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ÇARPANLAR ve KATLAR
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Pozitif Tam Sayıların
Pozitif Tam Sayı Çarpanları

N OT :N OT :
Bir pozitif tam sayıyı kalansız olarak bölen po-
zitif tam sayılara o sayının pozitif tam sayı 
böleni denir.

Bir pozitif tam sayının bölenlerine aynı zaman-
da o sayının çarpanları denir.

24 sayısının pozitif tam sayı çarpanları;

24

241 .
122 .
 83 .
 64 .

> >

Yanda yazıldığı gibi 24 
sayısının tam sayı çarpan-
ları; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 
24’ tür.

Dolayısı ile 24 ‘ün 8 adet 
pozitif tam sayı çarpanı 
vardır denir.

N OT :N OT :
Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpan-
larını gökkuşağı yöntemi ile de bulabiliriz. 

30 sayısının pozitif tam sayı çarpanları;

1 2 3 5 6 10 15 30

Örnek:Örnek: Aşağıda verilen sayıların pozitif tam 
sayı çarpanlarını bulunuz?

36

50

64

>

>

>

Örnek:Örnek: Bir A doğal sayısının pozitif tam sayı çarpanları  
soldan sağa küçükten büyüğe sıralanarak aşağı-
da verilmiştir.

1, 2,     , 6,      , 18

Buna göre,       +         toplamı kaçtır?

Örnek:Örnek: Bir A doğal sayısının pozitif tam sayı çarpanları  
soldan sağa küçükten büyüğe sıralanarak aşağı-
da verilmiştir.

1, 2, 3,     ,      , 10,     ,   

Buna göre,       +       +       +         toplamı kaçtır?
**  

**  

N OT :N OT :
Karesel sayıların pozitif çarpan sayısı tek sayıda-
dır. 1, 4, 9, 16, ... sayıları birer tam karesayıdır.

16

161 .
 82
 44 .

> >

.

Yanda yazıldığı gibi 16 
sayısının tam sayı çarpan-
ları; 1, 2, 4, 8, ve 16’ dır. 
Yani çarpan sayısı tektir.



yerim seni matematik..!

bir arbir ar      ınız olsun...ınız olsun...+ 2

Örnek:Örnek: Bir A doğal sayısının pozitif tam sayı çarpanları  
soldan sağa küçükten büyüğe sıralanarak aşa-
ğıda verilmiştir.

1, 2, 4,     , 16,     ,   

Buna göre,       +       +         toplamı kaçtır?

Örnek:Örnek:

Örnek:Örnek:

Kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olan 
ABCD dikdörtgeninin alanı 48 cm2 dir.

Aşağıda bir sayı örüntüsü verilmiştir.

Buna göre, bu sayı örüntüsünün ilk 12 adımında-
ki sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?

A B

CD

48 cm2

Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu-
nun alabileceği değerleri bulunuz?

Örnek:Örnek: Şekildeki terazinin dengeye gelebilmesi için 
boş olan sağ kefeye, her birinin ağırlığı kg cin-
sinden  A cisminin ağırlığının kendisi hariç bö-
lenlerinden farklı birine eşit ağırlıktaki kütleler-
den birer tane koyuluyor.

A

Buna göre, A cisminin ağırlığı aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) 12                    B) 18                   C) 27                   D) 36

Asal Sayılar

N OT :N OT :
1’den büyük, 1 ve kendisinden başka pozitif 
tam sayı böleni olmayan doğal sayılara asal 
sayılar denir.

En küçük ve tek çift asal sayı 2’ dir.
2, 3, 5, 7, 11, 13, ... gibi.

1 ile 2, 3 ile 8, 9 ile 10  ... gibi.

1 4 7 11 . . .

Örnek:Örnek: Aşağıda üzerlerinde 1’den n’e kadar olan sayıla-
rın yazılı olduğu sayı kartları verilmiştir.

Bu sayı kartlarına yazılan sayılardan toplam 9 tanesi 
asal sayı olduğuna göre, n en çok kaç olur?

Aralarında Asal:  a ve b birer tam sayı ( sıfır 
hariç) olmak üzere, 1’ den başka ortak böleni 
olmayan sayılara denir.

. . .1 2 3 n



yerim seni matematik..!

bir arbir ar      ınız olsun...ınız olsun...+ 6

En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

N OT :N OT :
En az iki sayının ortak olan çarpanlarından en bü-
yük olanına En Büyük Ortak Bölen (EBOB) denir.

12 ve 20 sayılarının ortak çarpanlarından en bü-
yük olanını bulalım.

12       1, 2, 3,  4   , 6, 12

20       1, 2,  4   , 5, 10, 20>

EBOB (12, 20) = 4 olur.

1.yöntem 2.yöntem

> 12 20 2

6 10 2

3 5

yeşil daire içerisine alı-
nan sayılar her iki sayı-
yı da bölen sayılardır 
ve bunların çarpımı 
Ebob’u verir.

Örnek:Örnek: Aşağıdaki işlemleri yapınız?

a) Ebob (30, 42) + Ebob (20, 50) = ?

b) Ebob (72, 60) + Ebob (28, 80) = ?

c) Ebob (5, 30) – Ebob (6, 25) = ?

Örnek:Örnek: A = 23.3.52

B = 22.33.7

olduğuna göre,  EBOB (A, B)  kaçtır?

Örnek:Örnek: Aşağıdaki sayı kartları veriliyor.

72 20 45
Kartlardan herhangi ikisi seçilip, üzerinde yazan iki sayı-
nın en büyük ortak böleni bulunuyor.
Buna göre, elde edilen tüm sonuçların toplamı kaç 
olur?

Örnek:Örnek: Aşağıdaki asal çarpanlarına ayrılmış sayılar veril-
miştir.

A B 2
C D 3
E F 3
1 K 5

1

EBOB (A, B) = ?

A B 2
A C 3
E D 3
F K 5

L1 5
1

EBOB (A, B) = ?

Örnek:Örnek: Aşağıdaki çember üzerindeki kutularda yazılı sayı-
ların en büyük ortak bölenleri iki sayı arasındaki 
dairelerin içlerine yazılıyor.

Buna göre, küçük dairelerin içlerine yazılan sayıların 
toplamı kaç olur?

48

60

36
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N OT :N OT :
Büyük parçalardan eş büyüklükte küçük parça-
lar elde ediliyorsa EBOB kullanılır.

EBOB Problemleri

.. Pirinç, nohut, zeytin yağının eş kaplara koyul-
ması, 

.. Tahta parçalarının, kumaşların eş uzunlukta 
parçalara ayrılması,

.. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına eşit 
aralıklarla ağaç dikmek, bir odanın tabanına 
eş büyüklükte kare şeklinde fayanslar döşe-
mek. 

Örnek:Örnek: Aşağıda iki çubuğun uzunlukları verilmiştir.

30 cm

42 cm

Bu çubuklar hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta 
parçalara ayrılacaktır.

a) En az kaç parça elde edilir?
B) En az kaç kesme işlemi yapılır?

Örnek:Örnek: Aşağıda ağırlıkları verilen iki çuval pirinç, bir-
birlerine karıştırılmadan ve hiç artmadan eşit 
ağırlıkta poşetlere koyulacaktır. 

Buna göre, kullanılacak poşet sayısı aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

24 kg 30 kg

A) 18                     B) 27                    C) 48                    D) 54

Örnek:Örnek: Aşağıdaki kaplarda verilen zeytin yağlarının 
tamamı, birbirlerine karıştırılmadan eş hacim-
li şişelere koyulacaktır.

28 lt 42 lt

Buna göre, en az kaç şişeye ihtiyaç duyulur?

Örnek:Örnek: Ahmet Amca dikdörtgen şeklindeki bahçesinin 
köşelerine de olmak şartıyla çevresine eşit ara-
lıklarla fidan dikecektir.

. . .

. . .

90 cm
>

> >

>
78 cm

Buna göre, en az kaç adet fidan kullanılır?
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En Küçük Ortak Kat (EKOK)

N OT :N OT :
En az iki sayının sıra ile katları alındığında ulaş-
tıkları ilk ortak sayı olarak ifade edilir.

12 ve 20 sayılarının en küçük ortak katlarını 
yani EKOK değerini bulalım;

12       12, 24, 36, 48,  60 , ...

20       20, 40,  60 , 80, ...>

EKOK (12, 20) = 60 olur.

1.yöntem 2.yöntem

> 12 20
6 10
3 5

çizginin sağındaki asal 
sayıların çarpımı, bu iki 
sayının EKOK değeridir.

Örnek:Örnek: Aşağıdaki işlemleri yapınız?

a) Ekok (10, 15) + Ekok (20, 30) = ?

b) Ekok (12, 15) + Ekok (8, 40) = ?

c) Ekok (5, 30) – Ebob (15, 25) = ?

Örnek:Örnek: A = 23.3.52

B = 22.33.7

olduğuna göre,  EKOK (A, B)  kaçtır?

2
2
3

1 5
1

5

EKOK (12, 20) = 2.2.3.5
= 22.3.5
= 60 olur.

Örnek:Örnek: Aşağıdaki sayı kartlarında yazan sayı çiftleri veri-
liyor.

18 - 2418 - 24 8 - 18 8 - 18 9 - 329 - 32 24 - 7224 - 72

Buna göre, hangi renk sayı kartında yazan sayı çiftle-
rinin OKEK değeri diğerlerinden farklıdır?

Örnek:Örnek: Aşağıda üzerlerinde sayılar yazılı olan bilyiler ve-
riliyor.

2828 1616

Buna göre, bilyelerden herhangi ikisi seçilim üzerle-
rinde yazan sayıların EKOK değeri aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) 112                   B) 280                  C) 360                  D) 560

Örnek:Örnek: Aşağıdaki asal çarpanlarına ayrılmış sayılar veril-
miştir.

A B 2
C D 3
E D 3
1 K 5

1

EKOK (A, B) = ?

A B 2
A C 3
E D 3
F K 5

L1 5
1

EKOK (A, B) = ?

7070



yerim seni matematik..!

bir arbir ar      ınız olsun...ınız olsun...+ 11

N OT :N OT :
Küçük parçalar ile bir bütün elde ediliyorsa bu 
problemlerde genellikle EKOK kullanılır. “Eşit 
kâr”,  “eş uzuluk”,  “aynı anda”  gibi ifadeler kul-
lanılır. 

EKOK Problemleri

.. Nöbet soruları, çalar saat, aynı anda sefere 
çıkan vapur soruları,

.. Dikdörtgen şeklindeki fayansların birleştirile-
rek kare şeklinde bir bölge oluşturulması,

Örnek:Örnek: Boyları 15 cm ve 20 cm olan iki tahta parçası 
ile aşağıda verilen masanın boyu tahta parça-
ları hiç dışarı taşmadan tam olarak ölçülebil-
mektedir.

Buna göre, masanın boyu en az kaç cm’ dir?

.. Rafa kitap, kutu, kavanoz dizilmesi, . . . 

15 cm

20 cm

Örnek:Örnek: Aşağıdaki su kovası ile su kapları verilmiştir.

8 litre 10 litre

Her iki su kabı ile de su kovası tam olarak ayrı ayrı 
doldurulabilmektedir.
Su kovasının hacminin 100 litreden fazla olduğu 
bilindiğine göre, su kovasını doldurmak için kır-
mızı su kabı en az kaç defa kullanılmalıdır? 

Su kovası

1. raf

2. raf

Örnek:Örnek:

Örnek:Örnek:

İrfan Bey, tatil hediyesi olarak oğluna aşağıdaki 
tableti almak istemektedir.

Elif Berrak, kitaplığını düzenlerken, aşağıda oldu-
ğu gibi 8 cm kalınlığındaki kitaplarını 1. rafa, 10 cm 
kalınlığındaki kitaplarını ise 2. rafa diziyor.

İrfan Bey, satış yetkilisi ile görüştükten sonra bu tableti 
hem 200 TL’ lik eşit taksitler şeklinde hem de 300 TL’ lik 
eşit taksitlek şeklinde alabileceğini öğreniyor.

Tabletin fiyatı 2300 TL’ den fazla olduğuna göre, İrfan 
Bey bu tableti en çok kaç taksite alabilir?

. . .

. . .

Kitaplar arasında ve her iki tafta boşluk kalmadığı ve   
raflardan birinin boyunun 2 metreden uzun olduğu 
bilindiğine göre, Elif Berrak iki rafa toplam en az kaç 
adet kitap dizmiş olur?  
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Aşağıda bir su sayacının göstergesi verilmiştir.1.1.

3.3.

Aşağıda 1’ den 100’ e kadar numara verilmiş toplar- 
la oluşturulan bir sistem gösterilmiştir.

2.2.

. .
 .

. .
 .

. .
 .

. .
 .

1 2 3 4

6 7 8 9

96

.

97 98 99

72 sayısını tam bölen sayılar sarıya,
. 4’ ün katı olan sayılar kırmızıya boyanıyor.

Aynı anda kırmızı ve sarıya boyanan dairelerin renk-
leri turuncu olmaktadır.

Buna göre, boyama işlemi bittiğinde rengi turun-
cu olan kaç daire vardır?

. .
 .

5

10

100

0 0 1 0 1 2

0 0 1 0 1 2>

Özel olarak tasarlanmış bu sayaç, kullanılan su mik-
tarını asal çarpanlarına ayırıp, asal çarpanların üsle-
rindeki rakamları sırası ile sayacın bölmelerine en 
sağdan başlayarak ayzıyor.

Örnek : Bu sayaçtan 84 m3 su kullanıldığında,

84 = 22 . 3 . 7      olduğundan su sayacının

görüntüsü yukarıda olduğu gibi 001012
şeklinde olacaktır.

Buna göre, bu su sayacından 990 m3 su kullanıldı-
ğında sayaç görüntüsü ne olur?

4.4.

S ı n av  Ta d ı n d a S ı n av  Ta d ı n d a 
Çıkar mı çıkar!Çıkar mı çıkar!

Haktan, tableti için aşağıda verilen şartlarda bir şifre 
oluşturacaktır.

Buna göre, aşağıda verilen sayılardan hangisi bu 
tablet için geçerli bir şifre olabilir?

. ilk iki basamağı ile son iki basamağı araların-
da asal,

. ve bu basamakların rakamları toplamları da 
yine kendi aralarında asal.

Örnek : 2345 şifresi;  23 ile 45 aralarında asal ve 
2+3 = 5 ,  4+5 = 9 işleminde 5 ile 9 da ara-
larından asal  olduğundan şifre doğrudur.

A) 1124               B) 1564              C) 1977              D) 2360

Bir markette 20 farklı ürün 2’ den başlanılarak numa-
ralandırılıyor. Daha sonra her ürüne verilen numara 
asal çarpanlarına ayrılarak aşağıda olduğu gibi ürü-
nün barkod numarası oluşturuluyor.

UNUN

sütsüt
sütsüt

0 0 1

Örnek : Numarası 5 olan bir çikolataya;
5 = 20 . 30 . 51  olduğundan barkod numa-
rası olarak 001 verilmiştir.

0 2 0 1 1

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere 
verilen bir barkod numarası olamaz?

A) 101                 B) 111                C) 201                D) 1001
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Aşağıda alanı 24 m2 olan dikdörtgen şeklinde bir duvar verilmiştir.1 7 .1 7 .
Bu duvar kısa kenarı 15 cm, uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. 

. . .
20 cm

15
 c

m

. .
 .

. . 
.

Ancak bu işi yapacak usta kullanacağı fayansların uzun kenar uzunluğunu yanlış anlıyor ve kaplama 
işi için kullanması gerekenden 160 adet daha az fayans kullanarak duvarı kaplıyor.

24 m24 m22

Buna göre, ustanın yanlış anlayıp kullandığı fayans aşağıdakierden hangisidir?

A) B) C) D) 

22 cm

15
 c

m

25 cm

15
 c

m

20 cm

20
 c

m

25 cm
20

 c
m

Eren, hastanede genel olarak yaptırdığı check-up sonucuna göre vücudunun ihtiyacı olan demir 
miktarını öğreniyor.

1    .1    .88

Bu eksikliğini tamamlamak için markette giden Eren, özel üretilmiş yoğurt ya da sütten birini tercih ede-
cektir.

sü
t

sü
t

yoğurtyoğurt

%18
sütsüt
demir

500 gr1 lt

%30
demir

Eren hangi ürünü tercih ederse etsin, aldığı ürünün tamamını kullandığında vücudunun ihtiyacı olan demir 
miktarını tam olarak karşıladığını hesaplıyor. 
Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercih yapan Eren, aldığı ürünler için 100 TL’ den az ödeme yapıyor.
Buna göre, Eren diğer ürünü tercih etseydi ne kadar fazla ödeme yapardı?

12 TL

15 TL


