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SORULAR
MD-2005-I.1. Karars›z Âﬂ›k. Mehmet’in iki
k›z arkadaﬂ› var. Biri ‹stanbul’da, di¤eri Ankara’da
oturuyor. Mehmet Eskiﬂehir’de yaﬂ›yor ve k›z arkadaﬂlar›n› görmeye trenle gidiyor.
Eskiﬂehir’de duran trenler bat›ya ya da do¤uya
giderler. Bat›ya gidiyorlarsa ‹stanbul’a, do¤uya gidiyorlarsa Ankara’ya giderler. ‹ki tarafa da giden
eﬂit say›da tren var.
Mehmet iki k›z arkadaﬂ›n› da eﬂit derecede seviyor. ‹kisinin aras›nda seçim yapmak ona zor geldi¤inden gara her var›ﬂ›nda hangi yöne giderse gitsin ilk gelen trene binmeye karar veriyor. Bu yöntemi bir ay boyunca uygulad›ktan sonra, bir bak›yor ki Ankara’daki k›z› ‹stanbul’dakinden 11 kat
daha fazla ziyaret etmiﬂ. Mehmet’in gara rastgele
saatlerde geldi¤ini varsayarsak, ‹stanbul’daki zavall› k›z onu neden bu kadar az görüyor?
MD-2005-I.2. Polinom Bilmece. Ayﬂe akl›ndan katsay›lar› do¤al say› olan herhangi bir P polinomu tutar. Bar›ﬂ Ayﬂe’ye bir a tamsay›s› söyler
ve Ayﬂe Bar›ﬂ’a P(a) de¤erini söyler. Sonra Bar›ﬂ bir
b tamsay›s› daha söyler. Ayﬂe gene P(b) de¤erini
söyler. Bu verilerden yola ç›karak Bar›ﬂ polinomu
bilir. Bar›ﬂ’›n stratejisi nedir?
MD-2005-I.3. K›sa Yol. Lateralya’da dört büyük ﬂehir var. Bu ﬂehirlere A, B, C ve D diyelim. Bu
ﬂehirler kenarlar› on kilometre olan bir karenin köﬂelerini oluﬂtururlar. ﬁehirleraras› ulaﬂ›m› kolaylaﬂt›rmak için, Lateralyan Ulaﬂ›m Kurumu bu dört ﬂehri de birbirine ba¤layan yollar yapmaya karar verir.
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤rencisi.

Ama hazinede az para oldu¤u için, bu yolun olabildi¤ince k›sa olmas›na karar verilir (gene de bu yollar herhangi bir ﬂehri herhangi bir baﬂka ﬂehre ba¤lamal›.) Mühendisler aﬂa¤›daki üç plan› yarat›rlar:
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Birincisi 40 km’lik yol kullan›yor, ikincisi 30,
üçüncüsü de aﬂa¤› yukar› 28,3 km’lik yol kullan›yordu. Ancak planlar›n› Maliye Bakan›’na gösterdiklerinde, Bakan onlar› savurganl›kla suçlad› ve
iki dakikada daha da az maliyetli bir yol gösterdi.
Bakan›n çözümünün ne oldu¤unu görebiliyor musunuz?
GEÇEN SAYININ YANITLARI
2004-IV-1. Origami. Origami, Japon kâ¤›t
katlama sanat›d›r. Cetvel ve pergel kullanmadan,
sadece elinizle, kâ¤›d› katlayarak... Herhangi dikdörtgen bir kâ¤›tla origami kurallar›n›n d›ﬂ›na ç›kmadan 60 derecelik aç›y› nas›l elde edersiniz?
Yan›t: Üstelik iki
harekette elde edebiliriz: 1) Kâ¤›d›m›z› k›sa
kenar›ndan ortadan
ikiye katlar›z ve tekrar
açar›z. 2) Sonra, ﬂekilde görüldü¤ü gibi sa¤ alt köﬂeyi orta çizginin üzerine gelecek ﬂekilde katlar›z.
ﬁekilde iﬂaretlenen aç› 60 derecedir. ‹ﬂte kan›t›:
D noktas›, katlamadan sonra B noktas›n›n geldi¤i yerdir. Dolay›A
s›yla AD = AB. Ayr›ca DE, AB’nin ortaD
E
dikmesi oldu¤undan, DB = DA. DeC
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mek ki ADB bir eﬂkenar üçgen ve dolay›s›yla
m(BDC) = 30°. ﬂimdi, ADC diküçgen oldu¤undan
m(ACD) = 60° bulunur.
Do¤ru Yan›tlar: Onur Varol, Cem Beytekin,
Özkan Gökdere.
2004-IV-2. Ampuller. Bir bina yapt›rm›ﬂs›n›z
ama elektrik tesisatç›lar› saçmasapan bir iﬂ yapm›ﬂlar! Zemin kattaki üç elektrik dü¤mesi, dördüncü
kattaki bir odadaki üç ampulü kontrol ediyor.
Neyse ki herbiri tek bir ampulü kontrol ediyor.
Baﬂlang›çta zemin kattas›n›z. Sadece bir kez merdivenleri ç›karak hangi dü¤menin hangi ampule karﬂ›l›k düﬂtü¤ünü bulabilir misiniz?
Yan›t: Ampullerden birinin dü¤mesine bas›p bir
süre aç›k b›rak›r›z. Bu süre zarf›nda ampul ›s›n›r.
Sonra o dü¤meyi kapat›p baﬂka bir dü¤me açar›z.
ﬁimdi yukar› ç›kt›¤›m›zda yanan ampulun son açt›¤›m›z dü¤meye, sönük ama s›cak olan ampulun ilk
yakt›¤›m›z dü¤meye ve son ampulun da dokunmad›¤›m›z dü¤meye karﬂ›l›k geldi¤ini anlar›z.
Do¤ru Yan›tlar: Ceyhun Yücel, Havva Balaban, Deniz Güço¤lu, Ziyahan Çetin, Hasan Uytun,
Ramazan Yegin, Burak Akbu¤day, Mehmet Kablan, Cem Beytekin, Feyza Yusuf, Nurgül ‹biﬂ ve
Yata¤an Lisesi 11 Fen A s›n›f› ö¤rencileri, Hüseyin
Özmen, Begüm Gürbüz, nos_amus, Sabri Varan,
Gürkan ﬁafak, Onur Varol, rozdede, Deniz Karaman, Tonguç Cankurt, Hasan ﬁahin, Serdar Engino¤lu, Tanyeri Barak, Burcu Tunca, nur_tw13,
Yasin O¤uz, Ç›nar Yüncüler, Can Özvarl›k, Tacettin Yüce, cigdem1215, Arden Dertat, Nejdet Paran, Erden Berkcan, Osman Asr›n.
2004-IV-3. Manav. Manavs›n›z. Size üç tane
kapal› meyve kutusu gönderiliyor. Birinin etiketinde “Elma”, di¤erininkinde “Portakal”, sonuncusunda da “Elma ve Portakal” yaz›yor. Ancak etiketlerin hepsi yanl›ﬂ! Sadece bir kutudan tek bir
meyveye bak›p hangi etiketin hangi kutuya tekabül
etti¤ini bulabilir misiniz?
Yan›t: “Portakal ve Elma” kutusundan bir
meyva alal›m. Diyelim ki elma ç›kt›. O zaman bu
kutusu sadece elma içerir. Demek ki “Portakal” kutusu elma kutusu olamaz. Üzerindeki etiketten dolay› portakal kutusu da olamaz. Demek ki “Portakal” kutusu asl›nda portakal ve elma kutusuymuﬂ.
Dolay›s›yla “Elma” kutusunda da portakal vard›r.

Do¤ru Yan›tlar: Cansu Yüncüler, Ayﬂe Erken,
scorpion_90162, Ebru Ç›tako¤lu, Deniz Güço¤lu,
Saliha Kartal, Hasan Uytun, Ramazan Yegin, Ahmet Topalo¤lu, Mehmet Kablan, Cem Beytekin,
edur, Emrah Kaya, Deniz Altunlu, nos_amus, Eylem Güzel, Sabri Varan, Gürkan ﬁafak, Yaﬂar ve
Mustafa Dönmez, Nurgül ‹biﬂ ve Yata¤an Lisesi
11 Fen A S›n›f› Ö¤rencileri, Onur Varol, Deniz Karaman, Hasan ﬁahin, Serdar Engino¤lu, Tanyeri
Barak, Can Özvarl›k, cigdem1215, Arden Dertat,
Nejdet Paran, Nurhan (freedom03055), Özkan
Gökdere, Hilal Arslan.
2004-IV-4. Bukalemunlar. Bir adaya 45 bukalemun götürülüyor. Bunlardan on yedisi kahverengi, on beﬂi yeﬂil ve on üçü sar›. Bukalemunlar adada serbest dolaﬂ›yor ve arada bir birbirlerine rastl›yorlar. Her karﬂ›laﬂmada sadece iki bukalemun bulunuyor. Farkl› renkten iki bukalemun karﬂ›laﬂ›nca, ikisi de renk de¤iﬂtirip üçüncü rengi al›yorlar.
Mesela, sar› ve kahverengi iki bukalemun karﬂ›laﬂ›nca, ikisi de birdenbire yeﬂil oluveriyor. Ayn›
renkte iki bukalemun buluﬂursa hiçbir de¤iﬂiklik
olmuyor. Bir süre sonra adadaki bütün bukalemunlar›n ayn› renkte olmas› mümkün mü?
Yan›t: Sar› bir bukalemunla yeﬂil bir bukalemun
karﬂ›laﬂt›¤›nda, sar› ve yeﬂil bukalemunlar›n say›s›
birer azal›r, kahverengi bukalemun say›s› 2 artar.
Demek ki de¤iﬂik renkteki bukalemunlar›n say›lar›
aras›ndaki fark modülo 3 hep ayn› kal›r. Yani yeﬂil
ile kahverengilerin aras›ndaki fark baﬂlang›çtaki gibi modülo 3 hep 2 olur, 0 ya da 45 olamaz. Demek
ki bütün bukalemunlar tek renk olamaz.
Do¤ru Yan›tlar: Hasan Uytun, Sabri Varan,
Yaﬂar ve Mustafa Dönmez, Onur Varol, Tonguç
Cankurt, Ç›nar Yüncüler, Emrah Kaya ve O¤uzhan Orhan. ♠
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