Loto

oto çok moda oldu. Herkes loto oynuyor, trilyoner olman›n
düflünü kuruyor...
Ben loto oynamam. Her fleyden önce emeksiz kazançta gözüm yok. Sonra, loto oynamay› matematikçili¤ime yak›flt›rmam, çünkü lotonun beklentisi negatiftir.
Lotonun matemati¤ini yapal›m.
Lotoda 1’den 49’a kadar 49 say› vard›r. Oyuncu bu 49 say›dan 6’s›n› seçer. Sonra kura çekilir. 6 say›n›n 6’s›n› da bilen
büyük ikramiyeyi al›r.
49 say›dan 6 say› seçilecek. Demek ki;
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tane seçenek var. Bu say› 13.983.816’ya eflittir, yani afla¤› yukar› 14 milyona. Dolay›s›yla, lotoda bir kolon oynayarak 6 tutturma olas›l›¤› 14 milyonda birdir.
Loto müdürü televizyona ç›kt› ve bu olas›l›¤›n asl›nda çok daha küçük oldu¤unu söyledi. Ne demek istedi¤ini anlayamad›m.
Bilgisayarlarla olas›l›¤›n daha küçük oldu¤unu göstermifller...
fiafl›rd›m. Bu bilgisayarlar biz insanlardan baflka türlü mü
matematik yap›yorlar acaba?
Sonra, sa¤a sola sora sora anlad›m iflin asl›n›. Me¤er, bilgisayara, 1-2-3-4-5-6 gibi belli bir düzen gösteren çekiliflleri say-

d›rmam›fllar! Oysa lotoda her çekiliflin olas›l›¤› ayn›d›r. Yani 12-3-4-5-6’yla 2-14-27-35-38-40 çekiliflinin olas›l›¤› ayn›d›r. Loto müdürü hangi akla hizmetle baz› çekiliflleri çekiliflten saymam›fl anlayam›yorum.
Anl›yorum elbet... ‹nsanlar› kand›rmak için...
‹ki (de¤iflik) kolon oynarsan›z, olas›l›¤›n›z› 14 milyonda ikiye, yani 7 milyonda bire ç›kar›rs›n›z. On de¤iflik kolon oynarsan›z, olas›l›¤›n›z 1,4 milyonda bire yükselir.
Diyelim 1000 kifli 10 kolon loto oynad›. Bu bin kifliden en
az birinin büyük ikramiyeyi kazanma olas›l›¤› kaçt›r?
Bir kiflinin kazanma olas›l›¤› 10/13.983.816’d›r. Kazanmama olas›l›¤› da 1 – 10/13.983.816’d›r elbet.
‹ki kiflinin kazanmama olas›l›¤› (1 – 10/13.983.816)2’di
r. Üç kiflinin kazanmama olas›l›¤› (1 – 10/13.983.816)3’tür.
Bin kifliden hiçbirinin kazanmama olas›l›¤›,
(1 – 10/13.983.816)1000
dir. Demek ki, 1000 kifliden en az birinin kazanma olas›l›¤›,
1 – (1 – 10/13.983.816)1000
Bu say›, 0,000714856’ya eflit afla¤› yukar›, 10 binde 7’den
biraz fazla.
Bir milyon kiflinin 10’ar kolon loto oynad›¤›n› varsayarsak,
bir milyon kifliden en az birine büyük ikramiye ç›kma olas›l›¤›,
1 – (1 – 10/13.983.816)1.000.000
dur, yani yüzde 51’dir afla¤› yukar›.
Herbiri on kolon oynayan bir milyon kifliden yaln›zca birine büyük ikramiye ç›kma olas›l› kaçt›r? Hesaplayal›m. Oyuncular›m›z› 1’den 1 milyona kadar s›ralayal›m. Birinci oyuncunun
büyük ikramiyeyi kazanma olas›l›¤›,
10/13.983.816
d›r. Geri kalan 999.999 oyuncudan hiçbirinin büyük ikramiyeyi kazanmama olas›l›¤›ysa,
(13.983.806/13.983.816)999.999
dur. Dolay›s›yla, yaln›zca birinci oyuncunun büyük ikramiye
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kazanma olas›l›¤›,
(10/13.983.816) × (13.983.806/13.983.816)999.999
dur. Bir milyon oyuncu oldu¤undan, oyunculardan yaln›zca birinin büyük ikramiye kazanma olas›l›¤›, yukardaki say›n›n 1
milyonla çarp›m›na, yani afla¤› yukar› 0,349788183’e eflittir.
Demek ki hemen hemen yüzde 35 olas›l›kla, büyük ikramiye
yaln›zca 1 oyuncuya ç›kacakt›r.

‹kinci soru: Herbiri on kolon oynayan bir milyon kifliden
yaln›zca ikisine büyük ikramiye ç›kma olas›l› kaçt›r? Birinci ve
ikinci oyuncuya büyük ikramiye ç›kma olas›l›¤›
(10/13.983.816)2’dir. Geri kalan 999.998 kifliden hiçbirine büyük ikramiye ç›kmama olas›l›¤›,
(13.983.806/13.983.816)999.998
dir. Dolay›s›yla, yaln›zca birinci ve ikinci oyuncunun büyük ikramiye kazanma olas›l›¤›,
(10/13.983.816)2 × (13.983.806/13.983.816)999.998
dir. Bir milyon oyuncu aras›ndan

tane iki oyuncu seçebilece¤imizden, yaln›zca iki oyuncunun büyük ikramiyeyi kazanma olas›l›¤›,
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dir. Bu say›, afla¤› yukar› 0,125068895’e, yüzde 12,5’a eflittir.
Genel kuram flöyle: E¤er n oyuncu varsa ve her oyuncunun
oyunu kazanma olas›l›¤› p ise, oyunu yaln›zca m oyuncunun kazanma olas›l›¤›,

dir.
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