
 

Bölünebilme kuralları 
     

Doğal sayıların tam bölünebildiği sayıları bazı 

kurallara göre kolayca bulabiliriz. 

2 ile bölünebilme: 

İki ile bölünebilen sayılar ikinin katı olan 

sayılardır, ikinin katı olan sayılar çift sayılardır. 

Çift sayılar birler basamağı 0,2,4,6,8 olan 

sayılardır. 

Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar çifttir ve 2 

ile tam olarak bölünür. 

12, 346, 5008, 98, 710  gibi birler basamağı çift 

olan sayılar 2 ile tam bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 2 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

15, 72, 93, 104, 789, 924, 100, 408, 55, 91, 106 

 

b) Aşağıdaki sayılardan hangileri 2 ile tam 

bölünemez? 

28, 73, 102, 65, 307, 218, 4029, 598, 305, 722 

c) Aşağıdaki sayıların 2 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

23∆  , 61∆  ,   3∆  ,   128∆  ,  609∆   ,  218∆  

 

d) Aşağıdaki sayıların 2 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆6   ,   8∆24   ,  5∆8   ,   56∆4   ,  ∆46  ,  ∆100 

 

e) Aşağıdaki sayıların 2 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

17  ,  75  ,  819  ,  3029  ,  103  ,  2001 

 

f) Aşağıdaki sayıların 2 ile bölümünden 

kalan 1 olduğuna göre ∆ yerine hangi 

doğal sayılar gelebilir? 

156∆   ,   76∆   ,   4∆   ,   50∆    ,  107∆  

 

 

3 ile bölünebilme:  

Üç ile bölünebilen sayılar üçün katı olan 

sayılardır, üçün katı olan sayıları bulmak için 

sayının rakamları toplanır. Toplam üçün katı ise 

o sayı üçe tam olarak bölünür. 

Örnek: 4245 sayısı 3 ile tam bölünüp 

bölünemediğini bulunuz. 

4+2+4+5=15    sayınının rakamları toplamı üçün 

katı olduğu için 4245 sayısı 3 ile tam bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 3 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

17, 21, 45, 51, 87, 94, 99, 102, 406, 504, 189 

 

b) Aşağıdaki sayılardan hangileri 3 ile tam 

bölünemez? 

18, 56, 72, 69, 88, 96, 111, 324, 529, 672, 3192 

 

c) Aşağıdaki sayıların 3 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆4,  5∆7,  1∆,  92∆,  86∆,   57∆  , ∆56,   ∆12 

 

 

d) Aşağıdaki sayıların 3 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆∆   ,   8∆∆4   ,  5∆∆,   5∆∆4   ,  ∆∆6  ,  ∆∆00 

 

 

e) Aşağıdaki sayıların 3 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

22  ,  35  ,  291  ,  376  ,  4567  ,  3082 

 

f) Aşağıdaki sayıların 3 ile bölümünden 

kalan 1 olduğuna göre ∆ yerine hangi 

doğal sayılar gelebilir? 

34∆   ,   14∆   ,   48∆   ,   5∆    ,  2∆43  

 

 



 

 
4 ile bölünebilme: 

Dört ile bölünebilen sayılar dördün katı olan 

sayılardır, dördün katı olan sayıları bulmak için 

sayının son iki basamağına ( onlar ve birler 

basamağı) bakılır. Son iki basamağın oluşturduğu 

iki basamaklı sayı dördün katı ise bu sayı dört ile 

bölünür. 

Örnek: 528 sayısının 4 ile tam bölünüp 

bölünemediğini bulunuz. 

528 sayınının son iki basamağının oluşturduğu 

sayı olan 28 sayısı, dördün katı olduğu için bu 

sayı dört ile tam bölünür. 

Not: son iki basamağındaki sayılar 00, 04, 08 olan 

sayılarda 4 ile tam olur. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 4 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

36, 76, 92, 102, 140, 232, 472, 564, 2068, 2954 

 

b) Aşağıdaki sayılardan hangileri 4 ile tam 

bölünemez? 

100,  208, 306,  509, 600,  704 ,1200, 3208 ,2902 

 

c) Aşağıdaki sayıların 4 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆4,  5∆6,  1∆2,  92∆4,   8∆8,   57∆0, 6∆0,  

 

 

d) Aşağıdaki sayıların 4 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

23∆,   874∆,  51∆,   96∆,  72∆,  100∆, 325∆ 

 

e) Aşağıdaki sayıların 4 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆24  ,  3∆52  ,  2∆14  ,  ∆18  ,  ∆64  , ∆136 

 

f) Aşağıdaki sayıların 4 ile bölümünden 

kalan 1 olduğuna göre ∆ yerine hangi 

doğal sayılar gelebilir? 

23∆,  35∆,  56∆,  67∆,  27∆1,  98∆2, 71∆4, 64∆8 

 

 

g) Aşağıdaki sayıların 4 ile bölümünden 

kalan 2 olduğuna göre ∆ yerine hangi 

doğal sayılar gelebilir? 

56∆,  17∆,  74∆,  91∆,  63∆2,  24∆6, 13∆4, 11∆0 

 

 

h) Aşağıdaki sayıların 4 ile bölümünden 

kalan 3 olduğuna göre ∆ yerine hangi 

doğal sayılar gelebilir? 

13∆,  24∆,  26∆,  71∆,  78∆0,  43∆4, 67∆2, 14∆8 

 

5 ile bölünebilme: 

Beş ile bölünebilen sayılar beşin katı olan 

sayılardır, beşin katı olan sayıların birler 

basamağı 0 veya 5’dir.  

10, 15, 20, 25,…,710, 715  gibi birler basamağı 0 

veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 5 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

15, 70, 93, 100, 222, 555, 1075, 4080, 2194 

 

b) Aşağıdaki sayıların 5 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

15∆   , 21∆  ,   7∆  ,   9∆  ,  45∆   ,  212∆  

 

c) Aşağıdaki sayıların 5 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

2∆0   ,   7∆25   ,  5∆5   ,   46∆0   ,  ∆40  ,  ∆200 

 

 



 

 d) Aşağıdaki sayıların 5 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

32 ,  74  ,  213  ,  3021  ,  103  ,  5401 

 

e) Aşağıdaki sayıların 5 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

37  ,  76  ,  218  ,  3025  ,  109  ,  5407 

 

6 ile bölünebilme: 

Altı ile bölünebilen sayılar altının katı olan 

sayılardır, altının katı olan sayılar hem 2’nin hem 

de 3’ün katıdır.  

Bu yüzden bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi 

için hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebilmelidir. 

Yani sayı hem çift sayı olmalı hem de sayının 

rakamları toplamı 3’ün katı olmalıdır. 

Örnek: 6348 sayısının 6 ile tam bölünüp 

bölünemediğini bulunuz. 

6348 sayısının birler basamağı çift olduğu için 2 

ile tam bölünür. 

6+3+4+8=21 sayının rakamları toplamı 3’ün katı 

olduğu için sayı 3’e tam bölünür. 

6348 sayısı hem 2’ye hem de 3’e tam bölündüğü 

için 6’ya tam olarak bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 6 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

27, 42, 54, 72, 98, 144, 256, 315, 827, 460, 1457 

 

b) Aşağıdaki sayıların 6 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

24∆,  36∆,  1∆,  82∆,   76∆,   57∆ , 91∆,  189∆ 

 

 

c) Aşağıdaki sayıların 6 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

1∆8,  2∆4,  1∆6,  8∆2,  7∆0,   5∆7 , 9∆1, 23∆8 

 

 

9 ile bölünebilme:  

Dokuz ile bölünebilen sayılar dokuzun katı olan 

sayılardır, dokuzun katı olan sayıları bulmak için 

sayının rakamları toplanır. Toplam dokuzun katı 

ise o sayı dokuza tam olarak bölünür. 

Örnek: 5175 sayısının 9 ile tam bölünüp 

bölünemediğini bulunuz. 

5+1+7+5=18   sayının rakamları toplamı dokuzun 

katı olduğu için 5175 sayısı 9 ile tam bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 9 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

37, 45, 54, 81, 102, 148, 252, 676, 819, 7785 

 

b) Aşağıdaki sayıların 9 ile tam 

bölünebilmesi için ∆ yerine hangi doğal 

sayılar gelebilir? 

1∆4,  3∆6,  9∆,  63∆,  81∆,  57∆   , ∆34,  ∆28 

 

c) Aşağıdaki sayıların 9 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

22  ,  57  ,  2567  ,  276  ,  1963  ,  3892 

10 ile bölünebilme: 

On ile bölünebilen sayılar onun katı olan 

sayılardır, onun katı olan sayıların birler 

basamağı 0’dır.  

10, 30,…, 420, 430,…,850, 860  gibi birler 

basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. 

Alıştırmalar: 

a) Aşağıdaki sayılardan 10 ile tam bölünen 

sayıları işaretleyiniz. 

15, 70, 93, 100, 222, 550, 1075, 4080, 2100 

 

b) Aşağıdaki sayıların 10 ile bölümünden 

kalan kaçtır? 

41,  72,  95,  104,  129, 168,  893, 45789, 

 

 

 

 


