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ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF 
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak
katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.

İki veya daha fazla sayının ortak olan bölenlerinden en
büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. 

 EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) 
SIRA SENDE

ÖRNEK

12'nin ve 18'in en büyük ortak bölenini (EBOB) bulalım; 

12 nin bölenleri (çarpanları) = { , , , 4, , 12 } dir.1 2 3 6
 
18 in bölenleri (çarpanları) = { , , , , 9, 18 } dir.1 2 3 6

Ortak olan bölenler 1, 2, 3 ve 6'dır. Bu ortak bölenlerin
en büyüğü ise 6'dır.

Yani 12 ve 18'in EBOB’u 6'dır ve EBOB (12 ; 18) = 6
veya (12 ; 18)  = 6 şeklinde gösterilir. ebob

 

 EBOB u bulmak için farklı bir yöntem daha vardır; 

Bölen listesini kullanarak her iki
sayıyı da bölen sayılar işaretlenir.
İşaretlenmiş sayıların çarpımı bu
iki sayının EBOB’unu verir. 

12 ve 18 sayısını bölen işaretli sayılar 2 ve 3'tür. 
O halde EBOB (12 ; 18) = 2.3 = 6 olarak bulunur. 

SIRA SENDE

Aşağıdaki sayıların EBOB’larını bulunuz.

1

12
  6
  3
  1

18
  9
  9
  3
  1

2
2
3
3

18 ve 27'nin EBOB’unu bulunuz.

18 27

27 36

36 48

18 72

20 60

48 60
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ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF 

Üslü ifade olarak verilen iki sayının EBOB’u istendiğinde
tabanları aynı olan üslü ifadelerden üssü küçük olanlar
alınarak EBOB oluşturulur.

Üslü İfade Olarak Verilen Sayıların EBOB’u

1) Bidonlarda, varillerde, şişelerde, çuvallarda, kaplarda
bulunan malzemeler, daha küçük başka kaplara
dolduruluyorsa

 Tarlanın etrafına eşit aralıklarla ağaç dikiliyorsa 2)

 İnsanlardan oluşan bir grup için gerekli oda sayısı,3)
yatak sayısı, araba sayısı isteniyorsa
 

 Kumaşlar, bezler, demir çubuklar eşit uzunluktaki4)
parçalara ayrılacaksa  

 Dikdörtgen şeklindeki kartondan küçük kare5)
kartonlar elde ediliyorsa

 Küp şeklindeki depo yada ev için tuğla sayısı,6)
isteniyorsa

2

4 5 4 2 6 2 
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 sayılarının EBOB’unu bulalım.  

Aşağıdaki sayıların EBOB’larını bulunuz.

SIRA SENDE

3 4 4 4 5 2                      
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 EBOB:............................

ÖRNEK

 EBOB PROBLEMLERİNİN KALIPLARI
GENELDE ŞÖYLEDİR:

İki çuvaldan birinde 15 kg un, diğerinde
20 kg toz şeker vardır. Çuvallardaki un
ve şeker hiç artmayacak ve birbirine
karışmayacak şekilde aynı büyüklükte
poşetlere konulacaktır. Bu iş için en az
kaç tane poşet gereklidir? 

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

ÖRNEK

ÇÖZÜM

4 5 4
2 .3 .5

2 6 2
2 .3 .5  

EBOB’lar bulunurken ortak olan üslü
ifadelerden üssü küçük olanlar
işaretlenerek işaretli olan ifadeler
çarpılır.

2 5 2
EBOB’u 2 .3 .5 'dir.

7 6 5 4 4                      
2 .5  ile 2 .3 .5      EBOB:............................

5 6 7 3                      2 .3  ile 3 .5          EBOB:............................

12 9 11 13 10 7                
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 EBOB:............................

ÇÖZÜM

Çuvallardaki şeker ve un küçük poşetlere konulacaktır.
Poşet sayısının en az olması için poşetlerin olabildiğince
büyük olması gerekir.

Artmaması için poşetlerin büyüklüğü 15 ve 20'yi tam
bölebilmesi gerekir.

20
10
  5
  5
  1

2
2
3
5

15
15
15
  5
  1

Yani poşetler 5kg büyükülüğünde
olmalıdır.

15 20
=3 tane =4 tane

5 5

Toplamda 7 tane poşet gereklidir.
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24 m ve 56 m uzunluğundaki iki top kumaş artmayacak
şekilde eşit uzunluktaki parçalara bölünmek isteniyor.
Bu iş sonunda en az kaç parça elde edilir? 

16 m ve 40 m uzunluğundaki 
iki tahta çubuk artmayacak
ve parçalar eşit uzunlukta
olacak şekilde kesilecektir.
Her bir kesim işleminin 2 TL masrafı olduğuna göre bu
iş için en az kaç TL ödenir?

3

Parça sayısının en az olması için parçaların uzunluğunun
olabildiğince büyük olması gerekir.

Parça artmaması için parçaların uzunluğu 24'ü ve 56'yı
tam bölebilmesi gerekir.

SIRA SENDE

ÖRNEK

16 m

24 ve 72 litrelik iki parfüm birbirine karıştırılmadan hiç
artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. 
Bu iş için en az kaç şişe gereklidir?

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

60 cm ve 80 cm uzunluğundaki iki kurdeleye eşit
aralıklarla boncuk dikilecektir.Kurdelelerin iki ucunda da
boncuk olmak üzere en az kaç  boncuk kullanılmalıdır?

SIRA SENDE

40 m

SIRA SENDE

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

36 kg nohut ve 60 kg kuru fasülye birbirine karıştırılmadan
ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli torbalara
konulacaktır. Buna göre en az kaç torbaya ihtiyaç vardır?

SIRA SENDE

Bir turist kalesinde 24 İngiliz, 30 Türk ve 18 Fransız
bulunmaktadır. Bu kalenin odalara aynı milletten kişiler
aynı odada kalacak şekilde yerleştirilebilmesi için en az
kaç odaya ihtiyaç vardır?

56
28
14
  7
  7
  1

2
2
2
3
7

24
12
  6
  3
  1

Yani parçalar 2.2.2 = 8 m uzunluğunda
olmalıdır.

24 56
=3 tane =7 tane

8 8

Toplamda 10 tane parça elde edilir.
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ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF 
 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları
üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

Kenar uzunlukları 9 m ve 12 m olan dikdörtgen şeklindeki
bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla ağaç
dikilecektir. Buna göre bahçenin etrafına en az kaç ağaç
dikilir? 

4

Ağaç sayısının en az olabilmesi için ağaçlar arasındaki
mesafenin olabildiğince büyük olması gerekir.

ÖRNEK

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

12
  6
  3
  1
  

2
2
3
3

  9
  9
  9
  3
  1

Yani ağaçlar arası mesafe 3 m olmalıdır.

12 9
=4 tane aralık         =3 tane aralık

3 3

Kenar uzunlukları 15 m ve 20 m olan dikdörtgen
şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek
şartıyla ağaç dikilecektir. Buna göre bahçenin etrafına
en az kaç ağaç dikilir?

SIRA SENDE

3 m 3 m 3 m 3 m

3 m

3 m

3 m

Toplamda en az 14 ağaç gerekmektedir.
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Yukarıdaki bölme işlemini sağlayan en büyük B değeri
kaçtır

5

SIRA SENDE

SIRA SENDE

SIRA SENDE

123'ü böldüğünde 3 kalanını,157'yi böldüğünde 7 kalanını
veren en büyük sayı kaçtır? 

Sayı,123'ü böldüğünde 3 kalanını veriyorsa 120'yi kalansız
olarak böler. 

Sayı,157'yi böldüğünde 7 kalanını veriyorsa 150'yi kalansız
olarak böler.

Soruyu daha iyi anlamak için şemalaştıralım.

Bölme işlemlerinde bölünenden kalan sayıları çıkaralım.

ÇÖZÜM

ÖRNEK

123 A

3

157 A

7

120 A

0

150 A

0

Yani 120'yi ve 150'yi tam bölen en büyük bir A sayısını
bulmalıyız.

150
  75
  75
  75
  25
    5
    1

2
2
2
3
5
5

120
 60
 30
 15
  5
  1

EBOB(120;150) = 2.3.5=30'dur.

Yani A sayısı 30'dur.

65 B

5

51 B

3

Yukarıdaki bölme işlemini sağlayan en büyük C değeri
kaçtır

144 C

0

120 C

12

Yukarıdaki bölme işlemini sağlayan en büyük A değeri
kaçtır

75 A

0

90 A

0

8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak
katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
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ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF 
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak
katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.

İki veya daha fazla sayının ortak olan katlarının en
küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. 

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) 
SIRA SENDE

ÖRNEK

12'nin ve 18'in en küçük ortak katını (EKOK) bulalım; 

12'nin katları ; 12, 24, , 48, 60, , ... 36 72

18'in katları ; 18, , 54, , 90, ... 36 72

Burada 12'nin ve 18'in ortak olan katları , , ...36 72
şeklinde devam eder. Bu katların en küçüğü 36
olduğundan EKOK (12 ; 18) = 36 veya
(12 ; 18)ekok = 36 şeklinde gösterilir.  

 EKOK’u bulmak için farklı bir yöntem daha vardır; 

Bölen listesini kullanıldığında bölme
çizgisinin sağında kalan tüm sayıların
çarpımı bu iki sayının EKOK’unu verir. 

O halde EKOK (12 ; 18) = 2.2.3.3 = 36 olarak bulunur. 

SIRA SENDE

Aşağıdaki sayıların EKOK’larını bulunuz.

6

12
  6
  3
  1

18
  9
  9
  3
  1

2
2
3
3

15 ve 270'nin EKOK’unu bulunuz.

15 20

24 60

36 20

18 30

32 48

25 30
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Üslü ifade olarak verilen iki sayının EKOK’u istendiğinde
tabanları aynı olan üslü ifadelerden üssü büyük olanlar ve
varsa ortak olmayan üslü ifadeler alınarak EKOK
oluşturulur.

Üslü İfade Olarak Verilen Sayıların EKOK’u

1) Cevizler,fındıklar,şekerler,bilyeler gruplandırılarak
sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa 

 Gemiler, arabalar, yarışçılar beraber yola çıkıp bir2)
yerde karşılaşıyorsa veya kaç gün sonra tekrar
karşılaşacakları soruluyorsa

 Sınıfta öğrenciler sıralara oturuyorlarsa veya sıralara3)
oturduktan sonra ayakta öğrenci kalıyorsa

 İki çalar saat veya zil aynı anda çaldıktan sonra tekrar4)
ne zaman aynı çalacakları soruluyorsa 

 Küçük dikdörtgen fayanslarla kare şeklindeki bir zemin5)
kaplanıyorsa

7

4 5 4 2 6 2 
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 sayılarının EKOK’unu bulalım.  

Aşağıdaki sayıların EKOK’larını bulunuz.

SIRA SENDE

3 4 4 4 5 2                      
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 EKOK:............................

ÖRNEK

 EKOK PROBLEMLERİNİN KALIPLARI
GENELDE ŞÖYLEDİR:

Bir sınıftaki öğrenciler grup çalışması
yapmak için 2'şerli ve 3'erli olarak
gruplandırılabiliyor. Sınıf mevcudu
40'dan az olduğuna göre en fazla kaç
olabilir?

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

ÖRNEK

ÇÖZÜM

4 5 4
2 .3 .5

2 6 2
2 .3 .5  

EKOK’lar bulunurken ortak olan üslü
ifadelerden üssü büyük olanlar
işaretlenerek işaretli olan ifadeler
çarpılır.

4 6 4
EKOK’u 2 .3 .5 'dir.

7 6 5 4 4                      
2 .5  ile 2 .3 .5      EKOK:............................

5 6 7 3                      2 .3  ile 3 .5          EKOK:............................

12 9 11 13 10 7                
2 .3 .5  ile 2 .3 .5 EKOK:............................

ÇÖZÜM

Sınıftaki öğrenciler 2'şerli ve 3'erli olarak
gruplandırılabiliyorsa sınıf mevcudu hem 2'nin hem de
3'ün katı olmalıdır.

3
3
1

2
3

2
1

EKOK(2;3) = 2.3 = 6'dır.

Yani sınıf mevcudu 6 ve 6'nın katları
olmalıdır.

Soruda sınıf mevcudunun 40'dan az olduğu ve en fazla
kaç olabileceği sorulduğu için;

6, 12, 18, 24, 30, , 42 ...36

Sınıf mevcudu 36 olmalıdır.
www.ortaokulmatematik.org
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Bir kavanozdaki bilyeler dörderli ve beşerli 
gruplandırıldığında her seferinde 3 bilye
artmaktadır.Kavanozdaki bilyelerin sayısı
40 ile 50 arasında olduğuna göre bu
kavanozda kaç bilye vardır? 

8

Her seferinde artan 3 bilyeyi hesaba katmadığımızda
geriye kalan bilye sayısı 4'ün ve 5'in katı olmalıdır.

SIRA SENDE

ÖRNEK

Bir limandan hareket eden iki gemiden biri 18 günde,
diğeri 24 günde aynı limana geri dönmektedir. Bu
limandan aynı günde hareket eden gemiler en az kaç
gün sonra yine birlikte hareket ederler? 

ÇÖZÜM

SIRA SENDE

Bir tepsideki cevizler altışarlı ve sekizerli 
gruplandığında 4 ceviz artmaktadır. Tep-
sideki cevizlerin sayısı 70 ile 80 arasında 
olduğuna göre bu tepside kaç tane ceviz 
vardır? 

SIRA SENDE

SIRA SENDE

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

5
5
5
1

2
2
5

4
2
1

EKOK(4;5) = 2.2.5 = 20'dir.

Yani bilye sayısı 20 ve 20'nin katları
olmalıdır. 20, 40, 60 ...

Çözümün başlangıcında hesaba katılmayan 3 bilyeyi
de eklersek 23, 43, 63 ... şeklinde olur.

40 ile 50 arasında olduğundan bilye sayısı 43'tür.

İki zilden biri 12 dakikada bir,diğeri
18 dakikada bir çalmaktadır. Buna
göre, iki zil birlikte çaldıktan sonra,
2 saatlik zaman dilimi içinde hangi
dakikalarda tekrar birlikte çalarlar? 

Boyutları 6 cm ve 9 cm olan dikdörtgen şeklindeki
fayanslarla kare şeklindeki bir zemin kaplanacaktır. Bu
iş için en az kaç fayans gereklidir?  

www.ortaokulmatematik.org
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Bir torbadaki boncuklar sekizer sekizer sayıldığında 
5 tane, on ikişer on ikişer sayıldığında 9 tane boncuk
artıyor. Buna göre, bu torbada en az kaç bilye vardır? 

B = 3x + 1 = 4y + 2 olduğuna göre en küçük B sayısı
kaçtır? 

9

SIRA SENDE

Üç basamaklı bir sayı 4 ve 5'e bölündüğünde sırasıyla
3 ve 4 kalanını veriyor. Buna göre bu sayı en az kaçtır? 

SIRA SENDE

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre iki basamaklı en büyük
A sayısı kaçtır?

SIRA SENDE

SIRA SENDE

SIRA SENDE

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

SIRA SENDE

A 7

4

A 6

3

Doktor Mehmet Bey 4 günde bir, hemşire Ayşe Hanım
6 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte Cuma
günü nöbet tuttuklarına göre bir sonraki beraber
tutacakları nöbet hangi güne denk gelir? 

Üç otomatik zil 45 dk, 48 dk ve 50 dk aralıklarla
çalmaktadır. İlk defa beraber saat 18:00 da çaldıklarına
göre ikinci kez beraber saat kaçta çalarlar?

www.ortaokulmatematik.org



‘‘Ulaşamadığımız öğrenci bizim değildir.’’ 
prensibi ile çıktığımız bu yolda 

daha fazla öğrenciye ulaşmak adına
bu dokümanın orjinal halinin

fotokopiyle çoğaltılarak 
kullanılmasında hiçbir 

sakınca yoktur.

Dökümanın kopyalanıp , kesilip değiştirilerek kullanılması
herşeyden önce kul hakkıdır ve 

kişinin vicdanı ile ilgili bir durumdur.

Bu doküman her ne sebeple olursa olsun
ticari amaçlarda kullanılamaz.  

Lütfen emeğe, alın terine ve 
dokümanın hazırlanması için harcanan zamana

 saygı duyunuz.
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ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF 
8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Kendisi ve 1'den başka hiç bir böleni olmayan sayılara
asal sayı dendiğini öğrenmiştik.
 
İki veya daha fazla doğal sayının 1'den başka ortak böleni
bulunmuyorsa bu iki sayı aralarında asaldır. Yani
sayıların bölenleri karşılaştırıldığında ortak bölen yoksa
(1 hariç) bu iki sayı aralarında asaldır. 

 ARALARINDA ASAL OLMA DURUMU 

ÖRNEK

3 ile 10 aralarında asal mıdır? İnceleyelim.

3'ün çarpanları 1 ve 3

10'un çarpanları 1, 2, 5 ve 10'dur.

Görüldüğü üzere 1 hariç ortak bölenleri bulunmamaktadır.

O halde 3 ile 10 aralarında asaldır.

12 ile 35 aralarında asal mıdır? İnceleyiniz. 

SIRA SENDE

11

15 ile 20 aralarında asal mıdır? İnceleyiniz. 

SIRA SENDE

 İki sayının aralarında asal olması için 
bu sayıların asal sayı olması gerekmez. 

ÖRNEK

10 ve 81 sayıları asal sayı olmamalarına rağmen bu iki
sayı aralarında asaldır. İnceleyelim.

10'un çarpanları 1, 2, 5 ve 10'dur.

81'in çarpanları 1, 3, 9, 27 ve 81'dir.

Görüldüğü üzere ortak bölenleri yoktur. O halde bu iki
sayı aralarında asaldır.  

Aşağıdaki sayıların aralarında asal olup olmadıklarını
belirtiniz.

SIRA SENDE

4 ile 6 aralarında .........................

8 ile 21 aralarında .........................

10 ile 27 aralarında .........................

8 ile 24 aralarında .........................

35 ile 36 aralarında .........................

18 ile 45 aralarında .........................

80 ile 81 aralarında .........................
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12

14 ile 15'in EBOB ve EKOK’unu bulalım.  

ÖRNEK

ÇÖZÜM

14 ile 15 sayıları aralarında asaldır. Bu nedenle;

EBOB(14,15) = 1 ve EKOK(14,15) =14.15=210'dur.

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

Aralarında asal iki sayının EBOB’u 1,
EKOK’u ise bu sayıların çarpımlarına eşittir. 

  15
  15
    5
    1

2
3
5
7

 14
  7
  7
  7
  1

Yanda da görüldüğü üzere;
EBOB(14,15)=1 dir.
EKOK(14,15) = 2.3.5.7=210'dur.

SIRA SENDE

x ve y sayıları 1'den büyük aralarında asal sayılar olmak
üzere;
EKOK(x,y) = 24 olduğuna göre x + y kaçtır?

SIRA SENDE

a ve b sayıları 1'den büyük aralarında asal sayılar olmak
üzere;
EKOK(a,b) + EBOB(a,b)= 29 olduğuna göre x ve y
sayılarını bulunuz?

 a ve b iki doğal sayı olmak üzere, bu iki doğal 
sayının EBOB’u ile EKOK’unun çarpımı, bu iki 

doğal sayının çarpımına eşittir. 

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

Bir A sayısı ve 20'nin EBOB’u 5, EKOK’u 60'tır. Buna göre
A sayısı kaçtır? 

ÖRNEK

ÇÖZÜM

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

5 . 60 = 20 . A

A = 15 

ÇÖZÜM

a-2 ve b+1 sayıları aralarında asal sayılardır.

                  olduğuna göre a ve b sayılarını bulalım.

ÖRNEK

a 2 12

b 1 15

-
=

+

ÇÖZÜM

a-2 ve b+1 sayıları aralarında asal sayılar ise kesrin pay
ve paydası da aralarında asal sayılar olmalıdır.

Kesrin en sade halini yazacak olursak;

                         yazılır.

Burada a - 2'nin değeri 4 , b+1'in değeri 5'tir.
Yani a = 6 ve b = 4 bulunur.

ÇÖZÜM

a 2 12 4

b 1 15 5

-
= =

+
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‘‘Ulaşamadığımız öğrenci bizim değildir.’’ 
prensibi ile çıktığımız bu yolda 

daha fazla öğrenciye ulaşmak adına
bu dokümanın orjinal halinin

fotokopiyle çoğaltılarak 
kullanılmasında hiçbir 

sakınca yoktur.

Dökümanın kopyalanıp , kesilip değiştirilerek kullanılması
herşeyden önce kul hakkıdır ve 

kişinin vicdanı ile ilgili bir durumdur.

Bu doküman her ne sebeple olursa olsun
ticari amaçlarda kullanılamaz.  

Lütfen emeğe, alın terine ve 
dokümanın hazırlanması için harcanan zamana

 saygı duyunuz.

 
Sefa TUNCAY

Matematik Öğretmeni
Eğitimci - Yazar

Mustafa AK
Matematik Öğretmeni

Eğitimci - Yazar
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