
 

OLASILIK 

 

  

 

BASİT BİR OLAYIN OLMA OLASILIĞI 

OLASILIK: Bir olayın olma şansının sayısal olarak 

hesaplanmasıdır. 

 

 

Olasılık ile ilgili kullanılan terimler: 

DENEY: Bir durum ile ilgili sonuçların elde edilmesi 

için yapılan işleme deney denir. 

ÇIKTI: Deneyden elde edilen sonuçların her birine 

çıktı denir. 

ÖRNEK UZAY: Mümkün olan tüm çıktılara örnek uzay 

denir. Buna artık olası durum sayısı da diyoruz. 

OLAY: Örnek uzayın istenilen durumlarına olay denir. 

Olası durumlardan istenilen durumdur. 

OLAYIN ÇIKTILARI: Örnek uzayın istenilen durumla 

ilgili çıktılarına olayın çıktıları denir. 

 

Şöyle diyelim, 

İçinde 1’den 10’a kadar numaralandırılmış toplardan 

tek sayılı top gelmesini incelemek istiyoruz. Bu 

kutudan bir top çektik. Karşımıza herhangi bir sayı 

geldi. Bir sonuç ile karşılaştık. 

Tüm bu geçen zamanda DENEY yapmış oluruz. 

Çekeceğimiz top tek sayılı da olabilir çift sayılı da 

olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı 

toplardan herhangi biri gelebilir. Burada 

karşılaşacağım 10 farklı durum var. Buna olası 

durumlar yani ÖRNEK UZAY diyoruz. 

Çekiliş sonucunda karşılaştığım her duruma ÇIKTI 

denir. Örnek uzay çıktıların bütündür. 

Biz bu deneyde tek sayılı top gelmesini istiyoruz. 

Olmasını istediğimiz durum tek sayılı toplardır. 

Olmasını istediğimiz duruma da OLAY denir. Yani tek 

sayılı top gelmesi olayını inceleriz. 

Tek sayılı toplar dediğimizde 1,3,5,7,9 numaralı 

toplardır. Bir top çektik ve 3 numaralı top olduğunu 

gördük, bu bizim için ‘çıktı’dır aynı zamanda olmasını 

istediğimiz OLAYIN ÇIKTISIDIR.  

 

 

 

 

Örnek:  

    Aslı ile Pınar sinemaya gitmek istiyor, fakat farklı 

filmlere gitmek istiyorlar. Bu durumda para atalım 

kimin dediği üste gelirse onun istediği filme gideriz 

diyorlar. Aslı tura dediğine göre Aslı’nın istediği filme 

gitme olasılığı nedir? 

 

istenilen durum 1
=  dir

olası durumlar 2
     veya;   olay 1

=  dir
örnek uzay 2

 

 

Olmasını istediğimiz durum (olay) A kümesi diyelim : 

A’nın eleman sayısı s(A) ile gösterilir 

Olası durum sayısı (örnek uzay) E kümesi diyelim : 

E’nin eleman sayısı s(E) ile gösterilir. 

O halde A olayının olma olasılığı O(A) ile gösterilir. 

s(A)
O(A) =  ile ifade edilir.

s(E)
 

 

Alıştırmalar: 

1) Yandaki kutuya eşit boylarda 3 tane mavi 4 

tane kırmızı top 

konuluyor. Kırmızı 

top gelme olasılığını 

bulunuz? 

Sorusunu 

inceleyelim. 

 

Tüm Olası durum sayısı: 

İstenilen Olası durum sayısı (olay): 

Olayının çıktı sayış: 

Olayın olma olasılığı: 

 

2)   

 

 

Bir kutuya eşit boyutta 1’den 10 ‘a kadar yazılı 

kartlar konuluyor. Rastgele çekilen bir kartın tek sayı 

gelme olasılığını nedir?  Sorusunu inceleyelim. 

Tüm Olası durum sayısı: 

İstenilen Olası durum sayısı (olay): 

Olayının çıktı sayış: 

Olayın olma olasılığı: 

olmasını istediğimiz durum
olayın olma olasılığı  

olabilecek tüm durumlar




 

3)   

 

İki zar aynı anda atılıyor. Üst yüze gelen sayıların 

toplamının 9 olma olasılığı nedir? Sorusunu 

inceleyelim. 

Tüm Olası durum sayısı: 

İstenilen Olası durum sayısı (olay): 

Olayının çıktı sayış: 

Olayın olma olasılığı: 

 

Alıştırmalar: 

1)  

 

 

Bir kutuya eşit boyutta 1’den 10 ‘a kadar yazılı toplar 

konuluyor. 

a)  Rastgele çekilen bir topun 3’ten büyük top 

gelme olasılığını bulunuz. 

 

b) Rastgele çekilen bir topun 7’ten küçük top 

gelme olasılığını bulunuz. 

 

c) Tek sayılı top gelme olasılığı:  

 

Çift sayılı top gelme olasılığı: 

 

2)  

 

 

 

Bir torbaya eşit boyutta 9’dan 23’e kadar 

numaralandırılmış kartlar koyuluyor. Rastgele seçilen 

bir kart çekiliyor ve buna göre aşağıdaki olasılıkları 

hesaplayınız. 

a) 12’den küçük sayılı kart gelme olasılığı: 

 

b) Tek sayılı kart gelme olasılığı: 

 

 

c) Çift sayılı kart gelme olasılığı: 

 

d) 3’e bölünebilen sayılı bir kart gelme olasılığı:  

 

 

e) 5’e bölünebilen sayılı bir kart gelme olasılığı: 

 

f) 4’ün katı olan sayılı bir kart gelme olasılığı: 

Örnek:  

 

Bir kutuya eşit boyutta 1’den 7’e kadar yazılı toplar 

konuluyor. Aynı anda alınan iki topun çarpımlarının 12 

olması olasılığını bulunuz. 

           

         

       

     

   

 

   

Tüm olası durumlar

1,7     2,3     3,4     4,5     5,6     6,7

1,6     2,4     3,5     4,6     5,7

1,5     2,5     3,6     4,7

1,4     2,6     3,7

1,3     2,7

1,2

Aynı anda alındığı için 1,2  veya 2,1  olması

önemli değildir.  

   

 Aynı anda 2,2 'de alınamaz.

Burada çarpımları 12 olan 2,6  ve 3,4 'tür.

2
Çarpımlarının 12 olma olasılığı: 'dir.
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Örnek:  

 

Aynı anda atılan iki zarın üst yüze gelen sayıların 

toplamının 8 olma olasılığını bulunuz. 

 

İki zar birbirinden bağımsız olduğu için birinde 4 

gelmesi diğerinde de 4 gelmesini engellemez. (4,4) 

oluşur. Zarın birisi 3 diğeri 5 gelebildiği (3,5) gibi; ilk 

zar 5 ikinci zar 3 gelebilir,(5,3)gibi. Böylece iki zar 

atıldığında 36 tane olası durum oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

Bazı durumlarda çekilen kartlar veya toplarda iki kez 

veya başka bir deyiş ile art arda çekiliş yapılıyorsa 

çekilen numaraların yer değiştirmesi veya aynı 

numaranın ardada gelmesi oluşabilir. 

Burada birde ilk çekilen topun veya nesnenin geri 

konulup konulmaması da önemlidir. Fakat biz bu 

durumları incelemeyeceğiz. 

Sadece soru kökünü iyi okuyup olası durumları olayı 

iyi yorumlayarak yapmalıyız. 



 

 2,4,5  rakamlarıyla yazılabilecek 

tüm sayılardan seçilen bir sayının 

iki basamaklı olma olasılığı nedir?

Sorumuza dönecek olursak, 

Bir çift zarın atılması ile üst yüze gelecek sayıların 

toplamının 8 olduğu durumlar; 

(2,6) , (6,2) , (3,5) , (5,3) , (4,4)’tür. Yani 5 tane 

olayın çıktıları vardır. 

Olasılık: 5

36
’dır. 

 

Alıştırmalar: 

1) Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların 

çarpımının çift olması olasılığını bulunuz. 

 

 

 

2) Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların 

çarpımının çift olması olasılığını bulunuz. 

 

 

 

3)  

 

 

 

 

 

4) Bir baloncunun elinde 0’dan 9’a kadar yazılı 

balonlar vardır. Baloncu iki kardeşe birer tane 

balon vermek istiyor. Balonların 

üzerindeki sayıların toplamının 10 

olması olasılığı nedir? 

 

( Bu soruda verilen balonlarda değişim 

olabilir mi? Dikkat ediniz.) 

 

 

 

5) 4 farklı renkte kazak ve 5 farklı renkte 

pantolondan beyaz kazak ve lacivert 

pantolonu giyme olasılığını bulunuz. 

 

 

6) İki basamaklı sayılardan bir şifre oluşturmak 

isteyen bir kişinin oluşturduğu şifrenin 5’e 

bölünebilen bir sayı olması olasılığı nedir? 

 

 

7) 1200 sayfalık bir ansiklopediden açılan bir 

sayfanın sayfa numarasının üç basamaklı 

olması olasılığı nedir? 

 

 

8) Elif ,Zeynep ve Filiz fotoğraf çektirmek 

istiyor. Elif’in en sağda olduğu bir pozu verip 

fotoğraf çektirme olasılığı nedir? 

 

 

9) Aşağıdaki tabloda bir okulda açılan kurslara 

katılan öğrenci sayıları verilmiştir. 

Kurslar Öğrenci sayısı 

Matematik 18 

Müzik 12 

Türkçe 16 

Resim 14 

 

Her bir kurstan seçilecek bir öğrencinin seçilebilme 

olasılığı matematik sınıfında en fazla olması için diğer 

kurslara toplam en az kaç kişi eklenmelidir? 

 

 

10) Elinde, üzerinde sayı yazılı olan iki kart 

bulunduran 8 öğrenci bu sayıları 

çarptıklarında hep aynı sonucu 

bulmaktadırlar. 

Öğrencilerin elindeki kartlarda bulunan sayılar 

küçükten büyüğe doğru sıralandığında 6. Sırada 6 

sayısı bulunmakta, büyükten küçüğe doğru 

sıralandığında ise 5. Sırada 24 sayısı bulunmaktadır. 

Buna göre bu 8 öğrenci arasından seçilecek bir 

öğrencinin elinde bulunan kartlardaki sayıların 

aralarında asal olması olasılığı kaçtır? 

 

 

 

 

 



 

11) Aşağıdaki tabloda dört adet uçak firmasının 

uçuş (bilet) fiyatlarını düzenlerken uyguladığı 

tarife verilmiştir. 

 

 

 

  

 

 

Buna göre aşağıda verilen mesafelere göre Yaren 

Bodrum’dan Londra’ya yapacağı uçuş için firmaların 

verdiği tarifeye göre bilet fiyatlarını hesaplamıştır.  

Kalkış-İniş yeri Uzaklık  

Bodrum-İstanbul 450 km 

İstanbul-Londra 1100 km 

 

Yaren’in 240 TL’si olduğuna göre parasına uygun bileti 

satan firma bulma olasılığı kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Bir sınıfta matematik dersinden başarısız olan 

öğrencilerin sayısı fen dersinden başarılı olan 

öğrencilerin sayısının %25’idir. 

Matematik dersinden başarılı olan öğrencilerin sayısı 

tüm sınıfın %50’sidir ve fen dersinden başarısız 

öğrenci bulunmamaktadır. 

Buna göre bu sınıftan seçilen bir öğrencinin fen 

dersinde başarılı bir öğrenci olma olasılığı kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalar 
Açılış 
ücreti 

Km başına 
ücretlendirme 

A 98 TL 3 kuruş 

B 78 TL 6  kuruş 

C 82 TL 5  kuruş 

D 90 TL 4  kuruş 


