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Sevgili Gençler,

OYAK'ta "Matematik ve Verimlilik Y›l›" ilan
etti¤imiz 2003 y›l›ndan beri Liseleraras› Matematik
Yar›flmalar› düzenliyoruz. Bugüne geldi¤imizde
okullar›m›z›n her y›l bu yar›flmay› merakla
bekledi¤ini, ö¤rencilerimizin birbirleriyle k›yas›ya
mücadele ettiklerini görmek bizi gururland›r›yor
ve mutlu ediyor.

Biz bu yola ç›karken; Türkiye'nin gelece¤i olan
siz de¤erli gençlerimizin matemati¤e olan ilgisini
teflvik etmeyi, analitik düflünebilme kabiliyetinizin
geliflmesine katk› sa¤layabilmeyi, soyut
düflüncenin kap›lar›n› sizlere açabilmeyi
hedefledik. Y›llar itibar› ile s›nav sonuçlar›n›z›
de¤erlendirdi¤imizde baflar› çizginizin giderek
yükseldi¤ini, daha zor sorularda daha iyi sonuçlar
elde etti¤inizi görüyoruz ki bu da bizlere do¤ru
yolda ilerledi¤imizi gösteriyor.

Dünyadaki tüm bulufllar›n ispat› matematikle ifade
edilebildikleri oranda geçerlidir. Bu gerçe¤e
ra¤men görüyoruz ki ülkemizde matematik
bilmemenin bir eksiklik oldu¤unu düflünen say›s›
çok az. Aksine matematik bilmemenin s›radan
bir durum oldu¤unu düflünüp kolayca
matematikten kaçmay› tercih ediyoruz. Toplumsal
bazda gerçekleflen tüm olaylara karfl› ürkek
yaklafl›m›m›z ve kolay inan›fl›m›za kadar pek çok
durum matematiksel düflünmeyi bilmeyiflimizden,
her fleyi sorgulamadan- kan›tlamadan kabul
ediflimizden kaynaklan›yor.

Ülkemizde matemati¤e, matematiksel düflünmeye
yeterince önem verilmedi¤ini söylerken yine
rakamlardan, hesaplardan, matematikten
faydalanal›m. Yönetim Gelifltirme Enstitüsü (IMD)
taraf›ndan GSMH, verimlilik, politik, sosyal ve
kültürel unsurlar dikkate al›narak yay›nlanan 2007
Dünya Rekabet Raporu'nda, Türkiye 55 ülke
aras›nda 48. s›rada yer al›yor. Ekonomi, çevre,

altyap› gibi unsurlar dikkate al›narak International
Living taraf›ndan yay›nlanan yaflam kalitesini
yans›tan 2006 Yaflanabilir Ülkeler Listesinde ise
Türkiye 194 ülke aras›nda 72. s›rada yer al›yor.
Bu listelerde bu kadar gerilerdeysek hatay›
kendimizde arayal›m. Uluslar›n gücünü insanlar›n›n
zenginli¤i belirliyor. Zenginlikte para esast›r ama
paray›, yaflam biçimi bütünler. Yaflam biçimi ise
e¤itimdir, bilimdir, teknolojidir, sanatt›r, ça¤dafl
olmakt›r.

Tabii Sevgili Gençler, "Hayat Matematiktir" derken
hayat›n bir bütün oldu¤unu hat›rlatmak istiyorum.
‹nsan, sadece zihinden ibaret de¤ildir. ‹nsan›n
korunmas› ve beslenmesi gereken bir bedeni ve
ruhu da oldu¤unu unutmamal›s›n›z. Spordan
sinemaya, heykelden, sosyolojiye birçok konu
hakk›nda kendinizi beslemeyi ihmal etmemelisiniz.
‹çinde do¤ru oranda ya¤, tuz, biber vs. olmayan
yemek nas›l yavan olursa, benzer flekilde sizler
de kendinizi güzel sanatlar, edebiyat, sosyal
bilgiler ile donatmazsan›z çok yönlü ve iyi bir
ayd›n olma yolunda eksik ad›m atm›fl olursunuz.

Yak›nda üniversite imtihanlar›na gireceksiniz.
Lütfen kendinizi iyi tan›y›n, iyi tart›n ve kendinize
sorular sorun. Okumaya ne kadar yatk›n›m?
Hesapla aram nas›l? Lisana yatk›nl›¤›m ne?
Dünya'da ve Anadolu'da ne kadar çal›flmak
istiyorum? Kaliforniya'da veya Mardin'de
çal›flmaya ruhen haz›r m›y›m? Yoksa sadece
büyük flehirlerde mi çal›flmak istiyorum? Bu
yafllarda belki de gelece¤iniz için yapaca¤›n›z en
önemli ifl; kendinize dürüst olmak.

Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan›z;
sevmedi¤iniz bir mesle¤i asla seçmeyin.
Sevdi¤iniz bir dal› seçin ve o dalda en iyisi olmaya
çal›fl›n; bu da ancak iflini sevmekle, yetenek ve
azimle olur; asla flansla de¤il!



Gelece¤i öngörmek en büyük yetenektir. fiunu
hiçbir zaman unutmay›n lütfen: Do¤ru mesle¤i
seçerseniz, h›rs›n›z da yetene¤inizle uyumlu
olursa mutlu ve huzurlu olursunuz. Özetle, asla
diploma sahibi olmak için okumay›n. Kendiniz
için okuyun ama yeteneklerinizle uyumlu bir
dalda okuyun. Toplumda kabul görmeniz için
her konuda 5 dakika konuflabilmenize yetecek
bilgiye sahip olabilmek ad›na da kendinizi
gelifltirin ve "etiket" denen adab› muafleret
kurallar›na dikkat etmeyi asla unutmay›n. Belki
de hepsinden de önemlisi her zaman hayal
edin ama ayaklar›n›z yerden kopmas›n. Çünkü
hayal edebildi¤imiz ölçüde yarat›c›y›z, hayal
edebildi¤imiz ölçüde yenilikçiyiz ve üreticiyiz.

Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk
duydu¤umuz OYAK Liseleraras› Matematik
Yar›flmas›'nda akademik desteklerini bizden
esirgemeyen TÜB‹TAK Bilim ‹nsan› Destekleme
Daire Baflkanl›¤›'na huzurlar›n›zda bir kez daha
teflekkür ediyorum.

Gelece¤imizin temsilcileri olarak gördü¤üm
siz de¤erli gençlerimize güvenimin sonsuz
oldu¤unu yineliyor, Türkiye'yi daha iyi yar›nlara
tafl›yaca¤›n›za yürekten inan›yorum. 2010 -
2011 e¤itim ö¤retim y›l›nda da devam
edece¤imiz yar›flmalar›m›za kat›lacak tüm okul
ve ö¤rencilerimize flimdiden baflar›lar diliyorum.

Sevgilerimle,

Celal Ça¤lar
OYAK
Otomotiv ve Çimento fiirketleri
Yönetim Kurullar› Baflkan›
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Gerçek “Baflar›” yaratmakt›r.

1- Oku-Gez-Tart›fl-Sorgula

2- Bil

3- Anla

4- Sistematize Et

5- Uygula

6- De¤ifltir Yeniden Yarat

6 A D I M
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Sözlük ve ansiklopedilerde tan›m› yap›lsa da,

'Matematik nedir?' sorusunun kesin bir cevab›

bulunmamaktad›r. Yayg›n kullan›m sahalar›na

bakarak, matematik denildi¤inde günlük hayattaki

problemleri çözmek için kullan›lan ölçme,

hesaplama, sayma gibi ifllemleri ve buna ba¤l›

olarak, içinde yaflad›¤›m›z evreni anlamam›za ve

hayat›m›z› kolaylaflt›rmaya yarayacak bulufllar

yapmam›za yard›mc› olan bir bütünü anlayabiliriz.

Öte yandan, kullan›m biçimine ba¤l› olarak

matemati¤i somut âlemi modelleyen soyut

kavramlarla ilgilenen ve bunlar› kullanarak

sonuçlar elde eden bir sistem veya soyutlaman›n

bir sonucu olmak üzere, baz› belirli sembolleri

kullanarak problemleri çözen bir dil olarak

alg›layabiliriz. Soyut kavramlarla ilgilenifl biçimine

ba¤l› olan bir di¤er yaklafl›m da, pürüzsüz

düflünmeyi gerektiren mant›k sistemi olarak

tan›mlamakt›r. Matematikçiler matemati¤i

aksiyomlara (yani ilk baflta sorgusuz kabul edilen

do¤rulara) dayanarak mutlak do¤ruya ve kesin

bilgiye ulaflt›ran düflünme yöntemi olarak kabul

etme e¤ilimindedir.

Kusursuz düflünce sistemi olarak matematik tüm

bilimlerin felsefi temelinde yer almakla kalmaz,

ifllemleri ve tan›mlar› ile onlar›n uygulanabilir

olmas›na da yard›mc› olur. Gauss (1777-1855)

matemati¤i tüm bilimlerin hem kraliçesi hem

hizmetkâr› olarak tan›mlarken iflaret etti¤i

noktalardan birisi de bu olsa gerek.

Matemati¤in tan›m› nas›l verilirse verilsin,

soyutlama ve genelleme kavramlar› merkezi bir

rol oynayacakt›r. Soyut kavramlar›n anlafl›lmas›n›n

zor olmas›ndan dolay› birçok kimse matemati¤i

zor bulur, matematik e¤itimcileri de bu zorlu¤u

aflman›n yollar›n› araflt›r›rlar. '‹yi matematikçi

olmak', 'matemati¤i iyi olmak', 'matematiksel

düflünce yap›s›na sahip olmak' gibi

nitelendirmeler, kiflinin h›zl› ifllem yapabilmesi

veya büyük say›lar› ak›ldan çarpabiliyor olmas›

gibi melekelerle ilgili de¤ildir. Bir kiflinin bu s›fatlara

sahip olmas›ndan, herhangi bir probleme en

do¤ru yoldan yaklafl›p çözüm üretebilece¤ini

anlar›z.

Matematik e¤itiminin amaçlar›ndan birisi günlük

hayat›m›z› s›k›nt›s›z sürdürebilecek kadar ifllemleri

ve kavramlar› tan›tmak ise, bir baflkas› da düzgün

ve yanl›fls›z düflünmeyi ö¤retebilmektir.

Matematikten hofllanan bir ö¤renciyi cezbeden,

söz gelimi, 3456701 ve 228432156 say›lar›n›n

çarp›lmas› s›ras›nda hissetti¤i de¤ildir. Eldeki

verilerden yola ç›k›p, do¤ru yerde do¤ru ifllemleri

kullanarak sonuca ulaflmak, insan zihninin

kendisiyle gurur duyaca¤› ve tatmini bir baflka

yoldan kolay doldurulamayacak bir haz

kayna¤›d›r.

Tanesi otuz lira olan gömleklerden dört tanesi

için ödenecek miktar yüz yirmi lirad›r. Bu

problemde verilen, bir gömle¤in otuz lira oldu¤u;

sorulan dört gömlek için ödenecek bedeldir.

Problemi çözmek için   yazd›¤›m›zda somut

nesneleri 4 ve 30 say›lar› ile, bir nesneden ayn›

anda birkaç tane almay› da  ifllemi ile soyutlar›z.

Problemin çözümü; cevab› da 120 dir. Anlafl›laca¤›

üzere, matematiksel aç›dan a¤›rl›k tafl›yan nokta

ifllemin do¤ru yap›lmas›ndan çok, do¤ru ifllemin

seçilmifl olmas›d›r. Kenar uzunlu¤u 2 birim olan

bir karenin alan›n› sordu¤umuzda alaca¤›m›z

cevap, sonuç do¤ru olsa bile, can›m›z› s›kacakt›r.

Matematik e¤itimcilerinin, matemati¤in daha iyi
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ö¤retilebilmesi için yöntemler araflt›rd›klar›n›

ve gelifltirdiklerinden yukar›da söz etmifltik.

Ne var ki, baz› zorlay›c› koflullar bilinen iyi

yöntemlerin bile uygulanmas›n›

engelleyebilmektedir. Lise ça¤›ndaki

ö¤rencilerimizin en öncelikli hedefi üniversite

seçme s›navlar›nda baflar›l› olabilmektir.

Bu s›nav çoktan seçmeli sorularla yap›lmakta ve

soru bafl›na düflen ortalama süre bir kaç dakikay›

aflmamaktad›r. Matematik çal›flmaya bu yönde

yo¤unlaflan ö¤renci, elbette en k›sa süre içinde

sonuca gidebilece¤i yöntemleri, ço¤u kez

sorgulamadan, da¤arc›¤›na koyacak ve bunun

kaç›n›lmaz bir sonucu olarak matemati¤i

ifllemlerden ibaret bir sistem olarak alg›layacakt›r.

Daha da ötesi, matemati¤in gerçek manada

yarar›ndan ve zevkinden mahrum kalacakt›r.

Matemati¤e ilgi duyma e¤ilimi tafl›yan

ö¤rencilerimizin bu e¤ilimlerini s›nayabilecekleri

imkânlar maalesef çok fazla de¤ildir. Ülkemizde

temel bilimlere ayr›lan kaynaklar›n k›s›tl› olmas›

araflt›rma gelifltirme faaliyetlerinin istenilen düzeye

gelmesine yeterli olmamaktad›r ve buna ba¤l›

olarak, temel bilimlere ilgi azalmaktad›r. Bu

konuda özendirici programlar oldukça azd›r.

TÜB‹TAK B‹DDB (Bilim ‹nsan› Destekleme Daire

Baflkanl›¤›) taraf›ndan düzenlenen proje

yar›flmalar›, ‹lkö¤retim Matematik Olimpiyat›,

Ulusal Matematik Olimpiyat› ve Uluslararas›

Matematik Olimpiyat› haz›rl›k çal›flmalar› d›fl›nda

çok az say›da faaliyet bulunmaktad›r. Bu tablo

içinde de¤erlendirildi¤inde, 2003 y›l›n› Verimlilik

ve Matematik y›l› ilân eden OYAK Çimento

Grubu'nun, matemati¤in gerçek yüzü ile

tan›t›lmas›, sevdirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› amac›

ile ilgili bir program› gündeme getirmifl olmas›

son derece önemlidir.

Bu program çerçevesinde, tüm organizasyon

külfeti OYAK, akademik sorumlulu¤u TÜB‹TAK

B‹DDB taraf›ndan üstlenilmek üzere 2003 y›l›nda

Adana, Bolu, Elaz›¤, Mardin, ve Ordu illerinde

'Matemati¤in Günlük Hayattaki Uygulamalar›' ve

'Matemati¤in ‹ki Yüzü' bafll›kl› iki temadan oluflan

konferans konuflmalar› yap›lm›flt›r. Ayn› y›l bu

illerde liseler aras› bir matematik yar›flmas›

düzenlenmifl ve her ilde birinci olan okullar

Ankara'da bu kez 2003 y›l› birincili¤i için

yar›flm›fllard›r. ‹lk planlama, yar›flman›n bir kez

yap›lmas› iken, gösterilen yo¤un ilgi sonucunda

yar›flma geleneksel hale gelmifl ve bugünedek

2969 okuldan 11.876 ö¤rencinin kat›l›m›

gerçekleflmifltir. Yar›flma birçok yönden

ö¤rencilerimizin al›fl›k olduklar› matematik

s›navlar›ndan farkl›l›klar tafl›maktad›r. ‹l birincili¤i

ve final s›navlar›n›n her birisinde dört soru

sorulmakta ve üç saat süre tan›nmaktad›r. Sorular

lise müfredat program›nda yer alan bilgilerle

çözülebilecek özellikte olup bilginin yan› s›ra

matematiksel muhakemeyi de¤erlendirmeye

yöneliktir. Yar›flman›n bir di¤er özelli¤i de

ö¤rencilerin dört kiflilik tak›mlar halinde

çal›flmalar›d›r.

Yar›flmaya gösterilen ilgi, gözetilen amaca

ulafl›ld›¤›n›n bir göstergesi say›labilir. Yar›flmaya

kat›lan liselerin s›nava yönelik haz›rl›k

çal›flmalar›n›n, ilgili ö¤rencilerin matematikle daha

yak›ndan tan›flmas›na vesile oldu¤unu görmek

sevindiricidir. Yar›flma sonucunda, kurallar gere¤i

her sene bir birinci belirlenmekteyse de kat›lan

tüm liseleri gösterdikleri ilgi dolay›s› ile galip

saymak yerinde olur.

Bu kitapç›kta ilk sekiz OYAK Matematik

Yar›flmas›nda sorulmufl bulunan 64 soru ile
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bunlar›n çözümleri yer almaktad›r. Bu konuda

daha fazla bilgi www.hayatmatematiktir.com

sitesinde bulunabilir.

Yar›flman›n gerçekleflmesini sa¤layan OYAK

Grubu'na, sahip oldu¤u topluma hizmet anlay›fl›

için tebrik etmek hak bilirli¤in bir gere¤idir.

Alt› sene boyunca yar›flma sorular›n›n haz›rlan›p

de¤erlendirilmesi yaklafl›k on meslektafl›m›z›n

de¤erli katk›lar› ile gerçekleflmifltir. Ayr› ayr› her

birine teflekkürü bir borç biliriz.

SINAV KOM‹SYONU



OYAK
Liseleraras› Matematik

Yar›flmas›
2002-2010 Sorular›
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OYAK
Liseleraras› Matematik

Yar›flmas›
2002-2010 Cevaplar›
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ASLAN Ç‹MENTO A.fi.
Tel: (262) 745 47 47

Faks: (262) 745 43 42
www.oyakcimento.com
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