
 

OLASILIK 

 

 

 

 

 

yazı, yazı  

yazı, tura

tura, tura

tura, yazı

dört tane olası durum vardır.

  

 

OLASI DURUMLARI BELİRLEME 

Bir olayın gerçekleştiğinde ne gibi sonuçlar çıkacağını 

önceden bilmek için hesaplamalar yaparız. Elimizdeki 

duruma göre oluşacak sonuçları belirlemeye çalışalım. 

öRNEK:  

Bir madeni para havaya atıldığında oluşacak olası 

durumları inceleyelim 

Madeni parayı incelediğimizde iki tane yüzü vardır. 

Para havaya atıldıktan sonra yere düşer. Yukarıda 

kalan yüzü ya yazı olabilir yada tura olabilir. 

 

 

 yazı, tura  iki tane olası durum vardır.  

 

öRNEK:  İki madeni para havaya atıldığında 

oluşabilecek olası durumları inceleyelim. 

 

 

  

  

  

 

öRNEK: 

 Bir zar atıldığında oluşabilecek olası 

durumları bulunuz. 

 

Bir zar atılınca üst yüzeyinde

1 olabilir,

2 olabilir,

3 olabilir,

4 olabilir,

5 olabilir,

6 olabilir,

olası durum sayısı 6 tanedir.

 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

1)                    

 

 

İki zar aynı anda atıldığında oluşabilecek olası 

durumları bulunuz. 

 

 

 

 

2)                         Bir zar ve bir madeni para 

aynı anda atıldığında oluşabilecek olası 

durumları bulunuz. 

 

 

 

3) Mavi, kırmızı, sarı renkli 3 tane kazak ve 

siyah, mavi renkli 2 tane pantolon arasından 

seçimlerin olası durumları bulunuz. 

 

 

 

4) Okulun kafeteryasında bulunan tost, döner, 

hamburger, lahmacundan bir tanesini ve 

yanına da içecek çeşitlerinden kola, ayran, 

soğuk çaydan bir tanesini almak isteyen Faruk 

için olası durumları bulunuz.  

 

 

 

 

5) 1’den 6’ya kadar rakamlar kullanılarak 

oluşturulacak iki basamaklı sayıların asal sayı 

olmasının olası durumlarını bulunuz 

 

 

6) 1’den 5’a kadar sayılar yalnızca bir kez 

kullanılarak oluşturulan dört basamaklı 

sayının binler ve yüzler basamağının 

oluşturduğu iki basamaklı sayı ile birler ve 

onlar basamağının oluşturduğu iki basamaklı 

sayının aralarında asal olması durumunda 

oluşabilecek sayıları bulunuz. 

 

 



 

m1,m2

m1,m3

m2,m3

m1,k1

m1,k2

..... gibi olası durumlar oluşur.

Fakat birbirinden farklı renkler istendiği için

m1,k1       m2,k1       m3,k1    

m1,k2      m2,k2       m3,k2

m1,k3      m2,k3       m3,k3

m1,k4      m2,k4       m3,k4

Daha kısacası 3.4 =12 olası durum sayısı vardır.

Örnek: 

 

Yandaki kutuya eşit boylarda 3 

tane mavi 4 tane kırmızı top 

konuluyor.  

a) Çekilen bir topun olası durumları bulalım. 

Mavi renkte 3 top ilk anda hepsi aynı 

özellikte olsa da varlık olarak 3 top bulunur. 

Aynı şekilde 4 tane kırmızı top olsa da varlık 

olarak 4 top oluşturur.

Çekilen top mavi olması durumunda

mavilerden 1. top gibi düşünülmelidir.

Yani burada 2 çeşit değil toplam 7 tane top 

bulunur. 

mavi 1. top = m1

mavi 2. top = m2

mavi 3. top = m3

kırmızı 1. top = k1

kırmızı 2. top = k2

kırmızı 3. top = k3

kırmızı 4. top = k4

Olası durum sayısı 7 dir.  

b) Aynı anda çekilen iki topun farklı renkte 

olmasının olası durumlarını bulalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

a) Bir kutuda bulunan 4 mavi 2 sarı toptan 

çekilen bir topun olası durumlarını bulunuz. 

 

 

b) Bir kutuda bulunan 4 mavi 2 sarı toptan aynı 

anda çekilen iki topun olası durumlarını 

bulunuz. 

 

 

c) Bir torbada bulunan 4 kırmızı 5 yeşil bilyeden 

rastgele alınan bir bilyenin olası durumlarını 

bulunuz. Olası durum sayısını belirtiniz. 

 

 

d) Bir torbada bulunan 4 kırmızı 5 yeşil bilyeden 

rastgele alınan iki bilyenin farklı renklerde 

olması durumlarını bulunuz. Olası durum 

sayısını belirtiniz. 

 

  

e) 8 ayıcık ve 6 pandacık bulunan bir bir oyuncak 

yakalama makinesinde bir oyuncak 

çekebilmesi durumunda karşılaşacağı olası 

durumları bulunuz. Olası durum sayısının 

belirtiniz 

 

 

f) 8 ayıcık ve 6 pandacık bulunan bir bir oyuncak 

yakalama makinesinde farklı iki oyuncak 

çekebilmesi durumunda karşılaşacağı olası 

durumları bulunuz. Olası durum sayısının 

belirtiniz. 

 

 

g) Asal rakamlar ile Çift rakamlar kartlara 

yazılarak torbaya konularak rastgele 

çekiliyor. Çekilen kartın çift sayı yazılı bir 

kart gelmesinin olası durum sayısı kaçtır? 

 

 

 

h) 24 kişilik 8-A sınıfından ve 18 kişilik 8-B 

sınıfından her ikisinden de rastgele bir kişi 

seçilerek oluşacak iki kişilik takım sayısı için 

olası durum sayısı kaçtır? 

 

 

i) 5 kazak, 4 pantolon arasından rastgele birer 

tanesini seçip giyen Elif’in kaç farklı 

kombinasyonu oluşur? 

 

 

  



 

öRNEK:  

İki zar aynı anda atıldığında üste gelen sayıların 

toplamının 8 olması durumlarını bulunuz ve sayısını 

belirtiniz.  

 

 

 

 

   

 









1.zar 2.zar

a + b = 8

   2+6 = 8 1.zar 2, 2.zar 6 2,6

   6+2 = 8 6,2

   3+5 = 8 3,5

   5+3 = 8 5,3

   4 +4 = 8 4,4 durumları oluşur.

5 tane olası durum sayısıdır.

 

Alıştırmalar: 

a) Aynı anda atılan iki zarın üst yüzüne gelen 

sayıların toplamının 7 olması durumlarını ve 

olası durum sayısını bulunuz. 

 

 

b) Aynı anda atılan iki zarın üst yüzüne gelen 

sayıların toplamının 9 olması durumlarını ve 

olası durum sayısını bulunuz. 

 

 

c) Bir kutuya eşit boyutta 1’den 10 ‘a kadar 

yazılı toplar konuluyor. Aynı anda alınan iki 

topun üzerindeki sayıların toplamının tek sayı 

olması durumlarını ve olası durum sayısını 

bulunuz. 

 

 

 

 

d) Bir kutuya eşit boyutta 1’den 10 ‘a kadar 

yazılı toplar konuluyor. Aynı anda alınan iki 

topun üzerindeki sayıların toplamının çift sayı 

olması durumlarını ve olası durum sayısını 

bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 öRNEK:  

İki zar aynı anda atıldığında üste gelen sayıların 

çarpımının 12 olması durumlarını bulunuz ve sayısını 

belirtiniz. 

 

 

 

 

   

 

 







1.zar 2.zar

a . b =12

   2.6 =12 1.zar 2, 2.zar 6 2,6

   6.2 = 8 6,2

   3.4 = 8 3,4

   4.3 = 8 4,3   durumları oluşur.

4 tane olası durum sayısıdır.

2,6  ile 6,2  aynı değildir. 

Çünkü farklı  zarlardır.

 

Alıştırmalar: 

a) Aynı anda atılan iki zarın üst yüzüne gelen 

sayıların çarpımının 15 olması durumlarını ve 

olası durum sayısını bulunuz. 

 

 

 

b) Aynı anda atılan iki zarın üst yüzüne gelen 

sayıların çarpımının 8 olması durumlarını ve 

olası durum sayısını bulunuz. 

 

 

 

c) Bir baloncunun elinde 0’dan 

9’a kadar yazılı balonlar 

vardır. Baloncu iki kardeşe 

birer tane balon vermek 

istiyor.  

 

a) Verilen balonların üzerindeki 

sayıların çarpımının çift 

olması durumu ve sayısı 

kaçtır? 

 

 

 

 

b) Verilen balonların üzerindeki sayıların 

çarpımının tek olması durumu ve sayısı kaçtır? 

 

 


