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SORULAR
2005-IV-1. Origami. Origami, Japon kâ¤›t
katlama sanat›d›r. Cetvel ve pergel kullanmadan, sadece elinizle...
Herhangi dikdörtgen
bir kâ¤›tla origami kurallar›n›n d›ﬂ›na ç›kmadan 60 derecelik aç›y›
nas›l elde edersiniz?
2005-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?
2005-IV-3. Manav. Manavs›n›z. Size üç tane
kapal› meyve kutusu gönderiliyor. Birinin etiketinde “Elma”, di¤erininkinde
“Portakal”, ötekinde de “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?
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤rencisi.

2005-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?
MD-2004-III YANITLARI
Eureka-2004-III-2. Fitiller. Birer saatte yanan
iki fitiliniz var. Fitillerin uzunluklar›,
kal›nl›klar›, her ﬂeyleri de¤iﬂik. Hatta bir fitilin kaç dakikada kaç santimetre yand›¤›n› bile bilmiyorsunuz.
Fitillerden birinin yar›s› bir saniyede
de yanabilir, 59 dakikada da, buna
dair hiçbir ipucunuz yok. Bu iki fitille 45 dakikay› nas›l ölçersiniz?
Yan›t. Bir fitilin uçtan uca bir saatte yand›¤›n›
biliyoruz, dolay›s›yla iki ucundan birden yakarsak
tamam› yar›m saatte yanar! ‹kinci fitili de ayn› anda yakarsak (yani bir fitilin iki ucunu, öbür fitilin
sadece bir ucunu yak›yoruz), ilk fitil tamamen yand›¤›nda ikincinin yar›m saati yanm›ﬂ olacakt›r. O
anda ikinci fitilin öbür ucunu da yakarsak fitilin
geri kalan k›sm› tam 15 dakikada yanacakt›r. Yani toplam 45 dakikay› ölçmüﬂ oluruz.
Do¤ru Yan›tlar: Nurdan Tokatl›, Can Özvarl›k, Cihan Baysal, Gizem G.S., Murat ve Yaﬂar
Dönmez, Meryem Erdal.
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Eureka-2004-III-3. Kum Saatleri. Biri yedi dakikal›k, di¤eri dört dakikal›k iki kum saatiniz var.
Dokuz dakikay› nas›l ölçersiniz?
Yan›t. Birçok de¤iﬂik yan›t
olabilir. Ancak Volkan Sevindik ve baz› okurlar›n aﬂa¤›daki yan›t› 9 dakikay› tam 9 dakikada ölçüyor!
‹ki kum saatini ayn› anda çevi74
relim. Dört dakikal›k saat bitince 0 0
4′
tekrar çevirelim. Yedi dakikal›k bi- 3 0
tince (dört dakikal›kta bir dakikal›k 4 4
çevir
kum kalm›ﬂ olacakt›r) onu da çevi- 3 4
relim. Dört dakikal›k saatteki bir 4 0 3′
dakikal›k kum bitince, yedi dakika- 0 1
73
9′
l›k saatin alt k›sm›nda bir dakikal›k
çevir
kum vard›r. Son bir defa yedi daki- 7 1
03
kal›k saati çevirirsek alt k›s›mdak›
1′
kum üste gelir ve bitene kadar bir 61 04
çevir
dakika daha geçer. ‹ﬂte dokuz etti!
10
Do¤ru Yan›tlar: Abdullah Nuri 6 4
1′
Somuncuo¤lu, Hakan Karay›lan,
00
Volkan Sevindik, ‹lyas Akça, Gür- 7 4
can Özdemir, Murat Yas, Can Özvarl›k, Umut Harmanc›o¤lu, Cihan Baysal, Sezai
Y›ld›r›m, Gizem G.S., Erdinç Sezgin, Bülent Sukuﬂu, Meryem Erdal.
Eureka-2004-III-4. Yaramazl›k. Bir okulun
koridorunda yüz dolap var. Bir ö¤renci koridoru
boydan boya koﬂup bütün dolaplar› aç›yor. ‹kinci
bir ö¤renci, koﬂup her iki dolaptan birini kapat›yor
(yani çift numaral› dolaplar› kapat›yor). Üçüncü
de koﬂup her üç dolab›n birinin durumunu de¤iﬂtiriyor, yani aç›ksa kapat›yor, kapal›ysa aç›yor. Bunu yüz ö¤renci s›rayla yap›yor: n-inci ö¤renci, her
n dolaptan birinin durumunu de¤iﬂtiriyor. Koﬂuﬂturma bitti¤inde, yani yüz ö¤renci geçtikten sonra,
hangi dolaplar aç›kt›r?
Yan›t. Bakal›m her dolaba kaç kez dokunuluyor, yani her dolap kaç kez aç›l›p kapan›yor? k-inci ö¤renci, numaras› k’ye bölünen dolaplara dokundu¤undan, çift say›da böleni olan dolaplar kapal› kal›r, di¤erleri aç›k kal›r. ﬁimdi bir say›n›n kaç
tane böleni oldu¤una bakal›m. E¤er a, n’nin bir
böleniyse, n/a da n’nin bir bölenidir. Yani a,
n/a’dan hep farkl›ysa, bu bölenler çifter çifter giderler ve n’nin çift say›da böleni olur. Dolay›s›yla

bir say›n›n bölenlerinin tek say›da olmas›n›n tek
yolu, bir a için a ve n/a’n›n eﬂit olmas›d›r, yani a =
n2 eﬂitli¤idir. En sonda aç›k kalan dolaplar, numaralar› kare olan dolaplard›r. Aç›kca yazacak olursak 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100 numaral› dolaplar aç›kt›r.
Do¤ru Yan›tlar: Hakan Karay›lan, Gürcan Özdemir, Murat Yas, Can Özvarl›k, Cihan Baysal,
Sezai Y›ld›r›m, Gizem G.S., ‹hsan Yücel, Özer Aris,
Erdinç Sezgin, Murat ve Yaﬂar Dönmez, Meryem
Erdal.
Eureka-2004-III-5. Kay›p Para. Üç arkadaﬂ bir
restorana girip yemek yiyorlar. Hesaplar› 15 YTL tutuyor, dolay›s›yla her biri garsona 5 YTL veriyor. Kasiyer indirim yap›p garsona 5 YTL iade ediyor (me¤er bu üç kiﬂi kasiyerin tan›d›¤›ym›ﬂ). Ama
garson 5 YTL’yi üç arkadaﬂ
aras›nda bölüﬂtürmeye üﬂeniyor ve her birine birer milyon verip kalan iki milyonu cebine at›yor. Sonuç olarak üç adam da 4
YTL vermiﬂ oluyor, yani toplam 12 YTL. Buna
garsonun cebindekini eklersek, toplam 14 YTL
ediyor. 15 YTL’nin 1 YTL’si nereye gitti?
Yan›t. E¤er akl›n›za esen say›lar› toplarsan›z hemen hemen her türlü toplam› bulursunuz elbet! Buradaki karmaﬂa, yanl›ﬂ say›lar› toplamam›zdan kaynaklan›yor. Üç arkadaﬂ›n ödedi¤i 12 YTL’nin içinde
zaten garsonun cebindeki 2 YTL say›l›yor, 2 YTL’yi
bir daha eklemenin âlemi yok! Biri verilen para di¤eri al›nan para! (Arkadaﬂlar›n verdi¤i para ﬂöyle
bölüﬂmüﬂ durumda: 10 YTL kasiyerde, 2 YTL de
garsonun cebinde.)
Do¤ru Yan›tlar: Hakan Karay›lan, Gürcan Özdemir, Murat Yas,
Can
Özvarl›k,
Umut Harmanc›o¤lu, Sezai Y›ld›r›m, ‹hsan Yücel,
Erdinç Sezgin, Bülent Sukuﬂu, Murat ve Yaﬂar Dönmez, Meryem Erdal. ♣
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