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 EBOB - EKOK

EBOB ve EKOK nedir? EBOB ve EKOK Nasıl Hesaplanır?

Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyük olanına   
.............................. denir.

Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne .............................. 
denir.

EBOB (6, 8) =

EKOK (6, 8) =

Asal çarpan algoritmasından yararlanırız. 
EBOB EKOK

Tüm asal çarpanlar çarpılarak ...........................  
bulunur.

18 12

Her iki sayıyı da aynı anda bölen asal çarpanlar 
işaretlenip çarpılarak ........................... bulur.

18 12

1. YOL
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Aşağıda verilen sayıların EBOB ve EKOK’larını istediğiniz yöntem ile hesaplayınız.

24 ve 40 75 ve 10048 ve 30120 ve 150

Her bir sayının asal çarpanlarına ayrılmış hâlinin üslü hâlde yazılmasından yararlanırız.

Ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanlar 
ve ortak olmayan asal çarpanların hepsi 
çarpılarak ...........................  bulunur.

A = 22 . 31 . 51

B = 21 . 32

2. YOL

Ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanlar 
alınıp çarpılarak ...........................  bulunur.

A = 22 . 31 . 51

B = 21 . 32
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Aşağıda soruları çözelim.

EBOB (30, 54) = ? EKOK (45 ve 60) = ?

A = 23 . 32 . 5

B = 22 . 33 . 7
ise

EBOB (A, B) = ?

EKOK(A, B) = ?

EBOB’ları 6, EKOK’ları 90 olan iki sayıdan biri 18 ise diğeri kaçtır?
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EKOK’u 75 olan iki farklı sayının toplamı       a) en fazla kaçtır?
                      b) en az kaçtır?

EBOB’u 6 olan iki farklı sayının toplamı en az kaçtır?
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 EBOB - EKOK PROBLEMLERİ

Genel olarak EBOB - EKOK problemlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

EBOB Problemleri EKOK Problemleri

Küçük eş parçaların birleştirilerek daha 
büyük bütünler hâline getirilmesi

Ritmik sayma içeren cümleler (-er / ar)

Nöbet soruları

Araçların belli bir sürede hareket etmesi

Bir bütünün eş parçalara ayrılması

Şişeleme / bidonlama / paketleme 

/ poşetleme soruları

Ağaç - direk dikme soruları

Kenar uzunlukları 40 metre ve 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçe, 
kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan eş kare parsellere 
ayrılıyor. Buna göre en az ve en çok kaç parsel oluşur?
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Kenar uzunlukları 36 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir 
bahçenin 3 kenarına metre cinsinden doğal sayı olan mesafede, eş aralıklarla 
ağaç fidanı dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç fidanı gerekir?

54 litrelik ve 42 litrelik iki yağ varilindeki yağlar birbirine karıştırılmadan 
ve hiç artmadan litre cinsinden doğal sayı olan eşit büyüklükteki şişelere 
doldurulacaktır.
a) Bu işlem için kaç farklı şişe kullanılabilir? 
b)  En az kaç şişe kullanılır?
c)   Yağ doldurulacak şişelerin 4 litreyi geçmemesi şartıyla en az kaç şişe 

kullanılır?
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Kenar uzunlukları santimetre cinsinden 
verilen aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki 
taşlar, aralarında boşluk kalmadan yan yana 
dizilerek en küçük kare şeklindeki taşlı bölge 
oluşturuluyor.

Bu bölgeyi oluşturmak için en az kaç taş 
kullanılır?

30 cm

25 cm

Ali bilyelerini beşer beşer saydığında 3, dokuzar dokuzar saydığında 7 
bilyesi artıyor.
a) Ali’nin en az kaç bilyesi vardır?
b) Ali’nin 100’den fazla en az kaç bilyesi vardır?
c) 180’den fazla en az kaç bilyesi vardır?
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Bir doktor 12 gün arayla, hemşire ise 8 gün arayla aynı hastanenin aynı 
bölümünde nöbet tutmaktadır. İlk nöbetlerini birlikte perşembe günü 
tutan doktor ve hemşire, 3. nöbetlerini birlikte hangi gün tutar?

Aynı duraktan kalkıp farklı rotalarda yolcu taşıyan A otobüsü 45 dakikada, 
B otobüsü ise 40 dakikada turlarını tamamlayıp hiç beklemeden tekrar 
yola çıkmaktadır. Saat 06.00‘da birlikte ilk turlarına başlayan otobüsler 
akşam 22.00’ye kadar kaç kez bu duraktan aynı anda hareket eder?


