
ŞEHİRDE GEZİNTİ 

İlk kez 2001 yılı ÖSYS de sorulan bir soru tipini her yönü ile incelemeğe çalışalım. 

 

 

Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. 

A dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol 

izleyebilir? 

ÇÖZÜM-1 

A dan B ye en kısa yoldan gidebilmek için yalnız Doğu ve Güney yönlerde (Sağa ve 

Aşağıya) hareket edilmelidir. (Geriye dönüş yapılmamalı yani Kuzey ve Batıya 

gidilmemelidir.) 

Bu yollardan birini incelediğimizde; 

 

A dan B ye gidebilmek için 4 kez (4 sokak) Sağa ve 4 kez de Aşağıya hareket edilmiştir. 

Gidilen yolu sembolize edersek  ASSAASAS  şeklinde bir Tekrarlı Permütasyonla 

karşılaşırız. Dört A ve dört S den oluşan sıralamaların sayısı: 

  tir. 

Bu durumda A dan B ye gidilebilecek en kısa yol sayısı 70 olur. 



Çözümü genelleştirdiğimizde; 

nxn  şeklindeki bir karede, A dan B ye gidilebilecek en kısa yol sayısı: 

 

P2n; n,n=(2n)!n!n!    olacaktır. 

 

mxn  şeklindeki bir kentte, m tane Doğuya ve n tane Güneye giden sokak bulunacağından; 

 

Pm+n; m,n=(m+n)!m!n!    olur. 

 

ÇÖZÜM-2 

Çözüm-1 deki  ASSAASAS  Tekrarlı permütasyonu, A dan B ye en kısa yoldan gidebilmek 

için 8 sokak gidilecek ve bu sokaklardan 4 ü Güneye giden yol olarak seçilecek şeklinde 

Kombinasyon olarak algılanırsa çözüm:    C(8,4)=   olur. 

 

Genelleme yapıldığında:   

nxn  şeklindeki bir karede, A dan B ye gidilebilecek en kısa yol sayısı: 

 

C(2n,n)= olacaktır. 

 

mxn  şeklindeki bir kentte, m tane Doğuya ve n tane Güneye giden sokak bulunacağından; 

 

Cm+n; m=(m+n)!m!n!    olur. 

 

ÇÖZÜM-3 

A dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol 

izleyebileceğini her köşe başında sayarak bulmaya kalksa nasıl bir yol izleyecektir? 

 

A dan Doğuya hareket eden kişi, her köşe başına gitmek için tek bir yol izleyebilir. 

 

Aynı şekilde Güneye hareket ederse yine her köşe için tek bir yol seçeneğine sahiptir. 

 

Diğer köşelere gidebilmek için seçenek sayısı bulunmadığı köşegenin uçlarındaki sayılar 

toplamı kadardır. 

 

 



 

Köşegenler üzerindeki sayılarla, Pascal Üçgenindeki satırlara dikkat edildiğinde,  

bu tip sorularla Pascal üçgeni arasındaki ilişkiyi rahatlıkla görebilirsiniz. 

 

Şimdi de ÖSYM nin sorduğu soruyu çözerek yolumuza devam edelim. 

 

Soruyu iki adımda çözeceğiz. 

1. A dan C ye en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir? 

1 Düşey yol, 3 Yatay yol bulunduğundan;  

ÇÖZÜM-2 deki gibi  C(1+3, 1)=C(4, 1)=4  Yol izleyebilir. 

2. C den B ye en kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir? 

2 Düşey yol, 2 Yatay yol bulunduğundan;  

ÇÖZÜM-2 deki gibi  C(2+2, 2)=C(4, 2)=6  Yol izleyebilir. 

Sonuç olarak, A dan C ye 4 yol, C den B ye 6 yol izleyebildiğinden, Çarpmanın Temel 

İlkesi gereği A dan B ye  4.6=24 değişik yol izleyebilir. 



Yukarıdaki soru: A dan hareket edip, C ye uğramadan B noktasına en kısa yoldan gidecek 

olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir şeklinde sorulsa idi: 

A dan B ye gidilebilecek en kısa yolların sayısı: C(3+5, 3)=C(8, 3)=56 

A dan hareket edip C ye uğrayarak B noktasına gidilebilecek en kısa yolların sayısı; 

C(4, 1).C(4, 2)=4.6=24 

A dan B ye C ye uğramadan gidilebilecek yolların sayısı: 

C(8, 3)-C(4, 1).C(4, 2)=56-4.6=56-24=32  değişik yol izleyebilir. 

 

 

Aynı tipteki bir soruda, Kırmızı bölgeden geçmeden karşı köşeye en kısa yoldan gidebilme 

sorunu ÇÖZÜM-3 yöntemi ile şöyle çözülebilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gezintimizi 1997 Antalya Matematik Olimpiyadı sorusu çeşitlendirelim  

 

 
 Simetrik bir durum söz konusu olduğu için A dan ‘’üst yol’’ ile yola çıkan kişinin 

gidebileceği yollar sayısını bularak 2 ile çarpacağız. ‘’Ana yolun’’ her bir ‘’ara yol’’ ile 

kesiştiği noktada tam 2 seçenek olduğundan 210 tane değişik yol izlenebilir. Şimdi A dan 

B ye giden tüm yolların sayısını bulmak için 210 u 2 ile çarpmalıyız. Böylece yollar sayısı 

 2.210=211=2048 dir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Yine bir Olimpiyat sorusu ile gezintimizi sürdürelim.   

1998 Antalya Matematik Olimpiyadı sorusu: 

 

 
 

İlk satıra girip ilk satırdan çıkıncaya kadar izlenebilecek yol sayısı m2 dir. (Satırdaki m 

noktadan biri ve üst satırdaki m noktadan biri). İkinci ve diğer satırların her biri için de 

izlenebilecek yol sayıları m2 dir. n tane satır olduğundan, izlenebilecek toplam yol sayısı    

m2n  dir. 

 

 

 

Yukarıdaki sorunun değişik bir versiyonu. 

 

 



 
 

 

 

 


