
 

  

Aynı özelliklere sahip nesnelerin bir arada 

gösterilmesine “küme” denir. Kümede bulunan 

bu nesnelere “eleman” denir. Elemanların biriyle 

ortak özellikleri olmalıdır. 

Kümelerin gösterimi:  

Kümeler üç farklı şekilde gösterilir. Bunlar Venn 

Şeması ile gösterme, Liste yöntemi ile gösterme, 

ortak özellik yöntemi ile göstermedir.  

Her kümenin adı vardır. Kümeler büyük harf ile 

adlandırılır. 

a) Venn şeması ile gösterme:  

Kümeler ile ilgili ilk çalışmaları yapan bilim 

adamlarından biri olan John VENN, elemanların 

etrafını sınırlandırmıştır. Bu çalışmaya da Venn 

Şeması adı verilmiştir.  

Şemalar daire olmak zorunda değildir. Farklı 

şekillerde olabilir. Genel olarak daire 

kullanılmıştır.  

 Örnek: ZEYNEP kelimesinin harflerinden bir 

küme oluşturalım. 

  

 

 

 

Kümenin adını A kümesi, her elemanın sol 

tarafına küçük bir nokta koyarak elemanları 

birbirinden ayırdık. Her elemanın sol tarafına 

nokta konulur.  

Ayrıca ZEYNEP kelimesinde bulunan E harfi iki 

tanedir. Bu eleman kümede sadece bir kez 

yazılır. Aynı elemandan iki kez yazılmaz.  

A kümesi beş (5) elemandan oluşan bir kümedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Örnek: ZEYNEP kelimesiyle oluşan bir küme 

oluşturalım.  

 

 

 

Yine kümenin adı A kümesi, elemanın sol 

tarafına nokta konulmuştur. Küme bir (1) 

elemanlı bir kümedir.  

Çünkü, soru cümlesinde “ZEYNEP kelimesiyle 

oluşan” şeklinde tanımlamış harflerden 

bahsetmemiştir. Bu ayrıntıya dikkat edilmelidir. 

 

Alıştırmalar: Aşağıda verilen ifadelere ait 

kümeleri Venn şeması ile gösteriniz. 

a) KARAMAN kelimesinin harflerinin 

oluşturduğu küme 

 

 

 

b) Çift rakamların oluşturduğu küme 

 

 

 

c) Sesli harflerin oluşturduğu küme 

 

 

 

b) Liste yöntemi ile gösterme 

Kümenin elemanları liste yöntemi ile 

gösterilebilir. Elemanlar küme ayracı adı verilen 

“ {  } ” şeklinde parantezin içine yazılır. 

Elemanlar arasına virgül konulur. 

Örnek: ZEYNEP kelimesinin harflerinden bir küme 

oluşturalım. 

A={ Z, E, Y, N, P } 

Kümenin adı A kümesi, 5 tane elemanı olan bir 

küme, elemanların başına ve sonuna küme ayracı 

ile sınırlandırmalar yapılmıştır. 

 

KÜMELER 



 

 

 

 

 

  elemanı

 elemanı değil

 Örnek: ZEYNEP kelimesiyle oluşan bir küme 

oluşturalım. 

A={ ZEYNEP } 

Küme sadece bir elemandan oluşmuştur. Hiç 

virgül olmamasından da bir elemanlı olduğunu 

anlayabiliriz. 

Alıştırmalar: Aşağıda verilen ifadelere ait 

kümeleri liste yöntemi ile gösteriniz. 

a) Tek rakamların oluşturduğu küme 

 

 

 

b) 12824452 sayısının rakamlarının 

oluşturduğu küme 

 

 

 

c) Haftanın günlerinin oluşturduğu küme 

 

 

d) Ortak özellik yöntemi ile gösterme:  

“Haftanın günlerinin oluşturduğu küme” cümlesi 

matematiksel bir durumu ifade etmeye çalışıyor. 

Bu cümleyi okuduğumuzda elemanların neler 

olduğu aklımıza geliyor.  

A = { Haftanın günleri } şeklinde yazdığımızda 

matematiksel bir cümle yazmış oluruz.  

Ortak özellikleri ile tarif edilen küme liste 

kümesinde kullanılan ayracın içine yazılır. Her 

zamanki gibi kümenin adı olmalıdır. 

Örnek:  

N = { Mart , Mayıs } kümesini ortak özellik 

yöntemi ile gösteriniz. 

Kümenin elemanlarının ortak özelliklerinden ilki 

aylar olması ikincisi de M harfiyle başlamaları, 

N = {Yılın M harfiyle başlayan ayları} şeklinde 

ortak özellik yöntemi ile yazılabilir. 

İlkbahar ayları şeklinde ortak özellik aklımıza 

gelebilirdi fakat bu sefer Nisan aynın eksik 

olması, ortak özelliğin doğru olmadığını gösterir. 

Örnek: K = { a , b , c , ç  } kümesini ortak özellik 

yöntemi ile gösteriniz.  

Elemanların ortak özelliği alfabemizdeki ilk dört 

harfi olduğunu göstermektedir. 

K = { Alfabemizin ilk dört harfi } şeklinde ortak 

özellik yöntemi ile gösterilir. 

 

Alıştırmalar: Aşağıda liste yöntemi ile verilen 

kümeleri ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 

a) M = { Pazartesi , Perşembe , Pazar  } 

 

 

b) D = { 1, 3, 5, 7, 9 } 

 

 

c) E = { 12’nin çarpanları } 

 

 

d) K = { 25’ten küçük asal sayılar } 

 

 

ELEMAN SEMBOLÜ 

Kümenin elemanı olan ve elemanı olmayan  

nesneler                                   sembolleri ile 

 

 gösterilir.  

Örnek: Aşağıdaki venn şemasında gösterilen 

kümenin elemanlarını ve elemanı olmayanlarını 

belirleyiniz. 

 

 

 

 

     

 ,     şeklinde gösterilir.1  A 2  A  , 3  A ,  4  A  

 

 



 

 

 

 

 

  elemanı

 elemanı değil
  Alıştırmalar: aşağıdaki boşluklara   

uygun olanını yerleştiriniz.    

a) A = { 30’dan küçük asal sayılar }  

kümesine göre 

3 ……. A                          7 ……. A 

11 ……. A                       21 ……. A 

15 ……. A                       17 ……. A 

 

b) B = { 60’ın bölenleri } kümesine göre 

 

2 ……. A                          6 ……. A 

 

15 ……. A                       20 ……. A 

 

24 ……. A                       18 ……. A 

 

ELEMAN SAYISI 

Kümelerin eleman sayısı s(A)=4 gibi, küme adının 

sol tarafına sayı kelimesinin ilk harfi olan s harfi 

konularak parantez, eşittir ve eleman miktarını 

belirten sayı ile beraber gösterilir. 

Örnek: K = { 72’nin çarpanları } kümesinin 

eleman sayısı kaçtır? 

1.72 

2.36 

3.24 

4.18 

6.12 

8.9    K = { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 } 

s( K ) = 12  

 

Alıştırmalar: Aşağıdaki kümelerin eleman sayısını 

bulunuz ve sembolle gösteriniz. 

a) A = { iki basamaklı çift sayılar } 

 

 

b) B = { A harfi ile başlayan iller } 

 

 

BOŞ KÜME 

Bazı kümelerin hiç elemanı yoktur. Bu kümeler 

boş kümelerdir. 

“” boş küme sembolüdür. A =  veya A = { } 

şeklinde gösterilir. 

“A={  }” şeklinde gösterilmesi YANLIŞTIR 

Örnek:   

A={ A harfiyle başlayan günler } kümesini 

incelediğimizde A harfiyle başlayan günler 

olmadığı için A kümesinin elemanı yoktur. 

s( A ) = 0 olduğu için A =  ‘dir denir. 

 

KÜME BELİRTMEZ 

Bazı sözel ifadelerde istenilen elemanlar tam 

olarak belirlenemez, kişiye göre farklılık 

gösterebilir. Bu ifadelere ait kümeler 

oluşturulamaz. 

Örnek: A= { Sınıftaki çalışkan öğrenciler } 

kümesini inceleyelim. 

Sınıftaki çalışkan öğrenciler, öğretmenlerin veya 

öğrencilerin gözlemlerine ve notlara göre 

farklılık gösterebilir. Bu yüzden, 

A= { Sınıftaki çalışkan öğrenciler } kümesi küme 

oluşturmaz. 

“Notu 90’dan fazla olan öğrenciler” gibi bir sınır 

olması kümeye seçilecek öğrencileri belirlemede 

daha net olacaktır. 

 

Alıştırmalar: Aşağıdaki ifadelerin “boş küme” 

veya “küme belirtmez” olduğunu belirleyiniz. 

a) Uçan filler ……………………………………….. 

 

b) Sınıfımızdaki gözlüklü kızlar 

………………………………………….. 

 

c) En güzel arazi araçları …………………………. 

 

d) 6. Sınıflardaki en yaramaz öğrenci 

…………………………………………………………….. 

e) 10’dan küçük bazı doğal sayılar 

…………………………………………………………….. 

f) Karesi 10 olan doğal sayılar 

…………………………………………….  


