
 

  

Örnek: 

12 ve 18’in bölenlerini bulalım ve ortak 

olanlarını inceleyelim. 

12’nin bölenleri: 1,2,3,4,6,12 

18’in bölenleri: 1,2,3,6,9,18 

12 ve 18’in ortak bölenleri: 1,2,3,6 dır. 

12 ve 18’in ortak bölenlerinden en büyüğü 

6’dır. 

En büyük ortak bölene EBOB denir. En büyük 

Ortak Bölen kelimelerinin ilk harflerinin 

kısaltması ile EBOB kelimesi oluşturulmuştur. 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki sayı ikililerinin ortak bölenlerini 

bulunuz. 

a) 12 ile 16 ' nın ortak bölenleri

b) 8 ile 20 ' in ortak bölenleri

c) 8 ile 6 ' nın ortak bölenleri

d) 49 ile 63 ' un ortak bölenleri

e) 72 ile 108 ' ün ortak bölenleri

f) 24 ile 36 ' in ortak bölenleri

 

 

 

 

Alıştırmalar:  

Aşağıdaki sayı ikililerinin en büyük ortak 

bölenini “ebob” bulunuz.  

a) 8 ile 6 ' nın ebobu

b) 24 ile 36 ' nın ebobu

c) 48 ile 32 ' in ebobu

d) 28 ile 70 ' in ebobu

e) 10 ile 15 ' in ebobu

f) 30 ile 72 ' nin ebobu

g) 50 ile 75 ' in en büyük ortak böleni

h) 108 ile 120 ' nin en büyük ortak böleni

ı) 120 ile 180 ' nin en büyük ortak böleni

 

Örnek: 

Biri diğerinin katı olan iki doğal sayının en büyük 

ortak böleni küçük olan doğal sayıdır.  

3 ile 9 ‘un en büyük ortak böleni ( ebobu) 3 ‘dur. 

12 ile 36’nın en büyük ortak böleni (ebobu) 

12’dır. 

Alıştırmalar: 

a) 12 ile 36'ün ebobu:          

b) 8 ile 16'in ebobu:             

c) 36 ile 72'nin ebobu:             

d) 60 ile 15'in ebobu:             

e) 15 ile 30'in ebobu:

f) 9 ile 45'in ebobu:

g) 18 ile 54'ün ebobu:

h) 17 ile 68'in ebobu:

  

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN 

“EBOB” 



 

 Tanım: İki doğal sayının en büyük ortak böleni 

bölme algoritması ile yapılabilir. Her iki sayıyı 

bölen sayıların yanına tik konulur daha sonra tik 

konulan sayılar çarpılır. 

Örnek: 

 

Alıştırmalar: 

Aşağıdaki doğal sayı ikililerinin ekoklarını bölme 

algoritması yardımıyla bulunuz.  

a) 18 ile 27 'in EBOB'u

b) 35 ile 14 'ün EBOB'u

c) 24 ile 32 'nin EBOB'u

d) 65 ile 39 'un EBOB'u

e) 80 ile 48 'in EBOB'u

f) 96 ile 72 'nin EBOB'u

g) 120 ile 180 'nin EBOB'u

h) 150 ile 180 'nin EBOB'u  

Örnek:  

36 litrelik ve 24 litrelik iki bidon zeytin yağı eşit 

boydaki şişelere hiç artmayacak şekilde 

konulmak isteniyor. Buna göre kaçar litrelik 

şişeler ve kaç adet gerekli olduğunu bulunuz. 

 

 

 

 

4 litrelik şişeler kullanılırsa kaç adet şişeye 

ihtiyaç olduğunu bulunuz. 

 

 

 

 

 



 

 Alıştırmalar:  

1) 80 kg’lık ve 48 kg’lık iki çuval pirinç 

birbirine karıştırılmadan eşit boyutlardaki 

torbalara konularak paketlenecektir. 

Buna göre torbaların boyutlarına göre 

oluşacak paket sayılarını bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kenar uzunlukları 120 metre ve 144 

metre olan bir bahçenin etrafına eşit 

aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre 

ağaçların aralıklarına göre dikilebilecek 

ağaç sayısını bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

3) 24 cm ve 32 cm’lik iki tahta parçası eşit 

boyutta parçalara ayrılacaktır. Parçaların 

boyutlarına göre oluşacak parça sayısını 

bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

Ebob-ekok problemleri:  

1)  Basamakları 3’er 3’er ve 4’er 4’er 

çıkılabilen bir merdivenin basamak 

sayısı 100’den az olduğuna göre en 

fazla kaç basamaklıdır? 

 

 

2) 45 kg ‘lık ve 36 kg’lık iki çuval şeker 

birbirine karıştırılmadan eşit 

boyutlardaki torbalara konuluyor. Bir 

torba şekeri torbalamak ortalama 3 dk 

olduğuna göre en az kaç dakikada bu 

işlem biter? 

 

 

 

3) 120 metrelik ve 96 metrelik iki top 

kumaş eşit boyutlarda kesiliyor. Her 

satıştan 4 TL komisyon alan tezgahtar 

en az kaç TL komisyon alır? 

 

 

 

4) Bir sınıftaki öğrenciler 2’şer 2’şer ve 

3’er 3’er sayıldığında 1 öğrenci 

artıyor. Sınıfta 40’tan fazla öğrenci 

olduğuna göre bu sınıfta en az kaç 

öğrenci vardır? 

 

 

5) 60 tane kırmızılı ve 72 tane mavili 

bilyeler eşit boyutlarda 

paketlenecektir. Bir paketleme işlemi 

45 saniye sürüyor ve 12.00’da işe 

başlayan bir kişi en az saat kaçta işi 

bitirmiş olur? 

 

 

 


