abileceğini gösteriniz.
b) Sonunda elde edilen renk baştaki köşelerin rengine bağlı olarak sadece tek bir
renk olarak mı belirlenir?

Çözüm. Üç rengi 0, 1, 2 olarak adlandıralım. Soruyu çözmek için öncelikle aşağıda
bulunan iki iddiayı ispatlayalım.
İddia 1: Herhangi dört komşu köşe tekrar boyama kuralıyla aynı renge boyanabilir.
İspat: Tekrar boyama işlemine göre iki farklı renkli komşu köşe aynı renge boyan-
abilir. Bu yüzden önce dört komşu köşeye iki çift olarak tekrar boyama işlemi yapılır.
Eğer bu işlemden sonra iki komşu çift köşeler aynı renge boyandıysa istediğimiz
sonuca ulaşmış oluruz. İki komşu çift farklı renkte olsun, örneğin (1122). Tekrar
boyama işlemiyle aşağıdaki şekilde boyayabiliriz.

1122 → 1002 → 2202 → 2112 → 0000

İddia 2: Eğer dört komşu köşede ilk üç köşe aynı renk, dördüncü köşe farklı renkteyse
tekrar boyama işlemiyle bütün köşeler dördüncü köşenin rengine boyanabilir.
İspat: Dört komşu köşenin rengini 1110 olarak alalım. Tekrar boyama kuralına
uygun olarak aşağıdaki diziyi elde ederiz, bu da istediğimiz sonucu bize vermiş olur.

1110 → 1122 → 1002 → 2202 → 2112 → 0000

Şimdi soruda istenen önermeleri göstermeye hazırız. İlk önce köşeleri A1, A2, . . .,
A2005 olarak adlandıralım.
a) Tüm köşeleri tekrar boyama işlemiyle aynı renge boyamamız gerekiyor.İlk yardımcı
kuramdan dolayı A1, A2, A3, A4 aynı renge boyanabilir, bu renge örneğin kırmızı
diyelim. Benzer şekilde A5, A6, A7, A8 de aynı renge boyanabilir. Eğer bu renk
kırmızıysa sonraki dörtlüye bakarız, eğer farklı bir renkse bu sefer A4, A5, A6, A7

dörtlüsünü inceleriz. A1, A2, . . ., A7 köşeleri kırmızıya boyanabilir çünkü A5, A6,
A7 bir önceki tekrar boyama sayesinde kırmızıdan farklı bir renge boyanmıştı ve A4

kırmızı renkti. İkinci yardımcı teoremden dolayı A5, A6, A7, A8 dörtlüsü A4´ün
rengine yani kırmızıya boyanabilir. 2002 = 4 + 3.666 olduğundan dolayı biz bu
işlemi 666 kez tekrarlayarak ilk 2002 köşeyi kırmızıya boyayabiliriz. Şimdi A2003,
A2004, A2005, A1 köşelerini inceleyelim. Birinci yardımcı kuramı kullanarak yine bu
dört köşeyi aynı renge boyarız. Eğer bu renk kırmızıysa istediğimiz sonucu elde
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etmiş oluruz. Eğer başka bir renkse, bu renge mavi diyelim, ikinci yardımcı ku-
ramı kullanarak A2002, A2003, A2004, A2005 köşelerini kırmızıya boyarız. Ancak bu
sefer A1 köşesi mavi boyanmış olarak kalmış olur. Bu durumda A1 köşesi dışındaki
tüm köşeler kırmızı, A1 mavidir. İkinci yardımcı kuramı kullanarak A1, A2, A3, A4

’ü maviye boyarız. Bu işlemi 666 kere tekrarlayarak A1, A2, . . ., A2002 köşelerini
maviye boyamış oluruz. A2003, A2004, A2005, köşeleri kırmızıya boyandığından, ik-
inci yardımcı kuram sayesinde bunları da maviye boyarız ve istediğimiz sonucu elde
etmiş oluruz.
b) Tekrar boyama işleminden sonra tüm sayıların toplamının 3 ile bölümünden elde
edilen kalan her zaman aynı kalır. (01 → 22, 02 → 11, 12 → 00) . Son olarak elde
edilen durumda tüm sayıların toplamı 2005x olacaktır. (x ile son elde edilen rengi
gösteriyoruz.) Buradan rengin tek türlü belirlendiğini göstermiş oluruz.

99. S = {1, 2, . . . , 2004} kümesinin bütün elemanları çeşitli renklere boyanacaktır. a|b,
b|c ve a, b, c birbirinden farklı olmak üzere (a, b, c) üçlülerinin hiçbirinde a, b ve c
sayılarının üçünün de aynı renkte olması istenmiyor. En az kaç farklı renge ihtiyaç
vardır?

Çözüm. f(n) fonksiyonu {1, 2, . . . , n} kümesinin elemanlarını soruda istenen biçimde
boyamak için gerekli en az sayıdaki rengi belirtsin. Her n tam sayısı için, 2k−1 ≤
n < 2k olmak üzere, f(n) = [(k + 1)/2] olduğunu göstereceğiz. Eğer istenen
şart sağlanacaksa o zaman görürülür ki 1, 2, 22, . . . , 2k−1 dizisindeki hiçbir üçlü aynı
renkte olamaz. O halde bir rengi ikiden fazla defa kullanamayız. Buradan f(n) ≥
[(k + 1)/2] elde edilir.
Şimdi de [(k+1)/2] tane renkle, istenilen şartı sağlayacak şekilde bir boyama yapılabileceğini
gösterelim. m ≤ n olan bir sayının asal çarpanlarına ayrılmış haline bakalım. pi ler
farklı asal sayıları belirtmek üzere m = pα1

1 pα2
2 . . . pαt

t olsun. h(m) = α1+α2+· · ·+αt

olarak tanımlayalım. m sayısını da [h(m)/2] rengi ile boyayalım. Bu kurala göre 1
den n ye kadar bütün sayılara renkler verelim. a, b, c ∈ {1, 2, . . . , n}, a|b , b|c ve
a, b, c birbirinden farklı olsun. a nın b yi bölüyor olması h(a) < h(b) olmasını gerek-
tirir. Benzer biçimde h(b) < h(c) elde ederiz. h(c) − h(a) ≥ 2 eşitsizliğinden,
[h(c)/2] > [h(a)/2] eşitsizliğine ulaşırız. Bu da bize a nın ve c nin farklı renklerde
olduğunu söyler.
Bizim durumumuzda n = 2004 tür. Dolayısıyla 6 renge ihtiyaç vardır.

100. n × n lik bir tablo; −1, 0, 1 sayıları ile dolduracaktır. Her sütundaki ve satırdaki
sayıların toplamlarının birbirinden farklı olması isteniyor (bir sütundaki sayıların
toplamı, başka bir sütundaki sayıların toplamına eşit olamayacağı gibi herhangi bir
satırdaki sayıların toplamına da eşit olamaz). n = 4 ve n = 5 durumları için tablo
istenilen şekilde doldurulabilir mi?
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Çözüm. n = 4 durumu için aşağıdaki gibi doldurulabilir:
1 0 1 1
1 −1 −1 −1
1 −1 1 0
1 −1 1 −1


n = 5 durumunda ise doldurulamaz.
Sütun ve satırlardaki toplamlar 0,±1,±2,±3,±4,±5 sayılarından biri olabilir. i.

satırdaki sayıların toplamını ai ile, j. sütundaki sayıların toplamını bj ile gösterelim.
Bütün satırların toplamı tablodaki bütün sayıların toplamına eşittir. Aynı durum
sütunlardaki sayıların toplamı için de geçerlidir. Dolayısı ile

a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = b1 + b2 + b3 + b4 + b5

elde edilir. a1, . . . , a5, b1, . . . , b5 sayılarının birbirinden farklı olması için 11 elemanlı
T = {−5, . . . , 0, . . . , 5} kümesinin 10 elemanı bir satır veya sütundaki sayıların
toplamına karşılık gelmelidir. s1 sayılarının toplamı tek olan satırların sayısını, s2
sayılarının toplamı tek olan sütunların sayısını belirtsin. Yukarıdaki eşitlik ince-
lenirse, s1 ve s2 sayılarının ikiye bölümünden kalanların eşit olduğu görülür. s1+s2 =
6 olmak zorundadır aksi halde T kümesinin birden fazla elemanı bir satır veya sütun
toplamına karşılık gelmemiş olur. Sonuç olarak T kümesindeki bütün tek sayıların
bir satır veya sütun toplamına karşılık gelmesi gerektiği görülür.
Tabloda satırların veya sütunların yerlerini değiştirmek (örneğin birinci satırdaki
sayıları beşinci satıra, beşinci satırdakileri de birinci sütuna taşımak), satır veya
sütunlardaki toplamların oluşturduğu kümeyi değiştirmeyecektir.

Söz gelimi b1 = 5 olsun. ai ler -5 olamaz. Yukarıdaki açıklamadan dolayı b2 = −5
olarak varsayabiliriz. Toplamlardan en az birinin 4 veya −4 olması gerekir. b3 = 4
olduğunu kabul edelim (satır toplamlarının 4 veya −4 olamayacağı açıktır). Üçüncü
sütunda dört tane 1 ve bir tane 0 olmalıdır. Sıfır, sütunun en altındaki eleman olsun.
Dolayısı ile herhangi bir i için ai = −3 olamaz. b4 = −3 olsun. Dördüncü sütunda
en az üç tane −1 olmak zorundadır. Eğer bu −1 ler yukarıdan ilk dört satırda
ise ilk üç satırda olduklarını varsayabiliriz. Buradan a1, a2 ve a3 ün −1, 0, 1 in bir
permütasyonu olduğu görülür. a5 = 3 olamayacağı için b5 = 3 de olamaz. a4 = 3
olmalıdır. Bunun için dördüncü satırın son iki sayısının 1 olması gereklidir. b4 = −3
olduğu için dördüncü sütunun son sayısı −1 dir. Beşinci satır ve beşinci sütundaki
her ihtimalin bizi çelişkiye götüreceğini göstereceğiz.

Dördüncü satırın ilk dört hanesinde en fazla iki tane −1 olduğu durumu incelememiz
yeterli olacaktır. Dördüncü sütundaki sayılar −1,−1, 0, 0,−1 olsun. Satırlardaki ilk
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dört sayıların toplamları 0, 0, 1, 1,−1 olduğu için hiçbir satırdaki sayıların toplamının
3 olamayacağı görülür. b5 = 3 olmalıdır. Birinci ve ikinci satırlardaki ilk dört sayının
toplamları eşit olduğu için beşinci sütunun birinci ve ikinci hanelerinde farklı sayılar
olmalıdır. Aynı gerekçeden beşinci satırın üçüncü ve dördüncü hanelerindeki sayılar
da farklı olmalıdır. Örneğin beşinci sütundaki sayılar 1, 0, 1, 0, 1 olursa a1 = a4 = 1
elde edilir. Olası bütün durumlara bakıldığında her seferinde bir çelişki olacağı
açıktır.

101. İki bilişim kuramcısı, A ve B, jokerleri çıkartılmış, karıştırılmış bir deste iskambil
kağıdı ile bir hile yaparlar. A, seyirciler arasından bir kişinin desteden rastgele beş
kart seçmesini ister. Seyirci beş kart seçer ve A’ya uzatır. A, kartları dikkatle inceler
ve bir tanesini seyirciye geri verir. Daha sonra, A geriye kalan dört kartı bir şekilde
düzenler ve onları ters olarak üst üste koyar. B, olup bitenlerin farkında olmaksızın
odaya girer, dört karta bakar ve eksik olan, seyircideki beşinci kartı tespit eder. Bu
hile nasıl yapılmıştır?
Not: A ile B arasındaki iletişim, sadece dört kartın düzenlenmesi yoluyla olmuştur.
Şifreli bir konuşma, elle işaretleşme, özel sensörlü algılama, işaretli ya da kıvrılmış
kartlar gibi dört karttan oluşan destenin yönlendireceği herhangi bir ipucu yoktur.

Çözüm. Aşağıda verilen çözüm belki de en basit olanıdır. Tek çözüm değildir,
ancak en az zihinsel çaba gerektirenidir.
Beş kartlık herhangi bir grubun içerisinde, en azından iki tanesi aynı takımdandır.
A, aynı takımdan olan kartlardan birini seçer ve bu kartı seyirciye geri verir. Diğer
kart, dört karttan oluşan kümenin ilk kartı olacak ve seyirciye verilen kartın hangi
takımdan olduğunu işaret edecektir.
Sonra, geriye kalan üç kart Düşük, Orta ve Yüksek değerler olarak düşünülür (gerçek
değerlerinin bir önemi yoktur). Önceden kararlaştırılmış herhangi bir sıralama yeterli
olacaktır. Örneğin, astan papaza kadar artan değerlere göre sıralama yapılır. Aynı
değerler için ise takım sıralamasına bakılır. Takımları alfabetik olarak sıralayabiliriz:
Karo, Kupa, Maça, Sinek. Örnek olarak, Maça 3’lü Sinek 7’liden önce gelir ve takım
sıralaması kullanılarak Kupa 7’li de Sinek 7’liden önce gelir. Dolayısıyla, bu du-
rumda Düşük-Orta-Yüksek sıraması Maça 3, Kupa 7, Sinek 7 şeklinde yapılır.
Verilen Düşük, Orta ve Yüksek değerlerini, aşağıdaki şekilde bir ile altı arasındaki
sayılarla kodlayabiliriz.
DOY=1, DYO=2, ODY=3, OYD=4, YDO=5, YOD=6.
Bu bizim için yeterli değildir, çünkü gizli kart hala 12 karttan biri olabilir. Ama,
henüz kullanmadığımız bilgiyi söylemek için bir fırsatımız daha var; A, aynı kart-
lardan hangisini elinde bulunduracağına ve hangisini seyirciye geri vereceğine karar
vermelidir. Elde tutulan kart takımı işaret etmesinin yanı sıra, başka nasıl kul-
lanılabilir?
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Astan papaza kadar olan 13 adet kartın bir çember etrafında sıralandığını hayal edi-
niz. İki kart arasındaki en kısa yol, bir karttan diğerine ileriye doğru sayarak elde
edilir ve asla altı sıradan daha fazla olamaz. A, bu yüzden elinde tuttuğu kartı en
kısa yoldan başlayarak seçer ve diğer kartı seyirciye geri verir. B ise, kodlanmış
numarayı, elindeki dört kartın birincisinden ileriye doğru saymak için kullanır.

Örnek. Seyirci, Sinek 2, Karo 5, Sinek Vale, Kupa 5, Maça Papaz kartlarını seçsin
ve bu kartları A’ya versin. Seçilen kartlar arasında sadece Sinek’ten, iki kart vardır.
Sinek Vale’den, Sinek 2’ye doğru saymak, 4 sıra ilerlemektir. Bu yüzden; A, Sinek
Vale’yi elinde tutarken, Sinek 2’yi seyirciye geri verir. Dolayısıyla, A’nın elindeki ilk
kart Sinek Vale olacaktır. Diğer üç kart ise takım sıralaması da kullanılarak, Karo
5=Düşük, Kupa 5=Orta ve Maça Papaz=Yüksek şeklinde elde edilir. A, dörtlü
grubu belirtmek için OYD sıralamasını kullanır. Bu yüzden dört kart Sinek Vale,
Kupa 5, Maça Papaz ve Karo 5 şeklinde sıralanır.
B, kodu çözmek için Sinek Vale’ den ileriye doğru sayacağına dikkat etmek zorun-
dadır. Ayrıca, diğer 3 kartın yani Karo 5, Kupa 5 ve Maça Papaz’ın doğal sıralamasına
ve dört sayısıyla kodlanan Kupa 5, Maça Papaz ve Karo 5 kartlarından oluşan OYD
sıralamasına dikkat etmelidir. Dolayısıyla; B, Sinek Vale’den dört sıra ileriye sayar
ve seyircideki kartın Sinek 2’li olduğunu söyler!
Küçük bir pratikle bu hile düzgün bir akış içerisinde yapılabilir. Aynı seyirciyle
gösteri tekrarlanacaksa, hilenin anlaşılmasını zorlaştırmak için takım kartlarının
pozisyonlarının değiştirilmesi tavsiye edilir. Örneğin n’inci gösteride takım kartları
n (mod 4) pozisyonuna göre yerleştirilebilir.

102. Bir önceki sorudaki iki bilişim kuramcısı şimdi daha büyük bir hileyi deneyecekler.
Aslında aynı hile ama bu kez 124 karttan oluşan bir desteyle gösterilerini sergileye-
cekler. Bu hile nasıl çalışır?
Not: 124, bu hilenin sergilenebileceği maksimum sayıdır. Kartların, dört takımdan
oluştuğu ve herbirinin içerisinde 31 kart olduğu ya da Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz
ayları kullanılarak bir takvimin günleri olduğu düşünülebilir. Ya da iki deste iskam-
bil kağıdına üçüncü desteden sihirbazın aklında tutabileceği 20 kart ilave edildiği,
belki de kartların arka yüzlerinin, kartların hangi paketten alındığı bilinecek şekilde
tasarlandığı düşünülebilir. Ya da basitce 1’den 124’e kadar numaralandırılır.

Çözüm. Destedeki kartları 0’dan 123’e kadar numaralandıralım : c0 < c1 < c2 <

c3 < c4. A, ci kartını seçer ve seyirciye geri verir öyle ki, i = c0 + c1 + c2 + c3 + c4

(mod 5).
Şimdi, geriye kalan dört kartın toplamı ≡ s (mod 5) olsun. Bütün kartların toplamı
≡ i(mod5) olduğu için, saklanan kart ci ≡ −s + i (mod 5) olmak zorundadır. Elde
tutulan dört kart çıkarılarak, kartlar 0’dan 119’a kadar yeniden numaralandırılırsa,
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saklanan kartın yeni numarası ≡ −s (mod 5) olmalıdır.
Buradan, saklanan kart için tam olarak 24 tane olasılık vardır. Bunlar elde tutulan
dört kartın sıraları değiştirilerek ifade edilebilir.

103. Ayşe ve Barış’ın rasgele dizilmiş birer iskambil destesi vardır. Her seferinde destelerin
en üstündeki kart alınabilmektedir. Sırayla Ayşe ve Barış kendi destelerinden birer
kart alıp karşılaştıracaklardır. Aldıkları kartlar aynı olursa Barış kazanacak, değilse
birer kart daha çekip bu şekilde kartlar bitene kadar devam edeceklerdir. Kartlar
her seferde farklı çıkarsa Ayşe kazanacaktır. Ayşe’nin kazanma olasılığı nedir?

Çözüm. Barış’ın iskambil destesindeki kartları sırasıyla 1 den 52 ye kadar numar-
alandıralım. Buna göre Ayşe’nin destesindeki kartları da (a1, a2, . . . , a52) olarak nu-
maralandıralım. (Örneğin Barış’ın destesinde karo asını 10 ile belirtmişsek Ayşe’nin
destesindeki karo asını da 10 ile numaralandıracağız.) Ayşe’nin kazanması için
(a1, a2, . . . , a52) dizisinin her i ∈ {1, . . . , 52} için ai 6= i koşulunu sağlaması gerekir.
Ayşe’nin kazanma olasılığının bu koşulu sağlayan dizilerin sayısının 52! sayısına
bölümü olduğu açıktır. Dolayısıyla bizim ai, i ∈ {1, . . . , 52} için ai 6= i koşulunu
sağlayan (a1, a2, . . . , a52) dizilerinin sayısını bulmamız gerekir. Bu özelliği sağlayan
dizilere düzensiz diziler diyelim (bakınız açıklama). d(n), n uzunluğundaki düzensiz
dizilerin sayısını belirtsin. Ekleme çıkartma yöntemini kullanarak düzensiz dizilerin
sayısını bulacağız.

d(n) = n!− (herhangi i için ai = i olan dizilerin sayısı)

+(herhangi i 6= j için ai = i ve aj = j olan dizilerin sayısı)

−(herhangi farklıi, j, kiçin ai = i, aj = j ve ak = k olan dizilerin sayısı)
...

+(−1)n(tüm i ler için ai = i olan dizilerin sayısı)

n! tane diziyle başladık, en az bir terimi düzensizlik koşulunu sağlamayan dizileri
çıkarttık. Ancak çıkardığımız diziler içinde en az iki terimi düzensizlik koşulunu
sağlamayan dizileri iki kere çıkartmış olduk. Bu sebeple fazladan çıkarttığımız dizileri
ikinci satırda ekledik. Ama bu defa da en az üç terimi düzensizlik koşulunu sağlamayan
dizileri fazladan eklemiş olduk. Bu şekilde ekleyip çıkartarak son olarak bütün ter-
imleri düzensizlik koşulunu sağlamayan diziyi (a1 = 1, . . . an = n) n sayısına bağlı
olarak ekliyoruz veya çıkartıyoruz. Herhangi k farklı terimi (başka bir deyişle en
az k farklı terimi) düzensizlik koşulunu sağlamayan dizilerin sayısına bakalım.

(
n
k

)
farklı terim seçebiliriz. Kalan terimler (n− k)! farklı şekilde sıralanabilir. Buradan
herhangi k farklı terimi düzensizlik koşulunu sağlamayan dizilerin sayısını

(
n
k

)
(n−k)!
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olarak buluruz. Dolayısıyla

d(n) = n!−
(
n

1

)
(n− 1)! +

(
n

2

)
(n− 2)!− · · ·+ (−1)n

(
n

n

)
= n!− n!

1!
+
n!
2!
− · · ·+ (−1)n

Buradan Ayşe’nin kazanma şansını

d(52)
52!

= 1− 1
1!

+
1
2!
− · · ·+ 1

52!

olarak buluruz. Eşitliğin sağ tarafına bakıldığında, bu toplamın 1
e sayısının Maclau-

rin serisinin ilk 53 teriminin toplamı olduğu görülür. Bu sebeple Ayşe’nin kazanma
şansı yaklaşık 1

e olarak kabul edilebilir.
Açıklama: n > 1 olmak üzere ai, i ∈ {1, . . . , n} için ai 6= i koşulunu sağlayan
(a1, a2, . . . , an) dizilere düzensiz diziler denir.

104. Bir öğrenci bir bilgisayar oyunu oynuyor. Oyun öğrenciye birbirinden farklı, rast-
gele seçilmiş 2002 pozitif tam sayı veriyor. Daha sonra oyun öğrencinin aşağıdaki
kurallara göre işlemler yapmasını istiyor:

• verilen sayılardan 2 tane seç, birini ikiyle çarp, diğerine ekle ve toplamı tut,

• sonra, geri kalanlardan 2 sayı seç, birini ikiyle çarp, diğerine ekle; toplamı önceki
toplamla çarp ve sonucu tut,

• yukarıdaki işlemleri 2002 sayının tamamı bitene kadar tekrarla.

Öğrenci, sondaki çarpım maksimumsa oyunu kazanıyor. Bu durumda kazanan strate-
jiyi bulup ispatla gösteriniz.

Çözüm. Verilen sayılar x1 < x2 < . . . < x2002 şeklinde olsun. Maksimum çarpım
değerine iseA diyelim. DolayısıylaA, xi1 , xi2 , . . . , xi2002 verilen sayıların bir permütasyonu
olmak üzere,

A = (2xi1 + xi2)(2xi3 + xi4) . . . (2xi2001 + xi2002)

şeklinde olur.

İlk olarak, x > u ise 2x + u > x + 2u olduğunu görelim. Dolayısıyla çarpım, ancak
çarpanlardaki büyük sayı ikiyle çarpılırsa büyüyecektir. Yani permütasyonumuzda,
j = 1, 3, 5, . . . , 2001 için xij > xij+1 olmalıdır.

Şimdi A’nın (2x2002 + x1) çarpanını bulundurduğunu gösterelim. Eğer durum bu
olmasaydı A, (2x2002 + u)(2v + x1) şeklinde bir çarpanı barındırırdı. Ancak bu
durumda

(2x2002 + u)(2v + x1) < (2x2002 + x1)(2v + u)
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olur çünkü bu eşitsizlik ancak ve ancak

(x2002 − v)(u− x1) > 0

eşitsizliği sağlandığında sağlanır ve ikinci eşitsizliğin her zaman sağlandığı açıktır.
Dolayısıyla baştaki kabulümüz yanlıştır. Yani A, (x2002 + x1) çarpanını içerir.

Bu durum, xi2 , xi3 , . . . , xi2001 ve
A

x2002 + x1
çarpımı için de geçerli olacağından A

sayısının maksimum değeri

A = (2x2002 + x1)(2x2001 + x2) . . . (2x1002 + x1001)

olur.

Sonuç olarak kazanan strateji, her seferinde verilen sayıların en büyük ve en küçüğünü
alıp, büyük olanı ikiyle çarparak devam etmektir.

105. n× n ’lik kare şeklinde bir sırada erkek ve kız öğrenciler oturmaktadır. Her satırda,
sütunda ve çapraz doğrular boyunca oturan kız öğrencilerin sayısı bilinmektedir.
Buna göre hangi n sayıları için kız öğrencilerin yerini tam olarak belirlenebilir?

Çözüm. Bilinenlerin n = 1, n = 2 ve n = 3 için yeterli olacağı açıktır.
n = 5 olsun ve i. satır, j. sütundaki öğrenciye aij diyelim. Eğer bu sırada bir kız
öğrenci oturuyorsa aij = 1, yoksa aij = 0 olsun. O halde

hi =
5∑

j=1

aij , vj =
5∑

i=1

aij

sırasıyla her satırdaki ve her sütündaki toplam kız öğrenci sayılarına eşit olacaktır.
Toplam kız öğrenci sayısına da F diyelim.

r1 = a51, r2 = a41 + a52, · · · r9 = a15

sola yatık çapraz doğrular boyunca kız öğrenci sayısını,

l1 = a11, l2 = a21 + a12, · · · l9 = a55

sağa yatık çapraz doğrular boynca kız öğrenci sayısını verir.
Bu durumda

h3 − v1 − v2 − v4 − v5 + r2 + r8 + l2 + l8 + r5 + l5 = 3a33

olur. O halde bilinenlerin yukarıdaki gibi toplanıp çıkartılması ile merkezde kız
öğrenci oturup oturmadığını kesin olarak çıkarabiliriz.
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Ayrıca

F −
9∑

k=2

rk = r1 = a51, F −
8∑

k=1

rk = r9 = a15

F −
9∑

k=2

lk = l1 = a11, F −
8∑

k=1

lk = l9 = a55

eşitliklerinden köşelerde de kız öğrenci oturup oturmadığı kesin olarak bulunabilir.
Geri kalan 20 yer için de 0 yerine 1 yazıldığında değişmeyen toplamı olan denklemler
yazılarak bir sonuca varılabilir.
n ≥ 6 olduğunda yukarıdaki gibi köşeler hakkında kesin bir sonuca ulaşılabilir. An-
cak, diğer yerler için merkezi kız öğrenci oturup oturmadığı incelenen yer olmayacak
şekilde 5× 5 lik bir kare oluşturulmalıdır.

106. n×n’lik bir dama tahtasında iki kişilik bir oyun oynanıyor. Birinci oyuncuda sınırsız
sayıda beyaz taş, ikinci oyuncuda ise sınırsız sayıda siyah taş var. Oyuna boş bir
tahta ile başlanıyor, hamleler sırayla yapılıyor, ve ilk hamleyi birinci oyuncu yapıyor.
Her oyuncu sırası geldiğinde tahtadaki boş karelerden istediklerine, bir kareye birden
fazla taş gelmeyecek şekilde kendi taşlarından koyuyor. Oyun tüm tahta dolduğunda
sona eriyor. Sıra kendinde olan oyuncu oyun bitmemişse tahtaya en az bir taş koymak
zorunda.

Oyun bittiğinde, tahtadaki bir taştan başlayarak her adımda sol, sağ, üst veya alt
karelerden birindeki aynı renkten bir taşın bulunduğu kareye geçmek suretiyle dama
tahtasının kenarlarından birine ulaşmak mümkün değilse bu taşa “hapsedilmiş” diy-
oruz. Her oyuncunun puanı (karşı renkten hapsedilmiş taşlar) − (kendi renginden
hapsedilmiş taşlar) şeklinde hesaplanıyor, ve her iki oyuncu da oyunu mümkün olan
en yüksek puanla tamamlayacak şekilde oynuyor. n∗n’lik tahtada birinci oyuncunun
alacagi puan f(n) ise:

20012

3
< f(2003) <

20022

2

olduğunu gosteriniz.

Çözüm. Birinci oyuncu yapacağı ilk hamlede eğer tahtanın dış çerçevesindeki
karelerin tümüne birer taş koymazsa, ikinci oyuncu boş kalan karelerin birine taş
koyarak hamlesini geçiştirebilir. İlk oyuncunun ikinci hamlesi ne olursa olsun, ilk
oyuncu ilk iki hamlesindeki taşların tümümü ve bu siyah taşın olduğu yere taşlarını
koyarak ilk hamlesini yapabilirdi, ve bu hapsedilen siyah taşların sayısını azaltmazdı.
Boylelikle, genelliği bozmadan ilk hamle sonunda dış çerçevedeki karelerin tümünde
beyaz taş olduğunu varsayabiliriz.
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İkinci oyuncunun koyduğu tüm taşlar hapsolacaktır. Eğer her hamlede yalnızca bir
taş kullanırsa kalan kare sayısının yarısından fazla zarar edemez. Bu bize f(2003) <
20022

2 ’i (aslında biraz daha iyisini) verir.

Öte yandan ilk oyuncu ilk hamlesinde dış çerçevenin yanısıra 4.,7.,10.,... 2002.
sütunlardaki kareleri doldurursa geriye 220012

3 boş kare kalir. Kalan bölgede hiç
bir beyaz pulun hapsolmayacağı garantidir. Beyaz bundan sonra her elde yalnızca
bir pul kullanırsa, en az bu kalan kare sayısının yarısı kadar siyah pul hapseder, bu
da bize diğer eşitsizliği verir.

107. M = {1, 2, . . . , 100} kümesi veriliyor. n ∈ N ve a, b ∈ M olmak üzere a − b =
n2 ise a ve b farklı alt kümelerde yer alacak şekilde M kümesinin dörtten az alt
kümeye ayrılamayacağını gösteriniz. Aynı şartları sağlayacak şekilde M kümesi beş
alt kümeye ayrılabilir mi?

Çözüm. M kümesi şartı sağlayacak şekilde dörtten az alt kümeye ayrılmış olsun.
a ve b aynı alt kümedeyse a ≡ b değilse a 6= b diyelim. n ≤ 75 için n 6= n + 9,
n 6= n + 16, n 6= n + 25, n + 9 6= n + 25 ve n + 16 6= n + 25 olduğundan ve toplam
alt küme sayısı en fazla 3 olabileceğinden n+ 9 ≡ n+ 16 olur. O halde m = n+ 9’a
bakarsak, 10 ≤ m ≤ 94 için m ≡ m + 7 olur. m = 10 için 10 ≡ 17 ≡ · · · ≡ 59 olur.
Fakat 10 ≡ 59 olduğu halde 59− 10 = 72 olduğundan çelişki elde ederiz.
Şimdi m’nin şartı sağlayacak şekilde 5 alt kümeye ayrılabileceğini gösterelim:

A1 = {10k, 1 ≤ k ≤ 10} ∪ {10k + 3, 0 ≤ k ≤ 9}

A2 = {10k + 1, 0 ≤ k ≤ 9} ∪ {10k + 4, 0 ≤ k ≤ 9}

A3 = {10k + 2, 0 ≤ k ≤ 9} ∪ {10k + 5, 0 ≤ k ≤ 9}

A4 = {10k + 6, 0 ≤ k ≤ 9} ∪ {10k + 8, 0 ≤ k ≤ 9}

A5 = {10k + 7, 0 ≤ k ≤ 9} ∪ {10k + 9, 0 ≤ k ≤ 9}

Bu kümeler şartı sağlar çünkü tam karelerin son rakamı 0, 1, 4, 5, 6, 9 olabilir ama bu
alt kümelerdeki sayıların farkının son rakamları 0, 2, 3, 7, 8 olabilir. Son rakamın 0
olması için iki eleman arasındaki farkın 100 olması gerekir ki bu da mümkün değildir.
O halde verilen alt kümeler şartı sağlar.

108. Hareketine [1,1] noktasından başlayacak bir taşı koordinat sistemi üzerinde aşağıdaki
kurallara göre hareket ettiriyoruz:

• Taş bir [a, b] noktasından [2a, b] veya [b, 2a] noktasına hareket edebilir.

• Taş bir [a, b] noktasından eğer a > b ise [a − b, b] noktasına hareket edebilir,
eğer a < b ise [a, b− a] noktasına hareket edebilir.

Taş hangi pozitif x, y tam sayıları için [x, y] koordinatına hareket ettirilebilir?
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Çözüm. s negatif olmayan bir tam sayı olması koşulu ile [x, y] = 2s olması yeter ve
gereklidir. [p, q] = [p, p−q] olduğunu hatırlatarak gerekliliği göstermiş oluyoruz, yani
tek bir ortak bölen asla olamaz ve başlangıçta da [1, 1] = 1 olduğunu unutmayalım.
Yeterliliğini göstermek için [x, y] = 2s olduğunu varsayalım. [p, q)], [x, y] ’ye ulaşabilen
ikililerden p+ q’yu en küçük yapan ikili olsun.p ve q çift sayı olamaz çünkü o zaman
(p
2 , q) veya (p, q

2) p + q ’yu daha küçük yapan kabul edilebilir bir ikili olurdu. Eğer
p > q ise [p, q], (p+q

2 , q) ’dan ulaşılabilir olur, bu da çelişkidir; benzer şekilde p < q

’da mümkün değildir. O zaman p = q ’dur, ama [p, q] 2’nin bir kuvveti olduğuna
göre ve p veya q çift olamadığına göre p = q = 1 ’dir. Yani [x, y] ulaşılabilirdir.

109. 5 × 9 luk bir satranç tahtasında bir oyun oynanıyor. Başlangıçta, belli bir sayıdaki
diskler rastgele ama hiçbir karede birden fazla disk olmayacak şekilde karelere yerleştiriliyor.
Her el bütün disklerin aşağıdaki kurallara göre hareket ettirilmesinden oluşmaktadır.

• Her disk bir kare aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket ettirilebilir,

• Bir disk eğer bir el aşağı ya da yukarı hareket ettirildiyse bir sonraki el sola ya
da sağa oynatılması gerekir, ve sola ya da sağa oynatılmışsa da bir sonraki el
aşağı ya da yukarı hareket ettirilmelidir,

• Bir elin sonunda bir karede bir kareden fazla disk bulunamaz.

Oyun eğer başka bir el daha oynanması mümkün değilse bitiyor. Eğer oyuna 33 disk
ile başlanırsa oyunu er ya da geç biteceğini ispatlayınız. Ayrıca 32 disk ile sonsuza
kadar gidebileceğini gösteriniz.

Çözüm. 32 disk ile eğer 8 × 4 lük bir dikdörtgen oluşturulur ise hepsi aşağı, sağa,
yukarı, sola şeklinde hareket ettirilerek oyun sonsuza kadar devam ettirilebilir. Oyu-
nun 33 disk ile biteceğini göstermek için, tahtayı aşağıdaki gibi isimlendirelim:

1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1

1’de bulunan bir disk iki hareket sonrasında 3’e ulaşır, 2’de bulunan bir elde 1 veya
3’e ulaşır, ve 3’te bulunan bir disk ise bir elde 2’ye. Sonuçta eğer k tane disk 1’de
başlarsa ve k > 8 ise oyun durur çünkü tüm disklere yetecek kadar 3 yoktur. k ≤ 8
kabul edelim, o zaman 1 ve 3 üzerinde en fazla 16 tane taş bulunabilir ve 17 tane taş
2 üzerinden bulunmak zorundadır. 2 üzerinde bulunan 17 taşın 8 tanesi 3 üzerine
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geçse 9 tanesi 1 üzerine geçmek zorunda kalır. Bu dokuz tanesi iki el sonrasında
geçecek yeterince 3 bulamayacaklarından oyun biter.

110. Her bir kenarı n (n > 2) uzunluğunda olan bir eşkenar üçgen kenarlarına paralel
doğrular çizilerek, her bir kenarı 1 uzunluğundaki n2 eşkenar üçgene bölünüyor. Bu
durumda üçgenler,

• i ve i + 1 numaralı üçgenlerin i = 1, 2, . . . , n2 − 1 için en az bir ortak noktası
olmalıdır.

• i ve i + 2 numaralı üçgenlerin i = 1, 2, . . . , n2 − 2 için en az bir ortak noktası
olmalıdır.

kurallarını sağlayacak şekilde 1’den n2 ye kadar numaralandırılabilir mi gösteriniz.

Çözüm. Böyle bir numaralandırma mümkün değildir. Öncelikle bu kurallara uygun
şekilde bir numaralandırmanın yapılabildiğini kabul edelim. Burada k ∈ {1, . . . , n2}
için k numaralı üçgene Tk diyelim. Köşelerinden biri büyük üçgenin bir köşesiyle
çakışan üçgenlere ise köşe üçgenleri diyelim.
Şimdi k /∈ {1, 2, n2 − 1, n2} olacak şekilde bir Tk köşe üçgeni olduğunu gösterelim.
Eğer köşe üçgeni Tk, k ∈ {1, 2, n2 − 1, n2} olacak şekilde olsaydı iki köşe ya {1, 2}
ya da {n2 − 1, n2} ile numaralandırılmış olurdu. Ancak bu durumda, (a) koşuluna
göre bu iki üçgenin bir ortak noktası olması gerekir ve bu sadece n = 2 durumunda
mümkündür. Dolayısıyla n > 2 için k /∈ {1, 2, n2 − 1, n2} olacak şekilde bir Tk köşe
üçgeni vardır.
Bu durumda Tk köşe üçgeni (a) ve (b) koşullarını sağladığından, Tk−2, Tk−1, Tk+1

ve Tk+2 üçgenleriyle ortak noktası olmalıdır. Ancak bir köşe üçgeninin en fazla üç
üçgenle ortak noktası olabileceği için bir çelişki elde etmiş oluruz. Sonuç olarak
kurallara uygun olarak yapılabilecek bir numaralandırmanın kabulu yanlıştır, yani
bu kurallara göre bir numaralandırma işlemi n > 2 için mümkün değildir.

111. (n+1)×(n−1)’lik bir tabloda kareler, herhangi iki satır ve iki sütunun kesişimindeki
dört kare aynı renkte olmayacak şekilde üç renge boyanıyor. n’nin en büyük değerini
bulunuz.

Çözüm Sorudaki şartı sağlayan tablolara “iyi” diyelim. n = 10 için 11 × 9’luk iyi
tablo şekilde gösteriliyor.

n ≥ 11 için (n+1)×(n−1)’lik iyi tablo olmadığını gösterelim. Diyelim ki 12×10’luk
bir iyi tablo olsun. Tablonun sütunlarını köşe olarak kabul eden çizgeye bakalım.
Herhangi iki köşeye karşılık gelen sütunları düşünelim. Tablodaki herhangi bir satırın
bu sütunlarla kesiştiği kareler aynı renge boyanmışsa biz de bu köşeleri i rengindeki
kenarlarla birleştiriyoruz. Sorudaki şarttan dolayı herhangi iki köşe aynı renkte iki
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veya daha fazla kenarla birleştirilmiş olamaz. O halde R çizgedeki toplam kenar
sayısı olmak üzere

R ≤ 3 · 10 · 9
2

= 135

olur. Ayrıca tablodaki herhangi bir satırda k tane birinci renge, l tane ikinci renge,
m tane de üçüncü renge boyanmış kare olsun (k+ l+m = 10). Bu satır tam olarak(
k
2

)
+
(

l
2

)
+
(
m
2

)
tane kenar üretir.(
k

2

)
+
(
l

2

)
+
(
m

2

)
≥ 4 · 3

2
+

3 · 2
2

+
3 · 2
2

= 12

olduğu kolayca görülür. O halde R ≥ 12 · 12 = 144 olur. Fakat 144 ≤ R ≤ 135
olduğundan çelişki elde ederiz.

112. m × n’lik bir matrise sayılar yazılmıştır. Bir satırdaki veya bir sütundaki tüm
sayıların işaretleri değiştirilebilir. Bu işlemi sonlu sayıda yaparak verilmiş matrisin,
her satırındaki ve sütunundaki sayıların toplamının negatif olmadığı bir matrise ge-
tirilebileceğini ispatlayınız.

Çözüm. Matrisin her bir satırındaki sayıların toplamını ai ile (1 ≤ i ≤ m), her
bir sütunundaki sayıların toplamını bi ile (1 ≤ i ≤ n) gösterelim. ailer arasında
negatif sayı varsa o satırdaki sayıların işaretini değiştirelim. Bu şekilde devam ederek
ailerden hiçbirinin negatif olmamasını sağlayalım. Eğer satırlar arasında toplamı
negatif olan bir satır varsa, bu yapılan işlemlerden sonra, matristeki tüm sayıların
toplamı artmıştır.
Aynı işlemi bi’lere uygulayalım. Matristeki tüm sayıların toplamını devamlı artıracak
şekilde bu işleme devam edelim. Sonlu adımdan sonra matrisin tüm sayıların toplamını
artıramayacak duruma geliriz, çünkü matristeki tüm sayıların mutlak değerlerinin
toplamı sonludur. Son durumda, ailer veya biler arasında negatif olan varsa bu
satırın veya sütunun işaretini değiştirerek matristeki tüm sayıların toplamını artırabiliriz.
Fakat bu, matristeki tüm sayıların toplamını artıramayacak duruma geldiğimiz için
bize çelişki verir. O halde sonlu adımdan sonra matrisin her satırındaki ve her
sütunundaki sayıların toplamının negatif olmadığı bir matris elde etmiş oluruz.

113. Bir çember üzerine N = 21 olmak üzere a1, a2, . . . , aN gerçel sayıları dizilmiş olsun.
Ardışık konumdaki her 21 sayının toplamı en fazla 21 ve yine ardışık konumdaki her
13 sayının toplamı en fazla 13 ise a1 + a2 + . . . + aN toplamının en büyük değerini
alması için, a1 = a2 = . . . = aN = 1 olması gerektiğini ispatlayınız.
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Çözüm.

a1 + a2 + . . .+ a13 ≤ 13

a2 + a3 + . . .+ a14 ≤ 13

· · ·

aN + a1 + . . .+ a12 ≤ 13

taraf tarafa toplarsak;

13(a1 + a2 + . . .+ aN ) ≤ 13N

a1 + a2 + . . .+ aN ≤ N

elde edilir. a1 = a2 = . . . = aN = 1 durumunda a1+a2+ . . .+aN toplamı N değerini
almaktadır yani maksimum değerine ulaşmaktadır. O halde yukarıdaki eşitsizliklerin
hepsi eşitlik olmalıdır. Buradan tüm i değerleri için ai +ai+1 + . . .+ai+12 = 13 olur.
Aynı işlemi 21 için de yaparsak, tüm i değerleri için ai + ai+1 + . . .+ ai+20 = 21 elde
ederiz.
İlk eşitliği ikinciden çıkartırsak ardışık 8 terimin toplamı 8 olur. Bu şekilde devam
edersek; ardışık 5 terimin toplamı 5, 3 terimin toplamı 3, 2 terimin toplamı 2, 1
terimin toplamı 1 olur. Yani a1 = a2 = . . . = aN = 1 elde edilmiş olur.

114. Negatif olmayan bir n tam sayısı ve (2n+1)×(2n+1) bir satranç tahtası kareleri siyah
ve beyaz renkte (normal satranç tahtası diziliminde) veriliyor. Burada 1 < m < 2n+
1 eşitsizliğini sağlayan herm için eğer satranç tahtasındaki birm×m karenin alanının
yarısından fazlası siyah renkteyse bu kareye S-kare diyelim. Bu durumda berilen
satranç tahtası bir S-kare ise tahtadaki S-karelerin sayısını n cinsinden bulunuz.

Çözüm. Kenar uzunluğu çift tam sayı olan karelerde eşit sayıda siyah ve beyaz 1×1
kare bulunacağından bu tür kareler S-kare olamazlar. Kenar uzunluğu tek sayı olan
karelerden ise köşelerindeki kareler siyah renkte olanlarda siyah kare sayısı beyaz
karelerden fazla olacağından bu kareler S-kare olurlar. Dolayısıyla kenar uzunluğu
tek olan bir B-kare ya 1× 1 bir siyah karedir, ya da siyah köşeleri vardır.

Elimizde (2n+1)×(2n+1) bir S-kare olsun ve üzerinde n+1 adet siyah kare bulunan
satırlara si (i = 1, 2, . . . , n+ 1), üzerinde n adet siyah kare bulunan satırlara bi (i =
1, 2, . . . , n), m×m boyutundaki S-karelerin toplamına ise Tm (m = 1, 3, 5, . . . , 2n−
1, 2n+ 1) diyelim.

T1 için T1 = (n+ 1)(n+ 1) + n.n = (n+ 1)2 + n2 elde edilir.

T3 içinse i = 1, 2, . . . , n için her (si, si+1) satır çiftinde n adet karenin, i = 1, 2, . . . , n−
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1 için ise her (bi, bi+1) satır çiftinde n−1 karenin köşeleri siyah renktedir. Dolayısıyla

T3 = n.n+ (n− 1)(n− 1) = n2 + (n− 1)2

olarak bulunur.

Benzer bir argümanla i = 1, 2, . . . , n − 1 için her (si, si+2) satır çiftine ve i =
1, 2, . . . , n− 2 için her (bi, bi+2) satır çifti dikkate alındığında

T5 = (n− 1).(n− 1) + (n− 2)(n− 2) = (n− 1)2 + (n− 2)2

olduğu görülür.

Adım adım devam ettiğimizde ise

T7 = (n− 2)(n− 2) + (n− 3)(n− 3) = (n− 2)2 + (n− 3)2

...

T2n−1 = 2.2 + 1.1 = 22 + 12

T2n+1 = 1.1 = 12

elde ederiz.

Dolayısıyla S-karelerinin toplam sayısı

T1 + T3 + T5 + . . . T2n+1 = 2(12 + 22 + . . .+ n2) + (n+ 1)2

=
n(n+ 1)(2n+ 1)

3
+ (n+ 1)2

=
(n+ 1)(2n2 + 4n+ 3)

3

olarak bulunur.

115. Güneş tahtaya 5 sayı yazıyor. Ateş tahtadan bir sayı seçip kalan dört sayıdan
seçilen x, y, z sayılarıyla x + y − z i hesaplayıp ilk seçilen sayının yerine yazıyor.
Ateş başlangıçta Güneş’in yazdığı sayılardan bağımsız olarak tahtadaki beş sayıyı
eşitleyebilir mi ?

Çözüm.Güneş tahtaya a, b, c, d ve e sayılarını yazsın. Ateş, birinci olarak, a ve b yi
x = c+ d− e ile değiştirsin. İkinci olarak, c ve d yi e+ x− x = e ile değiştirsin. Son
olarak, x leri e+ e− e = e ile değiştirerek bütün sayıları eşitler.

(a, b, c, d, e) → (x, x, c, d, e) → (x, x, e, e, e) → (e, e, e, e, e)
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116. Bir adada her biri ya hep doğru söyleyen ya da hep yalan söyleyen n > 1 aborjin
vardır. Her aborjinin kendi olmadığı gruptan en az bir arkadaşı vardır. Her bir abor-
jine arkadaşlarından hep yalan söyleyenlerin mi daha çok, hep doğru söyleyenlerin
mi daha çok, yoksa hep yalan söyleyenlerle hep doğru söyleyenlerin aynı sayıda
mı olduğu sorulduğunda bütün aborjinler yalan söyleyen arkadaşlarının çoğunlukta
olduğu cevabını veriyorlar. Aborjinlerden birisi seçilip yalan söylediği iddiasıyla
hapse atılıyor. Kalan n − 1 aborjine tekrar aynı soru soruluyor. Bu sefer aborjin-
lerin hepsi doğru söyleyen arkadaşlarının daha çok olduğu cevabını veriyorlar. Hapse
atılan aborjinin daha önceden hep doğru mu yoksa hep yalan mı söylediğini ve adada
daha çok hep yalan söyleyen mi yoksa hep doğru söyleyen aborjin mi olduğunu bu-
lunuz.

Çözüm.Aborjin hapse atılmadan önce adada en az bir hep doğru söyleyen aborjin
vardır. Aksi takdirde bütün aborjinler doğruyu söylemiş olurlardı ki bu da adada
doğru söyleyen aborjin olmaması ile çelişirdi.

Hapse atılma işleminden sonra adada hep doğru söyleyen bir aborjin olduğunu
varsayalım. Fakat sadece bir kişinin hapse atılmış olması hep doğru söyleyenlerle
hep yalan söyleyenlerin farkını negatiften pozitife değiştiremeyeceği için hapse atılma
işleminden önce de aynı cevabı vermiş olması gerekirdi. Bu bahsedilen aborjinin hep
dopru söylemesiyle çelişir. Yani Hapse atılma işleminden sonra adada hiç doğru
söyleyen aborjin kalmamıştır.

Sonuç olarak adada hapse atılan aborjin hep doğru söyleyen aborjindir ve hapse
atılma işleminden sonra adada kalan bütün aborjinler hep yalan söyleyen aborjin-
lerdir.

117. Bir öğretmen tahtanın başına ve sonuna 1 yazıyor. İlk öğrenci tahtada yazılı sayıların
arasına 2 yazıyor. İkinci öğrenci tahtada yazılı sayılardan ardışık her iki sayının
arasına toplamlarını yazıyor yani tahtada 1, 3, 2, 3, 1 yazılmış oluyor. Sonraki öğrenci
aynı kuralla yazma işlemine devam ediyor ve tahtada 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1 yazılmış
oluyor. n inci öğrenciden sonra tahtada yazılı sayıların toplamını bulunuz.

Çözüm.Tahtada n inci öğrenciden sonra bulunan sayıların toplamı Sn olsun. Sn =
3n +1 olduğunu tümevarımla ispatlayalım. S0 = 2 = 30 +1. k ıncı öğrenciden sonra
tahtaya kalkan öğrenci en başta ve en sonda yazan 1 ler hariç tahtada yazan her
sayıyı iki kere toplar. Yani, Sk+1 = Sk + 2Sk − 2 = 3(3k + 1)− 2 = 3k+1 + 1 dir.

118. Bir kareyi öyle 5 parçaya bölünüz ki daha sonra parçaları birbiriyle birleştirerek
birbirinden ayrı alanlara sahip üç farklı kare oluşturabilelim.

Çözüm. Aşağıda verilen haliyle A, B, C, D, E diye beş parçaya ayrılarak istenen
sağlanabilir.
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119. Hangi n tam sayıları için n2xn2 ’lik bir satranç tahtası 1 ’den n2 ye kadar olan
sayıların her biri, her satır, her sütun ve nxn ’lik bloklarda sadece 1 defa görülecek
şekilde yazılabilir?

Çözüm:n = 1 için çözüm açıktır.
n > 1 için ise satranç tahtasında i. satır ve j. sütundaki kareyi (i, j) olarak
gösterelim. A, (1,1) den (n, n) ’ye kadar olan n × n ’lik blok olsun. B ve C de
sırasıyla A ’nın bir kare aşağıya ve sağa kaydırılması ile elde edilen n×n ’lik bloklar
olsunlar.
1 den n2 ye kadar olan sayılar her satır, sütun ve n × n ’lik blokta sadece 1 defa
görüleceği için B ’nin en alt satırındaki sayılar A ’nın en üst satırındaki sayıların
aynıları fakat farklı bir sıralanmasıdır. Aynı şekilde C ’nin en sağ sütunundaki sayılar
da A ’nın en sol sütunundaki sayılarla aynıdır fakat sıralanışları farklıdır.
(n + 1, n + 1) deki sayı, A ’nın en üst satırındaki sayılardan herhangi birisine eşit
olamaz çünkü bu sayıların her biri (n + 1, n + 1) ile aynı satırda bulunan, B ’nin
en alt satırında birer defa görünmüşlerdir. Aynı şekilde (n + 1, n + 1) deki sayı A
’nın en sağ sütunundaki sayılardan herhangi birisine eşit olamaz çünkü bu sayıların
her biri (n+ 1, n+ 1) ile aynı sütunda bulunan, C ’nin en sağ sütununda birer defa
görünmüşlerdir. A, 1 ’den n2 ’e kadar olan bütün sayıları içerdiği için (n+ 1, n+ 1)
deki sayıyı da içerir. Ancak bu sayının A ’nın en üst satırında ve en sağ sütununda
yer almadığını gösterdik. O halde bu sayı (2,2) ile (n, n) arasındaki n − 1 × n − 1
’lik blokta yer alır. Fakat bu da (2,2) ile (n + 1, n + 1) arasındaki n × n ’lik blokta
2 defa göründüğü anlamına gelir.
O halde verilen koşsulları sağlayan tek tam sayı 1 ’dir.

120. Başlangıçta tüm biri kareleri beyaz olan n×n satranç tahtasının birim karelerinden
k tanesi siyaha boyanmıştır. Boyama işlemi nasıl yapılırsa yapılsın, köşeleri siyah
karelerin merkezinde bulunacak şekilde bir paralel kenar bulunmasını garanti ede-
bilmek için k nin alabileceği en küçük değeri bulunuz.
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Çözüm. Satranç tahtasının herhangi bir satır ve herhangi
bir sütununda yer alan tüm kareler siyaha boyandığında, iste-
nen türde bir paralelkenar çizilemeyeceği açıktır. Bu durumda,
toplam 2n− 1 siyah kare vardır ve k < 2n iken, paralelkenarın
varlığını garanti edemeyiz.

Şimdi, herhangi bir şekilde 2n karenin siyaha boyanmış olduğunu kabul edelim. İki
veya daha fazla sayıda siyah kare bulunduran satırların sayısını m ile gösterelim.
Genelliğe halel getirmeden, bu tür satırların, ilk m satırı oluşturduğunu kabul ede-
biliriz. Bu satırların her birisi için, satırdaki ilk siyah kare ile diğer siyah kareler
arasında ölçülen uzaklıkları bir listeye kaydedelim.

Örneğin, yandaki şekilde, birinci satır için 3, ikinci satır için
5, 7; üçüncü satır için 6; dördüncü satır için 4, 5 ve beşinci
satır için 2, 4, 6 değerleri kaydedilmiş olacaktır. Tanım gereği,
kaydedilen bu değerler 1 ve n− 1 arasında değerler alabilir.
Her birisi en fazla bir tane siyah kare bulundaran satırlardaki siyah karelerin toplamı
en fazla n − m olduğundan, üst m sırada yer alan siyah karelerin sayısı en az
2n − (n −m) = n + m dir. Bu karelerin m tanesi her sıradaki ilk siyah kare olup,
diğer karelerin her birisi için, listemizde kaydedilmiş bir sayı bulunur. Sonuç olarak
liste kayıtlı en az n tanes sayı yer alır. Bu sayılar 1 ile n − 1 arasında değer ala-
bildiğinden, en az ikisi eşittir. Böylece, iki farklı satırda, satırın ilk siyah karesinden
eşit uzaklıkta iki siyah kare bulunduğu anlaşılır. Bu siyah kareler ile bu karelerin
bulunduğu satırların ilk siyah karelerinin merkezleri bir paralelkenar tanımlar.

121. Bir topluluk n evli çiftten oluşmaktadır. Her çiftteki eşlerin boyları arasındaki fark
10 cm den azdır. Her t = 1, 2, . . . , n için, erkekler arasında boy sırasına göre t. inci
sırada yer alan erkek ile kadınlar arasındaki boy sırasına göre k. inci sırada yer alan
kadın arasındaki boy farkının da 10 cm den az olduğunu gösteriniz.

Çözüm. Erkeklerin boy uzunluklarını e1 > e2 > · · · > en ve kadınların boy uzun-
luklarını da k1 > k2 > · · · > kn ile gösterip, bir t ∈ {1, 2, . . . n} için |et − bt| ≥ 10
olduğunu kabul edelim. Bu durumda ya et − bt ≥ 10 veya bt − et ≥ 10 dur.

et − bt ≥ 10 olması durumunda {e1, e2, . . . et} kümesinin her elemanı ile

{kt+1, kt+2, . . . , kn}

kümesinin her elemanı arasındaki fark en az 10 dur. Öte yandan bu iki kümede
toplam t+1 eleman olduğu için en az ikisinin, evli bir çifte ait olması kaçınılmazdır.
Bu durum, her çiftteki eşlerin boyları arasındaki farkın 10 dan az olmasıyla çelişir.
O halde et−bt ≥ 10 olamaz. bt−bt ≥ 10 olması durumunda da benzer şekilde çelişki
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elde edilir. Sonuç olarak, Her t ∈ {1, 2, . . . n} için |et − bt| < 10 olduğu anlaşılır.

122. Pozitif tam sayılar kümesi iki ayrık kümeye nasıl ayrılırsa ayrılsın, kümelerden en
az birisinde, o kümedeki iki farklı sayının aritmetik ortalamasının da bulunacağını
gösteriniz.

Çözüm. Bir x > 6 tam sayısı belirleyelim. x + 2, x + 4 ve x + 6 aynı kümedeyse
problem çözülmüş olur. Bu üç saynı aynı kümede yer almıyorsa, en az bir tanesi x
ile aynı kümede yer alır. Bu sayıyı x+ 2y ile gösterelim. Bu kümede x− 2y, x+ y

ve x + 4y sayılarından herhangi birisi yer alıyorsa yine üç terimli bir aritmetik dizi
elde edilmiş olur. Aksi halde, bir aritmetik dizi teşkil eden x − 2y, x + y ve x + 4y
sayılarının tümü diğer kümede yer alır.

123. Bir kara tahtada dokuz tane 0; bir tane 1 yazılmıştır. Her hamlede bu sayılardan
ikisi seçilip silinmekte ve her birisinin yerine aritmetik ortalamaları yazılmaktadır.
Sonlu sayıda uygulanan hamlelerden sonra tahtada yar alan on sayı arasında yer
alabilecek en küçük değer ne olur?

Çözüm. Başlangıçtan itibaren her hamlede en küçük sayı 0 lardan birisi ile işleme
alınıp, 0 lar tükeninceye kadar devam edilirse tahtadaki en küçük sayı 1/512 olur.
Şimdi, bu değerden daha küçüğüne ulaşılamıyacağını gösterelim.

Herhangi bir anda tahtada yazılı sayıların en küçüğü m ve tahtadaki 0 ların sayısı n
olmak üzere c = m/2n şeklinde, tahtadaki sayıların durumu ile ilgili bir c gösterge
değeri tanımlayalım.

Tabloda yer alan iki pozitif sayı işleme alındığında sıfırların sayısında değişme ol-
mayacağından ve m değeri de azalmayacağından dolayı, gösterge değeri de ya aynı
kalacak ya da artacaktır.

Tablodaki 0 lardan birisi bir r pozitif sayısı ile işleme alındığında, sıfırların sayısı
azalacak; m ise ya aynı kalacak ya da m = r/2 olacaktır. Sonuç olarak, yeni gösterge

değeri en az
m/2
2n−1

= m/2n (bir önceki hamledeki gösterge değeri) olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan, her hamlede göstege değerinin ya aynı kalacağı ya da
artacağı anlaşılmaktadır. Başlangıç konumu için c = 1/512 olduğundan herhangi bir
sayıda hamle sonunda c ≥ 1/512 olur. Buradan, m ≥ 2n

512 ≥
1

512 elde edilir. Sonuç
olarak, herhangi (sonu) sayıda hamleden sonra tahtada yazılı sayıların en küçüğünün
en az 1/512 olabileceği anlaşılır.

124. Sekiz ortaklı bir firmaya ait kasanın kapısı üzerinde sekiz tane kilit bulunmaktadır.
Kilitlerin her birisinin anahtarı 5 farklı ortağa dağıtıldığına göre, bir araya geldik-
lerinde tüm kilitleri açabilecek iki ortak bulunabileceğini gösteriniz.
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Çözüm. Sekiz ortağın herhangi ikisinin oluşturduğu 28 kümeyi listeleyelim ve iki
ortak bir araya geldiğinde açamayacakları bir kapı varsa, bu ortakların oluşturduğu
kümeyi listeden silelim.

Her kilidin anahtarı beş ortağa verildiğine göre, o kilidi açamayacak olan üç ortak
bulunur ve bunlar üç farklı biçimde ikili kümeler tanımlayacağından, her kilit için
listeden üç çift silinir. Sekiz kilit için listeden silinebilecek çiftlerin sayısı en fazla 24
olur. Sonuç olarak, bir araya geldiklerinde tüm kapıları açabilecek en az dört farklı
çift bulunabileceği anlaşılır.

125. {1, 2, . . . , 20} kümesinin üç elemanlı ve elemanlarının çarpımı 4 ile bölünen alt kü-
melerinin sayısını bulunuz.

Çözüm. Çarpımları 4 ile bölünmeyen üç tam sayının ya hepsi tek sayıdır ya da bir
tanesi dörde bölünmeyen bir çift sayı ve ikisi tek sayıdır.

Verilen kümedeki tek sayıların sayısı 10 olduğundan, üç tek sayıdan oluşan alt
kümelerin sayısı

(
10
3

)
= 120 dir.

Kümede 5 tane 4 ile bölünmeyen çift sayı bulunmaktadır. Bu tür bir sayı ile iki tek
sayının oluşturduğu kümelerin sayısı da 5

(
10
2

)
= 225 olarak elde edilir.

Üç elemanlı alt kümelerin sayısı
(
20
3

)
= 1040 olup, bunların 120+225 = 345 tanesinin

elemanları çarpımları 4 ile bölünmediğinden, aradığımız sayı 1040− 345 = 795 olur.

126. 9×9 satranç tahtasının birim karelerine 65 tane karınca yerleştirilmiştir. Her hamlede
her karınca, bulunduğu karenin yatay veya dikey komşularından birisine geçmektedir.
Karıncalar üst üste iki yatay veya iki dikey hamle yapmadığına göre, sonlu sayıda
hamle sonra en az bir karede en az iki karınca bulunacağını gösteriniz.

Çözüm. Satranç tahtasının satır ve sütunlarına sıra numarası
verip, bulunduğu satır ve sütunun sıra numarası tek sayı olan
birim karelere A tipi, satır ve sütun numarası çift olan birim
karelere B ve diğer birim karelere de C tipi kareler diyelim.

A tipi bir karede bulunan karınca, iki hamle sonra B tipinde bir kareye geçer.
B tipi bir karede bulunan karınca, iki hamle sonra A tipinde bir kareye geçer.
C tipi bir karede bulunan karınca, bir hamle sonra A veya B tipinde bir kareye geçer.

Öte yandan, A tipi karelerin sayısı 25, B tipi karelerin sayısı 16 ve C tipi karelerin
sayısı da 40 dır. Herhangi bir aşamada A tipi karelerde toplam olarak 16 dan fazla
karınca bulunması halinde, iki hamle sonra bunlardan en az iki tanesi B tipinde bir
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karede karşılaşmak zorunda kalır. O halde, her aşamada, A tipi karelerin en fazla 16
tanesinde karınca bulunabilir.

C tipi karelere 33 karınca yerleştirilirse, bir hamle sonra ya en az ikisi B tipi bir
karede karşılaşır ya da A tipi karelere geçmiş olanların sayısı 16 dan fazla olur ve iki
hamle sonra da bunların ikisi B tipi bir karede karşılaşır.

Sonuç olarak, 64 karıncadan (16 A tipi, 16 B tipi, 32 C tipi) daha fazla karınca
yerleştirilmiş olması halinde en çok üç hamle sonra iki karıncanın bir karede karşılaşması
kaçınılmaz olur.

127. Dışbükey bir onikigenin her kenarı ve her köşegeni 12 renkten biriyle boyanmıştır.
Boyama işleminin nasıl yapıldığı bilinmeksizin, herhangi farklı üç renk seçildiğinde,
kenarları bu renklerle boyanmış bir üçgen bulunması garanti edilebilir mi?

Çözüm. Boyanmış olan elemanların (kenar veya köşegen) sayısı 66 olduğundan,
renklerden en az birisi, sözgelimi X rengi, 5 veya daha az sayıda elemanın boyan-
ması için kullanılmıştır. X ile boyalı bir eleman, 10 farklı üçgende bir kenar olarak
bulunacağı için, bütün şekil içinde, bir kenarı X ile boyalı en fazla 50 üçgen vardır.
Öte yandan 12 renk arasından, birisi X olmak üzere, 3 farklı renk

(
11
2

)
= 55 yoldan

seçilebilir. O halde en az 55 − 50 = 5 şekilde üç farklı renk, kenarları o renklere
boyanmış bir üçgen bulunmayacak şekilde seçilebilir.

128. Sadece a, b ve c harfleri kullanılarak oluşturuluan n terimli bir dizide çift sayıda a
bulunması olasılığını hesaplayınız.

Çözüm. Uzunluğu n olan diziler içinde tek sayıda a içerenlerin sayısını Tn ile;
çift sayıda a içerenlerin sayısını da Cn ile gösterirsek her n pozitif tam sayısı için
Tn + Cn = 3n olur. Tn tane diziden, son terimi a olanların sayısı Cn−1; son terimi
b olanların sayısı Tn−1 ve son terimi c olanların sayısı da Tn−1 olduğundan, Tn =
2Tn−1 + Cn−1 ve benzer şekilde Cn = 2Cn−1 + Tn−1 elde edilir. İki denklemin taraf
tarafa farkı alınarak Tn − Cn = Tn−1 − Cn−1 bulunur. Son eşitlik, tek sayıda a

içeren dizilerin sayısı ile çift sayıda a içeren dizilerin sayısı arasındaki farkın sabit
kaldığını gösterir. O halde, T1 = 1 ve C1 = 2 olduğundan, her n pozitif tam sayısı
için Tn−Cn = T1−C1 = −1 olur. Bu eşitlik Tn +Cn = 3n denkleminde kullanılarak
Cn = 3n+1

2 bulunur. Aradığımız olasılık değeri 3n+1
2·3n = 1

2 + 1
2·3n dir.

129. Dik Kartezyen koordinat sisteminin (a, b) koordinatlı noktasında bulunan bir pire
aşağıdaki üç noktadan birisine sıçrayabilmektedir:
- (2a, b) koordinatlı nokta,
- (a, 2b) koordinatlı nokta,
- (a− b, b) koordinatlı nokta [a > b ise] veya (a, b− a) koordinatlı nokta [a < b ise].
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Başlangıçta (1, 1) noktasında bulunan pirenin erişebileceği noktaların kümesini be-
lirleyiniz.

Çözüm. Pire, bir sıçrayışla (a, b) koordinatlı noktadan (a′, b′) koordinatlı noktaya
geçmiş olsun. Bu geçiş, üçüncü tür bir hareket sonucu oluştuysa ebob(a′, b′) =ebob(a, b)
olur. Geçiş için birinci veya ikinci tür bir hareket söz konusu ise, ya ebob(a′, b′) =ebob(a, b)
ya da ebob(a′, b′) = 2·ebob(a, b) olur. Sonuç olarak, her sıçrama sonucunda pirenin
bulunduğu noktanın koordinatlarının en büyük ortak böleni ya aynı kalır ya da iki
katına çıkar. (a, b) koordinatlı noktadaki pirenin bir dizi sıçrama sonucu ulaşacağı bir
karenin koordinatlarının en büyük ortak böleni de bir n tam sayısı için 2n·ebob(a, b)
şeklinde olacaktır.

Dolayısı ile (1, 1) noktasından harekete başlayan pire, ancak koordinatlarının en
büyük ortak böleni 2n olan noktalara ulaşabilir.

Şimdi, ebob(x, y) = 2n olmak üzere, herhangi bir (x, y) noktasına, (1, 1) noktasından
başlayarak bir dizi sıçrama sonucunda ulaşılabileceğini gösterelim.

(x, y) noktasına ulaşılabilen tüm noktalar arasında, koordinatları toplamı en küçük
olan nokta (a, b) noktası olsun. a veya b çift ise, (a/2, b) veya (a, b/2) noktasından
(a, b) ye (dolayısı ile (x, y)) ye ulaşılabilir ve koordinatlarının toplamı (a + b) den
küçük ve (x, y) ye ulaşılabilen bir nokta bulunmuş olur. O halde a ve b tek olmalıdır.
a > b ise, ((a+ b)/2, b) den; b > a ise, (a, (a+ b)/2) den (a, b) ye ulaşılabilir. Yani,
a 6= b iken, koordinatları toplamı (a+b) den küçük ve (x, y) ye ulaşılabilen bir nokta
bulunmuş olur. Böylece a = b olduğu anlaşılır.

a =ebob(a, b)|2n =ebob(x, y) ve a tek olduğundan, a = b = 1 elde edilir. Sonuç
olarak, (x, y) noktasına, (1, 1) noktasından ulaşılabilir.

130. Bir çiçekçi her buket için 2 veya 3 adet; her çelenk için 6 veya 7 adet yaprak kul-
lanmaktadır. Çiçekçi, aldığı bir siparişi hazırlamak için 4 düzine yaprağın yetersiz
kaldığını, 5 düzinenin ise fazla geldiğini görüyor. Sipariş kaç buket ve kaç çelenkten
oluşmaktadır?

Çözüm. Buketlerin sayısına b; çelenklerin sayısına c dersek, 3b+7c ≤ 59 eşitsizliğinden
c ≤ 8 elde ederiz. Öte yandan 2b+ 6c ≥ 49 eşitsizliği 6b+ 18c ≥ 147 şeklinde yazılıp
−6b − 14c ≥ 118 eşitsizliği ile taraf tarafa toplanırsa 4c ≥ 29 veya c ≥ 8 bulunur.
Böylece c = 8 ve b = 1 olur.

131. 16 adadan oluşan bir ülkede bir deniz yolları işletmesi, herhangi iki ada arasında
aktarmasız yapılacak her yolculuk içi bir biletin gerektiği ve aşağıdaki özellikleri
sağlayan gemi seferleri planlamıştır.
- Her adadan diğer adaların en az birisine tek biletle ulaşılabilir.
- Herhangi iki ada arasında doğrudan karşılıklı seferler tanımlı değildir.
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- Hangi on ada seçilirse seçilsin, birisinden başlayıp tüm adalara uğrayarak ve tam
olarak 10 bilet kullanılarak başlangıç adasına ulaşmak mümkündür.
Seçilen herhangi 11 ada için de birisinden başlanıp, hepsine uğrayarak ve tam olarak
11 bilet kullanarak başlangıç adasına dönmenin mümkün olduğunu gösteriniz.

Çözüm. Adalardan birisinden diğer adaların 6 veya daha azına tek bir biletle
ulaşılabiliyorsa, bu adadan tek biletle ulaşılamayan en az 9 ada bulunur ve üçüncü
koşulu sağlamayan 10 ada bulunmuş olur. O halde, her adadan tek biletle ulaşılabilecek
en az 7 ada bulunmalıdır. Benzer şekilde, her adaya en az 7 adadan tek biletle
ulaşmak mümkün olmalıdır.

Birisinden diğerine tek biletle ulaşılabilecek iki adaya bağlantılı adalar diyelim. İkinci
özellik ve yukarıdaki açıklama ışığında, her adanın en az 14 ada ile bağlantılı olduğu
anlaşılır. Yani her ada en fazla 1 ada ile bağlantısızdır. Herhangi bir şekilde 11
ada seçilmiş olsun. Bağlantısız olma ilişkisi simetrik olduğundan 11 ada içinde en
az birisi, diğer 10 ada ile bağlantılı olmak zorundadır. 10 ada ile bağlantılı bir X
adasını ayırıp geri kalan adaları, üçüncü koşulu sağlayacakları şekilde sıralayalım:
X1 → X2 → · · · → X10 → X1. Bu düzende (gerekirse X11 = X1 kabul ederek),
Xi → X → Xi+1 olacak şekilde bir X1, Xi+1 çifti bulunabilir. Böylece 11 ada için
de istenen koşulun sağlanacağı gösterilmiş olur.

132. Dik kartezyen koordinat sisteminde x ve y tam sayılar olmak üzere, {(x, y)|0 ≤ x, y ≤
99} kümesindeki her noktaya bir öğrenci yerleştirilecektir. Herhangi iki erkek öğrenci
birbirini görememek koşulu ile, düzleme en fazla kaç erkek öğrenci yerleştirilebilir?

Çözüm. Birim karenin dört köşesini oluşturacak şekilde seçilen herhangi dört nok-
taya en fazla bir erkek öğrenci yerleştirilebileceğinden, erkek öğrencilerin sayısı en
fazla 2500 olabilir.

Bu sayıya ulaşabileceğimizi şöyle görebiliriz. Her iki koordinatı da bir çift sayı olan
noktaların sayısı 2500 dür. Bu noktalara erkek öğrencileri yerleştirelim. İki erkek
öğrencinin yerleştirildiği noktalar E(2x, 2y) ve E′(2x′, 2y′) olsun. x = x′ veya y = y′

olması halinde, bu iki öğrenciyi birleştiren doğru üzerinde en az bir kız öğrencinin
varlığı açıktır. x 6= x′ ve y 6= y′ kabul ederek ebob(n,m) = 1 olmak üzere n

m = y−y′

x−x′

yazalım. Bu durumda yam ya da n bir tek sayı olur veK(x+m, y+n) noktası, bir kız
öğrencinin bulunduğu bir nokta olur. K noktası E ve E′ noktalarını birleştiren doğru
üzerinde olduğundan, E ve E′ noktalarındaki öğrenciler birbirlerini göremezler.

133. Bir çember üzerinde 98 beyaz nokta işaretlenmiştir. Ateş ile Güneş, sıra ile, bu nok-
talardan (daha önce birleştirilmemiş olan) herhangi ikisini seçerek ikisini de siyaha
boyar ve bunları dpğru parçası ile birleştirir. Son beyaz noktayı boyayan oyunu
kazanır. İlk hamleyi Ateş’in yapması halinde hangi oyuncu galibiyeti garanti edecek
bir yol izleyebilir?
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Çözüm. Son üç beyaz noktadan herhangi birisine dokunan oyuncu oyunu kaybeder.
Şöyle ki, bu noktalardan ikisini birleştirirse, diğer oyuncu son kalan beyaz nok-
tayı seçerek oyunu kazanır; bu noktalardan birisini daha önce seçilmiş noktalardan
birisiyle birleştirirse diğer oyuncu geri kalan iki beyaz noktayı seçerek yine oyunu
kazanır.

C(95, 2) = 94·95/2 = 47·95 bir tek sayı olduğu için, Ateş ilk 95 noktanın tanımladığı
tüm doğru parçaları çizilinceye kadar dayanarak, Güneş’i son üç beyaz noktadan
birisini seçmeye zorlayarak oyunu kazanmayı garanti edebilir.

134. A = {1, 2, . . . , n} kümesinin B1, . . . Bk alt kümelerinin herhangi ikisinin en fazla iki
ortak elemanı olduğuna göre, k en fazla hangi değeri alabilir?

Çözüm. A kümesinin 1, 2 ve 3 elemanlı tüm alt kümelerinin aldığımızda herhangi
ikisinin en fazla iki ortak elemanı olan bir alt kümeler topluluğu seçmiş oluruz. O
halde k ≥ C(n, 1) + C(n, 2) + C(n, 3) = n3+5n

6 dır.

Şimdi, mümkün olan en büyük k değeri için B1, . . . Bk alt kümeler topluluğunun, ver-
ilen koşulu sağladığını kabul edelim. Bu alt kümelerden birisinin 4 eleman (diyelim
ki a, b, c, d) içermesi halinde bu kümeyi topluluktan çıkarıp yerine {a, b, c}, {a, b, d},
{a, c, d} ve {b, c, d} kümelerini alırsak, verilen koşulu bozmadan kümelerin sayısını
artırmış oluruz. Bu da, k nin mümkün olan en büyük değer olması ile çelişir.

135. 8× 8 satranç tahtasının, 21 tane 3× 1 dikdörtgen ile kaplanabilmesinin, birim karel-
erden hangisinin çıkarılması ile mümkün olacağını belirleyiniz.
Çözüm. Satranç tahtasının her birim karesini, yandaki şekilde
görüldüğü düzende üç renkten (beyaz, gri, siyah) birisiyle boy-
ayalım. Her 3 × 1 dikdörtgen, bir beyaz, bir gri ve bir siyah
kareyi kaplar. Beyaz karelerin sayısı 21, Siyah karelerin sayısı
21 ve gri karelerin sayısı da 22 dir. Dolayısı ile, kaplama işi
nasıl yapılırsa yapılsın, kaplanmayan birim kare, gri karelerden
birisi olacaktır. Öte yandan, bir birim kare çıkarıldığı zaman
kaplama işi yapılabiliyorsa, satranç tahtasının yatay ve dikey
simetri eksenlerine göre bu karenin simetriğinde yer alan kareler
çıkarıldığındada kaplama işi yapılabilir.
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Kendisi ve simetrikleri gri olan birim kare üçüncü satır ile
üçüncü sıranın kesişiminde yer alan gri birim karedir. Dolayısı
ile, satranç tahtasından çıkartıldığında, geriye kalan 63 karenin
21 tane 3 × 1 diktörtgenle kaplanması ancak şu dört kare-
den birisinin çıkarılması ile mümkündür. Üçüncü satır ile
üçüncü sütunun kesişimindeki birim kare, üçüncü satır ile
altıncı sütunun kesişimindeki birim kare, altıncı satır ile
üçüncü sütunun kesişimindeki birim kare, altıncı satır ile
altıncı sütunun kesişimindeki birim kare. Bu karelerden birinin
çıkartılmasıla kaplama işleminin gerçekleştirilebileceği ise yan-
daki şekilde gösterilmiştir.
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