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MD-2005-IV.4. Savaﬂa
Hay›r! Israil ordusunda bir z›rhl› tugay› iki z›rhl›
alay› ve bir piyade alay›ndan oluﬂuyor. Bir piyade
tugay› ise iki piyade alay› ve bir z›rhl› alay›ndan
oluﬂuyor. Bir z›rhl› alay›, ikisi z›rhl› biri piyade olmak üzere üç taburdan oluﬂuyor, bir piyade alay›
da ikisi piyade biri z›rhl› olmak üzere üç taburdan

♣ MD-2005-IV.1. Nilüfer. Bir nilüfer yapra¤›
çok çabuk büyür: Her gün
boyutunu iki kat› art›r›r.
12 günde havuzumun tamam›n› kapl›yorsa, kaç›nc› günde havuzumun yar›s› kapl› olur?
MD-2005-IV.2. Baﬂ›m döndü. Bu cümlelerden
hangileri do¤ru (bu cümle say›lmaz ama!)?
1. Bu cümlelerden tam tam›na biri yanl›ﬂ.
2. Bu cümlelerden tam tam›na ikisi yanl›ﬂ.
3. Bu cümlelerden tam tam›na üçü yanl›ﬂ.
4. Bu cümlelerden tam tam›na dördü yanl›ﬂ.
5. Bu cümlelerden tam tam›na beﬂi yanl›ﬂ.
6. Bu cümlelerden tam tam›na alt›s› yanl›ﬂ.
7. Bu cümlelerden tam tam›na yedisi yanl›ﬂ.
8. Bu cümlelerden tam tam›na sekizi yanl›ﬂ.
9. Bu cümlelerden tam tam›na dokuzu yanl›ﬂ.
10.Bu cümlelerden tam tam›na onu yanl›ﬂ.

oluﬂuyor. Bu da¤›l›m bölük, tak›m, tim birimlerinde de devam ediyor, öyle ki bir piyade timi, ikisi piyade biri z›rhl› üç askerden oluﬂuyor. Bir z›rhl› timinin nas›l birﬂey oldu¤unu herhalde tahmin edersiniz...
Bir z›rhl› tugay›n› bir piyade tugay› yapmak
için kaç askeri yeniden e¤itmek laz›m?

MD-2005-IV.3. Barda¤›n yar›s› boﬂ mu yar›s›
dolu mu? Boﬂ bir odadas›n›z. Elinizde bir bardak
su var. Yar›s› dolu gibi görünüyor ama biraz fazla
veya biraz az da olabilir. Elinizde hiç birﬂey olmadan bundan nas›l emin olabilirsiniz? Ama dikkat!
Yönteminiz kesinlikle çok hassas olmal›!

GEÇEN SAYININ YANITLARI
♣ MD-2005-III.1. Sazan. ‹ki babayla iki o¤ul
bal›¤a ç›karlar. Her biri birer bal›k tutar. Ama toplam
üç bal›k olur ellerinde. Neden? Hay›r, biri suya atlamad›!..
Yan›t: Biri dede, biri
baba, biri de torun olmak
üzere üç kuﬂak bal›¤a ç›km›ﬂlard›r da ondan!
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♣ MD-2005-III.2. Belediye ‹stifa! Metronun yürüyen merdivenlerinden ç›karken ayn› anda yürürüm. Normal ritmimle tam 16 basamak ç›k›yorum
ve ç›k›ﬂ›m 72 saniye sürüyor. Benden daha h›zl›
olan kardeﬂim Derya 20
basamak ç›k›p 60 saniyede
tepeye var›yor. Bir gün
tam ç›kacakken elektrikler
kesildi! Kaç merdiven ç›kmak zorunda kald›k?
Yan›t: Toplam basamak say›s›na x diyelim.
Yürüyen merdivenle ayn›
anda ç›karsam, 16 basama¤› ben ç›k›yorum, ama geriye kalan iﬂi yürüyen
merdiven yap›yor. Dolay›s›yla yürüyen merdiven x –
16 basama¤› 72 saniyede ç›k›yor, yani her basama¤› (x − 16)/72 saniyede ç›k›yor. Ayn› mant›¤› Derya’ya uygularsak, yürüyen merdivenin her basama¤› (x − 20)/60 saniyede ç›kt›¤› anlaﬂ›l›r. Demek ki
(x − 16)/72 = (x − 20)/60.
Dolay›s›yla x = 40.
Yusuf Elaz›¤, “tek merdiven ç›kmak zorunda
kald›n›z” demiﬂ! Hakl›! “Basamak” demeliydik...
♣ MD-2005-III.3. Düﬂünüyorum Demek ki
Zenginim! Arzu: “Bende biri 5 di¤eri 25 kuruﬂluk
iki madeni para
var. Sen bir
cümle
söyle,
do¤ruysa paralar›n birini sana
verece¤im. De¤ilse nanay alacaks›n...”
Bar›ﬂ: “Ne kadar iyisin Arzu kardeﬂ... Peki
cümlem do¤ruysa bana hangi paray› verme lütfunda bulunacaks›n?”
Arzu: “Bana ne, bana ne... Söylemem!”
Bar›ﬂ: “✱%&@!?✸ÆØ∞ß!!!!”
Olabildi¤ince fazla para almak için Bar›ﬂ’›n
kurdu¤u cümle ne olmal›?
Yan›t: “Bana beﬂ kuruﬂ vermeyeceksin.” Bar›ﬂ
25 kuruﬂ kazan›r.

mezya liras›n›n bundan böyle ülke s›n›rlar› içinde
0,90 Tahinya liras› olaca¤› karar›n› al›r. Yani Tahinya’da art›k 1 PL = 0,90 TL’dir. Bunun üzerine
Pekmezya hükümeti, elleri armut toplam›yor ya,
bundan böyle bir Tahinya liras›n›n Pekmezya’da
0,90 PL olaca¤›na karar verir.
S›n›rda yaﬂayan biri cebinde 1 TL ile Tahinya’ya gider ve 0,10 TL’ye bir bakkaldan tahin al›r.
Bakkalda adama geri verecek 0,90 TL’lik bozukluk yoktur ama 0,90 TL’ye eﬂde¤er olan 1 PL vard›r. Bunu adama verir. Adam, cebinde 1 PL ile
Pekmezya’ya gider ve bir bakkaldan 0,10 PL’ye
pekmez al›r. Bakkalda gene 0,90 PL bozuk yoktur
ama 1 TL vard›r. Bakkal adama ülkesinde 0,90
PL’ye eﬂde¤er olan 1 TL verir.
ﬁimdi... Adam›n cebinde al›ﬂveriﬂlerden önce 1
TL vard›, al›ﬂveriﬂlerden sonra cebinde gene 1 TL
var, ama ayr›ca bir de tahin pekmezi var. Yani adam
kazançl›, bedavadan tahin pekmeze sahip olmuﬂtur.
Tahinya’daki bakkalda baﬂlang›çta 0,90 TL’ye eﬂde¤er olan 1 PL vard›, ﬂimdi ise 1 TL var, demek ki Tahinya’daki bakkal 0,10 TL kazançl›. Pekmezya’daki bakkalda baﬂlang›çta 0,90 PL’ye eﬂde¤er olan 1
TL vard›, ﬂimdi ise 1 PL var, demek ki Tahinyal›
bakkal da 0,10 PL kazançl›. Herkes kazançl›... Oh
ne güzel dünya! Dünya bu kadar güzel olmad›¤›ndan bir yerde bir hata olmal›. Nerde? Tahin pekmezin paras›n› ödeyen kimse ç›ks›n ortaya!
Yan›t: Tahinya’da para kurlar› de¤iﬂtirildi¤inde
elindeki PL’leri harcayanlar kaybetmiﬂlerdir. Diyelim Tahinya’daki bakkal›n elindeki 1 PL para kurlar› de¤iﬂmeden önce de elindeydi. O zaman bu 1
PL’nin de¤eri 1 TL idi. Para kuru de¤iﬂtikten sonra
bu 1 PL’nin de¤eri 0,90 TL’ye düﬂmüﬂtür, nitekim
bakkal da bu 1 PL’yi 0,90 TL olarak kullanm›ﬂt›r. ♣

♣ MD-2005-III.4. Tahinya’yla Pekmezya! ‹ki
s›n›rdaﬂ ülke olan Tahinya’yla Pekmezya’n›n aralar› aç›l›r. Bunun üzerine Tahinya hükümeti 1 Pek-

100

‹lan
Orhan Melih Sermutlu’nun Web Sayfas›
Analitik Geometri, Gök Mekani¤i, Karmaﬂ›k Say›lar... www.orhansermutlu.com

