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   15 ve 20 sayılarının en küçük ortak katını farklı �k� yöntemle bulab�l�r�z.

1.Yöntem:

15'�n katları 

15'�n katlarını yazınız.

20'n�n katlarını yazınız.   

15 ve 20'n�n ortak katlarını yazınız.

Ortak katları 

OKEK’�

15 ve 20' n�n ortak katlarının en küçüğünü yazınız.      

20'n�n katları 

En Küçük Ortak Kat - EKOK
( Ortak Katların En Küçüğü - OKEK )

2.Yöntem: Asal Çarpan Algor�tması

Asal çarpan algor�tmasında sağda oluşan asal sayıların çarpımı b�ze bu �k� sayının en küçük ortak katını 

verecekt�r.

Bu �k� sayının ortak katları �k� sayının EKOK’unun (60’ın) katları olacaktır.

15 ve 20'n�n EKOK’u       : 

15 ve 20'n�n ortak katları :

15

15
5

15

1

10
5

1
5

20
2

5

2

3

3 İk� sayıdan en az 

b�r�n� tam olarak 

bölen asal sayıları 

l�steley�n.
�k� satırda da 1 sayısına ulaşınca bölme �şlem�n� b�t�r�n

          20 ve 24 sayılarının en küçük ortak katını 

bulunuz.

          18 ve 36 sayılarının en küçük ortak katını 

bulunuz.       

1.

2.           15 ve 20 sayılarının 500'den küçük en büyük 

ortak katını bulunuz.       

          12 ve 18 sayılarının üç basamaklı en küçük 

ortak katını bulunuz.

3.

4.
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48'�n poz�t�f tam sayı çarpanlarını (bölenler�n�)  yazınız.

1.Yöntem:

36'nın bölenler� 

48'�n bölenler� 

36'nın poz�t�f tam sayı çarpanlarını (bölenler�n�)  yazınız.

OBEB’�

   36 ve 48 sayılarının en büyük ortak bölen�n� farklı �k� yöntemle bulab�l�r�z.

36 ve 48 sayılarının ortak bölenler�n�n en büyüğünü yazınız.      

Ortak Bölenler� 

36 ve 48'�n ortak bölenler�n� yazınız.

En Büyük Ortak Bölen - EBOB
( Ortak Bölenlerin En Büyüğü - OBEB )

36 ve 48'�n ortak bölenler� :

36 ve 48'�n EBOB’u          : 

Bu �k� sayının ortak bölenler� �k� sayının EBOB’unun (12’�n) poz�t�f tam sayı çarpanları (bölenler�) olacaktır.

Asal çarpan algor�tmasında sağda oluşan ortak asal sayıların (�şaretl� olan asal sayılar) çarpımı b�ze  bu �k� 

sayının en büyük ortak bölen�n� verecekt�r..

2.Yöntem: Asal Çarpan Algor�tması

9
3
1

36

9
18

9

24
12

48

6

1
3

1

2
2

2

3
3

2

İk� sayıyı da ortak 

olarak bölen asal 

sayıları �şaretley�n�k� satırda da 1 sayısına ulaşınca bölme �şlem�n� b�t�r�n

           18 ve 54 sayılarının en büyük ortak bölen�n� 

bulunuz.     

          42 ve 66 sayılarının en büyük ortak bölen�n� 

bulunuz.

5.

6.

          48 ve 72 sayılarının ortak bölenler�nden kaç 

tanes� �k� basamaklıdır?

           27 ve 45 sayılarının ortak bölenler�n�n 

toplamını bulunuz.

7.

8.
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           12 ve 48 sayılarının en küçük ortak katı A ve 

en büyük ortak bölen� B’ d�r.

Buna göre A - B kaçtır?

Yukarıda ver�len �şlem�n sonucu kaçtır?

          12 ve 15 sayılarının en küçük ortak katı �le en 

büyük ortak bölen�n�n toplamı kaçtır?

          9 ve 14 sayılarının en küçük ortak katı �le en 

büyük ortak bölen�n�n farkı kaçtır?

9.

         B�r� d�ğer�n�n 3 katı olan �k� doğal sayının en 

büyük ortak bölen� 12'd�r.

Buna göre bu �k� doğal sayının en küçük ortak katı 

kaçtır?

         B�r� d�ğer�n�n 5 katı olan �k� doğal sayının en 

küçük ortak katı 90'dır.

Buna göre bu �k� doğal sayının en büyük ortak bölen� 

kaçtır?

         B�r� d�ğer�n�n 8 katı olan �k� doğal sayının en 

küçük ortak katı �le en büyük ortak bölen�n�n toplamı 

72'd�r.

Buna göre bu �k� doğal sayının farkı kaçtır?

14.

10.

11.

B�rb�r�n�n katı olan �k� poz�t�f tam sayının

EBOB’u bu �k� tam sayıdan .............................

EKOK’u bu �k� tam sayıdan .............................

NOT

Yukarıda ver�len �şlem�n sonucu kaçtır?

13. OKEK (40;160)

OBEB (32;64)

Sonrak� �k� soruyu

çözmek �ç�n bu sorunun

çözümünü d�kkatl� b�r 

şek�lde tak�p et.

Sanırım en büyük

orak bölen� 

bulamadın.

OKEK(7;8)    OBEB(15;28) 

12.

15.

16.
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17.

A ve B sayılarının en büyük ortak bölen� ve en küçük 

ortak katı olan sayıları asal çarpanların çarpımı 

b�ç�m�nde yazınız.

          Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpanların 

çarpımı b�ç�m�nde yazılmış hal� ver�l�yor.

21.           15 ve 20 sayılarını en büyük ortak bölen� �le 

en küçük ortak katının çarpımı kaçtır?

NOT

İk� sayının en büyük ortak bölen� �le en küçük 

ortak katının çarpımı bu �k� doğal sayının 

çarpımına eş�tt�r.

Buna göre A ve B sayılarının çarpımı kaçtır?

          A ve B sayılarının en büyük ortak bölen� 9 ve 

en küçük ortak katı da 27'd�r.

18.

          K ve 12 sayılarının en büyük ortak bölen� 6 ve 

en küçük ortak katı da 36'dır.

Buna göre K kaçtır?

19.

�şlem�n�n sonucu kaçtır?

          a ve b poz�t�f tam sayı olmak üzere 20.

OKEK (a;b)  OBEB (a;b)

a  b

      B = 2  3 2 3

4 2 3 3 5

3 2 4 5 3

      M = 2  3 5  3      N = 2  3 a 2b

      A = 2  3 5 3

NOT

Asal çarpanların çarpımı b�ç�m�nde ver�lm�ş �k�

doğal sayının 

OBEB’� ortak tabanların küçük olan kuvvet�

OKEK’� de tüm tabanların büyük kuvvet�d�r.

A = 2   3   5      ve B = 2   3    olmak üzere

OBEB(A;B) = 2   3   ve OKEK(A;B) = 2   3   5 

C ve D sayılarının en büyük ortak bölen� ve en küçük 

ortak katını bulunuz.

          Aşağıda C ve D sayılarının asal çarpanların 

çarpımı b�ç�m�nde yazılmış hal� ver�l�yor.

22.

      C = 2  3  53 2       D = 2  3 4

Buna göre a+b kaçtır?

M ve N sayılarının en büyük ortak bölen� 12 ve en 

küçük ortak katı 360'dır.

          Aşağıda M ve N sayılarının asal çarpanların 

çarpımı b�ç�m�nde yazılmış hal� ver�l�yor.

23.
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           �k� basamaklı b�r doğal sayı olmak üzere K

OBEB( ;30) = 10'dur.K

Yukarıdak� ver�lere göre  yer�ne yazılab�lecek kaç K

farklı doğal sayı vardır?

21.           Yanda A ve P sayılarının

asal çarpanlarına ayrılışı 

ver�lm�şt�r.

Buna göre A ve P sayılarının 

toplamı kaçtır?

24.
A
A
B
C
C
1

P
R
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C
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L
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P
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           Yanda K ve M sayılarının

asal çarpanlarına ayrılışı 

ver�lm�şt�r.

Buna göre K ve M  sayılarının 

en büyük ortak bölen� kaçtır?

25.

           Yanda K ve M sayılarının

asal çarpanlarına ayrılışı 

ver�lm�şt�r.

Buna göre K ve M  sayılarının 

en küçük ortak katı kaçtır?

26.

           b�r doğal sayı olmak üzere M

OKEK( ;12) = 36'dır.M

Yukarıdak� ver�lere göre  yer�ne yazılab�lecek kaç M

farklı doğal sayı vardır?

27.

          m ve n b�rb�r�nden farklı �k� poz�t�f tam sayı 

olmak üzere EKOK(m;n) = 60 ‘dır.

Buna göre m + n ‘n�n alab�leceğ� en büyük tam sayı 

değer� kaçtır?

28.

          a ve b b�rb�r�nden farklı �k� poz�t�f tam sayı 

olmak üzere EBOB(a;b) = 12 ‘d�r.

Buna göre a + b ‘n�n alab�leceğ� en küçük tam sayı 

değer� kaçtır?

29.
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4. adım : Bölme �şlem�nde sıfır elde ett�ğ�n�z adımda

bölen sayı �k� sayının en büyük ortak bölen�d�r.

3. adım : Bölme sonucunda elde ett�ğ�n�z sonuç 0 �se

4.adıma geç�n değ�lse 2. adımdak� �şlemler� son

bölme �şlem�ne göre tekrar ed�n.

1. adım : Büyük sayıyı küçük sayıya bölün.

2. adım : 1.adımda elde ett�ğ�n�z bölen� kalana bölün.

          Aşağıda �k� sayının en büyük ortak bölen�n� 

bulmak �ç�n farklı b�r yöntem olan Ökl�t algor�tmasının 

basamakları anlatılıyor.

32.           Aşağıdak� sayı �şlem oyununda her satırda 

bulunan kareler b�r öncek� satırda temas ett�ğ� 

karelerde bulunan �k� sayının en büyük ortak 

bölen�d�r.

30.

6048 90

BA

C

Bu ver�lere göre              değer� kaçtır?A+B
C

           Aşağıda Ata ve Bİlge’n�n b�r�m küpler �le 

oluşturduğu şek�l örüntüsünün �lk üç adımı ver�l�yor.

31.

1.Adım 2.Adım 3.Adım

1.Adım 2.Adım 3.Adım

Ata

B�lge

Ata ve B�lge şek�l örüntüler�n�n son adımında 

kullandıkları b�r�m küp sayıları eş�t olana kadar 

örüntüyü devam ett�ryor.

Buna göre Ata ve B�lge örüntüler�n� en az kaçıncı 

adıma kadar devam ett�rm�şt�r.?

Örneğ�n 42 ve 54 sayısının en büyük ortak 
bölen�n� Ökl�t algor�tması yöntem� �le bulalım.

54 42
142

12

42 12
336

06

12 6
212

00

Bölen 42
Kalan 12

Bölen 42
Kalan 12

Bölen 6
Kalan 0

42 ve 54 sayılarının en büyük ortak bölen� 6'dır.

144 ve 180'n�n en büyük ortak bölen�n� Ökl�t 

algor�tması yöntem� �le bulunuz.
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EBOB - EKOK Problemler�

B�donlarda, var�llerde 
bulunan malzemeler 
ş�şelere, paketlere 

aktarılıyor �se 

Tarlanın etrafına, düz 
b�r yola eş�t aralıklar �le 

ağaç d�k�l�yorsa  

İp, dem�r çubuk, kumaş 
daha küçük eş 

parçalara ayrılıyor �se

İnsanlardan oluşan 
gruplar daha küçük 
gruplara ayrılıyor �se

D�kdörtgen b�ç�m�ndek� 
kağıt, tarla, araz� eş 

kare parçalara ayrılıyor 
�se

EBOB 
PROBLEMİ

Cev�z, fındık, şeker, 
b�lye vb. r�tm�k sayılıyor 

�se

Farklı uzunluktak� nesneler 
uç uca eklend�ğ�nde �k�s�n�n 
de boylarının eş�t olacağı 

uzunluk souluyor �se

D�kdörtgen şekl�ndek� 
kağıt, fayanslar 

yanyana sıralanarak 
kare elde ed�l�yor �se

Farklı zamanlarda duraktan 
geçen otobüsler�n, farklı 

zamanlarda turunu 
tamamlayan �nsanların 

karşılaşma süreler� 
soruluyor �se

EKOK 
PROBLEMİ

B
Ü
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Bu problemin çözümünde verilen sayıların 
KATLARINI mı  yoksa mi BÖLENLERİNİ 

kullanmalıyım?

Eğer katlarını kullanacaksınız, 
teşhisiniz EKOK olacaktır.

Eğer bölenlerini çarpanlarını  
kullanacaksınız, teşhisiniz EBOB 

olacaktır.
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      Aynı hastanede farklı b�r�mlerde çalışan Açılay hemş�re 16 günde b�r ve B�lge hemş�re de 20 günde b�r 

nöbet tutmaktadır. 

Bu �k� hemş�re b�rl�kte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra y�ne b�rl�kte nöbet tutar?

EBOB - EKOK Problemler�

Açılay ve Bilge Hemşire birlikte nöbet tuttuktan 80, 160, 240, ...gün sonra yine birlikte nöbet tutar. İki hemşire birlikte nöbet tuttuktan 

en az 80 gün sonra yine birlikte nöbet tutar.

Açılay Hemşire birinci nöbetini 16 gün, ikinci nöbetini 32 gün üçüncü nöbetini 48 gün sonra  tutacaktır.  16, 32, 48 ...  16' nın katları o 

yüzden problemin çözümünde OKEK kullanılmalıdır.

Problemde verilen Açılay ve Bilge hemşirelerin 16 ve 20 günde bir nöbet tuttuğu ve iki hemşirenin birlikte kaç gün sonra nöbet 

tutacağı soruluyor. Verilen ve sorulanın birimleri (gün) aynı olduğu için teşhisimiz   OKEK 1. Dalga  olmalıdır.

           Ata kısa kenarı 48 cm ve uzun kenarı 72 cm 

olan d�kdörtgen şekl�ndek� kağıdı kare şekl�nde eş 

parçalar ayırmak �st�yor. 

          48 l�tre gül suyu ve 60 l�tre kolonya b�rb�r�ne 

karıştırılmadan eş�t hac�ml� b�donlara doldurulacaktır.

B�donların hacm� en fazla kaç l�tre olmalıdır?

Ata ’nın oluşturab�leceğ� karen�n kenar uzunluğu en 

fazla kaç cm ’d�r?  

1.

2.

          B�lge, en� 12 cm, boyu 18 cm olan d�kdörtgen 

b�ç�m�ndek� blokları yan yana ve alt alta yerleşt�rerek 

b�r kare oluşturmak �st�yor. 

B�lge‛n�n oluşturab�leceğ� karen�n b�r kenarının 

uzunluğu en az kaç cm’ d�r?

           42 m ve 54 m uzunluğundak� �k� �p h�ç 

artmayacak ve her b�r�n�n uzunluğu metre c�ns�nden 

b�rer tamsayı olacak şek�lde eş�t uzunluktak� 

parçalara ayrılmak �sten�yor. 

İp parçalarının uzunluğu kaçar metre olab�l�r?

3.

4.

1. Dalga OBEB - OKEK problemler�

16

8

4

2

1

20

10

5

5

5

1

2

2

2

2

5

OKEK(16;20) = 2 2 2 2 5

= 80  

TEŞHİS

TEŞHİS

TEŞHİS

TEŞHİS
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           16 cm ve 20 cm uzunluğundak� �k� çubuk aynı 

h�zadan, farklı noktalardan başlayacak şek�lde uç 

uca eklen�yor. 

Çubukların d�ğer uçları �lk kez aynı h�zaya geld�ğ�nde 

toplam kaç adet çubuk kullanılmış olur?

          Ata Dayı kısa kenarı 120 m uzun kenarı 144 m 

olan tarlasının etrafına eş�t aralıklar �le ağaç d�kmek 

�st�yor. (Her �k� ağacın arasındak� mesafe metre 

c�ns�nden tam sayı olacak.)

Ata Dayı tarlasının etrafına en az kaç adet ağaç 

d�keb�l�r?  

5.

6.

          100 cm ve 160 cm uzunluğundak� �k� dem�r

çubuk h�ç artmayacak şek�lde eş�t uzunlukta 

parçalara ayrılacaktır.

Her kes�m �şlem� 20 san�ye sürdüğüne göre, bu �şlem 

en az kaç san�ye sürer?

7.

       48 kg kırık p�r�nç ve 60 kg p�lavlık p�r�nç b�rb�r�ne karıştırılmadan h�ç artmayacak şek�lde paketlen�yor. 

Kullanılan paketler�n her b�r� eş�t m�ktarda ve ağırlıkları k�logram c�ns�nden b�r tam sayıdır.

Bu �şlem �ç�n en az kaç adet paket gerekl�d�r?

EBOB - EKOK Problemler�

48 g kırık pirinç eşit miktarda ve hiç artmayacak şekilde 1kg, 2kg, 3kg, 12kg, 16kg, 24kg ağırlığında paketlenebilir.

1, 2, 3, 4, 6, ...  48'in 'bölenleri o yüzden problemin çözümünde OBEB kullanılmalıdır.

Problemde verilen pirinç miktarları 48 kg ve 60 kg hiç artmayacak ve birbiri ile karıştırılmadan eşit ağırlığa sahip pirinç paketleri 

oluşturulacaktır ve bizden istenen de paketlerin kaç kilogram olacağı değil pirinç paketlerinin sayısıdır. Verilenlerin birimi (kg) ve 

sorulanın birimleri (paket sayısı) aynı olmadığı için teşhisimiz   OBEB 2. Dalga  olmalıdır.

Kırık pirinç ve pilavlık pirinç birbirine karıştılmadan ve artmayacakşekilde 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 6kg ya da 12 kg ağırlığında

paketlenebilir. Paket sayısının en fazla olması için de paketlerin 12'şer kilogramlık olması gerekir.

Kirik pirinç           48 kg : 12 kg = 4 paket 

Pilavlik pirinç       60 kg : 12 kg = 5 paket

2. Dalga OBEB - OKEK problemleri

48

24

12

6

3

1

60

30

15

15

15

5

1

2

2

2

2

3

5

OBEB(48kg;60kg) = 2 2 3

= 12 kg  

*
*

*

4 paket + 5 paket = 9 paket

TEŞHİS

TEŞHİS

TEŞHİS
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      15 ve 18 sayılarına bölündüğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en küçük sayı kaçtır?

EBOB - EKOK Problemler�

15' e tam bölünebilen sayılar : 15, 30, 45, 60, .....15, 30, 45, 60, ... sayıları 15' in katlarıdır o yüzden problemin çözümünde OKEK 

kullanılmalıdır.

3. Dalga OBEB - OKEK problemleri olarak tanımladığımız problemlerde genellikle OBEB - OKEK bulmanın yanında herhangi bir şart

(öğrenci sayısı 200' den çok...) ekstra bir kalan ( ... her seferinde beş bilye artıyor....) gibi durumları da yorumlamamız istenmektedir.

Problemde bizden istenilen 15 ve 18 sayılarına bölündüğünde her ikisinde de 1 kalanı veren sayıyı bulmaktır.

Problemde verilen sayıların OKEK’ ini bulmanın yanında ekstra bir kalan sayı da verildiği için teşhisimiz   OKEK 3. Dalga 

olmalıdır.

15 ve 18' e bölündüğünde 1 kalanı veren en küçük üç basamaklı sayı 181'dir.

15 ve 18' e tam bölünebilen sayılar 90, 180, 270, 360, 450, ...

15 ve 18' e bölündüğünde 1 kalanı veren sayılar ise

           Ata k�br�t kutusundak� k�br�t çöpler�n� sek�zer 

sek�zer ya da beşer beşer saydığında her sefer�nde 

kutuda 3 tane k�br�t çöpü kalıyor. 

Buna göre, kutuda en az kaç tane k�br�t çöpü vardır?

         B�lge’ n�n 5 cev�z� daha olsaydı cev�zler�n� 

altışarlı ya da sek�zerl� sayab�lecekt�. 

Buna göre B�lge’ n�n en az kaç cev�z� vardır?

8.

9.

          B�r okuldak� öğrenc�ler altışarlı ya da onarlı 

gruplara ayrıldığında her sefer�nde 3 öğrenc� grup 

dışında kalmaktadır. 

Bu okuldak� öğrenc� sayısı 200' den fazla olduğuna 

göre öğrenc� sayısı en az kaçtır?

          12' e ve 15' e bölündüğünde her sefer�nde 10

kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı

kaçtır?

10.

11.

TEŞHİS

TEŞHİS

TEŞHİS

TEŞHİS

3. Dalga OBEB - OKEK problemleri

15

15

5

5

1

18

9

3

1

2

3

3

5

OKEK(15;18) = 2 3 3 5

= 90  

90 + 1 = 91

180 + 1 = 181

270 + 1 = 271

360 + 1 = 361

...
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         Kurulan �k� çalar saatten b�r�s� 18 dak�kada, 

d�ğer� �se 30 dak�kada b�r kez çalmaktadır. 

B�rl�kte kurulup ayarlanan bu �k� çalar saat en az kaç 

saat sonra �lk kez b�rl�kte çalar? 

12.

TEŞHİS

           B�r kreştek� 4 yaşındak� çocuklar �le on�k�şerl�, 

5 yaşındak� çocuklar �le de onarlı gruplar 

oluşturulmuştur.

Bu okuldak� 4 yaşındak� ve 5 yaşındak� çocukların

sayısı eş�t olduğuna göre , kreşte 4 ve 5 yaşındak�

öğrenc�lerden oluşan en az kaç grup vardır?

13.

TEŞHİS

            345 sayısına en az kaç eklen�rse sayı 15 ve

27 sayılarına tam bölünür?

14.

TEŞHİS

          23 N�san etk�nl�kler� kapsamında 

Kazak�stan‛dan 35, Azerbaycan‛dan 42 çocuk

ülkem�ze gelm�şt�r. 

Bu çocuklar  her odada eş�t sayıda ve aynı ülkeden 

çocuklar olacak şek�lde otele yerleşt�r�lecekt�r.

Çocuklar �ç�n otelde en az kaç odaya �ht�yaç vardır?

15.

TEŞHİS

          Tabanı 16 cm ve yüksekl�ğ� 24 cm olan kare 

d�k pr�zma şekl�ndek� tuğlalar yan yana ve üst üste 

yerleşt�r�lerek ayrıt uzunluğu cm c�ns�nden tam sayı 

olan b�r küp oluşturulmak �sten�yor. Oluşturulab�lecek 

küpün b�r ayrıt uzunluğu en az kaç sant�metred�r?

16.

TEŞHİS

Aynı anda koşmaya başlayan bu �k� arkadaş �lk kez 

yan yana geld�kler�nde Arda p�st etrafında kaç tur 

atmıştır?

          Da�re şekl�ndek� b�r p�stte aynı anda aynı yöne 

doğru koşan �k� arkadaştan Arda 25 dak�kada, Burak 

45 dak�kada b�r turunu tamamlamaktadır. 

17.

TEŞHİS
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           Aynı l�mandan hareket eden �k� farklı f�rmanın 

ek�m ayında l�mandan hareket ett�ğ� günler aşağıdak� 

görselde ver�l�yor.

18.

TEŞHİS

          Pr�ze olan yatay uzunluğu 80 cm  ve d�key 

uzunluğu 50 cm olan b�r TV kablosu üç noktadan 

kablo sab�tley�c� aparatlar �le şek�ldek� g�b� 

sab�tlenm�şt�r. 

20.

TEŞHİS

EKİM

CTCUPT SA ÇA PE PZ

EKİM

CTCUPT SA ÇA PE PZ

A F�rması B F�rması

2 Ek�m Çarşamba günü bu f�rmaya a�t yük gem�s� 

l�mandan �lk kez hareket ett�ğ�ne göre �k�nc� kez

hang� gün y�ne b�rl�kte hareket eder?

Bu �k� f�rmaya yük gem�ler� l�mandan düzenl� aralıklar 

�le hareket etmekted�r.

(Kasım ayı 30 gündür.)

          15' e ve 18' e bölündüğünde her sefer�nde 7

kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı

kaçtır?

19.

TEŞHİS

TV80 cm

5
0
 c

m

Kablo sabitleyici
aparat

TV kablosunu eş�t aralıklar �le duvara 

sab�tleyeb�lmek  �ç�n en az kaç tane daha kablo 

sab�tley�c� aparata �ht�yaç vardır?

          B�r ç�çekç� el�ndek� karanf�ller� altışarlı 

demetled�ğ�nde son demette 5 karanf�l, yed�şerl� 

demetled�ğ�nde de son demette 6 karanf�l oluyor. 

Buna göre ç�çekç�de bulunan karanf�ller�n sayısı 

en az kaçtır? 

21.

TEŞHİS
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