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Problemler 

1. x
x
  = 64 denkleminin yaklaşık olarak kökünü bulalım. 

2.  
 

3.  
 

4.  
 
5. "Bir ABC üçgeninin   
a) Kenarortaylarının G gibi bir noktada,  
b) Yüksekliklerinin O gibi bir noktada,  
c) Açıortaylarının I gibi bir noktada kesiştiğini çizimle 
gösteriniz." 
 
6. Bir ABC üçgeninin iç teğet çemberini çizelim. 
 
7. Bir ABC üçgeninin kenarlarının orta noktaları D, E, F  
yüksekliklerinin kesişim noktası O olsun. Yüksekliklerinin 
kenarlarla kesişim noktaları G, H, I ve [AO], [BO], [CO] 
doğru parçalarının orta noktaları da j, K, L olsun.  D, E, 
F, G, H, I, J, K, L noktalarından bir çember geçer. Bu  9 
noktadan geçen çembere '9 Nokta Çemberi' (Euler 
Çemberi) denir.  Bu çemberi çiziniz. 
 
8. Düzlemde A merkezli r yarıçaplı bir çember ve 
çember içinde sabit bir B noktası veriliyor. Çember 
üzerindeki değişken bir P noktası alınıyor.[PB] doğru 
parçalarının orta dikme  doğruları ile AP doğrularının M 
kesişim noktalarının geometrik yerini bulunuz. 
 

9. Düzlemde A merkezli r yarıçaplı bir çember ve 
çemberin dış bölgesinde sabit bir B noktası veriliyor. 
Çember üzerindeki değişken bir P noktası alınıyor.[PB] 
doğru parçalarının orta dikme doğruları ile  AP 
doğrularının M kesişim noktalarının geometrik yerini 
bulunuz. 
 
10. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt üzerinde sabit bir F 
noktası alınıyor. Kağıdın alt kenarı (d doğrusu) üzerinde 
değişken bir  M noktası işaretleniyor. F ile  M noktası 
çakıştırılarak kağıtta bir iz (k doğrusu ) belirleniyor. M 
den d doğrusuna  dik bir l doğrusu çiziliyor. k ile l 
doğrularının P kesişim noktalarının geometrik yerini 
bulunuz 
 
11. a) Rakamlarının kareleri  toplamı sayı değerine eşit 
iki basamaklı ab sayılarının varlığını 
 
b) Rakamlarının küpleri  toplamı sayı değerine eşit üç 
basamaklı abc  sayılarının varlığını 
 
c) Rakamlarının 4. derece  kuvvetleri   toplamı sayı 
değerine eşit dört  basamaklı abcd  sayılarının varlığını 
 
d) Rakamlarının 5. derece  kuvvetleri   toplamı sayı 
değerine eşit beş  basamaklı abcde sayılarının varlığını 
araştırıp varsa sayıları bulunuz. 
 

12. a, b, c katsayıları girildiğinde ax
2
 +bx+c = 0 

denkleminin köklerini bilgisayar desteğinde bulunuz. 
 

13.  
 
Yukarıdaki AC doğru parçasını B noktası ile AB ve BC 
doğru parçalarına bölelim. B noktasını öyle seçelim ki; 
AC
AB = 

AB
BC = k olsun. Đşte buradaki k oranına altın 

oran  denir. 
 
a) Fibonacci dizisinin baştan n (n≤ 183) tanesini 
listeleyen program yazalım. 
 
 b) Fibonacci dizisinden faydalanarak altın oranı 
bulduran programı yazalım. 
 

14. ( f
 
n ) Fibonacci dizisinin terimleri arasında; aşağıdaki 

özelliklerin doğruluğunu (n≤180 olmak üzere) bilgisayar 
desteğinde araştırınız. 

a) f
 
1 + f

 
2 +…+ f

 
n = f

 
n+2 –1  

 

b) f
 
1 + f

 
3 +…+ f

 
2n-1 = f

 
2n  

 

c) f 
2
1 + f 

2
2 +…+ f 

2
n =f

 
n .f

 
n+1  
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15. Bir doğal sayının asal olup olmadığını bilgisayar 
desteğinde araştıralım. 
 
16. a) n girildiğinde  n. asal sayıyı, 
 
b) n girildiğinde n i içeren üç asal  sayıyı, 
 
c)  m<n olmak üzere m. asal  sayı ile n. asal sayılar 
arasındaki asal sayıları, 
 
d)  m<n olmak üzere m ve n doğal sayıları girildiğinde m 
ile n arasındaki asal sayıları, 
 
e) m<n olmak üzere m. ve n.  (asal sayılar dahil)  
arasındaki asal sayıların toplamını, 
 
f) m<n olmak üzere m. ve n.  (asal sayılar dahil)   
karelerinin tersleri toplamını bilgisayar desteğinde 
bulalım. 
 
17. a) ( a<=b )  a ve b  iki asal sayı olmak üzere, 88=a+b 
,  olacak biçimde olası (a,b) ikililerini bilgisayar 
desteğinde bulalım, 
 
b) Girilen n≥4  pozitif çift doğal sayısının ( a<=b ) a ve b 
gibi iki asal sayının toplamı olacak biçimde olası (a,b) 
ikililerini bilgisayar desteğinde bulalım, 
 
c) 4 ten büyük m ve n gibi iki çift doğal sayı arasındaki 
tüm çift sayıların  ( a<=b ) a ve b gibi iki asal sayının 
toplamı olacak biçimde olası (a,b) ikililerini bilgisayar 
desteğinde bulalım. 
 
 
18. 3 ten büyük m ve n gibi iki doğal sayı arasındaki tüm 
ikiz asal çiftlerini ve kaç tane olduğunu bilgisayar 
desteğinde araştırıp sonuçları ekrana yazdırınız. 
 
19. “Kendinden küçük pozitif bölenlerinin toplamı 
kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı  denir.” 
Bu tanıma göre örneğin 4 mükemmel sayı değil fakat 6 
mükemmel sayı, 7 den 27 ye kadar hiçbir sayı 
mükemmel sayı olmadığı halde 28 mükemmel sayıdır; 
çünkü 28 in kendisinden küçük pozitif bölenleri 1, 2, 4, 7, 
14 tür. Bunların toplamı da 1+2+4+7+14 = 28 dir. 
 
a) n doğal sayısına kadar olan mükemmel sayıları 
bilgisayar desteğinde araştıralım. 
 
 b) Daha sonra da m doğal sayısı ile n doğal sayısı 
(m<n) arasındaki mükemmel sayıları bulduralım. 
 

20. a) T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
2011  

toplamını; 
 
b) n doğal sayısı girildiğinde  

T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
n  

toplamını; 
 

c) m ve n (m<n) doğal sayıları girildiğinde  

T =   
1
m + 

1
m+1  + 

1
m+2  + … +  

1
n  

toplamını bilgisayar desteği ile bulduralım. 
 

d) “T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
n  toplamında kaç tane 

terim toplamalıyız ki T nin değeri ilk olarak 7 yi geçmiş 
olsun” problemini bilgisayar desteğinde çözelim. 
 
21. w ve z karmaşık sayıları 
 w2 + z2 = 7 
 w3 + z3 = 10 denklemlerini sağlamaktadır. 
 
w+z  toplamının alabileceği en küçük ve en büyük reel 
sayı değerlerini bulalım. 
 
(1983 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
22. 0<x<π aralığında iken (9x2sin2x + 4)/(x sin x) 
ifadesinin minimum değerini bulalım. 
 
(1983 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
23. x1 = 97, x2 = 2/x1, x3 = 3/x2, x4 = 4/x3, ... , x8 = 8/x7 
olmak üzere  x1x2 ... x8 çarpımını bulalım. 
 
(1984 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
24. m ve  n pozitif tamsayılardır.Buna göre;  
k = (m + ni)3 - 107i pozitif tam sayı olan değeri ve bunu 
sağlayan m ve n tamsayı değerlerini bulalım. 
 
(1985 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
25. n bir doğal sayı olmak üzere, 100 + n2 ile 100 + 
(n+1)2 nin ortak bölenlerinin en büyüğünü ve hangi n 
değeri için olduğunu bulalım. 
 
 (1985 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
26. d  bir rakam, n bir doğal sayı olmak üzere; 
 0.d25d25d25 ... = n/810 eşitliğini sağlayan d rakamını 
ve n sayısını bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
27. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, ... biçiminde olan (yani bir 
sayının karesi veya kübü bulunmayan doğal sayılardan 
oluşan) dizinin 500. terimini bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
28. k pozitif bir doğal sayı ve  36 + k, 300 + k, 596 + k  
sayıları tam kare ise k sayısını bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
29. a, b, x, y reel sayılardır. 
ax + by = 3, ax2 + by2 = 7, ax3 + by3 = 16, ax4 + by4 = 42 
eşitlikleri var olduğuna göre ax5 + by5 kaçtır? 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
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30. 0 < a < b < c < d < 500, a + d = b + c ve  bc - ad = 93 
olmak üzere kaç tane (a,b,c,d) sıralı dörtlüsü vardır? 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
31. Tüm x reel sayıları için; f(19) = 94 olmak üzere, 
 f(x) + f(x-1) = x2 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre; 
f(94) sayısının 1000 ile bölümünden kalanını bulunuz. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
32. 1 den n e kadar doğal  sayıların 2 tabanında 
logaritmalarının tam değerler toplamı 1994 olan n doğal 
sayısını bulalım.  
(Yani; [log21] + [log22] + [log23] + ... + [log2n] = 1994 
denkleminin kökü kaçtır?) 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
33. n (n<32749) doğal sayısının asal çarpanlarına 
bilgisayar desteğinde ayıralım. 
 
34. a,b,c tam sayıları –1000 ile 1000 arasında değişen 
tamsayılardır. 

a 
3
 +2b

3
 =4c

3
  denklemini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 

bulunuz. 
 

35. n (n ≤100) bir doğal sayı olmak üzere; a=n
2
 +n+41 

sayısının asal olup olmadığını test eden ve sonucun asal 
olup olmadığını yazan listeyi bilgisayar desteğinde 
bulunuz. 
 
36. m ve n 1 den 1981 e kadar değer alabilen 
tamsayılardır. 

(n
2
 –mn-m

2
  ) 

2
 = 1 şartı sağlanması durumunda m

2
 +n

2
  

nin maksimum değerini bulunuz. 
 
IMO 81 (Uluslar arası Matematik Olimpiyatı – 1981) 
 

37. Her n∈N için 
n
5
 
5  + 

n
4
 

2  + 
n
3
 

3   - 
n
30 sayısının daima bir 

doğal sayı olduğunu; 
 
a) Bilgisayar desteğinde gösteriniz 
 
b) Matematiksel olarak ispatlayınız. 
 

38. 
a-b

1+ab + 
b-c

1+bc + 
c-a

1+ca = 
(a-b)(b-c)(c-a)

(1+ab)(1+bc)(1+ca)  

olduğunu gösteriniz. 
 

39. (x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a) = 
9
16 a

4
  denkleminin 

çözümlerini bulunuz. 
 

40. a
2
 b

2
 (a-b)+b

2
 c

2
 (b-c)+ c

2
 a

2
  (c-a) ifadesini 

çarpanlarına ayırınız. 

41. 

 x
2
 +y

2
 –z(x+y) = 2 

y
2
 +z

2
 –x(y+z) = 4 

z
2
 +x

2
 –y(z+x) = 8 

denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
 
42.  
x+y+z=a 
1
x + 

1
y + 

1
z = 

1
a 

xy + yz + zx + c
2
  = 0 

denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
 
43. 

a
4
  

(x-b) (x-c)
(a-b) (a-c) + b

4
  

(x-c) (x-a)
(b-c) (b-a) + c

4
  

(x-a) (x-b)
(c-a) (c-b) = x

4
  

 
denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
 

44.  
(a-b+c)(a-c+b)

(a-b)(a-c)  + 
(b-c+a)(b-a+c)

(b-c)(b-a)  + 
(c-a+b)(c-b+a)

(c-a)(c-b)   

 
ifadesini sadeleştiriniz. 
 
45. 
x+y+z      =  2 

x
2
 +y

2
 +z

2
  = 3 

x
3
 +y

3
 +z

3
  = 11  

olduğuna göre x
4
 +y

4
 +z

4
  ifadesinin değerini bulunuz. 

 
46. 

Bir an dizisi; a1 = 211, a2 = 375, a3 = 420, a4 = 523 

ve n≥5 için an = an-1 - an-2 + an-3 - an-4   

 

biçiminde tanımlanıyor. 
 
Buna göre a531 + a753 + a975  toplamını bulunuz. 
 
47. 

0 ≤ x ≤1 olmak üzere f(x)=x(1-x
4
 ) fonksiyonunun 

alabileceği en büyük değeri ve bu değeri hangi x için 
aldığını bulunuz (fonksiyonun türevi kullanılmayacaktır). 
 
48. 

b) 
lim
x→0  

2-2cosx
x.sinx  

 

c) 
lim
n→∞  

7n²-13n+777
19-3n-n²  
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d) 
lim
n→∞  n²+10n-2005 - n²-8n+2006 

 

e)  
lim
n→∞  

7
2n+1
  - 49.7

n+3
 

49
n-1
  + 77

 

f) 
lim
n→∞  (  

5n+8
5n+7  )

10n+9
  

g) 
lim
x→ -∞  

x- x²+x+1
2x- 4x²+x

 

h) 
lim

x→ 0
-
 
  

9x
x 

i)  
lim
x→1 ( tan 

πx
4  )

1/x-1
  

 

j) 
lim
h→0 

sin
3
 (x+h) - sin

3
 (x)

h   

 
49. 
a) 1+2+3+...+n toplamının formülünü  bulduran komutu 
yazalım. 
 
b) 1²+2²+3²+...+n² toplamının formülünü  bulduran 
komutu yazalım. 
 
c) 4.5.6+5.6.7+6.7.8+...+22.23.24 toplamının sonucunu 
bulduran komutu yazalım. 
 

d) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...+(2/3)

99
  toplamını bulalım. 

 

e) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 

f) 
1
1² + 

1
2² + 

1
3² + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 
g) f) şıkkından faydalanarak π sayısını bulunuz. 
 
50. 

y=x
5
   fonksiyonunun; 

a) Türevini 
 
b) 2. mertebeden türevini, 
c) 5. mertebeden türevini, 
d) 6. mertebeden türevini bulalım. 
 
51. 

a) y = x
3
  + 6x

2
  - 13x +19 fonksiyonunun türevini bulalım. 

b) y = 
x²-3x+7
x²+5x-1  fonksiyonunun türevini bulalım. 

c) y=sin²x.cosx fonksiyonunun türevini bulalım. 
d) z=x²y+3xy-y² fonksiyonunun  
i) x e göre türevini 
ii) y ye göre türevini 
iii) y'=dy/dx türevini bulalım. 
 
52. 

y=x.arctan x + sin
2
 (4x

3
 ) fonksiyonunun türevini bulalım. 

 
53. 

y = 
x
3
 

2 + x  fonksiyonu veriliyor. 

a) x = -1 noktasındaki teğetinin eğimini bulalım. 
 
b) Hangi x apsisli noktadaki teğeti 5x-2y = 2011 
doğrusuna paralel olduğunu bulalım. 
 
54. 

a) ⌡
⌠(3x

2
  - 2x + 5) dx belirsiz integralini bulalım. 

b) ⌡
⌠  

2x+ 5
x²+1  dx  belirsiz integralini bulalım. 

c) ⌡⌠  x²sinx dx belirsiz integralini bulalım. 

d) ⌡
⌠

e-1

e2

dx
x   belirli integralini bulalım. 

e) 

⌡

⌠

-∞

∞
dx

1 + x
2
 

  belirli integralini bulalım. 
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Bilgisayar Destekli Matematik 
 
      Matematikte, bilimin bir dalında veya günlük hayatın 
herhangi bir kesiminde bazı problemleri çözmede 
zorlanabilir hatta normal yöntemlerle çözemeyebiliriz. 
Böyle problemleri çözümlerken bazen bilgisayarın 
desteğine ihtiyaç duyabiliriz.Ancak bu problemleri 
çözerken uygun bilgisayar programını kullanmak 
önemlidir. Böyle problemleri çözerken uygun bir hazır 
programı  kullanabileceğimiz gibi bir programlama 
dilinden  faydalanabiliriz.Hatta bazı problemleri, 
bilgisayar desteğinde  birkaç farklı yoldan  
çözümleyebiliriz. 

 
    Konuyu daha iyi algılayabilmek için aşağıdaki 
örnekleri inceleyelim: 

 
Örnek: 

x
x
  = 64 denkleminin yaklaşık olarak kökünü bulalım. 

 
Çözüm: Bu problemi bilinen matematiksel işlemlerle 
çözümünü bulmak mümkün değildir. Đsterseniz deneyin! 
Ben denedim, birkaç hafta uğraştım beceremedim. 
Problemi bir çok kişiyle paylaştım, uğraştılar, değişik 
yöntemler uyguladılar maalesef bir sonuç elde edilemedi 
veya biz bulamadık. 

 
Acaba bu problemi bilgisayar desteğinde nasıl 

çözebiliriz?Problemi çözmek için hangi hazır programı 
ya da ne tür bir program kullanabiliriz? Ya da bir 
programlama dili ile çözümleyebilir miyiz? Şayet 
problemi çözersek bir adım ötesi problemi 

genelleştirerek; x
x
  = n , x

f(x)
  = n, g(x)

f(x)
  = n, … 

denklemlerini çözümleyebilir miyiz? 
 
Biz hele ilk problemi çözümleyelim, gerisi benzer 

bir mantıkla gelir… 
 
Problemi çözmek için hazır programlardan 

seçmek gerekirse, herhalde hesaplama işlemleri 
yapabilen bir program olmalı. Mesela Excel, Matlab, 
GeoGebra, Cabri  … gibi. 

 
Problemin çözümünde bir bilgisayar 

programlama dili kullanabiliriz; mesela GWBasic, C, 
Pascal, … gibi. 

 
Çözüm 1:  (Excel hesaplama programı ile) 

3
3
  =27 ve 4

4
  = 256 olduğundan denklemin kökü 3 ile 4 

arasındadır. Excel programında bir sütuna (örneğin A 
sütununa ) hücrelere 3 ten 4 e kadar sayı değerlerini 0,1 
er arttırarak yazalım.Yani A1 hücresine 3, A2 hücresine 
3,1 , A3 hücresine 3,2 , … gibi. B sütununa da sayıların 
kuvvetini veren formülü girelim. Yani B1 hücresine 
=A1^A1, B2 hücresine =A2^A2, … formülünü girelim. 
 
Not: Her hücreye ayrı ayrı formülleri yazmak yerine, ilk 
formülü yazdıktan sonra hücrenin sağ alt köşesinden 
tutarak aşağı doğru sürükleyebiliriz. 
 
 

 
Böylece aşağıdaki tabloyu elde ederiz. 

   
 
Tablodan aradığımız kökün 3,3 ile 3,4 arasında 
olduğunu görürüz. Şimdi de A sütununa 3,3 ten 3,4 
sayıları arasını 0,01 arttırarak yazalım ve kuvvetlerini 
hesaplatalım.Bu durumda aşağıdaki tablo oluşur.  
 

 
 
Tabloyu incelediğimizde aradığımız kökün 3,39 ile 3,40 
arasında olduğunu anlarız. Yukarıdaki benzer işlemleri 
yeniden yaparsak aşağıdaki tablo elde edilir. 
 

 
 
Tabloyu incelediğimizde aradığımız kökün 3,399 ile 
3,400 arasında olduğunu anlarız. Yukarıdaki benzer 
işlemleri yeniden yaparsak aşağıdaki tablo elde edilir. 
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Tabloyu incelediğimizde aradığımız kökün 3,3991 ile 
3,3992 arasında olduğunu anlarız. Yukarıdaki benzer 
işlemleri yeniden yaparsak aşağıdaki tablo elde edilir. 
 

 
 
Tabloyu incelediğimizde aradığımız kökün 3,39912 ile 
3,39913 arasında olduğunu anlarız. Yukarıdaki benzer 
işlemleri yeniden yaparak kökü daha da yaklaşık olarak 
elde edebilir ya da yaklaşık olarak kökün; 3,39913 
olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Çözüm 2:  (GWBasic Programlama Dili ile) 
GWBasic programlama dili hem çok küçük boyutlu  
(80 KB), çok küçük bir program olmasına rağmen 
boyutuyla ters orantılı biçimde güçlü bir programlama 
dili. Bu dil ile ilgili bilgiler ve program yazma, komutlar, 
kullanışları  ile ilgili açıklamalar, örnek problemler ve 
çözümleri … gibi ders notlarını Đzmir Fen Lisesi web 
sayfasından indirip veya bu klasördeki dosyayı açarak 
inceleyebilirsiniz. 
  
GWBasic programını çalıştırıp Basic ortamında 
aşağıdaki kodları girelim; 
 
10 CLS 
20 FOR X=3.5 TO 4 STEP .0001 
30 PRINT X;" ";X^X:INPUT A 
40 NEXT X 
 
Bu basit kodları girdikten sonra programı çalıştırmak için 
Run (yazıp Enter tuşuna basalım) 

Böylece X  3.5  tan başlayarak 0.0001 er artışla X
X
  

değeri yazılacak, her enter tuşuna basışta yeni değer 
görüntülenecek ve 64 e en yakın değere karşılık gelen X 
sayısı 3,399198 olduğunu görürüz. 
 
 
 
 
 

Çözüm 3:  (Matlab Programı ile) 
 
Matlab programı, Matematik problemlerinin bir çoğunun 
çözümünde yardımcı olan  güçlü bir programdır. Bu 
programla neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği 
hakkında basitten karmaşığa doğru örnek problemler ve 
çözümlerini incelemek ve konu hakkında bilgi sahibi 
olmak için Đzmir Fen Lisesi web sayfasından Matlab 
Ders Notlarını indirip  (veya bu klasördeki MATLAB.doc) 
inceleyebilirsiniz. 
 
Gelelim problemin Matlab desteğinde çözümüne; 
 
Matlabın komut satırında aşağıdakileri girelim: 
 
>>solve(‘x^x-64’) 
Komut sonucu ekranda aşağıdaki sonuç görünür; 
 
 
>>log(64)/lambertw(log(64)) 
 
Bu sonuç Matlab’ın kullandığı fonksiyonun ürettiği 
sonuçtur.Bunun gerçek sayısal değeri için, ans 
değişkenindeki değeri çift hassasiyetli sayıya 
çevirmemiz gerekir. Bunu da double komutuyla yaparız: 
 
>>double(ans) 
 
ans = 
 
    3.3991 
Sonucun ondalık kısmını 10 basamak yapalım 
vpa(double(ans),10) 
  
ans = 
  
3.399121540 
 
Çözüm 4:  (Grafeq Çizim Programı ile) 
Grafeq bir grafik çizdirme programıdır.Bu program ile 
ilgili grafik çizimleri ve uygulamalarını anlatan notları 
Đzmir Fen Lisesi web sayfasından indirip      
inceleyebilirsiniz. 
 

Grafeq programında y=x
x
  yazıp grafiğini çizdirelim 

Sonra Graph/New Relation sekmesini kullanarak 
y=64 grafiğini çizdirelim.Böylece iki fonksiyonun grafikleri 
aynı koordinat sisteminde çizilmiş olur. 
Sonra Wiev Tools menüsünden Zoom seçeneğini uygun 
şekilde ayarlayarak grafiklerin kesişim noktasını görecek 
biçimde ayarlayalım, sonra yine Wiev Tools menüsünün 
One Point (Bir nokta) sekmesini tıklayalım.Fareyi 
grafiklerin kesişim noktasına getirdiğimizde noktanın 
koordinatlarını okuyabiliriz. Bu noktanın x koordinatı 
problemin yaklaşık bir çözümüdür. 
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Örnek:   

 

Yukarıdaki açılardan herhangi dördü verildiğinde geri 

kalan ikisini (örneğin b
 
1, b

 
2, c

 
1, c

 
2  verildiğinde a

 
1, a

 
2 

açılarını) bulalım. 
 
Bu tür problemleri, geometrik yoldan çözümlemek kolay 
değildir. Ek çizimler ve eşkenar üçgene tamamlamalar 
yaparak  ve eş üçgenlerden faydalanarak çözümlemek 
gerekebilir. 
 
Bu problemi çözebilmek için, Trigonometrik-Ceva 
teoreminden faydalanalım. 
 
Trigonometrik-Ceva Teoremi: 
Bir ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan D noktasını 
üçgenin A, B, C noktalarına birleştirdiğimizde oluşan 

açıların ölçüleri sırayla a
 
1, a

 
2, b

 
1, b

 
2, c

 
1, c

 
2 olsun. 

Buna göre; 

sin(a
 
1).sin(b

 
1).sin(c

 
1) = sin(a

 
2).sin(b

 
2).sin(c

 
2) dir. 

 
Đspat: 
 
BAD üçgeninde sinüs teoremini yazalım; 
AD

sin(b
 
1)

 =
BD

sin(a
 
2)

  

DBC üçgeninde sinüs teoremini yazalım; 
BD

sin(c
 
1)

 =
CD

sin(b
 
2)

  

 
DAC üçgeninde sinüs teoremini yazalım; 
CD

sin(a
 
1)

 =
AD

sin(c
 
2)

  

Üç orantıyı taraf tarafa çarparsak; 

sin(a
 
1).sin(b

 
1).sin(c

 
1) = sin(a

 
2).sin(b

 
2).sin(c

 
2) 

elde edilir. 
 
 
Şimdi de gelin problemi yukarıdaki 
teoremi de kullanarak bilgisayar 
desteğinde çözelim: 
 
Çözüm 1:  (Excel hesaplama programı 
ile) 
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Excel programını açalım.Yanda görüldüğü gibi A 
sütununa b1,b2,c1,c2 yazalım. B sütununa da açıların 
açı değerlerini girelim 
 
C sütununa olası a2 değerlerini 1° den 90° ye kadar 
girelim. 
 
D sütununa da a1 açı değerlerini 
bulduralım. Bunun için D1 hücresine, 180 den b1, b2, 
c1, c2 ,a2 toplamını çıkartalım.Yani bu hücreye  
=180-C1-$B$1-$B$2-$B$3-$B$4 
formülünü girelim. 
(Dikkat edilirse buradaki sabit değerler $B$1 gibi sabit 
hücre adresi olarak belirtilir.) 
Bu formülü D2 den D90 a kadar kopyalayalım (veya D1 
hücresinin sağ alt köşesindeki kutucuğunu aşağı doğru 
sürükleyelim) 
 
Bu durumda D sütununda olası a1 açı değerleri, C 
sütununda da olası a2 değerleri listelenmiştir. 
 
Şimdi de hangi açı değeri problemin çözümüdür onu 
bulalım.Bunun için E1 hücresine  
=EĞER(SĐN($B$1*PĐ()/180)*SĐN($B$3*PĐ()/180)*SĐN(D1
*PĐ()/180)=SĐN(C1*PĐ()/180)*SĐN($B$2*PĐ()/180)*SĐN($B
$4*PĐ()/180);"Tamam bu!";"De ğil!") 
formülünü girelim. Bu formülü E1 den E90 a kadar 
kopyalayalım. Buna göre problemin çözümü aşağıdaki 
gibi olacaktır. 
 

  
 
Görüldüğü gibi problemin cevabı 30° dir. 
 
 

Benzer biçimde aşağıdaki problemi çözümleyelim. 
 

 

 
Bunun için sadece b1, b2, c1, c2 değerlerini ilgili 
hücrelere girmek yeterlidir. Sonucun 10° olduğu görülür. 
 

 
 
 
 
Siz de aşağıdaki problemleri çözümlemek için, ilgili excel 
dosyasını  Đzmir Fen Lisesi web sayfasından indirerek 
veya bulunduğunuz klasördeki excel dosyasını açarak 
kullanabilirsiniz. 
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Çözüm 2:  (C Programlama Dili Đle Çözüm) 
 
C Programlama dili oldukça esnek ve yapısal bir 
bilgisayar programlama dilidir. C de her işlem 
fonksiyonlar yardımıyla yapılır. Bu fonksiyonlar hazır 
fonksiyonlar olabileceği gibi programcı kendisi de 
amacına uygun fonksiyon yazabilir… 
 
C ile ilgili basit düzeyde kuralları, işlemleri neyin nasıl 
yapılacağını çözümlü örneklerle anlatan ders notlarını  
Đzmir Fen Lisesi web sayfasından indirerek veya bu 
klasördeki dosyayı açarak kullanabilirsiniz. 
 
 C programlama dilinin tümleşik ortamı olan TC.EXE 
programını çalıştırınız.Aşağıdaki kodları girip bu kodları 
(Alt+R) tuş kombinasyonuna (Alt tuşu ile R tuşuna 
beraber) basarak kaynak kodları hemen çalı ştırabilir  
veya (Alt+C) tuş kombinasyonuna bastıktan sonra Make 
EXE file… alt seçeneği ile her ortamda çalıştırılabilen bir 
exe dosyasına dönüştürebilirsiniz. 
 
acibul.exe dosyasını çalıştırmak için tıklayınız.  
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
 main() 
{float a1,a2,b1,b2,c1,c2,pi,t,i;clrscr();pi=2*asin(1); 
printf("\nBu program, bir ABC Üçgeninin iç bölgesindeki 
bir P noktasını,"); 
printf("\nköşelere birleştiren PA, PB, PC doğruları 
arasında kalan açılar "); 
printf("\nsırasıyla a1, a2, b1, b2, c1, c2 olmak Üzere; b1, 
b2, c1, c2 yi verdiğimizde"); 
printf("\na1 ve a2 yi bulur..."); 
printf("\nHaydi...! Hazırsan  deneyelim...!"); 
printf("\nDevam için Enter tuşuna basınız"); 
getch(); 
 
printf("\nb1 =");scanf("%f",&b1); 
printf("\nb2 =");scanf("%f",&b2); 
printf("\nc1 =");scanf("%f",&c1); 
printf("\nc2 =");scanf("%f",&c2); 
t=180-b1-b2-c1-c2; 
for(i=1;i<=t;i++){a1=sin(i*pi/180)*sin(b1*pi/180)*sin(c1*pi
/180); 
a2=sin((t-i)*pi/180)*sin(b2*pi/180)*sin(c2*pi/180); 
if(a1==a2){printf("\na1 = %.0f    a2 = %.0f",i,t-i);}} 
 
getch();} 

Örnek:  
 
"Bir ABC üçgeninin   
a) Kenarortaylarının G gibi bir noktada,  
b) Yüksekliklerinin O gibi bir noktada,  
c) Açıortaylarının I gibi bir noktada kesiştiğini çizimle 
gösteriniz." 
 
Çözüm:  
Bu ve bunun gibi geometri sorularının çözümlerini 
destekleyen  birçok program vardır. Bunlardan ikisi 
GeoGebra ve Cabri programlarıdır. 
Bu programları internetten bulabilirsiniz. 
 
Çözüm 1: (GeoGebra ile…) 
GeoGebra programını çalıştıralım. 
Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. 
 

 
 
Burada en üst bölümde bulunan Dosya, Düzenle, 
Görünüm , … gibi seçenekler klasik programlardaki 
seçeneklere benzer. Đlgili seçenek tıklanarak ne işe 
yaradığını anlayabiliriz.  
 
Menü seçenek listesinin altında resimlerden oluşan araç 
seçenekler bulunur. 
 

 
 
Her bir seçeneğin alt seçenekleri ve ne işe yaradıkları 
aşağıda verilmiştir. 
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Şimdi bu araçlardan faydalanarak problemimizi çözelim. 
 
1) Öncelikle çizimimizde koordinat ekseni 
kullanmayacağımızdan, Görünüm-Eksenler  
başlığındaki tiki kaldıralım.   
 
2) Çokgen  seçeneğini seçerek üçgenimizi çizelim. 

 

Đstersek  Taşı seçeneğini seçip, noktaların 
etiketlerini tutarak uygun konumlara taşıyabiliriz veya a, 
b, c gibi görünmesini istemediğimiz kenar etiketlerinin 
üzerini sağ tıklayarak, Etiketi göster seçeneğinin tikini 
kaldırarak , etiketin görünmesini engelleyebiliriz. 
 
3) 

 seçeneğini tıklayalım. 
Önce B ye sonra C noktasına tıkladığımızda [BC] nın 
ortasında D noktası belirir. Benzer şekilde [CA], [AB] nın 
ortaları E ve F noktalarını bulalım. 
 
4) 

 seçeneğini 
tıklayalım.Önce A ya sonra D ye tıkladığımızda [AD], 
önce B ye sonra E ye tıkladığımızda [BE] ve benzer 
şekilde [CF] kenarortaylarını çizeriz. 
 
5) 

seçeneğini tıklarız. 
Mesela önce [AD] doğru parçasını seçer sonra da [BE] 
(ya da [CF] yi ) seçersek G kesişim noktası bulunur ki 
üçgenin üç kenarortayı da bir noktada kesişmiş olur. 
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Şimdi üçgenin herhangi bir köşesinden tutup üçgenin 
şeklini değiştirelim G ağırlık merkezi de sürekli değişir. 
 
6) Şimdi de yükseklikleri çizelim. Bunun için; 

seçeneğini tıklayalım. 
Önce A yı sonra da [BC] kenarını seçelim hemen A 
köşesine ait yükseklik doğrusu çizilir. Benzer şekilde 
diğer doğruları da çizerek kesişim noktasını bulalım. 
Bu noktayı program sıradaki harfi mesela H harfini 
verecektir. Ancak bu harfin üzerine sağ tıklayıp gelen 
diyalog penceresinin Ad değiştir bölümünü seçip H 
etiketini silip O olarak değiştirebiliriz.  
 
7) Şimdi de açıortayları çizelim. Bunun için; 

 seçeneğini tıklayalım. 
Önce B yi, sonra A yı ve daha sonra C yi tıklayalım. 
Böylece A ya ait açıortay doğrusunu, benzer biçimde B 
nin ve C nin açıortay doğrularını çizelim ve kesişim 
noktalarına I diyelim. Böylece çizimimiz aşağıdaki gibi 
olacaktır. 
 

 
 
Örnek: 
Bir ABC üçgeninin çevrel çemberini çizelim. 
 
Çözüm:  
Bu çizimi Cabri  programı ile yapalım. Zaten GeoGebra 
programı ile Cabri programı birbirine çok benzerlikler 
gösteriyor. 

 
Önce Üçgen  çizim aracıyla ABC üçgenini çizelim. 
Orta Nokta  aracıyla [AB] ve [AC] kenarlarının ortalarını 
işaretleyelim. 
Orta noktalardan Dik Doğru  (veya  Orta Dikme ) 
aracıyla kenar orta dikme doğrularını çizelim. 
Kesişim Noktası  aracıyla O kesişim noktasını 
işaretleyelim. 
Çember aracıyla da merkezi O olan ve A dan (veya B 
den, veya C den) çemberi çizelim. 
Böylece ABC üçgeninin çevrel çemberi çizilmiş olur. 

 
 
 
 
Örnek: 
Bir ABC üçgeninin iç teğet çemberini çizelim. 
 
Çözüm:  
 
GeoGebra programını açalım. 
Önce Çokgen çizim aracıyla ABC üçgenini çizelim. 
Açıortay  çizim aracıyla B ve C açısının açıortaylarını 
çizelim. 
Đki Nesnenin Kesi şimi  aracıyla bu açıortayların I 
kesişim noktasını işaretleyelim. 
Merkez Yarıçapla Çember  seçeneği çizim aracını 
seçelim. 
Amacımız I merkezli ve kenarlardan birine (dolayısıyla 
tüm kenarlara teğet) olan çemberi çizmek olduğundan, I 
merkez noktasını tıkladığımızda gelen diyalog 
penceresine yarıçap uzunluğunu herhangi bir kenar 
doğrusuna olan uzaklık anlamında aşağıdaki formülü 
girelim. 
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Bunu girip Tamam seçeneğini tıkladığımızda 
üçgenimizin iç teğet çemberi aşağıdaki gibi 
görüntülenecektir. 
 

 
Aşağıda ABC üçgeninin bir iç teğet ve 3 tane dış teğet 
çemberlerinin çizilmiş durumunu görüyorsunuz. 
 
Dosya ucgenin-teget-cemberleri adıyla bu klasörde 
kayıtlıdır. 
 

 
 
 
Örnek:  
Bir ABC üçgeninin kenarlarının orta noktaları D, E, F  
yüksekliklerinin kesişim noktası O olsun. Yüksekliklerinin 
kenarlarla kesişim noktaları G, H, I ve [AO], [BO], [CO] 
doğru parçalarının orta noktaları da j, K, L olsun.  D, E, 
F, G, H, I, J, K, L noktalarından bir çember geçer. Bu  9 
noktadan geçen çembere '9 Nokta Çemberi' (Euler 
Çemberi) denir.  Bu çemberi çiziniz. 
 
 

Çözüm:  
Bu çemberin çizimini, hem GeoGebra programı ile hem 
de Cabri programı ile kendiniz çizmeyi deneyiniz. 
 
Problemin çözümü euler-cemberi adıyla GeoGebra 
dosyası olarak bu klasörde kayıtlıdır. 
 
Çizim dosyasının çıktısı aşağıda verilmiştir. 

 
 
 
Örnek:  
Düzlemde A merkezli r yarıçaplı bir çember ve çember 
içinde sabit bir B noktası veriliyor. Çember üzerindeki 
değişken bir P noktası alınıyor.[PB] doğru parçalarının 
orta dikme  doğruları ile AP doğrularının M kesişim 
noktalarının geometrik yerini bulunuz. 
 
Çözüm: 
GeoGebra programını açalım. 
Önce Çember Çizim  aracıyla A merkezli herhangi 
yarıçap uzunluklu çemberi çizelim.  
 
Yeni Nokta aracıyla çemberin iç bölgesinde bir B 
noktası ve çember üzerinde bir P noktası alalım. 
 
Kenar Ortay aracıyla (bu seçenek yanlış tercüme 
edilmiş doğrusu Kenar Orta Dikmesi  olmalı) [PB] nin 
orta dikme doğrusunu çizelim. 
 
Đki noktadan geçen do ğru parçası aracı ile [PB] nı 
çizelim. 
 
Đki nesnenin kesi şimi  aracıyla da kenar orta dikmesi ile 
[PB] nın M kesişim noktasını işaretleyelim. 
 
Bizden istenen M noktalarının geometrik yeri. Bunun için 
çember üzerindeki P noktası değiştikçe M nin bıraktığı 
izi  (yani geometrik yerini) çizdirmek istiyoruz.Bunu 
yapmak için Taşı aracını seçip M noktasının üzerini sağ 
tıklayalım. Gelen diyalog penceresinden Đzi Aç  
seçeneğini aktif hale getirelim. 
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Artık geometrik yerin ne olduğunu anlamak için Taşı 
aracını seçerek P noktasını çember üzerinde 
gezdirdiğimizde M noktalarının geometrik yerin 
aşağıdaki gibi bir elips  olduğunu görürüz. 

 
Dosya geoyer-elips adıyla bu klasörde kayıtlıdır. 
 
Örnek:  
Düzlemde A merkezli r yarıçaplı bir çember ve çemberin 
dış bölgesinde sabit bir B noktası veriliyor. Çember 
üzerindeki değişken bir P noktası alınıyor.[PB] doğru 
parçalarının orta dikme doğruları ile  AP doğrularının M 
kesişim noktalarının geometrik yerini bulunuz. 
 
Çözüm: 
Yukarıdaki problemdeki adımlara benzer işlemler 
yaptığımızda  aşağıdaki çizimi yaparız. 
 

 
P noktasını çember üzerinde gezdirdiğimizde M 
noktalarının geometrik yerin aşağıdaki gibi bir hiperbol  
olduğunu görürüz. 
 

 
 
Dosya geoyer-hiperbol adıyla bu klasörde kayıtlıdır. 
 
Örnek:  
Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt üzerinde sabit bir F 
noktası alınıyor. Kağıdın alt kenarı (d doğrusu) üzerinde 
değişken bir  M noktası işaretleniyor. F ile  M noktası 
çakıştırılarak kağıtta bir iz (k doğrusu ) belirleniyor. M 
den d doğrusuna  dik bir l doğrusu çiziliyor. k ile l 
doğrularının P kesişim noktalarının geometrik yerini 
bulunuz. 
 
Çözüm: 
Yukarıdaki problemlerdeki adımlara benzer işlemler 
yaptığımızda  aşağıdaki çizimi yaparız. 
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M noktasını d doğrusu üzerinde gezdirdiğimizde P 
noktalarının geometrik yerinin  aşağıdaki gibi bir parabol  
olduğunu görürüz. 
 

 
 
Dosya geoyer-parabol adıyla bu klasörde kayıtlıdır. 
 
Örnek: 
a) Rakamlarının kareleri  toplamı sayı değerine eşit iki 
basamaklı ab sayılarının varlığını 
 
b) Rakamlarının küpleri  toplamı sayı değerine eşit üç 
basamaklı abc  sayılarının varlığını 
 
c) Rakamlarının 4. derece  kuvvetleri   toplamı sayı 
değerine eşit dört  basamaklı abcd  sayılarının varlığını 
 
d) Rakamlarının 5. derece  kuvvetleri   toplamı sayı 
değerine eşit beş  basamaklı abcde sayılarının varlığını 
araştırıp varsa sayıları bulunuz. 
 
Çözüm: 
a) GWBASIC programını çalıştırıp aşağıdaki kodları 
girelim (veya Basic ortamında LOAD”2kuvsad” 
komutuyla bu klasörde var olan ilgili dosyayı yükleyip) 
çalıştırdığımızda bu özellikte iki basamaklı hiçbir sayının 
bulunmadığını görürüz. 
 
 10 CLS 
20 FOR A=1 TO 9 
30 FOR B=0 TO 9 
40 REM FOR C=0 TO 9 
50 IF A^2+B^2=10*A+B THEN PRINT 10*A+B 
60 NEXT B,A 

 
b) GWBASIC programını çalıştırıp aşağıdaki kodları 
girelim (veya Basic ortamında LOAD”3kuvsad” 
komutuyla bu klasörde var olan ilgili dosyayı yükleyip) 
çalıştırdığımızda bu özellikte üç basamaklı dört tane 
153, 370, 371 ve 407 sayılarının bulunduğunu görürüz. 
 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 9 
30 FOR B=0 TO 9 
40 FOR C=0 TO 9 
50 IF A^3+B^3+C^3=100*A+10*B+C THEN PRINT 
100*A+10*B+C 
60 NEXT C,B,A 
 
c) GWBASIC programını çalıştırıp aşağıdaki kodları 
girelim (veya Basic ortamında LOAD”5kuvsad” 
komutuyla bu klasörde var olan ilgili dosyayı yükleyip) 
çalıştırdığımızda bu özellikte dört basamaklı üç  tane 
1634, 8208 ve 9474 sayılarının bulunduğunu görürüz. 
 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 9 
30 FOR B=0 TO 9 
40 FOR C=0 TO 9 
50 FOR D=0 TO 9 
60 IF A^4+B^4+C^4+D^4=1000*A+100*B+10*C+D 
THEN PRINT 1000*A+100*B+10*C+D 
70 NEXT D,C,B,A 
 
d) a) GWBASIC programını çalıştırıp aşağıdaki kodları 
girelim (veya Basic ortamında LOAD”5kuvsad” 
komutuyla bu klasörde var olan ilgili dosyayı yükleyip) 
çalıştırdığımızda bu özellikte beş basamaklı üç tane 
54748, 92727 ve 93084 sayılarının bulunduğunu 
görürüz. 
 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 9 
30 FOR B=0 TO 9 
40 FOR C=0 TO 9 
50 FOR D=0 TO 9 
60 FOR E=0 TO 9 
70 IF 
A^5+B^5+C^5+D^5+E^5=10000*A+1000*B+100*C+10*
D+E THEN PRINT 10000*A+1000*B+100*C+10*D+E 
80 NEXT E,D,C,B,A 
 
Örnek: 

a, b, c katsayıları girildiğinde ax
2
 +bx+c = 0 denkleminin 

köklerini bilgisayar desteğinde bulunuz. 
 
Çözüm1:  (Excel hesaplama programı ile) 
Excel programını çalıştırırız. A1 hücresine a, B1 
hücresine b, C1 hücresine c, D1 hücresine delta 
(diskriminant), E1 hücresine 1. kök, F1 hücresine de 2. 
kök yazalım. D2 hücresine =B2^2-4*A2*C2 formülü ile 
denklemin diskriminantını hesaplatalım.  
E1 hücresine 1. kökün formülü olan  
=(-B2-D2^(1/2))/(2*A2)   
E2 hücresine de 2. kökün formülü olan 
=(-B2+D2^(1/2))/(2*A2)  formüllerini yazalım. 
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A2, B2, C2 hücrelerine sırayla a, b ve c katsayıları 
girdiğimizde E2 ve F2 hücrelerinde denklemin kökleri 
bulunmuş olur. Aşağıda a, b, c katsayılarına sırayla 1, 2, 
-3 değerleri girildiğindeki sonuç görülüyor. 
 

 
 
Programı kullanmak için tıklayınız.  
 
Not:  Yukarıdaki programda reel köklerin olmaması 
durumunda hata mesajı görüntülenir. Bunu engellemek 
için mesela sadece E2 hücresinde  “denklemin reel 
kökleri yok! ” mesajı görüntülenmesini sağlayalım. 
 
Çözüm: Bunun için E2 hücresindeki formülü 
=EĞER(D2<0;"reel kökler yok!";(-B2-D2^(1/2))/(2*A2))  
ve F2  hücresindeki formülü de  
=EĞER(D2<0;"";(-B2+D2^(1/2))/(2*A2))   
biçiminde değiştirmeliyiz. 
 
Programı bu haliyle kullanmak için tıklayınız. 
 
Çözüm2: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya 2dedenk.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program a, b ve c katsayıları girilen ikinci 
derece denklemin köklerini bulur" 
30 PRINT"Denklemin reel kökleri yoksa ekranda (reel 
kökler yok!) mesajı görüntülensin" 
40 PRINT"Şayet denklemin tek kökü varsa x1=x2=... 
bi‡iminde görüntülensin" 
50 INPUT"a= ";A 
60 INPUT"b= ";B 
70 INPUT"c= ";C 
80 DELTA=B^2-4*A*C 
90 IF DELTA<0 THEN PRINT"reel kökler yok!":END 
100 IF DELTA=0 THEN PRINT"x1=x2=";-B/(2*A):END 
110 X1=(-B-SQR(DELTA))/(2*A):X2=(-B + 
SQR(DELTA))/(2*A) 
120 PRINT "x1= ";X1 
130 PRINT "x= ";X2 
 
 
Altın Oran: 

 
 
Yukarıdaki AC doğru parçasını B noktası ile AB ve BC 
doğru parçalarına bölelim. B noktasını öyle seçelim ki; 
AC
AB = 

AB
BC = k olsun. Đşte buradaki k oranına altın 

oran  denir. 
 
AC doğru parçasını B noktasından 90° kıvırarak 
aşağıdaki ABCD dikdörtgenine tamamlayalım. 

 

 

Đşte uzun kenarının kısa kenarına oranı olan  k = 
AB
BC , 

ne kadar altın orana  yakın olursa dikdörtgen de o kadar 
estetik bir görünüme  sahip olur. 
  
Altın oranı tabiatın bir çok bölümünde de görmek 
mümkündür.Öyle ki bir nesnede ya da canlının herhangi 
bir bölümünde altın oran varsa o nesne ya da canlı 
estetik bir görünüme sahip olur. 
 
 
Đnsan Vücudunda Altın Oran: 
 

 
 
 
Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası 
Omuz hizasından baş ucuna olan uzaklık / Kafa boyu 
Göbek-baş ucu arası uzunluk / Omuz hizası-baş ucu arası uzunluk 
Göbek-diz arası uzaklık / Diz-ayak ucu arası uzaklık  
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Parmağın boyu / Đlk iki boğum uzunluğu (Başparmak hariç) 
Orta parmak uzunluğu / Serçe parmak uzunluğu 
 
 

 

 
 
Leonardo da Vinci de yukarıda görünen resmi yaparken 
altın oranı kullanmıştır. 
 
Altın Dikdörtgen ve Altın Spiral (Sarmal): 
 
Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun kısa kenar 
uzunluğuna oranı altın orana eşit ise bu dikdörtgene 
altın dikdörtgen  denir. 
 
Aşağıda görünen ABCD dikdörtgeni altın dikdörtgeni 

olsun. Buna göre; k=
a+b

a  = 
a
b olmalıdır. Yani bir ABCD 

altın dikdörtgeninden, bir kenar uzunluğu kısa kenar a 
uzunluğunda olan ADFE  karesini ayırırsak geri  kalan 
BEFC dikdörtgeni de bir altın dikdörtgendir. Benzer 
biçimde EHGB dikdörtgeni de altın dikdörtgendir. Đşlemi 
ardışık olarak devam ettirirsek iç-içe sonsuz tane altın 
dikdörtgen elde edilir. 
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Şimdi de her bir karenin içine merkezi karelerin bir 
köşesi olmak üzere ardışık çeyrek çemberler çizerek bir 
spiral (sarmal) oluşturalım. Đşte bu sarmala altın sarmal  
denir. 

 
 
 
Altın sarmalı tabiatta bir çok yerde görebiliriz. Aşağıda 
bunlardan birkaç örnek verilmiştir. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Örnek: 

 
 
Yukarıdaki AC doğru parçasını B noktası ile AB ve BC 
doğru parçalarına bölelim. B noktasını öyle seçelim ki; 
AC
AB = 

AB
BC = k olsun. Đşte buradaki k oranına altın 

oran  denir. 
 
Altın oranı hesaplayalım. 
 
Çözüm1 : (Kalemle Hesaplama) 
 
a+b

a  = 
a
b = k ⇒ 1 + 

b
a  = 

a
b  =k  ⇒ 1 + 

1
k =k ⇒k

2
 –k –1 = 0 

Denklemini çözelim. 

∆ =5 ⇒ k = 
1 + 5

2   veya k = 
1 - 5

2   

Burada pozitif olan k = 
1 + 5

2   = 1,618034 altın orandır. 

 
Çözüm2 :  (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya 2dedenk.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program a, b ve c katsayıları girilen ikinci 
derece denklemin köklerini bulur" 
30 PRINT"Denklemin reel kökleri yoksa ekranda (reel 
kökler yok!) mesajı görüntülensin" 
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40 PRINT"Şayet denklemin tek kökü varsa x1=x2=... 
biçiminde görüntülensin" 
50 INPUT"a= ";A 
60 INPUT"b= ";B 
70 INPUT"c= ";C 
80 DELTA=B^2-4*A*C 
90 IF DELTA<0 THEN PRINT"reel kökler yok!":END 
100 IF DELTA=0 THEN PRINT"x1=x2=";-B/(2*A):END 
110 X1=(-B-SQR(DELTA))/(2*A):X2=(-B + 
SQR(DELTA))/(2*A) 
120 PRINT "x1= ";X1 
130 PRINT "x2= ";X2 
 
Programı çalıştırdığımızda, a=1, b=-1, c=-1 girdiğimizde 
 
X1=-.618034 
X2=1.618034 görünür.  
Uzunluklar oranı pozitif olacağından altın oran 1.618034 
olarak bulunmuş olur. 
 
Fibonacci Dizisi ve Altın Oran: 
 

( f
 
n )=(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …) dizisine (yani ilk 

iki terimi 1 ve sonraki gelen her terim kendinden önceki 
ilk iki terim toplamı olarak giden) Fibonacci dizisi  denir. 

Başka bir deyimle f
 
1 = f

 
2 =1 ve n>2 için; 

f
 
n+1  =f

 
n-1 + f

 
n  biçiminde tanımlanan ( f

 
n ) dizisine 

Fibonacci dizisi  denir. 
 
Fibonacci dizisi  ile altın oran  ilişkisi aşağıdaki teoremle 
verilmiştir. 
 
Teorem:  Fibonacci dizisinin terimlerinin bir önceki 
terimlerine oranının limiti altın orandır. 
 

Yani 
lim
n →→→→ ∞∞∞∞ 

f
 
n+1

f
 
n

 = k (altın oran) 

Örnek: 
a) Fibonacci dizisinin baştan n (n≤ 183) tanesini 
listeleyen program yazalım. 
 
b) Fibonacci dizisinden faydalanarak altın oranı bulduran 
programı yazalım. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya fibonac1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM F#(1000):F#(1)=1:F#(2)=1 
30 FOR I=2 TO 183 
40 F#(I+1)=F#(I)+F#(I-1) 
50 NEXT I 
60 PRINT"Fibonacci dizisinin kac terimini istersin (En 
cok 183)":INPUT N 
70 FOR I=1 TO N 
80 PRINT I".-->"F#(I) 

90 IF I MOD(20)=0 THEN LOCATE 22,1:PRINT"Devam 
icin (Enter)";:INPUT X:CLS 
100 NEXT I 
 
b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya fibonac2.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM F#(1000):F#(1)=1:F#(2)=1 
30 FOR I=2 TO 183 
40 F#(I+1)=F#(I)+F#(I-1) 
50 NEXT I 
60 FOR I=1 TO 183 
70 PRINT "f"I+1"/f"I" = ";F#(I+1)/F#(I) 
80 IF I MOD(20)=0 THEN LOCATE 22,1:PRINT"Devam 
icin (Enter)";:INPUT X:CLS 
90 NEXT I 
 
Fibonacci Dizisi Đle Đlgili Birkaç Özellik: 
 
Fibonacci sayılarıyla ilgili ilginç bazı özellikler vardır. 
Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek görelim. 
 
Örnek: 

( f
 
n ) Fibonacci dizisinin terimleri arasında; aşağıdaki 

özelliklerin doğruluğunu (n≤180 olmak üzere) bilgisayar 
desteğinde araştırınız. 

a) f
 
1 + f

 
2 +…+ f

 
n = f

 
n+2 –1  

 

b) f
 
1 + f

 
3 +…+ f

 
2n-1 = f

 
2n  

 

c) f 
2
1 + f 

2
2 +…+ f 

2
n =f

 
n .f

 
n+1  

 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya fibois1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM F#(200):F#(1)=1:F#(2)=1 
30 FOR I=2 TO 183 
40 F#(I+1)=F#(I)+F#(I-1) 
50 NEXT I 
55 PRINT"Fibonacci dizisi fn olsun." 
60 PRINT"'Teorem: f1+f2+...+fn=f(n+2)-1 dir.' ispatlamak 
icin (Enter)";:INPUT X 
70 PRINT"n<=180 olmak uzere; n degerini 
giriniz";:INPUT N 
80 FOR I= 1 TO N 
90 T#=T#+F#(I) 
100 NEXT I 
110 PRINT"f1+f2+...+f";I-1;"=";T# 
120 PRINT"f"N+2"="F#(N+2)-1 
 
Programı çalıştırıp n için örneğin 37 girdiğimizde 
ekranda; 
f 1+ f 2 +…+f 37 = 63245985 
f 39 = 63245985   görünür. 
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b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya fibois2.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM F#(200):F#(1)=1:F#(2)=1 
30 FOR I=2 TO 183 
40 F#(I+1)=F#(I)+F#(I-1) 
50 NEXT I 
60 PRINT"Fibonacci dizisi fn olsun." 
70 PRINT"'Teorem: f1+f3+...+f(2n-1)=f2n dir.' ispatlamak 
için (Enter)";:INPUT X 
80 PRINT"2n<=180 olmak uzere; n degerini 
giriniz";:INPUT N 
90 IF N>90 THEN GOTO 80 
100 M=2*N 
110 FOR I= 1 TO M STEP 2 
120 T#=T#+F#(I) 
130 NEXT I 
140 PRINT"f1+f3+...+f";2*N-1;"=";T# 
150 PRINT"f"2*N"="F#(2*N) 
 
Programı çalıştırıp n için örneğin 20 girdiğimizde 
ekranda; 
f 1+ f 3 +…+f 39 = 102334155 
f 40 = 102334155   görünür. 
 
c) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya fibois3.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
0 CLS 
20 DIM F#(200):F#(1)=1:F#(2)=1 
30 FOR I=2 TO 183 
40 F#(I+1)=F#(I)+F#(I-1) 
50 NEXT I 
60 PRINT"Fibonacci dizisi fn olsun." 
70 PRINT"'Teorem: f1^2+f2^2+...+fn^2=fn.f(n+1) dir.' 
ispatlamak için (Enter)";:INPUT X 
80 PRINT"n<=92 olmak uzere; n degerini giriniz";:INPUT 
N 
90 IF N>92   THEN GOTO 80 
100 FOR I= 1 TO N 
110 T#=T#+F#(I)^2 
120 NEXT I 
130 PRINT"f1^2+f2^2+...+f";N;"^2=";T# 
140 PRINT"f"N".f"N+1"="F#(N)*F#(N+1) 
 
Programı çalıştırıp n için örneğin 13 girdiğimizde 
ekranda; 
f 1^2+ f 2^2 +…+f 13^2 = 87841 
f 13.f 14 = 87841   görünür. 
 
Asal Sayılar:  
Pozitif  ve 1 den büyük bir p doğal sayısının, 1 den ve 
kendisinden başka pozitif böleni yoksa p sayısına asal 
sayı  denir. 
 
Asal sayılarla ilgili ilginç bazı özellikler vardır. Konuyla 
ilgili birkaç örnek görelim. 
  
Örnek: 
Bir doğal sayının asal olup olmadığını bilgisayar 
desteğinde araştıralım. 

Çözüm1: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asalmi.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 INPUT"SAYINIZ";N 
30 I=1 
40 I=I+1:IF I>SQR(N) THEN 60 
50 IF N MOD(I)=0 THEN 70  ELSE GOTO 40 
60 PRINT N;" ASAL":END 
70 PRINT N;" ASAL DEĞĐL" 
 
Çözüm2: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asalmi1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 INPUT"Asalligi test edilecek sayi";S 
30 FOR I=2 TO SQR(S) 
40 IF S MOD(I)=0 THEN PRINT S" asal degil":END 
50 T=T+1 
60 NEXT I 
70 IF T<>0 THEN PRINT S" asal" 
 
Çözüm3: (Matlab Programı ile) 
 
Matlab’ın komut satırında, örneğin 1453 ün asal olup 
olmadığını sorgulamak için isprime(1453) yazıp (Enter) 
tuşuna basmak yeterlidir. 
 
>>isprime(1453) 
ans= 
 
1   
sonucunu görürüz. Buradan 1453 ün asal sayı olduğunu 
ancak isprime(1001) sorgusunun sonucunda  
 
ans= 
 
0  
sonucunu görürüz. Buradan 1001 in asal sayı olmadığını 
anlarız. 
 
Örnek: 
Bir n doğal sayısına kadar olan asal sayıları bilgisayar 
desteğinde araştıralım. 
 
Çözüm1: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya kacasal.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 INPUT"Kaça kadar asal sayıları istersin";N 
30 FOR I=2 TO N 
40 S=0 
50 FOR J=2 TO SQR(I) 
60 IF I MOD(J)=0 THEN S=S+1 
70 NEXT J 
80 IF S=0 THEN PRINT I;"  "; 
90 NEXT I 
 



Bilgisayar Destekli Matematik 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ – Đzmir Fen Lisesi Matematik Ö ğretmeni 22 

Not: 
Şayet m doğal sayısı ile n doğal sayısı (m<n) arasındaki 
asal sayıları buldurmak istersek, yukarıdaki Basic 
kodlarında küçük bir iki değişiklik yapmamız 
gerekir.Problemin bu haliyle çözümü için aşağıdaki 
kodları Basic ortamında giriniz.( veya kacasal1.bas 
dosyasını BASIC ortamından yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 INPUT"Hangi sayidan baslayan asal sayilari 
istersin";M 
30 INPUT"Hangi sayiya kadar olan asal sayilari 
istersin";N 
40 FOR I=M TO N 
50 S=0 
60 FOR J=2 TO SQR(I) 
70 IF I MOD(J)=0 THEN S=S+1 
80 NEXT J 
90 IF S=0 THEN PRINT I;"  "; 
100 NEXT I 
 
Çözüm2: (Matlab Programı ile) 
 
Matlab’ın komut satırında, örneğin 100 e kadar olan asal 
sayıların listesini almak istersek primes(100) yazıp 
(Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
Örnek:  
Asal sayılardan oluşan(p(n))=( p(1)=2, p(2)=3, p(3)=5, 
…,p(n), … ) dizisi sonsuz çoklukta bir dizidir. 
 
Bunun doğruluğu “olmayana ergi yöntemi ” ile çok 
kolayca ispatlanabilir. 
 
Đsterseniz ispatlayalım:  
 
Varsayalım ki asal sayılar sonlu miktarda mesela n tane 
olsun.Bu sayılar da ( p(1)=2, p(2)=3, p(3)=5, …,p(n)) 
olsun. 
 
p= p(1). p(2). p(3) …p(n) +1 sayısı asal sayıdır. Çünkü 
bu sayı kendinden önceki asal sayılara bölündüğünde 1 
kalanını vermekte başka bir deyimle p sayısı sadece 1 e 
ve kendine bölünebilen bir sayı yani asal sayıdır. 
 
O halde asal sayıların sayısı sonlu olamaz yani sonsuz 
çokluktadır. 
 
 
Şimdi sorumuza gelelim. 
 
a) n girildiğinde  n. asal sayıyı, 
 
b) n girildiğinde n i içeren üç asal  sayıyı, 
 
c)  m<n olmak üzere m. asal  sayı ile n. asal sayılar 
arasındaki asal sayıları, 
 
d)  m<n olmak üzere m ve n doğal sayıları girildiğinde m 
ile n arasındaki asal sayıları, 
 
e) m<n olmak üzere m. ve n.  (asal sayılar dahil)  
arasındaki asal sayıların toplamını, 
 

f) m<n olmak üzere m. ve n.  (asal sayılar dahil)   
karelerinin tersleri toplamını bilgisayar desteğinde 
bulalım. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT "n<="SAY" olmak uzere kacinci asal sayiyi 
istersin";:INPUT N 
110 PRINT N". asal sayi"P(N) 
 
b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi2.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT "n<="P(SAY)" olmak uzere hangi sayiya en 
yakin asal sayi olsun";:INPUT N 
110 FOR I=1 TO N 
120 IF P(I)<N THEN 130 ELSE PRINT I-1". asal 
sayi",P(I-1):PRINT I". asal sayi",P(I):PRINT I+1". asal 
sayi",P(I+1):END 
130 NEXT I 
 
c) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi3.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"m ve n (m<n) "SAY" den kucuk olmak uzere 
giriniz!" 
110 INPUT"m =";M 
120 INPUT"n =";N 
130 FOR I=M TO N 
140 PRINT I"-->"P(I) 
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150 IF I MOD(20)=0 THEN PRINT"Devam icin 
(Enter)":INPUT X 
160 NEXT I 
 
d) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi4.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT "m ve n <="P(SAY)" ve m<n sayilarini 
gir!":INPUT "ilk sayi ";M:INPUT"ikinci sayi";N 
110 FOR I=1 TO SAY 
120 IF P(I)<N AND P(I)>M THEN J=J+1:PRINT J,P(I):IF 
J MOD(20)=0 THEN PRINT"Devam icin (Enter)":INPUT 
X 
130 NEXT I 
 
e) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi5.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"m ve n (m<n) "SAY" den kucuk olmak uzere 
giriniz!" 
110 INPUT"m =";M 
120 INPUT"n =";N 
130 FOR I=M TO N 
140 TOP#=TOP#+P(I) 
150 NEXT I 
160 PRINT P(M)"+"P(M+1)"+...+"P(N)" = "TOP# 
 
f) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asaldi6.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"m ve n (m<n) "SAY" den kucuk olmak uzere 
giriniz!" 
110 INPUT"m =";M 

120 INPUT"n =";N 
130 FOR I=M TO N 
140 TOP#=TOP#+1/P(I)^2 
 
Goldbach Tahmini 

Sayılar teorisindeki en eski Matematik'te çözümsüz 
problemlerden biridir. 

3'ten büyük her çift do ğal sayının iki asal sayının 
toplamı olarak ifade edilebilece ğini  öne sürer. Faber 
and Faber adlı yayın şirketi bu tahminin doğru olduğunu 
20 Mart 2000 ve 20 Mart 2002 arasındaki 2 yıllık sürede 
kanıtlayabilecek ilk kişiye 1.000.000 Amerikan doları 
ödül  vaadetmiştir, fakat tahmin halen ispat 
edilemediğinden bu ödülü de kazanan olmamıştır. 
Belli mi olur, belki de  biz kazanırız :))) 
 
Örnek:  
a) ( a<=b )  a ve b  iki asal sayı olmak üzere, 88=a+b ,  
olacak biçimde olası (a,b) ikililerini bilgisayar desteğinde 
bulalım, 
 
b) Girilen n≥4  pozitif çift doğal sayısının ( a<=b ) a ve b 
gibi iki asal sayının toplamı olacak biçimde olası (a,b) 
ikililerini bilgisayar desteğinde bulalım, 
 
c) 4 ten büyük m ve n gibi iki çift doğal sayı arasındaki 
tüm çift sayıların  ( a<=b ) a ve b gibi iki asal sayının 
toplamı olacak biçimde olası (a,b) ikililerini bilgisayar 
desteğinde bulalım. 
 
d)  4 ten büyük m ve n gibi iki çift doğal sayı arasındaki 
tüm çift sayıların  ( a<=b ) a ve b gibi iki asal sayının 
toplamı olacak biçimde olası (a,b) ikililerinin sayısını  
bilgisayar desteğinde bulalım. 
 
e)  4 ten büyük m ve n gibi iki çift doğal sayı arasındaki 
tüm çift sayıların  ( a<=b ) a ve b gibi iki asal sayının 
toplamı olacak biçimde olası (a,b) ikililerinin sayılarını en 
küçükten en büyüğe doğru artan sırada ve sonuçta en 
az sayıda ve en çok sayıda ikiliye sahip olan sayıları 
aşağıdaki örneğe uygun biçimde bulduralım. 
 
1. sayi? 102 
2. sayi? 110 
104  5  tane  asal sayi cifti toplami 
106  6   tane  asal sayi cifti toplami 
110  6   tane  asal sayi cifti toplami 
102  8   asal sayi cifti toplami  
108  86   asal sayi cifti toplami 
 
En az asal sayi cifti toplami olan(lar):  
104  5  tane 
 
En çok asal sayi cifti toplami olan(lar):  
102 , 108   8  tane 
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Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya goldtah1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT 88; 
110 FOR I=1 TO SAY 
120 FOR J=1 TO SAY 
130 IF P(I)+P(J)=88 THEN PRINT "="P(I)"+"P(J); 
140 IF P(I)>88 AND P(J)>88 THEN END 
150 IF P(I)>44 THEN END 
160 NEXT J,I 
 
b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya goldtah2.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"3 ten buyuk  ve "2*P(SAY)" den kucuk cift 
dogal sayiyi giriniz"; 
110 INPUT N 
120 IF N<4 OR INT(N/2)<>N/2 THEN 100 
130 PRINT N; 
140 FOR I=1 TO SAY 
150 FOR J=1 TO SAY 
160 IF P(I)+P(J)=N  THEN PRINT "="P(I)"+"P(J); 
170 IF P(I)>N AND P(J)>N  THEN END 
180 IF P(I)>N/2 THEN END 
190 NEXT J,I 
 
c) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya goldtah3.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"3 ten buyuk  ve "2*P(SAY)" den kucuk iki 
tane cift dogal sayiyi giriniz" 
110 INPUT "1. sayi";M 

120 INPUT "2. sayi";N 
130 IF M<4 OR INT(M/2)<>M/2 THEN 110 
140 IF N<4 OR INT(N/2)<>N/2 THEN 120 
150 FOR K=M TO N STEP 2 
160 PRINT:PRINT K; 
170 FOR I=1 TO SAY 
180 FOR J=1 TO SAY 
190 IF P(I)+P(J)=K  THEN PRINT "="P(I)"+"P(J); 
200 IF P(I)>K AND P(J)>K  THEN 240 
210 IF P(I)>K/2 THEN 240 
220 NEXT J 
230 NEXT I 
240 PRINT:INPUT"Devam icin(Enter)!";X:NEXT K 
 
d) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya goldtah4.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(5000):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"3 ten buyuk  ve "2*P(SAY)" den kucuk iki 
tane cift dogal sayiyi giriniz" 
110 INPUT "1. sayi";M 
120 INPUT "2. sayi";N 
130 IF M<4 OR INT(M/2)<>M/2 THEN 110 
140 IF N<4 OR INT(N/2)<>N/2 THEN 120 
150 FOR K=M TO N STEP 2 
160 FOR I=1 TO SAY 
170 FOR J=1 TO SAY 
180 IF P(I)+P(J)=K  THEN L=L+1 
190 IF P(I)>K AND P(J)>K  THEN 230 
200 IF P(I)>K/2 THEN 230 
210 NEXT J 
220 NEXT I 
230 PRINT:PRINT K;L;" tane asal sayi cifti 
toplami":L=0:IF K MOD(20)=0 THEN INPUT X :CLS 
240 NEXT K 
 
d) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya goldtah5.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM 
P(3600),S(3600),AS(3600):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"3 ten buyuk  ve "2*P(SAY)" den kucuk iki 
tane cift dogal sayiyi giriniz" 
110 INPUT "1. sayi";M 
120 INPUT "2. sayi";N 
130 IF M<4 OR INT(M/2)<>M/2 THEN 110 
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140 IF N<4 OR INT(N/2)<>N/2 THEN 120 
150 FOR K=M TO N STEP 2 
160 FOR I=1 TO SAY 
170 FOR J=1 TO SAY 
180 IF P(I)+P(J)=K  THEN L=L+1 
190 IF P(I)>K AND P(J)>K  THEN 230 
200 IF P(I)>K/2 THEN 230 
210 NEXT J 
220 NEXT I 
230 S(K)=K:AS(K)=L:L=0 
240 NEXT K 
250 FOR I=M TO N STEP 2 
260 FOR J=M TO I STEP 2 
270 IF AS(I)<AS(J) THEN 
Y1=AS(I):AS(I)=AS(J):AS(J)=Y1:Y2=S(I):S(I)=S(J):S(J)=
Y2 
280 NEXT J,I 
290 FOR I=M TO N STEP 2 
300 PRINT S(I),AS(I);"  tane asal sayi cifti toplami":IF I 
MOD(40)=0 THEN PRINT"Devam icin (Enter!)":INPUT 
X:CLS 
310 NEXT I 
320 EK=AS(M):EB=AS(N) 
330 PRINT:PRINT"En az asal sayi cifti toplami 
olan(lar):" 
340 FOR I=M TO N STEP 2 
350 IF AS(I)=EK THEN PRINT S(I);"  "; 
360 NEXT I 
370 PRINT "  ";EK;" tane." 
380 PRINT:PRINT:PRINT"En cok asal sayi cifti toplami 
olan(lar):" 
390 FOR I=M TO N STEP 2 
400 IF AS(I)=EB THEN PRINT S(I);"  "; 
410 NEXT I 
420 PRINT "  ";EB;" tane." 
 
Örnek: 
Aralarında 2 fark olan asal sayı çiftlerine “ikiz asal 
çiftleri ” denir.  
Örneğin; (3,5), (5,7), (11,13), …, (41,43), … gibi. 
 
Đkiz asal sayı çiftlerinin sonlu veya sonsuz sayıda olduğu 
henüz bilinmemektedir. 
 
Bizim bulmamız gereken ise 3 ten büyük m ve n gibi iki 
doğal sayı arasındaki tüm ikiz asal çiftlerini ve kaç tane 
olduğunu bilgisayar desteğinde araştırıp sonuçları 
aşağıdaki örneğe uygun rapor etmektir. 
 
1. sayi? 10 
2. sayi? 40 
(11, 13), (17, 19), (29, 31) 
 
10 ile 40 arasında 3 tane ikiz asal sayı çifti var. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya ikizasal.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(3600):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 

40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT P(SAY)" den kucuk iki sayi giriniz!" 
110 INPUT"1. sayi";M 
120 INPUT"2. sayi";N 
130 IF M>N THEN 100 
140 IF M<2 THEN 110 
150 IF N<2 THEN 120 
160 FOR I=1 TO SAY 
170 IF P(I)>M THEN ILK=I-1:GOTO 190 
180 NEXT I 
190 FOR J=1 TO SAY 
200 IF P(J)>N THEN SON=J-1:GOTO 220 
210 NEXT J 
220 FOR I=ILK TO SON 
230 IF P(I+1)-P(I)=2 THEN 
PRINT"("P(I)","P(I+1)")";:L=L+1:IF L MOD(60)=0 THEN 
LOCATE 20,1:PRINT"Devam icin (Enter)!";:INPUT 
X:CLS 
250 NEXT I 
260 PRINT:PRINT:PRINT M"ile "N" arasında "L" tane 
ikiz asal sayi cifti var." 
 
Örnek: 
“Kendinden küçük pozitif bölenlerinin toplamı kendisine 
eşit olan sayılara mükemmel sayı  denir.” 
Bu tanıma göre örneğin 4 mükemmel sayı değil fakat 6 
mükemmel sayı, 7 den 27 ye kadar hiçbir sayı 
mükemmel sayı olmadığı halde 28 mükemmel sayıdır; 
çünkü 28 in kendisinden küçük pozitif bölenleri 1, 2, 4, 7, 
14 tür. Bunların toplamı da 1+2+4+7+14 = 28 dir. 
 
a) n doğal sayısına kadar olan mükemmel sayıları 
bilgisayar desteğinde araştıralım. 
 
 b) Daha sonra da m doğal sayısı ile n doğal sayısı 
(m<n) arasındaki mükemmel sayıları bulduralım. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya mukemmel.bas dosyasını BASIC 
ortamından yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 PRINT"Kaça  kadar Olan Mükemmel Sayilar 
Arastirilsin" 
30 INPUT"Sayiyi giriniz";N 
40 FOR I=1 TO N 
50 T=0 
60 FOR J=1 TO INT(I/2) 
70 IF I MOD(J)=0 THEN T=T+J 
80 NEXT J 
90 IF T=I THEN PRINT I 
100 NEXT I 
 
b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya mukemme1.bas dosyasını BASIC 
ortamından yükleyiniz). 
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10 CLS 
20 PRINT"Kaçtan kaça  kadar Olan Mükemmel Sayilar 
Arastirilsin" 
30 INPUT"ilk sayi";M 
40 INPUT"ikinci sayi";N 
50 FOR I=M TO N 
60 T=0 
70 FOR J=1 TO INT(I/2) 
80 IF I MOD(J)=0 THEN T=T+J 
90 NEXT J 
100 IF T=I THEN PRINT I 
110 NEXT I 
 
Örnek: 

a) T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
2011  

toplamını; 
 
b) n doğal sayısı girildiğinde  

T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
n  

toplamını; 
 
c) m ve n (m<n) doğal sayıları girildiğinde  

T =   
1
m + 

1
m+1  + 

1
m+2  + … +  

1
n  

toplamını bilgisayar desteği ile bulduralım. 
 

d) “T = 1 +  
1
2 + 

1
3  + 

1
4  + … +  

1
n  toplamında kaç tane 

terim toplamalıyız ki T nin değeri ilk olarak 7 yi geçmiş 
olsun” problemini bilgisayar desteğinde çözelim. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya hartop1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 2011 
30 T=T+1/I 
40 NEXT I 
50 PRINT"1+1/2+1/3+...+1/2011=";T 
 
b) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya hartop2.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 INPUT"Kaç tane terim toplansin";N 
30 FOR I=1 TO N 
40 T=T+1/I 
50 NEXT I 
60 PRINT"1+1/2+1/3+...+1/";N;"=";T 
 
c) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya hartop3.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program 1/m+1/(m+1)+...+1/n toplamını 
bulmaya yarar." 

30 INPUT"m=";M 
40 INPUT"n=";N 
50 FOR I=M TO N 
60 T=T+1/I 
70 NEXT I 
80 PRINT"1/";M;"+1/";M+1;"+...+1/";N;"=";T 
 
d) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya hartop4.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 50000! 
30 T=T+1/I 
40 IF T>=7 THEN PRINT I"tane terim toplami "T" 
dir.":END 
50 NEXT I 
 
Not: Buradaki 7 yerine başka sayılar yazarak (mesela 10 
gibi) denemeler yapabilirsiniz. 
 
Çözüm 2:  (Matlab Programı ile) 
 
a) Matlab komut satırında aşağıdaki ifadeleri yazalım; 
 
>>syms k 
 
>> symsum(1/k,1,2011) 
  
 
Komutların sonucunda aşağıdaki fonksiyon değeri 
görülür. 
  
ans = 
 
Psi(2012)+eulergamma 
 
Bu değerin reel sayı karşılığını görmek istersek  
(ki isteriz),  ans değişkenin reel sayı karşılığını veren 
double komutundan yararlanırız. 
   
>> double(ans) 
 
ans = 
 
    8.1839 
 
Not: Aynı işlemleri tek komutla da yaptırabiliriz. 
Bunun için aşağıdaki komutu yazmak yeterlidir. 
 
>>double(symsum(1/k,1,2011)) 
 
ans = 
 
    8.1839 
 
b) ve c) şıkları için n ve m yerine sayısal değerler 
girilerek yapılabilir. 
 
Örneğin 1/1071+1/1072+…+1/1453 toplamını buldurmak 
istersek; komut satırına aşağıdaki ifadeyi yazmalıyız. 
 
>>double(symsum(1/k,1071,2011)) 
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ans = 
 
    0.6308 
 
 
Örnek: 
w ve z karmaşık sayıları 
 w2 + z2 = 7 
 w3 + z3 = 10 denklemlerini sağlamaktadır. 
 
w+z  toplamının alabileceği en küçük ve en büyük reel 
sayı değerlerini bulalım. 
 
(1983 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm:  (Matlab Programı ile) 
w ve z değişkenlerini sembolik yapalım ve çözümleri de 
mesela sonuc değişkenine atayalım. 
 
>>syms w z;sonuc=solve(w^2+z^2-7,w^3+z^3-10) 
 
sonuc =  
 
    w: [6x1 sym] 
    z: [6x1 sym] 
 
Denklemin w köklerini yazdıralım: 
 
>> sonuc.w 
  
ans = 
  
[     2-1/2*i*2^(1/2)] 
[     2+1/2*i*2^(1/2)] 
[ -5/2-1/2*i*11^(1/2)] 
[ -5/2+1/2*i*11^(1/2)] 
[    1/2-1/2*13^(1/2)] 
[    1/2+1/2*13^(1/2)] 
 
Denklemin z köklerini yazdıralım: 
  
>> sonuc.z 
  
ans = 
  
[     2+1/2*i*2^(1/2)] 
[     2-1/2*i*2^(1/2)] 
[ -5/2+1/2*i*11^(1/2)] 
[ -5/2-1/2*i*11^(1/2)] 
[    1/2+1/2*13^(1/2)] 
[    1/2-1/2*13^(1/2)] 
  
Böylece denklemin dörder tane w ve karşılığında z 
kökleri vardır. Biz toplamlarının en büyük ve en küçük 
değerlerini araştırdığımızdan aşağıdaki deyimi yazalım. 
 
>> sonuc.w+sonuc.z 
  
ans = 
  
[  4] 
[  4] 
[ -5] 
[ -5] 

[  1] 
[  1] 
 
Sonuç olarak aranan minimum toplam –5 ve maksimum 
toplam değeri de 4 tür. 
 
Örnek:  
0<x<π aralığında iken (9x2sin2x + 4)/(x sin x) ifadesinin 
minimum değerini bulalım. 
 
(1983 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm 1: (Grafeq Çizim Programı Đle) 
Grafeq programını çalıştıralım. Aşağıdaki ifadeyi yazıp 
grafiğini çizdirelim.  
 

 
Graph-New Relation sekmesinden gelen pencerede de 
 

 
 
 
 
 
x=pi yazarak bu grafiği de aynı koordinat ekseninde 
çizdirelim. 

 
 
Sonra view Tools-Zoom-Ticks sekmesi ile Dots ve 
Crosses seçeneklerini işaretleyelim. 
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Bu durumda grafik aşağıdaki gibi görünecektir. 
Dikkat edilirse grafiğin minimum değeri 12 olarak 
görülür. 
 
 

 
 
Çözüm 2: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya ekdeger.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
 
 
10 CLS:EK=1000 
20 FOR X=.1 TO 3.14 STEP .001 
30 IF EK>(9*X^2*SIN(X)^2+4)/(X*SIN(X)) THEN 
EK=(9*X^2*SIN(X)^2+4)/(X*SIN(X)):EX=X 
40 NEXT 
45 PRINT "ifade x="EX" için en küçük "EK" değerini alır." 
 
Programın çalışması sonucunda ekranda; 
 
ifade x=.8709923 için en küçük 12 de ğerini alır. 
 
görülür. 
 
 
Örnek:  
x1 = 97, x2 = 2/x1, x3 = 3/x2, x4 = 4/x3, ... , x8 = 8/x7 olmak 
üzere  x1x2 ... x8 çarpımını bulalım. 
 
(1984 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya dizicarp.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 

 
10 CLS 
20 DIM X(8) 
30 X(1)=97 
40 FOR I=2 TO 8 
50 X(I)=I/X(I-1) 
60 NEXT I 
65 C=1 
70 FOR I=1 TO 8 
80 C=C*X(I) 
90 NEXT I 
100 PRINT C 
 
Örnek:  
m ve  n pozitif tamsayılardır.Buna göre;  
k = (m + ni)3 - 107i pozitif tam sayı olan değeri ve bunu 
sağlayan m ve n tamsayı değerlerini bulalım. 
 
(1985 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm:  (Matlab Programı ile) 
 
Matlab’ın güçlü yanlarından biri de; içinde C 
programlama diline çok benzeyen bir dil içermesidir.Bu 
dilin kullanımı, komutları ve bazı işlemlerin nasıl 
yapılabileceği hakkında basitten karmaşığa doğru örnek 
problemler ve çözümlerini incelemek ve konu hakkında 
bilgi sahibi olmak için Đzmir Fen Lisesi web sayfasından 
Matlab Ders Notlarını indirip  (veya bu klasördeki 
MATLAB.doc) dosyasının 5. sayfasındaki Matlab’da 
Programlama  bölümünü inceleyebilirsiniz. 
 
Matab’ı çalıştıralım.File-New-M-File sekmesinden yeni 
bir M-file (m dosyası=Matlab dosyası) yazalım. 

 
 
Buraya aşağıdaki kodları girerek bir m dosyası oluşturup 
bir isim vererek (mesela karsay1) kaydedelim (veya 
Matlab programı içinden bu klasördeki karsay1  adlı m 
dosyasını yükleyelim). 
 
clc; 
for m=1:1:200 
    for n=1:1:200 
        k=(m+n*i)^3-107*i; 
        if imag(k)==0 fprintf('\nm=%d   n=%d  
k=%d',m,n,real(k));end;end;end; 
 
Artık programımızı çalıştırıp sonucunu görebiliriz.Bunun 
için komut satırında m dosyasının ismini yazıp (Enter) 
tuşuna basmak yeterlidir. 
 
>>karsay1    (Enter) 
 
Bunun sonucunda ekrandaki görüntü aşağıdaki gibi 
olacaktır: 
 
m=6   n=1  k=198 
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Örnek: 
 
n bir doğal sayı olmak üzere, 100 + n2 ile 100 + (n+1)2 
nin ortak bölenlerinin en büyüğünü ve hangi n değeri için 
olduğunu bulalım. 
 
 (1985 AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm:  (Matlab Programı ile) 
 
Matlab’ta bir m-file dosyasına aşağıdaki kodları girerek 
(veya Matlab programı içinden bu klasördeki obeb  adlı 
m dosyasını yükleyelim). 
 
for n=1:1:1000 
    for m=2:1:1000 
        if mod(n^2+100,m)==0 obeb1=m; 
            if mod((n+1)^2+100,m)==0 obeb2=m; 
                if obeb1==obeb2 obeb=obeb1; 
fprintf('\nn=%d  obeb=%d',n,obeb); 
end;end; end;end;end; 
 
 
Komut satırına; 
>>obeb    (Enter) 
 
işlemini uyguladığımızda; ekrandaki görüntü aşağıdaki 
gibi olacaktır: 
 
n=200  obeb=401 
n=601  obeb=401 
 
Örnek:  
d  bir rakam, n bir doğal sayı olmak üzere; 
 0.d25d25d25 ... = n/810 eşitliğini sağlayan d rakamını 
ve n sayısını bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya devirli.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR N=1 TO 1000 
30 FOR D=0 TO 9 
40 IF (100*D+25)/999=N/810 THEN PRINT "a="A,"n="N 
50 NEXT D,N 
 
Örnek:  
k pozitif bir doğal sayı ve  36 + k, 300 + k, 596 + k  
sayıları tam kare ise k sayısını bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya tamkare.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 

20 FOR K=1 TO 1000 
30 IF INT(SQR(36+K))=SQR(36+K) AND 
INT(SQR(300+K))=SQR(300+K) AND 
INT(SQR(596+K))=SQR(596+K) THEN PRINT K 
40 NEXT K 
 
Örnek:  
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, ... biçiminde olan (yani bir sayının 
karesi veya kübü bulunmayan doğal sayılardan oluşan) 
dizinin 500. terimini bulalım. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya saydizi.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 5000 
30 KA=0:KU=0 
40 GOSUB 70 
50 IF KA=0 AND KU=0 THEN SAY=SAY+1:IF SAY=500 
THEN PRINT SAY;"=>";I;"  " 
60 NEXT I 
70 FOR J=1 TO I 
80 IF J^2=I THEN KA=1 :GOTO 100 
90 NEXT J 
100 FOR J=1 TO I 
110 IF J^3=I THEN KU=1 :GOTO 130 
120 NEXT J 
130 RETURN 
 
Not: 
a) Şayet bu dizinin terimlerini sırayla tek-tek ekrana 
yazdırmak istersek programı aşağıdaki gibi 
değiştirmeliyiz. 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 5000 
30 KA=0:KU=0 
40 GOSUB 70 
50 IF KA=0 AND KU=0 THEN SAY=SAY+1:PRINT 
SAY;"=>";I;"  " :INPUT X 
60 NEXT I 
70 FOR J=1 TO I 
80 IF J^2=I THEN KA=1 :GOTO 100 
90 NEXT J 
100 FOR J=1 TO I 
110 IF J^3=I THEN KU=1 :GOTO 130 
120 NEXT J 
130 RETURN 
 
b) Şayet bir sayı (mesela 2011) bu dizinin kaçıncı terimi 
olduğunu buldurmak istersek programı aşağıdaki gibi 
değiştirmeliyiz. 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 5000 
30 KA=0:KU=0 
40 GOSUB 70 
50 IF KA=0 AND KU=0 THEN SAY=SAY+1:IF I=2011 
THEN PRINT SAY;"=>";I:END 
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60 NEXT I 
70 FOR J=1 TO I 
80 IF J^2=I THEN KA=1 :GOTO 100 
90 NEXT J 
100 FOR J=1 TO I 
110 IF J^3=I THEN KU=1 :GOTO 130 
120 NEXT J 
130 RETURN 
 
Örnek:  
a, b, x, y reel sayılardır. 
ax + by = 3, ax2 + by2 = 7, ax3 + by3 = 16, ax4 + by4 = 42 
eşitlikleri var olduğuna göre ax5 + by5 kaçtır? 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: ( Matlab programı ile) 
Matlab’ın komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazdığımızda (veya File-New-m-file sekmesinden gelen 
pencerede bu komutları yazarak oluşturacağımız m 
dosyasına bir isim vererek mesela dortbildenk bu dosya 
adını komut satırına yazıp enter tuşuna bastığımızda) 
problemin cevabı olan 20 sayısını görürüz. 
 
syms a b x y; 
sonuc=solve(a*x+b*y-3,a*x^2+b*y^2-7,a*x^3+b*y^3-
16,a*x^4+b*y^4-42) 
double(sonuc.a.*sonuc.x.^5+sonuc.b.*sonuc.y.^5) 
 
Örnek:  
4000 ile 7000 arasında rakamlarının tümü birbirinden 
farklı kaç tane çift sayı vardır? 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
 GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya rakfarcs.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR A=4 TO 6 
30 FOR B=0 TO 9 
40 FOR C=0 TO 9 
50 FOR D=0 TO 8 STEP 2 
60 IF A<>B AND A<>C AND A<>D AND B<>C AND 
B<>D AND C<>D THEN SAY=SAY+1:PRINT 
SAY"=>"1000*A+100*B+10*C+D 
70 NEXT D,C,B,A 
80 PRINT SAY 
 
Örnek:  
0 < a < b < c < d < 500, a + d = b + c ve  bc - ad = 93 
olmak üzere kaç tane (a,b,c,d) sıralı dörtlüsü vardır? 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya rakfarcs.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz 
 

10 CLS 
20 FOR A=4 TO 6 
30 FOR B=0 TO 9 
40 FOR C=0 TO 9 
50 FOR D=0 TO 8 STEP 2 
60 IF A<>B AND A<>C AND A<>D AND B<>C AND 
B<>D AND C<>D THEN SAY=SAY+1:PRINT 
SAY"=>"1000*A+100*B+10*C+D 
70 NEXT D,C,B,A 
80 PRINT SAY 
 
Örnek:  
Tüm x reel sayıları için; f(19) = 94 olmak üzere, 
 f(x) + f(x-1) = x2 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre; 
f(94) sayısının 1000 ile bölümünden kalanını bulunuz. 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya indfonk.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM F(94) 
30 F(19)=94 
40 FOR I=20 TO 94 
50 F(I)=I^2-F(I-1) 
60 NEXT I 
70 PRINT F(94) MOD(1000) 
 
Not: 
Şayet fonksiyonun f(20) den f(94) e kadar değerlerini 
tek-tek görmek istersek programı aşağıdaki gibi (veya 
indfon1.bas dosyasını BASIC ortamından yükleyebiliriz) 
değiştirmeliyiz. 
 
10 CLS 
20 DIM F(94) 
30 F(19)=94 
40 FOR I=20 TO 94 
50 F(I)=I^2-F(I-1):PRINT "f("I") = "F(I):INPUT X 
60 NEXT I 
70 PRINT F(94) MOD(1000) 
 
Örnek:  
1 den n e kadar doğal  sayıların 2 tabanında 
logaritmalarının tam değerler toplamı 1994 olan n doğal 
sayısını bulalım.  
(Yani; [log21] + [log22] + [log23] + ... + [log2n] = 1994 
denkleminin kökü kaçtır?) 
 
(AIME Matematik Olimpiyatı Sorusu) 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya logtam.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 10000 
30 T=T+INT(LOG(I)/LOG(2)) 
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40 IF T=1994 THEN PRINT "n=";I:END 
50 NEXT I 
 
Not: 
Şayet her adımda toplamın kaç olduğunu teker-teker 
görmek istersek programı aşağıdaki gibi (veya 
logtam1.bas dosyasını BASIC ortamından yükleyebiliriz) 
değiştirmeliyiz. 
 
10 CLS 
20 FOR I=1 TO 10000 
30 T=T+INT(LOG(I)/LOG(2)):PRINT I"=>"T:INPUT X 
40 IF T=1994 THEN PRINT "n=";I:END 
50 NEXT I 
 
 
Örnek: 
n (n<32749) doğal sayısının asal çarpanlarına bilgisayar 
desteğinde ayıralım. 
 
Çözüm 1: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya asalca.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM P(3600):P(1)=2:P(2)=3:SAY=2 
30 FOR S=3 TO 32767 
40 FOR I=2 TO SQR(S) 
50 IF S MOD(I)=0 THEN 90 
60 T=T+1 
70 NEXT I 
80 IF T<>0 THEN SAY=SAY+1:P(SAY)=S:T=0 
90 NEXT S 
100 PRINT"n<"P(SAY)" olacak biçimde asal 
carpanlarina ayrilacak sayiniz";:INPUT N 
110 PRINT"Lutfen bekleyin, islemler devam ediyor" 
120 FOR I=1 TO SAY 
130 FOR J=1 TO  SAY 
140 IF N MOD(P(I))=0 THEN 
SA=SA+1:CA(SA)=P(I):GOTO 160 
150 NEXT J 
160 NEXT I 
170 FOR I=1 TO 10 
180 SA=0 
190 FOR J=1 TO 10 
200 IF CA(I)=0 THEN 240 
210 IF CA(I)^J>N THEN 240 
220 IF N MOD(CA(I)^J)=0 THEN SA=SA+1:US(I)=SA 
230 NEXT J 
240 NEXT I 
250 PRINT N"="; 
260 FOR I=1 TO 10 
270 IF CA(I)=0 THEN 300 
280 PRINT CA(I)"^"US(I); 
290 NEXT I 
300 END 
 
 
Çözüm 2: ( Matlab programı ile) 
Matlab’ın komut satırında factor fonksiyonu yardımıyla 
sonucu buldurabiliriz. Örneğin 23100 sayısını asal 
çarpanlarına ayırmak için; 

>>factor(23100) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
ekranda;  
2     2     3     5     5     7    11  
 
görünür. 
 
Örnek: 
a,b,c tam sayıları –1000 ile 1000 arasında değişen 
tamsayılardır. 

a 
3
 +2b

3
 =4c

3
  denklemini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 

bulunuz. 
  
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya abcuclu.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR A=-1000 TO 1000 
30 FOR B=-1000 TO 1000 
40 FOR C=-1000 TO 1000 
50 IF A^3+2*B^3=4*C^3 THEN PRINT "("A","B","C")"; 
60 NEXT C,B,A 
 
Örnek:  

n (n ≤100) bir doğal sayı olmak üzere; a=n
2
 +n+41 

sayısının asal olup olmadığını test eden ve sonucun asal 
olup olmadığını yazan listeyi bilgisayar desteğinde 
bulunuz. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya assadi.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR N=0   TO 100 
30 A=N^2+N+41 
40 GOSUB 90 
50  IF T<>0 THEN PRINT "n="N" icin a="A" asal":GOTO 
70 
60 PRINT "n="N" icin a="A" asal degil" 
70 IF N MOD(20)=0 THEN PRINT"Devam icin 
(Enter)";:INPUT X:CLS 
80 NEXT N 
90 T=0 
100 FOR S=2 TO SQR(A) 
110 IF A MOD(S)=0 THEN T=0:GOTO 140 
120 T=T+1 
130 NEXT S 
140 RETURN 
 
Örnek: 
m ve n 1 den 1981 e kadar değer alabilen tamsayılardır. 

(n
2
 –mn-m

2
  ) 

2
 = 1 şartı sağlanması durumunda m

2
 +n

2
  

nin maksimum değerini bulunuz. 
 
IMO 81 (Uluslar arası Matematik Olimpiyatı – 1981) 
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Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya imo81-1.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 FOR M=1 TO 1981 
30 FOR N=1 TO 1981 
40 IF (N^2-M*N-M^2)=1 THEN PRINT M,N,:IF 
EB<(M^2+N^2) THEN EB=M^2+N^2:PRINT EB 
50 NEXT N,M 
 
Örnek: 

Her n∈N için 
n
5
 
5  + 

n
4
 

2  + 
n
3
 

3   - 
n
30 sayısının daima bir 

doğal sayı olduğunu; 
 
a) Bilgisayar desteğinde gösteriniz 
 
b) Matematiksel olarak ispatlayınız. 
  
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
a) GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya oneris.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 N=0 
30 PRINT USING"#######################"; 
N,N^5/5+N^4/2+N^3/3-N/30; 
40 INPUT X:N=N+1:GOTO 30 
 

b) 
n
5
 

5  + 
n
4
 
2  + 

n
3
 
3   - 

n
30 = 

6n
5
  + 15n

4
  + 10 n

3
  - n

30   

= 
n(6n

4
  + 15n

3
  + 10n

2
  - 1)

30  = 
n(n+1)(2n+1)(3n

2
 +3n-1)

30   

Burada payın hem 5 e hem de 6 ya bölünebildiğini 
gösterebilirsek ispatı tamamlamış oluruz. 
 

a=n(n+1)(2n+1)(3n
2
 +3n-1) olsun. 

n≡0 ⇒ a≡0 (mod 5) 
 

n≡1 ⇒3n
2
 +3n-1 ≡0 (mod 5)⇒ a≡0 (mod5) 

 
n≡2 ⇒2n+1 ≡0 (mod 5)⇒ a≡0 (mod5) 
 

n≡3 ⇒3n
2
 +3n-1  ≡0 (mod 5)⇒ a≡0 (mod5) 

 
n≡4 ⇒n+1 ≡0 (mod 5)⇒ a≡0 (mod5) 
 
O hâlde a her durumda 5  bölünür. 
 
n≡0 ⇒ a≡0 (mod 6) 
 
n≡1 ⇒(n+1)(2n+1) ≡0 (mod 6)⇒ a≡0 (mod 6) 

 
n≡2 ⇒n(n+1) ≡0 (mod 6)⇒ a≡0 (mod 6) 
 
n≡3 ⇒n(n+1) ≡0 (mod 6)⇒ a≡0 (mod 6) 
 
n≡4 ⇒n(2n+1) ≡0 (mod 6)⇒ a≡0 (mod 6) 
 
n≡5 ⇒ (n+1) ≡0 (mod 6)⇒ a≡0 (mod 6) 
 
 
O hâlde a her durumda  6  ya da bölünür. 
 

Hem 5 e hem de 6 ya bölünen n(n+1)(2n+1)(3n
2
 +3n-1) 

sayısı 30 a da bölünür.Böylece ispat tamamlanmış olur. 
 
Örnek: 
a-b

1+ab + 
b-c

1+bc + 
c-a

1+ca = 
(a-b)(b-c)(c-a)

(1+ab)(1+bc)(1+ca)  

olduğunu gösteriniz. 
 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 
 
Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazalım; 
 
Önce verilen eşitliğin sol tarafını sym  komutuyla 
sembolik biçime getirip y gibi bir değişkene atayalım: 
 
>> y=sym('(a-b)/(1+a*b)+(b-c)/(1+b*c)+(c-a)/(1+c*a)') 
 
Sonra da y yi en basit biçime getirmek için factor  
komutuyla çarpanlarına ayıralım: 
 
>>factor(y) 
 
Böylece aşağıdaki sonucu görürüz: 
 
ans = 
  
-(b-c)*(-c+a)*(a-b)/(1+b*c)/(1+c*a)/(1+a*b) 
 
 
Not: 
Sonucun daha düzenli ve estetik görünmesi için pretty  
komutunu kullanabiliriz: 
 
>> pretty(factor(y)) 
  
                            (b - c) (-c + a) (a - b) 
                        - ----------------------------- 
                          (1 + b c) (1 + c a) (1 + a b) 
 
Örnek: 

(x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a) = 
9
16 a

4
  denkleminin 

çözümlerini bulunuz. 
 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 
 
Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazalım; 
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>> solve('(x+a)*(x+2*a)*(x+3*a)*(x+4*a)-9*a^4/16') 

Böylece aşağıdaki sonucu görürüz: 

ans = 

 [ 1/2*(-5+10^(1/2))*a] 

[ 1/2*(-5-10^(1/2))*a] 

[              -5/2*a] 

[              -5/2*a] 

Not: 
Sonucun daha düzenli ve estetik görünmesi için pretty  
komutunu kullanabiliriz: 

>> pretty(solve('(x+a)*(x+2*a)*(x+3*a)*(x+4*a)-
9*a^4/16')) 

  

                             [                 1/2   ] 

                             [1/2 (-5 + 10   ) a] 

                             [                         ] 

                             [               1/2    ] 

                             [1/2 (-5 - 10   ) a] 

                             [                       ] 

                             [     - 5/2 a       ] 

                             [                     ] 

                             [     - 5/2 a      ] 

 

Örnek: 

a
2
 b

2
 (a-b)+b

2
 c

2
 (b-c)+ c

2
 a

2
  (c-a) ifadesini çarpanlarına 

ayırınız. 
 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 
 
Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazalım; 
 
Önce verilen eşitliğin sol tarafını sym  komutuyla 
sembolik biçime getirip y gibi bir değişkene atayalım: 

y=sym('a^2*b^2*(a-b)+b^2*c^2*(b-c)+c^2*a^2*(c-a)'); 
 
 

Sonra da y yi en basit biçime getirmek için factor  
komutuyla çarpanlarına ayıralım: 

factor(y)  

ans =  

(b-c)*(a-c)*(a-b)*(a*b+a*c+c*b) 

Not: 
Sonucun daha düzenli ve estetik görünmesi için pretty  
komutunu kullanabiliriz: 
 
>> pretty(factor(y)) 
 
 
                   (b - c) (a - c) (a - b) (a b + a c + c b) 
 
  
Örnek: 

x
2
 +y

2
 –z(x+y) = 2 

y
2
 +z

2
 –x(y+z) = 4 

z
2
 +x

2
 –y(z+x) = 8 

denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 
 
Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazalım; 
 
1. Yol: 
Önce değişkenleri syms  komutuyla sembolik değişken 
yapalım: 
 
>>syms x y z 
 
Sonra da denklem sistemini sonuc gibi bir değişkene 
atayalım: 
 
>>sonuc=solve(x^2+y^2-z*(x+y)-2,y^2+z^2-x*(y+z)-
4,z^2+x^2-y*(z+x)-8) 
 
Ekranda x, y ve z değişkenlerinin birer sembolik 
değişken olduğunu belirten aşağıdaki bilgi mesajı gelir. 
 
sonuc =  
 
    x: [2x1 sym] 
    y: [2x1 sym] 
    z: [2x1 sym] 
 
Esas bizim için önemli olan x, y ve z nin değerleridir. 
Bunları öğrenmek için sırayla aşağıdaki komutları 
yazalım: 
 
>>sonuc.x 
  
ans = 
  
[ -1] 



Bilgisayar Destekli Matematik 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ – Đzmir Fen Lisesi Matematik Ö ğretmeni 34 

[  1] 
 
>>sonuc.y 
  
ans = 
  
[  1] 
[ -1] 
  
>> sonuc.z 
  
ans = 
  
[ -2] 
[  2] 
 

Böylece denklem sisteminin çözüm kümesinin; 
 
{(-1, 1, -2), (1, -1, 2)} olduğu anlaşılır. 

2. Yol: 
Denklem sistemini, bir komutla hem sembolik hale 
getirip hem de sonuc gibi bir değişkene atayabiliriz. 
Bunu aşağıdaki komutla yapabiliriz: 
 
sonuc=solve('x^2+y^2-z*(x+y)-2,y^2+z^2-x*(y+z)-
4,z^2+x^2-y*(z+x)-8') 

Sonra da x y ve z bilinmeyenlerinin değerlerini sırayla 
ekrana yazdırabiliriz: 

>>sonuc.x 
  
ans = 
  
[ -1] 
[  1] 
 
>>sonuc.y 
  
ans = 
  
[  1] 
[ -1] 
  
>> sonuc.z 
  
ans = 
  
[ -2] 
[  2] 

Böylece denklem sisteminin çözüm kümesinin; 
 
{(-1, 1, -2), (1, -1, 2)} olduğu anlaşılır. 

3. Yol: 
Sembolik biçimdeki denklem sisteminin çözümlerini 1x3 
mertebesindeki [x,y,z] matrisine atayıp x, y, z 
bilinmeyenlerinin değerlerini tek adımda yazdırabiliriz:  

>>[x,y,z]=solve('x^2+y^2-z*(x+y)-2,y^2+z^2-x*(y+z)-
4,z^2+x^2-y*(z+x)-8') 
 
x = 
  
[ -1] 
[  1] 
   
y = 
  
[  1] 
[ -1] 
  
z = 
  
[ -2] 
[  2] 
 
Böylece denklem sisteminin çözüm kümesinin; 
{(-1, 1, -2), (1, -1, 2)} olduğu anlaşılır. 
 
Örnek: 
x+y+z=a 
1
x + 

1
y + 

1
z = 

1
a 

xy + yz + zx + c
2
  = 0 

denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 

Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeleri 
yazalım; 
 
[x,y,z]=solve('x+y+z-a,1/x+1/y+1/z-1/a,x*y+y*z+z*x+c^2') 
 
x = 
[ -c] 

[  c] 

[ -c] 

[  c] 

[  a] 

[  a] 
 
y = 
[  c] 

[ -c] 

[  a] 

[  a] 

[ -c] 

[  c] 
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 z = 
[  a] 

[  a] 

[  c] 

[ -c] 

[  c] 

[ -c] 

Böylece denklem sisteminin çözüm kümesinin; 
{(-c, c, a), (c, -c, a), (-c, a, c), (c, a, -c), (a, -c, c), (a, c, -c)}  
olduğu anlaşılır. 
 
Örnek: 

a
4
  

(x-b) (x-c)
(a-b) (a-c) + b

4
  

(x-c) (x-a)
(b-c) (b-a) + c

4
  

(x-a) (x-b)
(c-a) (c-b) = x

4
  

 
denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesini 
bulunuz. 
 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 

Matlab programının komut satırında aşağıdaki ifadeyi 
yazalım; 
 
>> [x]=solve('a^4*((x-b)*(x-c))/((a-b)*(a-c))+b^4*((x-c)*(x-
a))/((b-c)*(b-a))+c^4*((x-a)*(x-b))/((c-a)*(c-b))-x^4') 
 
Ekranda aşağıdaki görüntü belirir; 

x = 
[      b] 

[      c] 

[      a] 

[ -c-b-a] 
 
Böylece denklem sisteminin çözüm kümesinin; 
 
{a, b, c, -a-b-c} olduğu görülür. 

Örnek:  
(a-b+c)(a-c+b)

(a-b)(a-c)  + 
(b-c+a)(b-a+c)

(b-c)(b-a)  + 
(c-a+b)(c-b+a)

(c-a)(c-b)   

 
ifadesini sadeleştiriniz. 

Çözüm: (Matlab  Programı ile) 

Önce ifadeyi sembolik hale getirip bir değişkene (mesela 
x değişkenine ) atayalım. Bunun için Matlab programının 
komut satırında aşağıdaki ifadeyi yazalım; 

 

>> x=sym('((a-b+c)*(a-c+b))/((a-b)*(a-c))+((b-c+a)*(b-
a+c))/((b-c)*(b-a))+((c-a+b)*(c-b+a))/((c-a)*(c-b))') 

Sonra da bu ifadeyi factor komutuyla çarpanlarına 
ayırarak en sade biçime getirelim; 

>> factor(x) 
 
ans = 
 
4 
 
Böylece ifadenin sonucu 4 e eşit olduğunu görürüz. 
 
Not:  Buradaki işlemleri tek komutla aşağıdaki gibi de 
yapabiliriz: 

>>factor(sym('((a-b+c)*(a-c+b))/((a-b)*(a-c))+((b-c+a)*(b-
a+c))/((b-c)*(b-a))+((c-a+b)*(c-b+a))/((c-a)*(c-b))')) 
 
ans = 
 
4 
 
Örnek:  
x+y+z      =  2 

x
2
 +y

2
 +z

2
  = 3 

x
3
 +y

3
 +z

3
  = 11  

olduğuna göre x
4
 +y

4
 +z

4
  ifadesinin değerini bulunuz. 

 
Çözüm: (Matlab  Programı ile) 
 
Matlab’ın komut satırında denklem sisteminin sembolik 
çözümlerini 1x3 lük bir matrise (örneğin [x,y,z] ) 
atayalım: 
 
[x,y,z]=solve('x+y+z-2,x^2+y^2+z^2-3,x^3+y^3+z^3-11') 
 
Sonra da bu sembolik değişkenlerdeki değerlerin 4. 
kuvvetler toplamını double  komutuyla reel sayıya 
çevirelim: 
 
>> double(x.^4+y.^4+z.^4) 
 
ans = 
 
  24.5000 - 0.0000i 
  24.5000 + 0.0000i 
  24.5000 - 0.0000i 
  24.5000 - 0.0000i 
  24.5000 + 0.0000i 
  24.5000 + 0.0000i 
 
Buradan sonucun 24.5 olduğu görülür. 
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Örnek:  
Bir an dizisi; a1 = 211, a2 = 375, a3 = 420, a4 = 523 

ve n≥5 için an = an-1 - an-2 + an-3 - an-4   

 

biçiminde tanımlanıyor. 
 
Buna göre a531 + a753 + a975  toplamını bulunuz. 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya inddizi.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DIM A(1000):A(1)=211:A(2)=375:A(3)=420:A(4)=523 
30 FOR N=5 TO 975 
40 A(N)=A(N-1)-A(N-2)+A(N-3)-A(N-4) 
50 NEXT N 
60 PRINT"a531+a753+a975 = ";A(531)+A(753)+A(975) 
 
Programın çalışması sonucu ekranda; 
 
a531+a753+a975 = 898 görülür. 
 
Örnek:  

0 ≤ x ≤1 olmak üzere f(x)=x(1-x
4
 ) fonksiyonunun 

alabileceği en büyük değeri ve bu değeri hangi x için 
aldığını bulunuz (fonksiyonun türevi kullanılmayacaktır). 
 
Çözüm: (GWBASIC Programlama Dili ile) 
 
GWBASIC programını çalıştırarak aşağıdaki kodları 
yazınız (veya enbudeg.bas dosyasını BASIC ortamından 
yükleyiniz). 
 
10 CLS 
20 DEF FN F(X)=X*(1-X^4):EBY=0:EBX=0 
30 FOR X=0 TO 1 STEP .0001 
40 IF FN F(X)>EBY THEN EBY=FN F(X):EBX=X 
50 NEXT X 
60 PRINT"En büyük degerin apsisi x=";EBX,"en büyük 
deger = ";EBY 
 
Programın çalışması sonucu ekranda; 
 
En büyük degerin apsisi x= .6686986         en büyük 
deger = .5349923 görülür. 
 
LĐMĐT PROBLEMLER ĐNĐN BĐLGĐSAYAR DESTEĞĐNDE 
ÇÖZÜMÜ: 
 
Limit problemlerinin çözümü için ideal bilgisayar 
programlarından birisi Matlab’dır. Matlab’da limit 
problemlerinin çözümü için aşağıdaki açıklamaları 
dikkate almalıyız. Limit ile ilgili daha geniş bilgiye sahip 
olmak için komut satırında; 
 
>>help limit  
 
yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir.   

limit Komutu: 
  Sembolik nesnelerden oluşan ifadenin limitini bulmaya 
yarar. 
 
lim
x→a f(x)  matematiksel ifadenin Matlab karşılığı; 

 
limit(f,x,a) biçimindedir. 
 
Şayet limit soldan veya sağdan olursa, Matematiksel  ve 
Matlab karşılıkları aşağıdaki gibi bulunur. 
 
lim

x→→→→a
-
  
  f(x)  için  limit(f,x,a,'left') 

 
lim

x→→→→a
+
  

  f(x)  için  limit(f,x,a,'right') 

Not:  
1) Şayet a değeri belirtilmezse 0 için limit bulunur. 
2) ∞ için limit bulunacaksa a yerine inf  ifadesi yazılır. 
3) -∞ için limit bulunacaksa a yerine -inf  ifadesi yazılır. 
 
Örnek: 

a) 
lim
x→1  

3x
2
  -  3

x - 1  

 

b) 
lim
x→0  

2-2cosx
x.sinx  

 

c) 
lim
n→∞  

7n²-13n+777
19-3n-n²  

 

d) 
lim
n→∞  n²+10n-2005 - n²-8n+2006 

 

e)  
lim
n→∞  

7
2n+1
  - 49.7

n+3
 

49
n-1
  + 77

 

f) 
lim
n→∞  (  

5n+8
5n+7  )

10n+9
  

g) 
lim
x→ -∞  

x- x²+x+1
2x- 4x²+x

 

h) 
lim

x→ 0
-
 
  

9x
x 

i)  
lim
x→1 ( tan 

πx
4  )

1/x-1
  

 

j) 
lim
h→0 

sin
3
 (x+h) - sin

3
 (x)

h   
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Çözüm: 
a)syms x; 
limit((3*x^2-3)/(x-1),x,1)  
   
işleminin sonucunda limit 6 olarak bulunur. 
 
b) syms x;limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x)),x,0)  veya  
limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x))) 
 
işleminin sonucunda limit 1 olarak bulunur. 
 
c) syms n;limit((7*n^2-13*n+777)/(19-3*n-n^2),n,inf) 
 
işleminin sonucunda limit -7 olarak bulunur. 
 
d) syms n; 
limit((n^2+10*n-2005)^(1/2)-(n^2-8*n+2006)^(1/2),n,inf) 
 
işleminin sonucunda limit 9 olarak bulunur. 
 
e) syms n; 
limit((7^(2*n+1)-49*7^(n+3))/(49^(n-1)+77),n,inf)  
 
işleminin sonucunda limit 343 olarak bulunur. 
 
f) syms n; 
limit(((5*n+8)/(5*n+7))^(10*n+9),n,inf) 
 
işleminin sonucunda limit exp(2) (yani  e² ) olarak bulunur. 
 
g) syms x; 
limit((x-(x^2+x+1)^(1/2))/(2*x-(4*x^2+x)^(1/2)),x,-inf) 
 
işleminin sonucunda limit 1/2 olarak bulunur. 
 
h) syms x;limit((9*x)/(abs(x)),x,0,'left') 
 
işleminin sonucunda limit -9 olarak bulunur. 
 
i) syms x;limit((tan(pi*x/4))^(1/(x-1)),x,1) 
  

işleminin sonucunda limit exp(1/2*pi) (yani e
π/2
  ) olarak 

bulunur. 
 
j) syms x h;limit(((sin(x+h))^3-(sin(x))^3)/h,h,0) 
 
işleminin sonucunda 3*sin(x)^2*cos(x) (yani 3sin² x cos x ) 
olarak bulunur. (Bu da y=sin3 x fonksiyonunun türevidir.) 
 
DĐZĐ ve SERĐ PROBLEMLER ĐNĐN BĐLGĐSAYAR 
DESTEĞĐNDE ÇÖZÜMÜ: 
 
Diziler ve Seriler ile ilgili  problemlerin çözümü için ideal 
bilgisayar programlarından birisi de Matlab’dır. Matlab’da 
diziler ve seriler ile ilgili problemlerin çözümü için 
aşağıdaki açıklamaları dikkate almalıyız. Konuyla ilgili 
daha geniş bilgiye sahip olmak için komut satırında; 
 
>>help symsum  
 
yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
 

symsum komutu: 
  Toplam sembolü uygulamalarında veya seri toplamını 
bulmaya yarayan komuttur. 
 

∑
k=a

b
f(k) toplamını bulmaya yarayan Matlab komutu; 

 
symsum(f(k),a,b)  biçiminde kullanılır. 
 
Örnek: 
a) 1+2+3+...+n toplamının formülünü  bulduran komutu 
yazalım. 
 
b) 1²+2²+3²+...+n² toplamının formülünü  bulduran 
komutu yazalım. 
 
c) 4.5.6+5.6.7+6.7.8+...+22.23.24 toplamının sonucunu 
bulduran komutu yazalım. 
 

d) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...+(2/3)

99
  toplamını bulalım. 

 

e) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 

f) 
1
1² + 

1
2² + 

1
3² + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 
g) f) şıkkından faydalanarak π sayısını bulunuz. 
 
Çözüm: 
a) syms k n;symsum(k,1,n) 
komutu sonucunda; 1/2*(n+1)^2-1/2*n-1/2 ifadesi 
bulunur. 
  Şayet sonucu daha basit bulmak istersek; 
syms k n;simplify(symsum(k,1,n))  bunun sonucunda 
1/2*n^2+1/2*n ifadesi bulunur. 
syms k n;pretty(simple(symsum(k,1,n)))  komutunu 
uygularsak  ekranda     1/2 n (n + 1)  sonucu görülür. 
 
b) syms k n;pretty(simple(symsum(k^2,1,n))) 
 
c) syms k n;symsum(k*(k+1)*(k+2),4,22) 
d) syms k;symsum((2/3)^k,3,99)  komutu sonucu 
ekranda 
152704450587262615335745290072695420044661986
328/17179250691067044367882037658854042423403
5840667 
 sembolik ifadesi görülür.Bu değerin sayısal değerini 
bulmak için double(ans) kullanılırsa 0.8889 gerçek 
değeri bulunur.Aynı şeyi;  
syms k;double(symsum((2/3)^k,3,99)) 
biçiminde de bulabiliriz. 
e)  
syms k;symsum((2/3)^k,3,inf) komutu sonucu 8/9 
sonucu bulunur. 
 
f) syms n;symsum(1/n^2,1,inf)  komutu sonucu 
1/6*pi^2  sonucu bulunur.  
 
g)syms n;(6*double(symsum(1/n^2,1,inf)))^(1/2)  
komutu sonucu  



Bilgisayar Destekli Matematik 

                                                                                                  Hasan KORKMAZ – Đzmir Fen Lisesi Matematik Ö ğretmeni 38 

ans = 
 
    3.1416  
 
sonucu (yani pi sayısı) bulunur. 
 
TÜREV PROBLEMLER ĐNĐN BĐLGĐSAYAR 
DESTEĞĐNDE ÇÖZÜMÜ: 
 
Çeşitli fonksiyonların (normal , kapalı, parametrik … gibi)  
türevlerini bulmaya yarayan bilgisayar programlarından 
birisi de Matlab’dır. Matlab’da türev ile ilgili problemlerin 
çözümü için aşağıdaki açıklamaları dikkate almalıyız.  
 
Konuyla ilgili daha geniş bilgiye sahip olmak için komut 
satırında; 
 
>>help diff  
 
yazıp (Enter) tuşuna basmak yeterlidir. 
 
diff komutu: 
  
  Tanımlı sembolik ifadenin türevini bulmaya yarar. 
Örneğin y=f(x) gibi  x değişkenine bağlı bir fonksiyonun 
türevini bulmak için; önce x değişkeni syms komutu 
yardımıyla sembolik değişken yapılır sonra da; 
diff(y)  komutuyla türevi (yani 1. mertebeden türevi) 
bulunur. Şayet daha yüksek mertebeden mesela 3. 
mertebeden türevini bulmak için; 
diff(y,3 ) yazmalıyız. 
 
Örnek: 

y=x
5
   fonksiyonunun; 

a) Türevini 
 
b) 2. mertebeden türevini, 
c) 5. mertebeden türevini, 
d) 6. mertebeden türevini bulalım. 
 
Çözüm: 
Önce x değişkenini sembolik değişken yapalım: 
>>syms x 
 
Fonksiyonu y sembolik değişkenine atayalım: 
>>y=sym(‘x^5’) 
 
Sonra da sırayla türevleri alalım: 
 
a) diff(y) (veya diff(y,1)) 
 
Komutun uygulanmasıyla ekranda 5*x^4 görülür. 
Sonucun düzenli ve daha anlaşılır görünmesi için 
komutu pretty ile beraber kullanmalız. Yani; 
 
pretty(diff(y)) komutunun uygulanmasıyla ekranda 
  
                                        4 
                                     5 x        görülür. 
 
Not:  
Bu işlemleri tek komut yardımıyla; 
pretty(diff(‘x^5’))   ile yaptırabiliriz. 

 
b) pretty(diff(‘x^5’,2))   komutunu uyguladığımızda 
ekranda; 
 
                                           3 
                                     20 x            görülür. 
 
c) pretty(diff(‘x^5’,5))   komutunu uyguladığımızda 
ekranda; 
 
                                            

120 görülür. 
 
 
d) pretty(diff(‘x^5’,6))   komutunu uyguladığımızda 
ekranda; 
 
                                            

0          görülür. 
 
 
Örnek: 

a) y = x
3
  + 6x

2
  - 13x +19 fonksiyonunun türevini bulalım. 

b) y = 
x²-3x+7
x²+5x-1  fonksiyonunun türevini bulalım. 

c) y=sin²x.cosx fonksiyonunun türevini bulalım. 
d) z=x²y+3xy-y² fonksiyonunun  
i) x e göre türevini 
ii) y ye göre türevini 
iii) y'=dy/dx türevini bulalım. 
 
 
Çözüm: 
a) syms x; y=sym('x^3+6*x^2-13*x+19');diff(y) 
veya kısaca; diff('x^3+6*x^2-13*x+19')  
 
b) diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)') komutu uygulandığında 
ekranda;  
 
(2*x-3)/(x^2+5*x-1)-(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)^2*(2*x+5) 
 
ifadesi görülür. 
 
Bunu daha anlaşılır biçimde görüntülemek için;  
 
pretty(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)')) 
komutunu uygulamalıyız. 
 
Bu durumda ekranda; 
                                         2 
                      2 x - 3      (x  - 3 x + 7) (2 x + 5) 
                    ------------ - ------------------------ 
                      2                       2              2 
                    x  + 5 x - 1       (x  + 5 x - 1) 
 
Bu sonucu daha sade halde görüntülemek için ise; 
 
pretty(simplify(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)')))   
komutunu uygulamalıyız. 
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Bu durumda ekranda; 
                                    2 
                                  x  - 2 x - 4 
                               8 --------------- 
                                    2              2 
                                 (x  + 5 x - 1) 
ifadesi görülür. 
 
c) pretty(diff('sin(x)^2*x*cos(x)'))  komutu sonucu 
ekranda; 
                        
 
                                         2           2                      3 
                2 sin(x) x cos(x)  + sin(x)  cos(x) - sin(x)  x 
görülür. 
 
d) syms x y;z='x^2*y-3*x*y-y^2'; 
i) tx=diff(z,x)     komutu sonucu ekranda; 
 
tx = 
  
2*x*y-3*y     görülür. 
 
ii) ty=diff(z,y)   komutu sonucu ekranda; 
 
ty = 
  
x^2-3*x-2*y    görülür. 
 
iii) -tx/ty  komutu sonucu ekranda; 
 
ans = 
  
(-2*x*y+3*y)/(x^2-3*x-2*y)    görülür. 
 
Not:  Sonucun daha düzenli görünmesini istersek 
ifadenin önüne pretty komutunu getirmeliyiz. Yani  
 
pretty(-tx/ty) komutu sonucu ekranda; 
 
                                 -2 x y + 3 y 
                                --------------        görülür. 
                                 2 
                                x  - 3 x - 2 y 
 
Örnek: 

y=x.arctan x + sin
2
 (4x

3
 ) fonksiyonunun türevini bulalım. 

 
Çözüm: 
 
pretty(diff(‘x*atan(x)+(sin(4*x^3))^2’)) 

Komutunun uygulanması sonucu ekranda; 
 

                 x                         3             3   2 
atan(x) + -------- + 24 sin(4 x ) cos(4 x ) x 
                 2 
               x  + 1  
görülür. 
 

Örnek: 

 y = 
x
3
 

2 + x  fonksiyonu veriliyor. 

a) x = -1 noktasındaki teğetinin eğimini bulalım. 
 
b) Hangi x apsisli noktadaki teğeti 5x-2y = 2011 
doğrusuna paralel olduğunu bulalım. 
 
Çözüm: 

a) Yani y = 
x
3
 

2 + x  fonksiyonunun türevinin x = -1 için 

değerini bulmamız gerekiyor. 
 
Önce türevini alıp bir değişkene (mesela t ) atayalım; 
 
t=diff(‘x^3/(2+x)’) 
 
Sonra da t de x yerine 1 koyarak sonucu bulalım. 
Bir fonksiyonda değişkene verilen değere karşılık gelen 
sonucu subs   komutu yardımıyla bulabiliriz. 
 
subs komutunun en yalın kullanımı;  
 
subs(‘sembolik ifade’,de ğer)  biçimindedir. 
 
Buna göre t türevinin x = -1 için değerini bulalım: 
 
subs(t,-1) 
 
komutunun uygulanmasıyla ekranda; 
ans = 
 
     4     sonucu görülür. 
 
Not:  Bu birkaç işlemi tek adımda şöyle de yapabiliriz; 
 
subs(diff(‘x^3/(2+x)’),-1) 
 
b) a) şıkkında bulduğumuz türevi t sembolik değişkenine 
atamıştık. Şimdi de t nin 5/2 ye eşit olmasını sağlayan x 
değerini bulmamız yani t=5/2 (veya diff(‘x^3/(2+x)’)=5/2 ) 
denklemini çözmemiz gerekir. Bunu da denklem çözme 
komutu olan solve komutuyla yaparız.  
 
solve(t-5/2) 
 
komutun uygulanması sonucunda ekranda; 
 
ans = 
 
[                  2] 

[ -15/8+1/8*65^(1/2)] 

[ -15/8-1/8*65^(1/2)] 
 
görülür. Sonuçları daha anlaşılır ve düzenli görünmesi 
için komutumuzu  
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pretty(solve(t-5/2)) biçiminde uygularsak; 
  

                              [        2            ] 

                              [                       ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 + 1/8 65  ] 

                              [                        ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 - 1/8 65   ] 
görülür.  
 
Buradan da denklemin köklerinin; 
 

{ 2, 
-15 + 65

8  , 
-15 - 65

8   } olduğu anlaşılır. 

Not:  Bu birkaç işlemi tek adımda şöyle de yapabiliriz; 
 
pretty(solve(diff(‘x^3/(2+x)’)-5/2)) 
 
                             [         2             ] 

                              [                        ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 + 1/8 65  ] 

                              [                        ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 - 1/8 65   ] 
 

ĐNTEGRAL PROBLEMLER ĐNĐN BĐLGĐSAYAR 
DESTEĞĐNDE ÇÖZÜMÜ: 
 
int   Komutu: 
   Tanımlı sembolik ifadenin belirsiz veya belirli  
integralini bulmaya yarar. 
 
Belirsiz integral için; int(‘sembolik ifade’) 
 
Belirli integral için;  
int(‘sembolik ifade’,ilkde ğer,sonde ğer) biçiminde 
kullanabiliriz. 
 
Örnek: 

a) ⌡
⌠(3x

2
  - 2x + 5) dx belirsiz integralini bulalım. 

b) ⌡
⌠  

2x+ 5
x²+1  dx  belirsiz integralini bulalım. 

c) ⌡⌠  x²sinx dx belirsiz integralini bulalım. 

d) ⌡
⌠

e-1

e2

dx
x   belirli integralini bulalım. 

e) 

⌡

⌠

-∞

∞
dx

1 + x
2
 

  belirli integralini bulalım. 

 
 
Çözüm: 
a) int('3*x^2-2*x+5') 
 
işleminin sonucunda x^3-x^2+5*x bulunur. 
 
b) pretty(int('(2*x+5)/(x^2+1)')) 
 
işleminin sonucunda 
                                    2 
                            log(x  + 1) + 5 atan(x) 

(yani ln (x
2
 + 1) + 5 arctan x ) bulunur. 

 
c) pretty(int('x^2*sin(x)')) 
 
işleminin sonucunda 
                         2 
                      -x  cos(x) + 2 cos(x) + 2 x sin(x) 
bulunur. 
 
d) int('1/x',exp(-1),exp(2)) 
 
işleminin sonucunda  
ans = 
log(4159668786720471)+2*log(2)-
log(828390857088487) 
  
bulunur. Bu sembolik değerin reel sayı karşılığını bulmak 
için double  komutundan faydalanırız. 
 
>> double(ans) 
 
ans = 
 
     3 
 
e) int('1/(1+x^2)',-inf,inf) 
  
işleminin sonucunda  pi  bulunur. 
 
 


