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ÇARPANLAR ve KATLAR 

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını 
bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü 
ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. 

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini 
(EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) 
hesaplar; ilgili problemleri çözer. 

8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal 
olup olmadığını belirler. 

 

Bir doğal sayıyı kalansız (tam) 

bölebilen sayıya o doğal 

sayının çarpanı denir. Çarpan aynı 

zamanda o sayıyı tam bölen sayı demektir. 

12 doğal sayısının çarpanlarını inceleyelim. 

12 . 1 =12 

6 . 2 = 12 

4 . 3 =12 

Görüleceği gibi 12 sayısının çarpanları:  

1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir. Bir başka ifadeyle  

12 doğal sayısının bölenler 1, 2, 3, 4, 6 ve 

12’dir. 

Burada 12 sayısının tüm çarpanları veya 12 

sayısının tüm bölenleri 12’yi tam olarak 

bölecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Siz de aşağıdaki doğal sayıların 

çarpanlarını bulunuz. 

8’in çarpanları: 

 

24’ün çarpanları: 

 

27’nin çarpanları: 

 

Bir doğal sayının çarpanları incelendiğinde 

1 tüm doğal sayıların bir çarpanı ve aynı 

zamanda bölenidir. Aynı şekilde sayının 

kendisi o sayının bir çarpanı ve bölenidir. 

Pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı 

şeklinde yazabilmek için asal sayıları 

hatırlamamız gerekiyor.  

 Kendisinden ve 1’den başka 

böleni olmayan ve 1’den büyük 

olan sayılara asal sayılar denir. 

1’den 100’e kadar olan asal sayılar: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 

43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 

97'dir. 

Bir tam sayının üslü ifadelerin çarpımı 

şeklinde yazılabilmesi için sayının asal 

çarpanlarını (asal bölenlerini) bulmamız 

gerekiyor.  

1) Çarpan Ağacıyla Asal Çarpan 

Bulma 

 

Örnek:

 
Yukarıdaki çarpan ağacına göre A+B+C 

toplamı kaça eşittir? 
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         Siz Çözün 

          

          

     Yukarıda verilen çarpan ağacına göre  

      A+B+C kaça eşittir? 

 

    Çarpan ağacı yönteminde asal çarpanlarını     

    bulmak istediğimiz sayıyı bölen en küçük asal  

   çarpanı sola ve buna bağlı ortaya çıkan  

  çarpanı sağa yazarız. Bu şekilde devam edilerek  

  sağdaki sayıyı okla ayırdığımızda iki asal sayı 

kalıncaya kadar devam ederiz. 

Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmada 

kullanılan en pratik yol ise Asal Çarpan 

Algoritmasıdır. 

 2) Asal Çarpan Algoritması 

 

   Görüldüğü gibi 24’ün 2 tane asal çarpanı vardır.    

     

   Bu yöntemde de asal çarpanlarını  

    bulacağımız sayının yanına uzun bir bölü çizgisi  

    çekerek sayıyı böln en küçük asal sayıyı sağ  

    tarafa yazar ve sayıyı böleriz.  Bu şekilde     

    devam ederek sol tarafta 1 kalıncaya kadar  

    bölmeyi sürdürürüz. 

 

Dikkat edilecek soru tipleri: 

 Verilen ifadelerden hangisi 

doğrudur/yanlıştır 

 Kaç tane asal çarpanı vardır 

 Verilmeyen ifade/ifadelerle ilgili 

sorular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarıya uIaşamayanIarın yüzde doksanı 

yeniIgiye uğramamıştır. Sadece pes 

etmişIerdir. 

Siz Çözün 
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 EKOK gibi EBOB’u bulmak için de aynı 

yöntemi kullanabiliriz. 

d  

 

 İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının 

en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı, 

kısaca EKOK’u denir.  

12’nin katlarını yazalım: 

12 – 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 84 

16’nın katlarını yazalım 

16 – 32 – 48 – 64 – 80 - … 

12 ve 16 sayısı birlikte incelendiğinde iki tam sayının en 

küçük ortak katının 48 olduğu görülüyor. O halde; 

EKOK (12,16)= 48’dir. 

 

Aynı şekilde 6 ve 8 sayılarını inceleyelim. 

6'nın katları : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...  

8'in katları : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, . 

6 ve 8’in ortak katları: 24, 48, 72, …dir. 

Buna göre EKOK (6,8)=24’tür. 

Ekok’u daha kolay bir yöntemle daha hesaplayabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

Sizde aşağıdaki sayıların EKOK’larını bulunuz: 

EKOK ( 4 , 9) = ? 

EKOK ( 9 , 15 ) = ? 

EKOK ( 18, 27) = ? 

 

 İki ya da daha fazla doğal sayının ortak 

bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük 

ortak böleni, kısaca EBOB’u denir.  

12’nin bölenleri:1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir 

16’nın ortak bölenleri: 1, 2, 4, 8 ve 16’dır. 

12 ve 16’nın ortak bölenleri: 2 ve 4’tür. 

O halde 12 ve 16’nın en büyük ortak böleni 4’tür. 

EBOB’da bölenleri arasında ortak olanları 

bulduğumuz için verilen iki sayıyı da bölen 

sayıları seçiyoruz. 

EBOB veya EKOK ayrıca problemlerde 

de karşımıza sık sık çıkmaktadır. Burada 

EKOK ve EBOB kavramlarını bilmemiz 

problem çözümünde bize büyük fayda 

sağlayacaktır. 

 

EKOK: EKOK verilen sayıların katlarını 

bulma işidir. Katları bulunan sayıların 

ortak katlarının en küçüğü EKOK’tur.  

 

EBOB: EBOB bölen bulma işidir. Verilen 

sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü 

EBOB’tur. 

 

Eğer problemde eş gruplandırmadan, eş 

bölmeden, küçük eş parçalara 

ayırmadan bahsediyorsa EBOB 

kullanmamız gereklidir. 

                   Ayirac.COM – Mehmet Ali UZ 



 

 
4 

 

 

ÇÖZÜMLÜ ÖĞRETEN SORULAR 

1) Aynı anda aynı yerden hareket 

eden üç otobüsten birincisi 2 

saat, ikincisi 3 saat, üçüncüsü  4 

saatte bir sefere çıkıyor. Bu 

gemiler kaç saat  sonra yine hep 

birlikte sefere çıkarlar? 

Dikkat edilecek olursa soru açık bir EKOK 

sorusudur.  

Otobüslere bakacak olursak 

Birinci otobüs: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 - 12 

İkinci otobüs: 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 

Üçüncü otobüs: 4 – 8 – 12 – 16 … 

Saatte bir hareket edecektir. Biz burda 

hareket saatlerine dikkat edecek olursak 

kat alma işi yapıyoruz. (EKOK İPUCU) 

EKOK(2,3,4)= 12’dir. 

EKOK’un 12 olması deme birlikte hareket 

ettikten 12 saat sonra yine birlikte hareket 

ederler demektir. 

2) Bir sepetteki elmalar dörder, 

beşer ve altışar sayıldığında her 

seferinde 3 elma artıyor. Bu 

sepette en az kaç tane elma 

vardır? 

Soruya dikkat edilecek olursa bu da bir 

EKOK sorusudur. Çünkü elmaları 

4’er: 4 – 8 – 12 – 16 - … 

5’er:5 – 10 – 15 – 20… 

6’şar: 6 – 12 – 18 – 24 

Şeklinde sayarız. Burda yaptığımız iş kat 

almadır.(EKOK İPUCU) 

EKOK(4,5,6)=2.2.3.5=60’tır. 

Her seferinde 3 elma artacağı için  

     60+3= 63 elma bulunmaktadır. 

3) 578 doğal  sayısından en az kaç 

çıkarılırsa kalan sayı 10,12,15 ile tam 

bölünür? 

10, 12 ve 15 sayılarına ortak olarak bölünen 

sayıları bulmalıyız. 

10’a 10’un katları:10, 20, 30, …tam bölünür 

12’ye 12’nin katları:12, 24, 36… tam bölünür 

15’e 15’in katları:15, 30, 45, … tam bölünür 

10, 12 ve 15’e tam bölünen sayı bu sayıların 

EKOK’u ile bulunur. 

EKOK(10,12.15)=60’tır. 

O halde 60 ve 60’ın katları 10, 12 ve 15 ile 

tam olarak bölünür. 

60’ın 9 katı 540’ta bu üç saıya tam 

bölünecektir. O halde : 

578-540=38 çıkarılmalıdır. 

4) 16 m, 24 m, 32 m uzunluğunda üç 

parça kumaş eşit ve en büyük 

parçalara ayrılmak isteniyor. Kaç 

parça kumaş elde edilir? 

Dikkat edilecek olursa kumaşları eşit 

parçalara bölme söz konusu (EBOB ipucu) 

 

16 metrelik kumaşı 16/8= 2 parçaya böleriz. 

24 metrelik kumaşı 24/8=3 parçaya, 

32 metrelik kumaşı 32/8=4 parçaya böleriz.  

Parçaların hepsi 8 metre uzunluğundadır. 

Toplam parça sayısı 2+3+4=9 ‘dur. 
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5) Boyutları 2, 3, 5 cm olan tuğlalar kullanılarak bir 

küp oluşturmak isteniyor. En az kaç tuğla 

gereklidir? 

  Dikkat edilecek olursa biz bu tuğlaları  

 birleştireceğiz ve küp yapmaya çalışacağız 

  O halde EKOK (2,3,5)’i bulmalıyız. 

  

 
Soruda küpün bir ayrıt uzunluğu sorulsaydı cevap 

30’du. Tuğla sayısı sorulduğu için: 

Tuğla sayısını bulmak için küpün hacmini tuğlanın 

hacmine bölebiliriz. Yani: 

 

Tuğla sayısı = 
𝟑𝟎 .𝟑𝟎 .𝟑𝟎 

𝟐 .𝟑 .𝟓
 = 900’dür. 

6)     

 

 

 

 

Dikkat edilecek olursa burada da iki çuval eş 

poşetlere bölünecek (EBOB ipucu) 

EBOB (72,84)= 2.2.3=12 

O zaman bir poşet 12 kg buğday almalı.  

72kg çuval için 72/12=6 

84kg çuval için 84/12=7 poşet gerekli. Toplam poşet 

sayısı 6+7=13’tür. 

 

 

Büyük yollar katetmenin sırrı, adımlarının büyüklüğü veya 

küçüklüğü ile ilgili değil, devamlılığı ile ilgilidir. 

 

BUNLARI BİLELİM 

 

       İki tamsayının çarpımı bu 

      Sayıların EBOB ve EKOK’ları       

       çarpımına eşittir. 

         EKOK(a,b). EBOB(a.b)=a.b 

 

 

Örnek: İki sayının EBOB’ u 6, EKOK’ u 

240’ tır. Sayılardan biri 48 ise diğer sayı 

kaçtır? 

İki sayının EBOB' u ile EKOK' unun 

çarpımı bu iki sayının çarpımına 

eşittir. Bu nedenle ebob ve ekok 

çarpımını bu sayılardan birine 

böldüğümüzde diğer sayıyı buluruz. 

240 x 6 = 1440 

1440 / 48 = 30 

Diğer sayı 30 olmalıdır. 

 

SİZ ÇÖZÜNÜZ 

1) İstanbul’dan Ankaraya 4 saatte bir,  

İzmir’e 5 saatte bir ve Konya’ya 6 saate bir  

Otobüs kalkmaktadır. Aynı anda üç ile de 

sefere çıkıldıktan kaç saat sonra yine 

birlikte sefere çıkarlar? 

 

2) 110 litrelik su deposu ile 120 litrelik 

yağ deposu tamamen doludur. 

Depodaki yağ ve su eşit hacimdeki 

şişelere doldurulacaktır.  

a) Bir şişe en  fazla kaç litre olabilir? 

b) Bu iş için kaç şişe gereklidir? 

 

3) Ayla hemşire 3 günde bir Burcu 

hemşire 4 günde bir ve Ceren 

hemşire 5 günde bir nöbet 

tutmaktadır. Aynı gün nöbet 

tuttuktan kaç gün sonra yine 

birlikte nöbet tutarlar? 
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ÇÖZÜMÜ SİZDEN BEKLENEN 

SORULAR!!! 

1) x,y birer tamsayı 

EBOB (x,y)=1 

EKOK (x,y)=18  

İse x+y en çok kaçtır? 

 

2) İki sayının EBOB u 6, EKOK u 240 

tır. Sayılardan biri 30 ise diğer sayı 

kaçtır? 

 

3) Aynı anda aynı yerden hareket eden 

üç otobüsten birincisi 5 gün, ikincisi 

6 gün, üçüncüsü 7 günde bir sefere 

çıkıyor. Bu otobüsler kaç gün 

sonra hep birlikte sefere çıkarlar? 

 

4) 80cm ve 120cm uzunluğunda iki demir 

çubuk, boyları birbirine eşit parçalara 

ayrılacaktır.Bir parçanın uzunluğu en 

fazla kaç cm olur? 

 

5) Bir sınıftaki sıralara öğrenciler 2’şer, 

3’er ve 4’er oturduğunda hep 1 

öğrenci ayakta kalıyor. Sınıf 

mevcudunun 40’dan az olduğu 

bilindiğine göre sınıfta en fazla kaç 

kişi vardır. 

 

6) Tarık bilyelerini 3'er , 5'er , 6'şar 

saydığında her defasında 1 bilyesi 

artıyor.Buna göre, Tarık'ın en az 

kaç tane bilyesi vardır? 
 

7) 3’e 6’e ve 15’e bölündüğünde 2 

kalanını veren 2 basamaklı en büyük 

sayı kaçtır? 

 

8) 8 m, 12 m, 16 m uzunluğunda üç 

parça kumaş eşit ve en büyük 

parçalara ayrılmak isteniyor. Kaç 

parça kumaş elde edilir? 

 

9) Bir kutudaki kalemler dörder, beşer 

ve altışar sayıldığında her seferinde 

3 kalem artıyor. Bu kutudaen az kaç 

tane kalem vardır? 

ARALARINDA ASAL SAYILAR 

    1 ve kendinden başka böleni olmayan    

    1’den büyük tam sayılara asal sayılar     

   denir demiştik.  

  İki sayının aralarında asal olması için iki  

  sayının EBOB’u 1 olmalıdır. Başka bir ifade     

  ile iki sayının 1’den başka ortak böleni   

  bulunmamalıdır. 

 Örneğin 8 sayısı ile 9 sayısının bölenlerine 

bakalım. 

8’in bölenleri: 1, 2, 4 ve 8 

9’un bölenleri: 1, 3 ve 9 

Görüldüğü gibi iki sayının ortak böleni 

1’dir. Bu yüzden 8 ile 9 aralarında asaldır. 

 

15 ile 21 sayılarını inceleyelim. 

15’in bölenleri:1, 3, 5 ve 15 

21’in bölenleri:1, 3, 7 ve 21 

15 ve 21’in 1’den başka ortak bir böleni 

daha vardır (3) O yüzden bu iki sayı 

aralarında asal değildir. 

  

 

 

 

 

 

 

Herhangi iki sayının aralarında asal olması 

için sayıların asal olması gerekmez. 9 ve 16 

sayıları asal değildir ama aralarında 

asaldır. 

HAZIRLAYAN: Mehmet Ali UZ – ayirac.com 


