
 

 

GEOMETRİ 

İKİ YANLIŞ  !!! 

1. Yanlış: 

Geometri derslerinde;  ’’Üçgenin ağırlık merkezi nerededir?’’ 

sorusunun yanıtı olarak;  ‘’ Üçgenin KENARORTAYLARININ 

kesim noktasıdır’’  denir. 

 

Acaba verilen yanıt doğrumudur?  Bunun için önce birkaç 

tanımı hatırlatmakta yarar görüyorum. 

 

Her şeyden önce ‘’Tüm geometrik şekillerin birer nokta 

kümesi’’ olduğunu bilerek yola çıkalım. 

ÜÇGEN: Doğrusal olmayan üç noktayı uç kabul eden doğru 

parçalarının birleşimidir. 

  

Doğrusal olmayan  A , B , C gibi üç nokta verildiğinde bu 

noktaları uç kabul eden doğru parçalarının birleşimine  

ABC üçgeni denir. 

 
ABC=[AB] [BC] [AC]   dir. 

 

K∉△ABC    ( K noktası üçgenin elamanı değil, üçgenin  

dış bölgesindedir.) 

L∉△ABC    ( L noktası üçgenin elemanı değil, üçgenin  

iç bölgesindedir.) 

M∈△ABC   ( M noktası üçgenin elemanıdır.) 

 

d∩△ABC = { E, F }   ( d doğrusu ile ABC üçgeninin arakesiti  

E ve F noktalarının kümesidir.) 



 

 

ÜÇGENSEL BÖLGE: Üçgen ile iç bölgesinin birleşimidir. 

 

 
△ABC ∪ iç bölge = (△ABC) 

 

Somutlaştırmak gerekirse kısaca; 

uygun koşullarda düzgün üç tel parçasının uç uca eklenmesi 

ile oluşan cisim ÜÇGEN, kağıt üzerine çizilen üçgenin 

kesilerek oluşturduğu düzlem parçası ÜÇGENSEL BÖLGE 

dir. 

 

İşte yanlış burada yapılmaktadır. Üçgen ve Üçgensel bölge 

kavramları karıştırılarak ‘’ üçgenin ağırlık merkezi, 

kenarortaylarının kesim noktasıdır’’ denilmektedir. 

Doğru söylem ‘’ üçgensel bölgenin ağırlık merkezi, 

kenarortaylarının kesim noktasıdır. 

 

Şimdi akla ‘’ üçgenin ağırlık merkezi başka bir noktamıdır?’’ 

sorusu gelecektir. 

 

Evet. Burada önemli bir yanlış yapılmaktadır. Çünkü üçgenin 

ağırlık merkezi, kenarortaylarının kesim noktası değildir. 

 

 
 

D, E ve F noktaları sırası ile [BC], [AC] ve [AB] doğru 

parçalarının orta noktaları olmak üzere DEF üçgeninin iç 

açıortaylarının kesim noktası olan P noktası ABC üçgeninin 

ağırlık merkezidir. 

 



 

 

ÖSYM bu güne dek hiçbir sınavda ’’üçgenin kenarortaylarının 

kesim noktası G dir’’ yerine ‘’üçgenin ağırlık merkezi G dir’’ 

cümlesini kullanmamıştır. 

 

 

2. Yanlış: 

Hemen tüm geometri kitaplarında; 

Kenar uzunlukları  a, b ve c  olarak verilen üçgenin iç 

bölgesinde köşelerden uzaklıkları toplamı en küçük olan 

noktadan söz edilmekte, bu uzaklıklar toplamının da 

‘’Yarı çevreden büyük, çevreden küçük’’ olacağı 

söylenmektedir. 

 

Acaba bu mantıkla uzaklıkları toplamının en küçük tamsayı 

değerini verirken yarı çevreye en yakın tamsayı değeri 

verilebilirmi ? 

 

Kenar uzunlukları  a, b ve c olarak verilen bir üçgenin iç 

bölgesinde, köşelerden uzaklıkları toplamı en küçük olan 

nokta nerededir? 

 

 
 

Kenar uzunlukları  a, b ve c olan ABC üçgeninde; 

c<b<a için BCD eşkenar üçgeni çizilir. Bu üçgenin çevrel 

çemberi ile AD doğrusunun kesim noktası olan P noktası 

aranan noktadır.     (FERMAT-TORİCELLİ NOKTASI) 



 

 

|AD|=|AP|+|PD| 

|PD|=|PB|+|PC|    (PBDC Kirişler dörtgeni) 

|AD|=|AP|+|PB|+|PC| 

|AD| en küçük değerdir. 

 

 

UYARI: 

 

m(APB)=m(BPC)=m(APC)=120o    dir. 

 

 

2.YOL: 

ABC üçgeninin, [AB],[BC] ve [AC] kenarları üzerine kurulan 

eşkenar üçgenlerin üçüncü köşelerini karşı köşelere 

birleştiren doğrular aynı P noktasında kesişirler. 

P noktası FERMAT-TORİCELLİ noktasıdır.  
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