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lay›k görülen projeler Teflvik, Üçüncülük,
‹kincilik veya Birincilik ile ödüllendirili-
yor. Ayr›ca tüm dallardan en iyi oldu¤u dü-
flünülen projeye de Y›l›n Genç Araflt›rmac›-
s› Ödülü veriliyor.

Bununla birlikte ödül kazanan proje

sahipleri, ÖSS’de ek puan uygulamas›n-

dan yararlanabiliyor ve para ödülü ka-

zan›yor. Bu durumu biraz somutlaflt›r-

mak gerekirse,  birincilik ödülü kazanan

proje sahipleri 25, ikincilik ödülü kaza-

nan proje sahipleri 20, üçüncülük ödülü

kazanan proje sahipleri 15 ek puan ka-

zan›yor.

Tabii ki ödüller bununla s›n›rl› de¤il. Ay-
r›ca uygun görülen projeler AB Genç Bilim
Adam› Yar›flmas›’na veya Intel’in sponsor
oldu¤u Uluslararas› Mühendislik ve Bilim
Projeleri Yar›flmas›’na kat›lmaya hak kaza-
n›yor. Bu yar›flmalarda dereceye giren

proje sahipleri, ÖSS’ye girmeden proje-

lerinin konular› ile alakal› dallardaki

devlet üniversitelerinin bölümlerine gir-

meye hak kazan›yor ve TUB‹TAK tara-

f›ndan üniversite e¤itimi s›ras›nda yak-

lafl›k 600 TL yüksek lisans ve doktora s›-

ras›nda ise ayl›k 1000 TL’yi aflan mik-

tarda burs al›yor. 

Biz bu seneki proje yar›flmas›na “Evir-
tim” adl› bir proje ile kat›ld›k. Yukar›da
bahsetti¤imiz etaplar sonucunda projemiz
matematik dal›nda birincilik ödülü kazan-
maya lay›k görüldü. Afla¤›da, yar›flmaya
kat›l›rken kulland›¤›m›z ve projenin yap›l›fl
aflamalar›n› anlatan “Bilimsel Araflt›rma

TUB‹TAK Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› 
Proje Yar›flmas›’na Genel Bir Bak›fl ve 

Okulumuz Ö¤rencilerinin Türkiye 1.si Olan Projesi 

“Evirtim”

Her sene TUB‹TAK taraf›ndan, bu sene
de 41.si tertiplenmifl olan Ortaö¤retim Ö¤-
rencileri Aras› Proje Yar›flmas› düzenlenir.
Bu yar›flmaya Fen Bilimleri veya Sosyal
Bilimler kapsam›na dahil bir “bilimsel pro-
je” ile kat›lmak mümkündür. 

Yar›flma Kas›m-Aral›k aylar› gibi Orta-
ö¤retim Ö¤rencileri Aras› Proje Yar›flmas›
için ön baflvurular bafllar. Ocak ay›n›n so-
nuna kadar devam eden ön baflvuru süre-
cinde, ö¤renciler Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler kapsam›na dahil olan bir daldan
kat›lma hakk›na sahiptir. Baflvurular TUB‹-
TAK taraf›ndan belirlenmifl bölge koordi-
natörlüklerine yap›l›r. Ön baflvurular bittik-
ten sonra proje raporlar› bölge koordinatör-
lüklerince belirlenmifl jüriler taraf›ndan de-
¤erlendirilir. Ön baflvurular› geçen ve ser-
gilenmeye de¤er bulunan projeler mart
ay›nda bölge koordinatörlü¤ünce belirlen-
mifl yerlerde sergileniyor ve bu sergilerde
ö¤renciler jüriler taraf›ndan mülakata tabi
tutuluyor. Bu mülakat sonucu uygun bulu-
nan projeler Ankara Final Sergisi’ne ça¤›-
r›lmaya hak kazan›yor. Nisan ay›n›n sonu
veya may›s ay›n›n bafl› gibi yap›lan final
sergisine kat›lmadan önce proje üzerinde
baz› de¤ifliklikleri yap›lmas›na izin verili-
yor.  Sergi s›ras›nda jüri, s›ras› gelen ö¤ren-
cileri ça¤›r›yor ve ö¤renciler sözlü s›nava
tabi tutuluyor. De¤erlendirme, proje sahibi-
nin konuya hakim olup olmad›¤› gibi et-
kenler ve projenin bilimsel de¤eri baz al›-
narak yap›l›yor.

Jürinin de¤erlendirmelerine göre ödüle

Mehmet Efe Akengin
mehmetefeakengin@hotmail.com

Zeyd Yusuf Köro¤lu
zeyd.yusuf@gmail.com
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Plan›” yer al›yor. Gelecek y›llarda proje ya-
r›flmas›na kat›lmay› düflünenler için refe-
rans ve bilimsel bir projenin nas›l haz›rla-
nabilece¤i hakk›nda daha somut fikirler
edinmeye yard›mc› olabilece¤ini düflünü-
yoruz. 

Bilimsel Araflt›rma Plan›

Bu projemizde, geometrinin tüm alt dal-
lar›nda kullan›fll› olan “evirtim” adl› bir
dönüflümü detayl› bir flekilde inceledik. Bu
dönüflümü çeflitli olimpiyat problemlerin-
de, pek çok ünlü teoremde, çizim problem-
lerinde, uzay geometrisinde ve hatta hipe-
ruzaylarda uygulayarak, problemlerin bili-
nen çözümlerine alternatif çözümler gelifl-
tirece¤iz ve yeni teoremlerin bulunmas›na
yol gösterici olmaya çal›flaca¤›z. 

Evirtim, çok bilinmeyen bir dönüflüm ol-
makla birlike, uygulama alan›n›n geniflli¤i-
ne k›yasla oldukça ihmal edilen bir dönü-
flüm. Bu projede evirtimi tan›tmay›, pek çok
olimpiyat problemi ve teoremlerin ispat›n-
da kullanarak evirtimin geometrideki öne-
mini göstermeyi ve evirtimi ö¤renme teflvik
etmeyi amaçl›yoruz.

Evirtim ile ilk olarak 2009 Uluslararas›
Matematik Olimpiyatlar›’na Haz›rl›k K›fl
Kamp›’nda tan›flt›k. 2009 K›fl Kamp›’nda
her noktay› belli bir noktaya göre baflka bir
noktaya götüren bir dönüflümü kullanarak
Ptolemy Teoremi’ne yap›lan ispat, bizi çok
heyecanland›rm›flt›. Dolay›s›yla evirtimi
araflt›rmaya ve ö¤renmeye karar verdik.
Öncelikle, bu dönüflümün özelliklerini bul-
maya ve ne gibi kolayl›klar sa¤lad›¤›n› ö¤-
renmek için u¤raflt›k. Böylece karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z dönüflümü bir anlamda test et-
mifl olacakt›k. Testlerimiz sonucunda, bi-
limsel ve faydal› olabilecek bulgular elde
ettik. Dolay›s›yla araflt›rmalar›m›z› derin-
lefltirmeye karar verdik.

Araflt›rmalar›m›z› derinlefltirmeye, mev-
cut kaynaklardan evirtim konusu ile ilgili
yap›lm›fl çal›flmalar› araflt›rarak bafllad›k.
Bu ba¤lamda www.mathlinks.ro ve
www.imomath.com sitelerindeki sorular›

tarad›k ve The IMO Compendium, Geo-
metry Unbound gibi kitaplardan yararlan-
d›k. Bu kaynaklardan buldu¤umuz baz›
önemli ispatlara raporumuzda yer verdik.
Ayr›ca Türkiye Tak›m Seçme S›nav›’na ha-
z›rlan›rken çözdü¤ümüz sorulara evirtim
dönüflümünü kullanarak çözüm yöntemleri
gelifltirdik. 

Evirtimin ne kadar estetik ve kullan›fll›
bir dönüflüm oldu¤unu görünce, evirtimin
baflka alanlardaki kullan›mlar›n› da bul-
maya yöneldik. Dolay›s›yla bir plan haz›r-
lad›k ve evirtimi ne gibi baflka alanlarda da
kullanabilece¤imize karar verdik. Ard›n-
dan evirtimin üç boyutlu uzay ve hiper uzay
geometrisi ve çizim problemlerindeki uygu-
lamalar› hakk›nda baz› çal›flmalar yapt›k
ve bu çal›flmalarda elde etti¤imiz verileri
raporumuza ekledik. 

Yapt›¤›m›z bu projeyle evirtimin geomet-
ride ispat yapma ve olimpiyat problemleri-
nin çözümü konusundaki de¤erini etkin bir
biçimde sunmufl olmay› ve evirtimin daha
önceden bulunmam›fl özelliklerini tan›tma-
y› amaçl›yoruz. Yapt›¤›m›z projenin evirtim
ile alakal› gelecekte yap›lacak proje ve
benzeri çal›flmalara ›fl›k tutmas›n› arzulu-
yoruz.

Not: Katk›lar› için, bizden desteklerini
hiç esirgemeyen ailelerimize; bize teknik
imkanlar konusunda yard›mc› olan okulu-
muz ‹stanbul Erkek Lisesi’ne, de¤erli mü-
dür yard›mc›m›z Metin Kufl’a ve raporun
haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Yi¤it Yarg›ç’a
teflekkür ederiz.
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EV‹RT‹M

Evirtim kullan›m›, temelde çok basit
olan bir  dönüflüm üzerine kuruludur.

TANIM: 

• O merkezli ve r yar›çapl› bir S çembe-
ri verilmifl olsun. O’dan farkl› bir A nokta-
s› için; OA üzerinde yer alan ve OA·OA'=r2

flart›n› sa¤layan A’ noktas›, A noktas›n›n
evirtimi olarak tan›mlans›n. Düzlem üze-
rindeki bir fleklin evirtimini, bu fleklin üze-
rindeki noktalar›n evirtimleri kümesinin
oluflturdu¤u flekil olarak tan›mlayal›m. Bu-
rada, evirtimin kuvveti olsun.

Ç›kar›m: Dolay›s›yla S çemberinin
içindeki bir noktan›n d›fl›ndaki, üzerindeki
bir noktan›n kendisi, d›fl›ndaki bir noktan›n
da içindeki bir nokta evirtimidir.

• E (O, r) ile O merkezli, r yar›çapl› ve
kuvveti r2 olan evirtimi gösterelim. E (K)
ile düzlemdeki O noktas›ndan farkl› bir K
noktas›n›n evri¤ini (veya evirtimini diyebi-
liriz) gösterelim. Benzer flekilde E (w) ile
bir w çemberinin ve E (l) ile bir l do¤rusu-
nun evri¤i gösterilir.

Ç›kar›m: Düzlemdeki bir A noktas›
için, E (E (A)) = A d›r. 

Fakat yukar›daki iki tan›ma göre O nok-
tas›n›n evirtimi nerede olacak? Bir nokta O
noktas›na yaklaflt›kça, evirtimi O’dan o ka-
dar uzaklaflacakt›r. Ki bu durumda O ile ∞
birbirlerinin evirtimleri oldu¤unu varsaya-
biliriz. Dolay›s›yla yapaca¤›m›z ispatlarda
ve evirtimle yap›lan ispatlarda O noktas›-
n›n evri¤ini de¤il, O’nun düzlemdeki konu-
munu kullanaca¤›z. 

O, evirtim merkezi olmak üzere afla¤›da-
ki teoremleri ispatlayal›m:

(T1) : O’dan geçen bir do¤runun evri¤i
kendisidir. 

‹spat: Bu do¤runun evri¤inin kendisine
evirtimle birebir örten efllendi¤ini gösterir-
sek yeter. fiunlar› gözlemleyelim: O nokta-
s›yla, do¤runun sonsuza gitmesi, birbiriyle
eflleflir. (2) Do¤runun üzerindeki her nokta-
n›n evri¤i do¤runun üzerinde kal›r. (3)

Do¤runun üzerindeki her nokta için evri¤i
bu nokta olan bir nokta yine bu do¤ru üze-
rinde bulunur. Bu iki gözleme göre evirtim,
bu do¤rudan kendisine birebir ve örtendir.

(T2) : O’dan farkl› A ve B noktalar› düz-
lemde al›ns›n. E(O,R) evirtimine göre
E(A)=A* ve E(B)=B* olmak üzere:

r2·AB
VOAB:V OB* A* ve A* B* =

OA·OB
sa¤lan›r.

r2                               r2

‹spat: OA*=        , OB*= 
OA’             OB

OA OB*
eflitliklerini kullanarak =

OB      OA*

buluruz. Ki bu VOAB:V OB*A* anlam›na
gelir. Ayr›ca bu benzerli¤i kullanarak  

AB        A*B*       A*B*
=             =                       

OA        OB*          r2

OB

r2·AB
fi A*B* =             bulunur.

OA·OB

Ç›kar›m: –OAB = –OB* A* ve
–OBA = OA* B* oldu¤unu görebiliriz.

(T3): 1. O’dan geçen bir çemberin evir-
timi O’dan geçmeyen bir do¤rudur. 

2. O’dan geçmeyen bir do¤runun
evirtimi, O’dan geçen bir çemberdir.

‹spat: B noktas›n›, OB çap olacak flekil-
de alal›m. A ve C noktalar› da çember üze-
rinde al›ns›n. E(A)=A*, E(B)=B*, E(C)=C*
olmak üzere; –OAB = –OB* A*= 90˚;
–OCB = –OB*C*= 90˚ olaca¤›n› (T2)’den
VOAB:V OB*A* ve VOCB:V OB*C*  ol-
mas› gerekti¤ini biliyoruz.                          
fi –A*B*O+–OB*C*=180˚ ; A*, B*, C*
do¤rusald›r. 

Benzer flekilde; e¤er A*, B*, C* noktala-
r› OB* do¤rusu do¤ruya dik olacak flekilde
al›nsayd›; O, A, B, C çembersel bulunurdu.
Ki bu da 2.’yi ispatlar.
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Ç›kar›m: Birbirine O’da te¤et olan iki
çemberin evirtimi birbirine paralel iki do¤-
rudur. Çünkü bu do¤rular sadece O’da ke-
siflir ve O’nun evirtimi   oldu¤undan, bu iki
do¤ru ancak sonsuzda kesiflir. Ki bu da pa-
ralel olmalar›yla mümkündür. Benzer fle-
kilde birbirine O’da te¤et olan bir do¤ru ve
bir çemberin evirtimlerinin paralel iki do¤-
ru oldu¤unu söyleyebiliriz.

(T4): O’dan geçmeyen çemberin evri¤i,
O’dan geçmeyen çemberdir. 

‹spat: Bu çemberin merkezi O1 olsun.
Çembere w diyelim. OO1 do¤rusunun w
çemberi ile kesiflim noktalar› A ve D olsun.
w çemberi üzerinde bir B noktas› alal›m ve
OB do¤rusunun w ile ikinci kez kesiflimine
C diyelim. ACBD dörtgeni çemberseldir. O
merkezli evirtime göre bir X noktas›n›n
evirtimini X* ile göstermek üzere;
VOBD:VOD* B* ve VOCA:VOA*C* oldu-
¤unu (T2)’den söyleyebiliriz. Dolay›s›yla;   
–B*D*A* = 180˚ - –B*D*O = –OBD =
–CAO = 180˚ - –OAC = 180˚ - –OC*A*
buluruz. Ki bu da B*, D*, A*, C* noktala-
r›n›n çemberselli¤i anlam›na gelir. 
yani w çemberinin evirtimi w* çemberidir.

Not: O1 noktas› w*’›n merkezi olmak
üzere; O, O1 ve O2 do¤rusald›r. Çünkü
OO1 do¤rusu k çemberini iki simetrik ya-
r›m çembere ay›rd›¤› ay›r›r ve bu iki simet-
rik yar›m çemberin evirtimleri de simetrik

iki yar›m çember olur. Fakat bu yine de
E(O1) = O2 oldu¤u anlam›na kesinlikle
gelmez!

Peki evirtim gerçekten faydal› ve estetik
bir dönüflüm müdür? Ptolemy Teoremi’nin
afla¤›daki ilginç ispat› ile bu konuda biraz
fikir sahibi olabiliriz.

Ptolemy Teoremi:

A,B,C ve D düzlemde ABCD’nin kon-
veks bir dörtgen olmas›n› sa¤layan dört
nokta olmak üzere AB.CD+AD.BC≥BD
eflitsizli¤i sa¤lan›r. Eflitlik durumu ABCD
dörtgeni çembersel iken sa¤lan›r.

‹spat: A merkezli ve k yar›çapl› evirtim
alal›m, BÆB', CÆC', DÆD' olsun. 

BC                      CD
B'C'= k2.             , C'D'= k2.            , 

AB·AC’                AC·AD

BD                    CD
B'D'= k2.             , AC'= k2. ,

AB·AD'                 AC

k2 k2

AB'= ve, AD'= , eflitliklerini
AB                 AD

(T2)’den söyleyebiliriz. (1), (2), (3)’ten:  

AB·CD+AD·BC≥AC·BD

B'D'         k2                        B'C'          k2

k2.             .         ≥  k2.             .          +
AB·AD      AC          AB·AC      AD

C'D'         k2                           

k2.             .              B'D'≤ B'C' + C'D'
AC·AD      AB           

Bulunur. Ki bu da üçgen eflitsizli¤inden
do¤rudur. Eflitlik durumu için B', C', D'
noktalar› do¤rusal olmal›d›r. Bu da (T3)’e

A

A*

B*

C*

C

B

O
A

C
B

O1

2

D* D

B*

C*

O

A*

(

(
( (

( ( (

( (
( ( (
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göre ancak ABCD dörtgeninin çembersel
olmas›yla mümkündür.                               

Pappus teoremi:

s, AB çapl› bir çember olusun s1 ve s2 bir-
birine C’de d›fltan te¤et ve s’ye A ile B’de
içten te¤et olsun. w1, w2,....... çemberler di-
zisini alal›m, öyle ki her wi+1 çemberi wi ’ye,
s’e ve s1’e te¤et olsun (w1 çemberi s, s1 ve
s2’ye). wn’in yar›çap› rn, wn’in merkezinin
AB’ye uzakl›¤› dn olmak üzere, her n do¤al

say›s› için dn = 2·n·rn oldu¤unu gösteriniz.
‹spat: A merkezli ve w4’ü sabit tutacak

flekilde evirtim alal›m. Dolay›s›yla s ve s1

çemberleri, AB do¤rusuna dik ve w4 çem-
berine te¤et olan do¤rulara; s1, w1, w2,...
çemberleri de bu iki do¤ru aras›nda kalan
çemberler dizisine evirtilir öyle ki E(s2)
çemberi bu dizinin en alt›ndad›r. Bunu (T2)
ve (T3)’den söyleyebiliriz. s’ ve s1 paralel
oldu¤undan w2, w3,... çemberlerinin yar›-
çaplar› eflit olur ve dn'=n.2rn' oldu¤u kolay-
ca görülür. Di¤er taraftan wn’nin merkezi,
E(wn)’nin merkezi ve A noktas› do¤rusal 

rn            dn
oldu¤undan,   =        eflitli¤i sa¤lan›r. 

rn ' dn'
dn            dnfi =        = 2·n bulunur.
rn ' rn'

Sonraki say›m›zda, evirtim hakk›nda da-
ha karmafl›k ve estetik teoremleri ispatlar›
ile birlikte görece¤iz ve farkl› örnekler üze-
rindeki uygulamalar›na de¤inece¤iz.

A C' C BS'

S '1

S '

'

'

'

2
S

S

2
S

3

1

1

3

2

3

33

53

6

3

4

3

4

3

3

3

2

3

1

3

5

B'

A

B

B'

C C'

D'

D
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Evirtim yard›m› ile çok güncel olimpiyat
sorular›na da farkl› ispatlar getirmek müm-
kün.

5.Soru (Türkiye Milli Tak›m Seçme 

S›nav›-2006, Problem-2)

AB çapl› bir çember üzerinde al›nan bir
Q noktas›ndan AB’ye QH diki çiziliyor.
AB çapl› çemberle Q merkezli ve QH yar›-
çapl› çember C ile D’de kesiflsin. CD’nin
QH’yi ortalad›¤›n› gösterin.

‹spat: Burada evirtimin hangi noktaya
göre oldu¤u kolayl›kla kestirilmese de,
QX=XH oldu¤unu gösterece¤imiz için
Q,X veya H noktas›na göre evirtim yapmak
mant›kl› görünüyor. Burada H; hem AB ça-
p›n›n, hem de bir çemberin üzerinde oldu-
¤undan H merkezli evirtim yapmak di¤er-
lerine göre daha mant›kl› görünüyor. 

AB yar›çapl› çembere s1, Q merkezli
çembere ise s2 diyelim. HQ ile s2, H’dan
farkl› R noktas›nda kesiflsin. Y' ile Y nokta-
s›n›n evri¤i olan noktay› gösterelim.

C, X, D noktalar›ndan geçen do¤ru H,
C', X', D' noktalar›ndan geçen çembere; A,
B, C, D, Q noktalar›ndan geçen s1 çemberi,
A', B', C', D', Q' noktalar›ndan geçen s1'
çemberine; H, C, D noktalar›ndan geçen
s2 çemberi de C' D' do¤rusuna evirtilir.
Q' H«s1' = M' olsun.

s2 ile AB, H’de te¤et oldu¤undan C'D'
do¤rusu A'B' ye paralel olur. HQ'«C'D'= R'
olur. Öyleyse HQ = QR oldu¤undan
HR'=R'Q' oldu¤unu buluruz. R’ noktas›na
göre kuvvet bize; R'M'·R'Q'=C'R'·R'D'=HR'·R'X'
verir. Ki bu da R'Q'=HR' oldu¤undan
R'M'=R'X' veya di¤er bir de¤iflle HM'=Q'X'
oldu¤unu gösterir. Di¤er taraftan A'B' çap
oldu¤u için HM'=Q'H.
fiHM'=Q'H=Q'X' ispat biter. 

fiimdi, Uluslar aras› Matematik Olimpi-
yatlar›’nda sorulmaya aday gösterilmifl bir
soruyu ve o soru üzerinden gidilerek yap›-
lan bir genellemeye göz atal›m. Evirtimin
eflitsizlik problemleri üzerinde de rahatça
uygulanabildi¤ini görece¤iz.

8. Soru (Uluslararas› Matematik

Olimpiyatlar›-K›saliste Sorusu-

1996, G7)

ABC üçgeninin O çevrel çemberinin
merkezi olmak üzere; AOB, BOC ve AOC
üçgenlerinin çevrel çemberlerinin s›ras›yla
OC, AO ve OB do¤rular›yla kesiflim nokta-
lar› C1, B1, A1olmak üzere

OA1.OB1.OC1
≥8  oldu¤unu gösteriniz.

OA.OB.OC

M'

R'C'

Q'

X'

H B'

D'

A'

A H B
D

X

O
s1

s2

R

C
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‹spat: Afla¤›da bu sorunun genel hali is-
patlanm›flt›r.

Bu geometrik eflitsizlik sorusunu evir-
timle ispatlad›ktan sonra, çözümümüz s›ra-
s›nda asl›nda O noktas›n›n özelli¤ini kul-
lanmad›¤›m›z› anlad›k ve bu sorunun ge-
nellemesini bulduk. Genellemenin de evir-
tim yard›m› ile çok estetik bir ispat›n› yapt›k.

(Uluslararas› Matematik 

Olimpiyatlar›-K›saliste Sorusu-

1996, G7 – Genelleme): 

Üçgen içinde al›nan herhangi bir P nok-
tas› için, –APB,–APC ve –BPC’nin çev-
rel çemberlerinin PC, PB ve PA do¤rular›
ile kesiflim noktalar› s›ras›yla C1, B1, A1 olmak
üzere PA1.PB1.PC1

≥8 eflitsizli¤i sa¤lan›r.
PA.PB.PC

‹spat: P merkezli ve 1 yar›çapl› E evirti-
mi alal›m. 

E(A1), E(B), E(C); E(A), E(B1), E(C);
E(A), E(B), E(C1) do¤rusal olur. W'1, W'2,
ve W'3 do¤rular›n›n belirtti¤i A' B' C' üçge-
nine bakal›m.

PA     PA'1 PB     PB'1 PC     PC'1
=        ,        =         ve =

PA1 PA' PB1 PB' PC1 PC'
oldu¤undan: A(B'PC')=x,     A(B'PA')=y,

A(A'PC')=z olmak üzere, 
PA'1 x      PB'1 z      PC'1 y

=        ,         =         ,          =
PA' y+z     PB' x+y     PC' x+z
oranlar› vard›r ve eflitsizlik

y+z      x+z     x+y
.          .            ≥8 halini al›r.

x          y         z

Bu eflitsizlik ise aritmetik ortalama ≥
geometrik ortalama eflitsizli¤inden do¤rudur.

Bu genellemedeki mant›¤› kulland›¤›-
m›z bir örnek ile devam edelim.

9. Soru (Çin TST – 2008):

ABC üçgeninin içinde rastgele bir P
noktas› al›n›yor. AP ile PBC üçgenin çevrel
çemberinin kesiflim noktas› A1 olsun. Ben-
zer flekilde B1 ve C1 noktalar› tan›mlayal›m.   

PA             PB             PC
1+2.       1+2.         1+2.    ≥8

PA1 PB1 PC1

oldu¤unu gösteriniz.
‹spat: Yine ayn› flekilde evirtim alal›m

ve x, y, z’yi ayn› flekilde tan›mlayal›m. Do-
lay›s›yla eflitsizlik:

(x+y)+(x+z) (y+z)+(z+x) (x+y)+(y+z)
≥8

y+z                x+y                 x+z

halini al›r. 

14

C1

W

P
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1
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B1
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W2'
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B1'
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W1'

(

(

(

(

(
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(
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(
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Di¤er taraftan, artimetik ortalama ≥ geo-
metrik ortalama eflitsizli¤ini kullanarak flu
eflitsizlikler yaz›labilir:

(x+y)+(x+z) ≥ 2. √(x+y).(x+z)

(y+z)+(z+x) ≥ 2. √(x+y).(x+z)
Eflitsizlikleri alta alta çarp›larak istenilen

elde edilir.

(x+y)+(y+z) ≥ 2. √(x+y).(y+z)

Uluslararas› Matematik Olimpiyatla-
r›’nda ç›km›fl bir soruyu ispatlayal›m. 

6. Soru (Uluslararas› Matematik 

Olimpiyat›-1996, Soru-2) 

ΔABC üçgeninin içinde –APB-–C=
–APC-–B flart›n› sa¤layan P noktas› al›n-
s›n. ΔAPB ve ΔAPC üçgenlerinin iç mer-
kezleri s›ras›yla D ve E ise AP, BD ve CE’
nin tek noktadan geçti¤ini gösterin.

‹spat: –ABP-–B=–ACP-–C
–BAP+–PCB=–PAC+–PBC….(1),

BD«AP=X olsun. AB      AX
=          oldu¤unu 

BP      XP 
ABP üçgeninde aç›ortay teoreminden bili-
yoruz. Ayr›ca CE, –ACP’nin aç›ortay› ol-
du¤undan: C, E, X do¤rusal          

AC     AX        AC       AB
=                     =         …(2)

CP      XP        CP       BP
fieklin P noktas›na göre evri¤ini alal›m:

–A'B'P'=–BAP, –PCB= PB'C', –PAC=
–PC'A', –PBC=–PC'B' do¤rudur.    
fi–PC'B'+–PC'A'=–A'C'B'=–PB'A'+
PB'C'=–A'B'C' ve dolay›s›yla A'C'=A'B'
bulunur. Ki bu da r2.AC      r2.AB

=              veya
PA.PC     PA.PB

AB      BP
=         anlam›na gelir. (2)’den soru biter.

AC     CP
Sonraki say›m›zda, evirtim hakk›nda

daha karmafl›k ve estetik teoremleri ispat-
lar› ile birlikte görece¤iz ve evirtimin
farkl› örnekler üzerindeki uygulamalar›na
de¤inece¤iz.

A

P

C

D

O

X

B
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