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BÖLÜM 1: 

ARDUİNO NEDİR? 

Arduino, interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme plat-

formudur. Arduino kartlarında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici ve devre bağlantıları için çeşitli elektronik kompo-

nentler bulunur. 

Arduino, İtalyan mühendisler tarafından geliştirilmiştir ve tamamen açık kaynak kodlu bir platformdur. Yani di-

lerseniz şık bir tasarıma sahip hazır Arduino kartlarını satın alabilir veya kendi komponentlerinizle kendi Arduino devre-

nizi yapabilir ve programlayabilirsiniz. 

Arduino, wiring tabanlı programlama dili ile programlanır ve processing tabanlı Arduino yazılım geliştirme or-

tamı olan Arduino IDE’de (Arduino Yazılımı) kod yazılır. Yazılım tamamlandıktan sonra kod karta bir USB kablosu vasıtası 

ile kolayca karta aktarılır. Yazılım http://www.arduino.cc sitesinden indirilebilir. Arduino programlama dili, Verifity / 

Compile komutu ile derledikten sonra C dilini kullanarak program talimatlarının kod satırından bir hex dosyası üretir. 

Temel bir C dili bilgisi ile kolayca kod yazmak mümkündür. 

Arduino Ne İşe Yarar? 

Ayrıca Arduino kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlanabilir açık kaynaklı bir geliştirme plat-

formudur. Bu yüzden kullanıcı istediği şekilde düzenlemeler yapabilir. 

Arduino kütüphaneleri sayesinde kolaylıkla programlanabilir. 

Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital veriler işlenebilir. 

Sensörlerle çalışabilir olduğundan sensörlerden gelen veriler kullanılabilir. 

Dış dünyaya çıktılar (ses, ışık, hareket, yazı, resim vs.) üretilebilir. 

Kart ile robotik ve elektronik uygulamaları kolayca gerçekleştirilebilir. 

Arduinoda kullanılan programlama dili basit olduğundan, çok sayıda kaynak bulmak mümkündür. 

Yazılımları ücretsiz olarak indirilebilir ve Mac OS X, Windows ve Linux desteği bulunmasından dolayı işletim sistemi 

uyum problemi yaşanmadan uygulama geliştirilebilir. 

Eğitimde Arduino Kullanımı: 

Arduino’nun multidisipliner bir yapıda eğitime entegre edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çocuklarınız Arduino 

öğrenerek sadece elektronik öğrenmiş olmuyor, şu yetilere de sahip oluyor: 

Analitik düşünme yeteneği 

Tasarım odaklı düşünme 

Ekip çalışması 

Akranları arasında geribildirim verme ve alma 

Proje tabanlı öğrenme yardımıyla sorun giderme 

Kompütasyonel beceriler 

http://www.arduino.cc/
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21. yüzyıl çocuklarını kendi sorunlarını giderebilir ve tüketmekten çok üretebilir bireyler haline getirmeye çalışıyoruz. 

Sizler de veliler olarak çocuğunuzun bu eğitimlerde yer almasını sağlayarak, geleceğe giden yolda bir adım önde ilerle-

mesine katkıda bulunabilirsiniz. 

TARİHÇESİ: 

 

Bugün Arduino adını verdiğimiz “elektronik beyin” ya da daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse “mikro de-

netleyici”, ilk kez 2005 yılında İtalya’da beş arkadaş tarafından bir üniversite projesi olarak geliştirildi. 

Arduino adındaki bir İtalyan Ortaçağ kralının adı verilen bu mikrodenetleyici kart, öğrenciler için sadece 200 

adet üretildi. İlk 50 adet öğrenciler tarafından satın alınınca, geri kalan 150 adedi satmak üzere beş arkadaş yeni bir şir-

ket kurar. Arduino adıyla ünlenen bu firma, bugün Dünya’nın en büyük mikrodenetleyici firmalarından birine dönüştü. 

Arduino’nun mucidi Massimo Banzi, “Bizim çok iyi bir fikrimiz vardı ve bunu herkese hediye ederek zenginleştik” 

sözüyle Arduino’nun dayandığı açık kaynak felsefesini özetliyor. 

Gerçekten de, Arduino’nun internet sitesine bağlandığınızda firmanın sadece geliştirme araçlarını değil, Arduino 

kartların şemalarını, proje dosyalarını, kart üzerinde çalışan tüm yazılımları ve hatta kaynak dosyalarını bile kopyalayabi-

liyorsunuz. Dilerseniz, Arduino’nun devre şemasının bir kopyasını alıp, kendi hesabınıza Çin’de ürettirebilirsiniz bile! 

Tek şartla: Kendi ürettiğiniz kartın şema ve yazılımların kaynak kodlarını da aynı şekilde paylaşmak zorundasınız! 

Arduino’nun başarısı burada gizli. Bugün Arduino, üzerinde geliştirilen binlerce proje ve icatla dünyanın en çok 

kullanılan mikro denetleyicisi. Onlarca farklı Arduino kartından biriyle siz de icatlar dünyasına adımınızı atabilirsiniz. 

 

 

 

 

http://www.arduino.cc/
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BÖLÜM 2: 

ARDUİNO TEMEL GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONLARI 

Arduino kartındaki pinler, giriş veya çıkış olarak yapılandırılabilir. Bu modlardaki pinlerin işleyişini açıkla-

yacağız. Arduino analog pinlerinin çoğunun, dijital pinlerle tam olarak aynı şekilde yapılandırılabileceğini ve kul-

lanılabileceğini unutmamak önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Pinleri Giriş Olarak Ayarlama (INPUT): 

Arduino pinleri varsayılan INPUT olarak yapılandırılmıştır, bu nedenle giriş olarak kullanırken pinMode() 

ile açık olarak bildirilmeleri gerekmez. Bu şekilde yapılandırılan pinlerin, yüksek empedanslı bir durumda olduğu 

söylenir. Giriş pinleri, örnekleme yaptıkları devrede, pinin önündeki 100 megaohm’luk bir dizi rezistansına eşde-

ğer oldukça küçük taleplerde bulunurlar. 

Bu, giriş pinini bir durumdan diğerine geçirmek için çok az akım aldığı anlamına gelir. Bu, pinleri, kapasitif 

bir dokunma algılayıcısının uygulanması veya bir fotodiyot olarak bir LED’in okunması gibi görevler için yararlı 

hale getirir. 

PinMode (pin, INPUT) olarak ayarlanmış pinler, bunlara bağlı hiçbir şey olmadan veya diğer devrelere 

bağlı olmayan tellerle bağlantılı olarak, pin durumundaki rastgele değişimleri rapor eder, çevreden gelen elekt-

riksel gürültüyü toplar. 

Dahili Pull-up Direnç Kullanılarak Ayarlanmış Pinler: 

Yazılımdan erişilebilen Atmega yongasına yerleşik 20.000 çekme direnci vardır. Bu dahili pull-up direnç-

leri, pinMode() ‘yi INPUT_PULLUP olarak ayarlayarak erişilebilir. Bu, HIGH sensörün OFF olduğu ve LOW sensö-

rün ON olduğu anlamına gelen INPUT modunun davranışını etkili bir şekilde tersine çevirir. Bu çekmenin değeri 

kullanılan mikrodenetleyiciye bağlıdır. Çoğu AVR tabanlı kartta, değerin 20kΩ ile 50kΩ arasında olması garanti 

edilir. Arduino Due, 50kΩ ile 150kΩ arasındadır. Tam değer için, kartınızdaki mikro denetleyicinin veri sayfasına 

bakın. 

Bir sensörü INPUT_PULLUP ile yapılandırılmış bir pine bağlarken, diğer ucun toprağa bağlanması gerekir. 

Basit bir anahtar durumunda, anahtar açık olduğunda pin HIGH okumaya ve anahtara basıldığında LOW’a neden 

olur. 

Çekme dirençleri, giriş olarak yapılandırılmış bir pine bağlı olan bir LED’i yakmak için yeterli akım sağlar. 

Bir projedeki LED’ler çalışıyor gibi gözüküyorsa, ancak çok zayıfsa, bunun olması muhtemeldir. 
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Bir pinin HIGH veya LOW yukarı çekme dirençlerini kontrol edip etmediğini kontrol eden aynı yazmaçlar 

(dahili çip bellek konumları). Sonuç olarak, pin INPUT mode olduğunda, yukarı-çekme dirençlerine sahip olacak 

şekilde konfigüre edilen bir pin, eğer pin daha sonra pinMode() ile bir OUTPUT moduna getirilirse, pin HIGH ola-

rak konfigüre edilir. Bu, diğer yönde de çalışır ve HIGH durumda kalan bir çıkış pini, pinMode () ile bir girişe geçil-

diğinde çekme direncine sahip olacaktır. 

 

Pinleri ÇIKIŞ Olarak Ayarlama (OUTPUT): 

PinMode() ile OUTPUT olarak yapılandırılan pinlerin düşük empedanslı bir durumda olduğu söylenir. Bu, 

diğer devrelere önemli miktarda akım sağlayabildikleri anlamına gelir. Atmega pinleri kaynağı (pozitif akım sağlar) 

veya diğer cihazlara / devrelere akımın 40 mA (miliamper) değerine kadar (negatif akım sağlar) kaynak yapabilir. 

Bu, bir LED’i parlak bir şekilde yakmak için yeterlidir (seri rezistansı unutmayınız), ya da birçok sensörü çalıştırır-

lar, ancak röleleri, solenoitleri veya motorları çalıştırmak için yeterli akım     yoktur. 

Çıkış pinlerinden yüksek akım cihazlarını çalıştırmaya çalışmak, pin içindeki çıkış transistörlerine zarar 

verebilir veya yok edebilir veya tüm Atmega çipine zarar verebilir. Çoğunlukla, bu mikrodenetleyicide bir “ölü” pin 

ile sonuçlanır, ancak kalan yongalar hala yeterli şekilde çalışır. Bu nedenle, belirli bir uygulama için pinlerden 

maksimum akım çekilmesi gerekmediği sürece, OUTPUT pinlerini diğer cihazlara 470Ω veya 1k dirençler üzerin-

den bağlamak iyi bir fikirdir. 

pinMode() Fonksiyonu Kullanımı: 

PinMode() fonksiyonu, bir girdi veya çıktı olarak davranması için belirli bir pin yapılandırmak için kullanı-

lır. Dahili çekme dirençlerini INPUT_PULLUP modu ile etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca, INPUT modu dahili çe-

kimleri açıkça devre dışı bırakır. 

pinMode() Yazımı: 

 

pin − ayarlanacak pinin numarasını ifade eder. 

mode − INPUT, OUTPUT yada INPUT_PULLUP 

 

Örnek: 
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Arduino digitalWrite() Kullanımı: 

DigitalWrite() işlevi, dijital bir pine HIGH veya LOW bir değer yazmak için kullanılır. Pin pinMode() ile bir 

OUTPUT olarak yapılandırılmışsa, LOW için 0V, HIGH için 5V (veya 3,3V kurullarında 3.3V) olarak karşılık gelen 

değere ayarlanacaktır.  

Pin bir INPUT olarak yapılandırılmışsa, digitalWrite(), giriş pini üzerindeki dahili pullup’ı etkinleştirir veya 

devre dışı bırakır. Dahili çekme direncini etkinleştirmek için pinMode() ‘u INPUT_PULLUP olarak ayarlamanız 

önerilir. 

Eğer pinMode() ‘u OUTPUT olarak ayarlamazsanız ve bir LED’i bir pine bağlarsanız, digitalWrite(HIGH) 

çağırırken, LED sönebilir. Açıkça pinMode() ayarlanmadan, digitalWrite() büyük bir akım sınırlayıcı direnç gibi dav-

ranan dahili çekme direncini etkinleştirmiş olacaktır. 

 

Arduino digitalWrite Yazımı: 

 

pin − ayarlanmak istenen pin numarası 

value − HIGH yada LOW. 

Örnek: 

 

Arduino analogRead( ) Kullanımı: 

Arduino, pinlerinden birine uygulanan voltaj olup olmadığını algılayabilir ve digitalRead() fonksiyonu 

aracılığıyla raporlayabilir. ON/OFF sensörü (bir nesnenin varlığını algılar) ile değeri sürekli olarak değişen bir ana-

log sensör arasında bir fark vardır. Bu tip sensörü okumak için farklı bir pin tipine ihtiyacımız var. 

Arduino kartının sağ alt kısmında, “Analog In” olarak işaretlenmiş altı pini göreceksiniz. Bu özel pinler 

sadece kendilerine uygulanan bir voltajın değil, aynı zamanda değerinin olup olmadığını da belirtir. AnalogRead() 

işlevini kullanarak, pinlerden birine uygulanan voltajı okuyabiliriz. 

Bu fonksiyon 0 ile 1023 arasında bir sayı verir, bu da 0 ile 5 volt arasındaki voltajları temsil eder. Örne-

ğin, 0 numaralı pine uygulanmış 2,5 V’luk bir voltaj varsa, analogRead(0) 512 değerini döndürür. 
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BÖLÜM 3: 

ARDUİNO’NUN TEXT TABANLI KODLANMASI 

Arduino Programlama dilinin temel özelliklerini inceleyecek olursak; 

o Program yazımı belirli kalıpta, bloklar halinde olur. 

o Bloklar, { } parantezleri ile oluşturulur. 

o Komutlar aynı veya alt alta satırlara yazılabilirler. 

o Tüm komutlar, noktalı virgül (;) ile biter. Yalnız blok başlatan ifadelerden sonra noktalı virgül kulla-

nılmaz. 

o Programda kullanılan tüm değişkenler ve bilgi tipleri bildirilir. 

o Programın başında kütüphaneler aktifleştirilir/çağrılır. 

o Açıklamalar “//” ve “/* */ ” (Birden fazla satır için) ile yazılır. 

 

#define ile eşdeğer ifade atanır. 

#include ile kütüphane çağrılır. 

Arduino programlama dilini üç ana bölümde inceyebiliriz: 

 Fonksiyonlar 

 Değerler (değişkenler ve sabitler) 

 Yapı 

 

1.1.FONKSİYONLAR 

Arduino kartını kontrol etmek ve hesaplamalar vb. yapmak için fonksiyonları kullanırız. 
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İlk etapta bilmemiz gereken, önemli bazı fonksiyonları inceleyecek olursak: 

Void setup(): Bu fonksiyon parantezleri içine yazacağımız kodlarla arduino kartımız üzerindeki pinleri 

giriş veya çıkış pini olarak ayarlayabilmemizi sağlar. Program çalıştırıldığında bir kez çalıştırılır. 

void loop() : Programımızın ana fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz . C veya C++ taki main() fonksiyonuyla 

eşdeğerdir.İçerisindeki kodları program çalıştığı sürece tekrar tekrar çalıştırır. 

pinMode(pin,mod) : İstediğimiz herhangi bir pini giriş pini veya çıkış pini olarak ayarlamamızı sağlar . 

void setup() fonksiyonu içine yazılır. Buradaki pin = pin numarası , mod değeri ise INPUT veya OUTPUT değerle-

rini alır. 

digitalWrite(pin,değişken) : Burda ise seçtiğimiz pine 5v çıkış (bağlanılan donanıma göre 3.3 v da olabi-

lir) veya 0 volt çıkış verdirmek için kullanyoruz.Buradaki pin yine seçtiğimiz pin numarası değişken ise HIGH (5v) 

veya LOW (0v) değerlerini alır. 

digitalRead(pin) : Setup kısmında input olarak ayarladığımız bir pinden dijital değer almamızı sağlar. 

Butonlar buna örnek verilebilir. 

analogRead(analogpin) :Bu da digitalRead() komutu gibi çalışır ancak analog girdileri alırken kullanılır. 

Örneğin ; potansiyometreden değer okurken. 

analogWrite(pin,değer) : Burada da ayarlanan pine değer kısmından pwm değerleri gönderebiliriz. Bu 

sayede de bir ledin parlaklığını ayarlarken kullanılabilir. 

delay (milisaniye) : Programı içine yazacağınız milisaniye değeri kadar bekletir. 

2.1.DEĞERLER(DEĞİŞKENLER VE SABİTLER) 
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Değişkenler arduino hafızasında saklamak istediğimiz verileri tutmak için kullanılırlar. 

Değişken tanımlamak 3 adımdan oluşur. Bunlar; 

1-Değişken türünü belirtmek 

2-Değişken adını belirtmek 

3-Değişkene değer atamak. 

Değişken tanımlama işlemi aşağıdaki gibi yapılır. 

 

Her şeyde olduğu gibi değişken tanımlamanın da bazı kuralları vardır. Bunlar; 

 Değişken adı sayı ile başlamaz ancak sayı içerebilir, 

 Değişken adları Türkçe karakter içermez, 

 Değişken adları özel karakter içermez, 

 Değişken adları alt tire ile başlayabilir ve alt tire içerebilir, 

 Değişken adları boşluk içermez. 

 

İşte arduino programlarken kullanacağımız değişkenler ve tutabildiği veri tipleri: 

bool : 

Boolean değişken tipimiz 1 bitlik veri saklama kapasitesine sahip. Bu veri 1 veya 0 olabileceği gibi True 

(Doğru) veya False (Yanlış) olabilir. 

char : 

Karakter türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bitlik unicode karakter tipinde veri saklar. İşaretli 

-127 ve 127 arasında, işaretsiz 0 ve 255 arasında sayı tutabilir. 

byte : 

Sayı türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 255 ara-

sındaki sayıları tutmak için kullanılır. 

int : 

Tamsayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. 

-32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. 5- usigned int : 

word : 

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 

arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. 
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long : 

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir.    - 

2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna 

“L” harfi konulur. 

usigned long : 

Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 

4,294,967,295 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna “L” harfi konulur. 

short : 

Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. - 32,768 ile 

32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. 

float: 

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. -3.4028235E+38 ile 3.4028235E+38 

arasındaki sayıları tutabilir. 

double : 

Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. Kullanımı float ile aynıdır. 

string : 

Karakter türünde bir değişkendir. Kapsamı bellek boyutu ile sınırlıdır. 

YAPI: 
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Setup fonksiyonu, kod çalışmaya başladığında ilk çalışan fonksiyondur. Bu fonksiyon çalıştıktan sonra 

fonksiyon içerisindeki işlemler gerçekleşir. Bu alanda, çeşitli tanımlamalar yapılır. Genel olarak ayarların yapıldığı 

bölümdür. Pinlerin giriş-çıkış olarak tanımlanması , bir takım değerleri ve başlangıç değerlerini belirlemek vb. 

tek seferlik yapılması gereken işlemler bu fonksiyon içerisinde çalıştırılır. 

Loop fonksiyonu, setup fonksiyonundan sonra çalışan fonksiyondur. Bu bir ana fonksiyondur ve yapıl-

masını istediğiniz işlemler bu bölümde kodlanır. Loop fonksiyonu, sonsuz döngü şeklindedir, yani buradaki gö-

revler program çalıştığı sürece sürekli tekrarlanır. 

**Arduino içerisinde /* ile */ işaretleri arasına açıklama satırları yazılabilir. Açıklama satırları kod ola-

rak algılanmaz. Tek satırdan oluşan bir açıklama satırı için // işaretleri kullanılabilir. 

Önemli bazı kontrol yapılarını inceleyecek olursak; 

Şart (Koşul) Cümleleri: 

İf-else komutu: 

if, eğer anlamına gelmektedir ve herhangi bir sorgulama işlemini kontrol ederek sonucunun doğru ya da 

yanlış olmasına göre farklı komutu/komutları çalıştırmaktadır. Örneğin, bir butona basıldı ise ledi yak, basılmadı 

ise ledi              söndür. 

if-else komutu’nun kullanımı önceki konuda anlatılan if yapısından farklı değildir. Sadece bize daha fazla 

komut satırı yazmamıza olanak sağlamaktadır. If koşulu yazıldıktan sonra koşul doğru ise if satırından, else satırına 

kadar olan komutlar işletilecektir. Yanlış ise else komut satırından sonra yazılan satır işletilir. Eğer else komut satı-

rından sonra birden fazla komut satırı kullanılacak ise süslü parantez kullanılmalıdır”{ }”. 

İf-else-if komutu: 

Bu komutun diğer kullanım formatlarından farkı, birinci koşul sağlamadığı durumda ikinci bir koşulu sor-

gulatmamıza    imkan verir. 

if (şart) 

{ 

komutlar ; 

} 

if (şart) 

{ 

komutlar; 

} 

else 

{ 

komutlar; 
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} 

 

ÖRNEK: 

if (x < 500) 

{ 

digitalWrite(led, HIGH); 

} 

else if (x >= 1000) 

{ 

digitalWrite(led, LOW); 

} 

else 

{ 

// digitalWrite(led, HIGH); delay(500); digitalWrite(led, LOW); 

} 

Bu tanımlamamızda x değeri 500 den küçük ise ledi aç,1000 den büyük ise ledi kapat, 500 den büyük 

1000 den küçük ise ledi 500 ms açıp kapatacaktır. Burada if ile else if aynı yapıda, else operatörü ise tanımlanan 

ifadelerin dışındaki ifadeleri kapsamaktadır. Yani else operatörüne tanım aralığı girmiyoruz. 

Önemli döngü yapılarına göz atacak olursak; 

Döngüler; bir şart sağlandığı sürece belirli kod bloklarını tekrar tekrar çalıştıran yapılardır. Arduino prog-

ramlama dilinde 3 adet döngü vardır. Bunlar; 

 for Döngüsü 

 while Döngüsü 

 do-while Döngüsüdür. 

Bu döngülerin söz dizimi farklı olsa da hepsi aynı işi görebilmektedir. Diğerlerinden farklı olarak yalnızca 

do-while döngüsü şartları kontrol etmeden bir defaya mahsus çalışmaktadır ve döngü sonunda şartları kontrol 

etmektedir. 

Şimdi dilerseniz bu döngülere teker teker bakalım. 

for Döngüsü: 

for (değişkentanımlama;şart;işlem) 

{ 

Komutlar 

} 
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Yukarıdaki örnekte i=0 ile i değişkenine ilk değer olarak 0(sıfır) girilmiştir. i<=10 yani i değeri 10 ve al-

tında olduğu sürece Serial ekranına (süslü parantez içinde sadece bu kod mevcut şuan) i değerini yazdıracaktır. 

i++ kısmında ise i değeri döngü her çalıştırıldığında bir arttırılmaktadır. 

i=0 : döngünün başlangıç değerini ifade eder. Burada i bir değişkendir. Başka değişkenlerde başlangıç 

için kullanılabilir. 

i<=10 : bu kısım döngünün şart kısmıdır. İlk değer verildikten sonra şart kontrol edilir. Şart doğru ise 

süslü parantez içindeki kodlar çalıştırılır. Sonra her artım yada azalımdan sonra şart tekrar kontrol edilir. Şart 

sağlanıyorsa süslü parantezler arası tekrar çalıştırılır. i++: Döngünün kırılması için şart içinde kullanılan değişke-

nin değiştirildiği bölümdür. Bu örnekte şart 1 arttırılmıştır. 

ÖRNEK: 

int Led = 13; // Arduino 13 numaralı dijital pinine LED bağlanıyor void setup() 

{ 

pinMode(Led, OUTPUT); // LED çıkış olarak tanımlanıyor 

} 

int gecikmeSuresi = 1000; // Gecikme süresi 1sn olarak bir değişkenle tanımlanıyor void loop() 

{ 

for(int i = 0; i <10;i++) // 10 defa döndür 

{ 

digitalWrite(Led, HIGH); // LED yanıyor 

delay (gecikmeSuresi); // Gecikme süresi kadar bekleniyor digitalWrite(Led, LOW); // LED söndürülüyor de-

lay(gecikmeSuresi); // Gecikme süresi kadar bekleniyor 

} 

delay(2000); // 2 sn bekleniyor 

} 
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while Döngüsü: 

while(şart) 

{ 

Komutlar 

} 

While döngüsü genellikle bir koşula bağlanır. Eğer koşul doğru ise döngü devam eder. Koşul bozuldu-

ğunda döngü biter ve program kaldığı yerden devam eder. 

Örneğin; while dışında 'h' değişkeni tanımlayalım. Bu değişkenin ilk değeri 5 olsun. Eğer 'h' değişkeni 100'den 

küçükse döngü devam etsin. Döngünün her turunda da 'h' değişkeninin değeri 2 katına çıksın. 

Dikkat: Her döngüde iki katına çıkan değişkenlerin bulunduğu kodlarda genellikle ilk değişken hatası yapılmakta-

dır. 

Değişkenin ilk değeri kesinlikle belirlenmeli ve çarpma işlemi olduğu için bu değer '0' olmamalıdır. Aksi 

durumda koşul sonsuza kadar doğru olur ve döngü hiçbir zaman sona ermez. 

ÖRNEK: 

int h = 5; while( h < 100) 

{ 

/* 

Burası h değişkeni 100den küçük olduğu sürece çalışacak 

*/ 

h = h * 2; 

/* 

Üst satırdaki h'ı iki katına çıkartma işlemi alttaki satırdaki gibi de tanımlanabilirdi h *= 2; 

Eğer h'ın değeri arttırılmazsa döngü koşulu doğru olduğu için döngü sonsuza kadar devam edecektir 

*/ 

} 

do…while Döngüsü: 

do 

{ 

komutlar; 

} 

while(şart); 
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do – while döngüsü, while döngüsü ile aynıdır. Tek farkı döngüye bir kez girilir, şart döngü sonunda 

kontrol edilir. Dolayısıyla şart yanlış olsa bile döngüye 1 kez girilir. 

ÖRNEK: 

int i = 0; do 

{ 

 i++; 

Serial.println(i); delay_ms(100); 

} 

while(i < 100) Serial.println("Donguden cikildi"); 

 

Örnekte i adında içeriği 0 olan tam sayı değişkeni tanımlanmıştır. do-while döngüsü şartında i 100’den 

küçük olduğu sürece döngü çalışacaktır. Döngüye girildiği an i değer 1 olur ve seri portdan gönderilir. 100 msn 

beklendikten sonra şart kontrol edilir. En son i değeri 100 olacağı için ekranda 1’den 100’e kadar olan sayılar 100 

msn aralıklarla gönderilmektedir. 

Döngülerde kullandığımız bazı komutlar: 

break; // Döngüden çıkma. 

continue; //Döngüyü terk etmeden bir adımın atlanması isteniyorsa kullanılır. 

return deger; // Fonksiyondan değer döndürür 

etiket: goto etiket; // Hiç tavsiye edilmeyen etiket kullanım biçimidir. 

Bazı söz dizimi yapılarını inceleyecek olursak; 

; komut satırı sonu {} çoklu komut satırı // tek satır açıklama /* çok satır açıklama */ 

 

Noktalı Virgül “ ; ” : Noktalı virgül orta seviye programlama dillerinde satırın bittiğini belirtmek için kullanılır. 

Programda en çok kullanılan ve unutulması nedeniyle en çok hataya sebep olan karakterdir. Döngü, 

kontrol yapıları ve fonksiyon tanımlamaları hariç hemen hemen her satırın sonunda kullanılırlar. 

Yorum Satırı ” // ” : Yorum satırı programlamada satırlara, o satırda ne yapıldığına dair açıklama yapmak için 

kullanılır. Tek satırdan oluşur. Alt satıra geçildiğinde özelliğini yitirir. Türkçe karakter kullanılabilir. Bu işaretin 

konulduğu yerden sonra yazılan yazılan programda derlenmez ve çalışmaz. 

Yorum Alanı ” /* */ ” : Birden fazla satırda açıklama yapmak için kullanılır. Açılış işareti /* ve kapanış işareti */ 

‘dır. 

#define komutu: 

#define degisken deger // const yerine kullanılabilecek bir deyim olup “ ; “ kullanılmadan yazılır. 
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#define : Sabit tanımlamak için kullanılır. Sabitlere tanımlandığında atanan değer program boyunca değişmez. 

Örnek olarak pi sayısı değeri 3,14’tür. Biz bu sayının program içerisinde hiç değişmesini istemeyiz. Böyle durum-

larda sabit tanımlamaya ihtiyaç duyabiliriz. 

Örnek olarak ;pi sayısını sabit olarak tanımlayalım; #define pi = 3.14; 

Yukarıdaki kodu yazdığımızda programımız artık her “pi” gördüğü yerde 3.14 sayısı varmış gibi davranır. 

#include(Kütüphane ekleme- include komutu): 

Yeni bir kütüphane eklemek için kütüphane dosyalarını Arduino programını kurduğunuz dizinin altında 

bulunan 'libraries' klasörüne taşıyın. Eğer bu sırada Arduino programı açıksa, taşıma işlemi bittikten sonra, kapa-

tıp yeniden açın. Dosyanın en başında kütüphaneyi projenize ekleyin. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. 

#include <kutuphaneadi.h> Artık kütüphanenin içerisinde bulunan fonksiyonları kullanabilirsiniz. 

Örnek; #include <servo.h > 

Aritmetik Operatörleri inceleyecek olursak; 

= //atama + //ekleme - //çıkarma 

* //katlama / //bölme % //mod alma 

 

Karşılaştırma Operatörlerini inceleyecek olursak; 

== //eşittir != //eşit değildir < //küçüktür 

> //büyüktür <= //küçük eşit >= // büyük eşit 

 

Boolean Operatörleri inceleyecek olursak; 

&& // Ve || // veya ! //değil 

 

Bit işlem operatörlerini inceleyecek olursak; 

& //ve | //veya ^ //XOR 

~ //değil << // sola kaydır  



BÖLÜM:4 

ANALOG İŞLEMLER: 

1. Analog Giriş 

Arduino üzerindeki Atmega serisi mikrodenetleyicilerde ADC özelliği mevcuttur. Bu özellik 
sayesinde dış dünyadaki elektriksel bir değeri sanal ortamda bir sayıya çevirebilirsiniz. Arduino 
UNO geliştirme kartı üzerinde ise A0-..-A5 olmak üzere 6 adet analog giriş bulunur. Analog giriş 
sayısı modele göre değişebilir ama işlevi aynıdır. 

Arduino üzerindeki ADC 10 bitliktir ve referans olarak 5V alır. Yani analog girişe gelen ge-
rilim değeri 0 ile 5V arasında değişirken okunan sayı 0 ile 1023 arasında değişecektir. (5V üstü bir 
değer geldiğinde karta zarar geleceği için bu konuda biraz dikkatli olunması gerekmektedir.) 

Yazılımsal olarak da analogRead() kodu kullanılır. Parantez içine okunmak istenen pinin 
numarası yazılır. 

2. Analog Çıkış 

Analog giriş ve çıkış kavramları aslında birbirinden biraz bağımsız kavramlardır. Burada 
analog çıkış direk PWM olarak kullanılır. Dijital pinlerden yanında ~ işareti olan pinler analog çıkış 
olarak kullanılabilen pinlerdir. Bu pinlerin sayısı modele göre değişiklik gösterir. PWM sinyalinin 
frekansı sabittir 500Hz civarındadır. Başka bir yazımızda bu frekansın nasıl değiştirileceğini anla-
tacağız. 

Yazılımda ise analogWrite() kodu kullanılır. Parantez içine pin numarası ve istenilen PWM 
değeri girilir. Bu değer 0-255 arasında değişir. Burada 256 girilirse 5V çıkış alınacaktır. 

İki Özelliğin Birlikte Kullanılması: 

Bu yazıdaki asıl amacımız bu iki özelliğin nasıl birlikte kullanılacağını göstermeketir. Bunun 
için çok klasik bir örnek kullandık. Potansiyometreden gerilim okuyup bununla LED parlaklığını 
ayarlayacağız. Öncelikle devremizi kuralım: 

MALZEMELER: 

1 x 10k Potansiyometre 

1 x 220Ω Direnç 

1 x Arduino (Kodlar UNO için hazırlandı) 

1 x LED 
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Burada potansiyometre gerilim bölücü olarak kullanılmıştır. Analog okuma için kullanılan 

pine 0-5V aralığında değer gönderir. Bu değer kullanıcı tarafından ayarlanır. 

Kodlar: 

 

NOT:  Kodun son bölümündeki analogWrite kodunun içindeki “deger/4” işlemi ile 0-1023 aralı-
ğında okunan sayı 4’e bölünerek 0-255 aralığına indirilmiştir. Burada Matematiksel olarak işlem yapılmış-
tır fakat bu her zaman bu kadar düzgün gelmeyebilir. Bu yüzden bazı durumlarda map() kodundan yarar-
lanabilirsiniz. 

MAP() Kodu: 

map(değer, a, b, x, y)    =>  Burada değer olarak giren sayı a-b aralığından x-y aralığına ölçeklenir. 
Yani bizim örneğimizde son kısım 

 

olarak yazılır. 

Bu örnekte Arduino ile temel olarak nasıl sinyal okuyacağımızı gördük. Bu yöntem aynı zamanda 
birtakım sensör ve modüllerin okunmasında da kullanılır. 
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BÖLÜM 5: 

TINKERCAD NEDİR? 

 

 

Tinkercad, herkesin kolayca kullanabileceği web tabanlı 3D tasarım ve modelleme elektronik 

devre ve simülasyon aracıdır. Windows, Mac veya Linux üzerinde HTML5/WebGL desteğine sahip tüm 

web tarayıcılarında çalışır. En iyi performansı Chrome ve Firefox’ da gösterir. Tinkercad ile oluşturduğu-

nuz 3D tasarımlar ve elektronik devreler buluta kaydedilir. Bu sayede internet bağlantısına sahip olduğu-

muz her yerden tasarımlarımıza erişebiliriz. 

Arduino ile proje geliştirirken bunları direkt olarak devre üzerinde uygulamanın bazı sorunları 

olabilir kartların yanması veya pinlerin yanlış uçlara takılması veya hiç takılmaması gibi problemlerle kar-

şılaşabiliriz. 

Bu sorunları bir nebzede ortadan kaldıracak olan Arduino Simülasyonu’nu 3D tasarım oluştur-

mak için kullandığımız Tinkercad tarafından bizlere sunuluyor devre tasarımları ve aynı zamanda kod-

lama yapabileceğimiz bir editörde eklenmiş durumda. Yani herhangi bir devre elemanı kullanmadan ve 

bilgisayara program kurmadan online olarak Arduino 

Simülasyonu gerçekleştirebiliriz…  

İlkokullardan başlayarak üniversitelere kadar bir sürü öğrenci ve maker’lar Arduino kullanarak 

kendi projelerini canlandırmaya çalışıyorlar. Önce bir ARDUINO kit almak gerekiyor. Bunun seçenekleri 

ve teknik detayları yeni başlayanları çileden çıkarabiliyor. Sonra IDE denilen ortamı kurup, sürücü ve kü-

tüphaneleri ayarlayıp, yazılımı öğrenmek lazım. Burada da hangi yazılım dilini öğreneyim diye düşün-
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meye başlıyorlar. Elektronik modüllerin ve bilgisayar bileşimlerinin sentezi olarak hayal ettiğiniz proje-

nizi gerçekleştirmek bazen sizi epey uğraştırıyor ve kaçınılmaz yanlışlar yapmanıza sebep oluyor. En dü-

şük risk ve masraflarla girmek biraz zaman alıyor. 

AUTODESK firmasının sunduğu TINKERCAD sitesi bu işe girişmek isteyenler için şahane bir seçe-

nek sunuyor. Web tarayıcısında çalışan bir simülatörle ARDUINO sanal olarak hayata geliyor. Yeni başla-

yanlar için yeteri kadar elektronik komponentler, modüller, ve hazır Arduino devreleri sunarak bu işe 

çabucak başlamanızı sağlıyor. Hazır olan veya kendi geliştirdiğiniz proje devreleri kullanarak, veya kitap-

lardan öğrendiğiniz uygulamaları burada kurarak sanal bir ortamda hiç bir para sarf etmeden ve elektro-

nik problemlerle uğraşmadan öğreniminize başlayabiliyorsunuz. 

 

Gerçekleştirdiğiniz devrelerin görsel kodlamaları otomatik olarak ARDUINO C++ koduna çevrili-

yor ve aynı zamanda gereken kodlamayı da öğrenmeye başlıyorsunuz. Eğer kendi kodunuzu yazacak se-

viyeye gelmişseniz, bunları da ortama katmak gayet kolay. İsterseniz değişik kaynaklardan bulduğunuz 

kodları da bir noktaya kadar burada deneyebiliyorsunuz. 

 

DEVRE SİMÜLASYONU NEDİR? 

Simülasyon, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla devam ettiği günümüzde önemi git-

tikçe artan bir konudur. Simülasyon, gerçek bir sistemi temsil eden modelin oluşturulması işlemidir. Bilgi-

sayarda simülasyon ise gerçek hayattaki olayların bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir. 
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BÖLÜM 6: 

PROGRAM ARAYÜZÜ 

(HESAP NASIL OLUŞTURULUR? DEVRE PROGRAMI NERDEN OLUŞTURULUR? MENÜLERİ TANIMA, İSİM DE-

ĞİŞTİRME) 

PROGRAM ARAYÜZÜ 

 

HESAP NASIL OLUŞTURULUR? 

 

 



 

E-postayla Kaydol seçeneğini işaretleyip ilgili ekrana ulaşıyoruz. 

 

Ülke ve Doğum günü ayarlarını yaparak sonraki bölüme ilerliyoruz. Eğer 18 yaşın altında iseniz bir sonraki 

aşamada - Ebeveyn E-posta adresini sizden isteyecektir. 

 

 

Geçerli E-posta adresinizi yazdıktan sonra talimatlara uygun olacak şekilde güvenli bir parola oluşturmalısı-

nız. 



 

DEVRE PROGRAMI NEREDEN OLUŞTURULUR? 

Sizin için açılan dashboard ekranından sol menüde bulunan Circuits seçeneğini tıklayın. 

 Circuit bölümüne tıkladıktan sonra karşımıza ilgili modül açılacaktır. 

 Yeni devre oluştur seçeneğine tıklayarak çalışmamıza başlayabiliriz.(Sarı Ok) 

 Gelen ekranda daha önce üzerinde çalıştığımız kayıtlı projeler gözükecektir.(Kırmızı Ok) 

 

 

MENÜLERİ TANIMA, İSİM DEĞİŞTİRME: 

Mavi okla gösterilen bölüm projemize isim verdiğimiz alandır. Başlangıçta otomatik olarak türe-

tilen bir isimle projeniz açılacaktır.Üzerine tıklayıp rahatlıkla değiştirebilirsiniz. 

Yeşil ok gösterilen bölümde Tinkercad programında yapılan tüm değişikliklerin otomatik olarak 

kaydedildiğini gösteren bir uyarı bulunmaktadır. 

Kırmızı ok ise "Kod" penceresini göstermekte.Bu bölümden Arduino devrelerimizi kurmaya başla-

dığımızda yalnız " Blok", yalnız" Metin" veya "Metin + Blok" yöntemlerinden birini kullanarak projelerimi-

zin kodlarını yazacağız. 

 

Kahverengi ok ile işaret edilen bölümde ise kurulan devrenin gerçekte çalışacağını gösteren 

"Simülasyon Başlat / Durdur" tuşu bulunmaktadır. 

Siyah ok ile belirtilen bölümde ise Tinkercad Circuit bölümünde desteklenen tüm elektrik,elekt-

ronik devre elemanlarının yanı sıra arduino öğeleri listelenmektedir. 

 

 



 

BÖLÜM 7: 

TINKERCAD İLE ADIM ADIM DEVRE OLUŞTURMA 

1 – TINKERCAD Sitesi 

İlk yapacağınız iş TINKERCAD sitesinde bir hesap açmak: www.tinkercad.com 

Dikkat ederseniz TINKERCAD sitesinin en alt sağında siteyi hangi dilde görsellemek için bir menü var. Fakat 

maalesef buradan TÜRKÇE seçerseniz bile bütün site metinleri bu şekilde ayarlanmıyor. 

Bunu yaptıktan sonra siteye girin ve sol kenardaki menüden CIRCUITS’e tıklayın. 

Bu sizi elektronik devrelerin çalışma alanına götürecektir. 

Yeni başladığınız için yeşil ‘CREATE NEW CIRCUIT’ butonuna basın. Bu yeni bir proje sayfası açar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ üst kenardaki ‘Components Basic’ yazan menüden Arduino seçerseniz aşağıdaki görünüme ulaşırsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tinkercad.com/


 

2 – Editör 

TINKERCAD editörü gayet basit fakat işlevsel bir çalışma ortamıdır. Sadece bir kaç ikon ve seçenekle proje-

nizin detaylarını gerçekleştirmenizi sağlar. Şimdi çabucak bu kontrolleri gözden geçirelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ekran resminde görüldüğünüz araç çubuğunun detayını inceleyelim: 

Sağa / Sola döndür – çalışma alanına eklediğiniz elektronik komponent veya modüllerin  döndürme ayar-

larını yapar. Değişik dizayn elemanlarını birbirine kolayca bağlayabilmek için bu ikon çok işinize yarayacak-

tır. 

Çöp Kutusu – istenmeyen elemanları ekrandan silebilirsiniz. 

Geri Al / İleri Al – Ekranda yaptığınız değişiklikleri bir adım geri giderek evvelki haline dönüştürebilirsiniz. 

Veya tekrar uygulayabilirsiniz. 

Kodlama Panelini Aç – Arduino devresinin kodlandığı çalışma paneli. Burada hem GÖRSEL hem de ME-

TİN olarak hazırlanmış Arduino kodlarını göreceksiniz. Görsel kodlama çok popüler olan ve yeni başlayan-

lar için gayet kolay bir yazılım tekniğidir. SCRATCH veya SNAP gibi ortamlarla evvelden çalışmışsanız buna 

hemen alışırsınız. Değilse bunu kısa zamanda öğrenip uygulamaya başlayabilirsiniz. Metin kodlama ARDU-

INO IDE ortamında kullanılan aynı dil ve tekniği uygular. Eğer ARDUINO IDE’yi kurmuşsanız, burada gördü-

ğünüz C++ kodunu kopyalayıp IDE editörüne yapıştırabilirsiniz. Bilginiz ilerledikçe bu ayarı yalnız ‘metin’ 

moduna koyarak tamamen sizin yazdığınız kodları çalıştırabilirsiniz. 

 



 

Simülasyonu Başlat / Durdur – ARDUINO devrenizi tamamladıktan sonra bu butona basarsanız çalışma-

sını izleyebilirsiniz. LED’ler yanıp söner, motorlar döner, elektronik komponentler gözle görülmese bile 

vazifelerini yaparlar. Ölçme modülleri kullanarak değişik portların ve komponentlerin voltaj, akım, ve re-

sistans değerlerini ölçebilirsiniz. Aynı hakiki ARDUINO IDE ortamında olduğu gibi SERI monitörü kullanarak 

değer girdi çıktısı yapabilirsiniz. 

Hazır ARDUINO Devreleri – Bu panelde önceden hazırlanmış ve bir çok Arduino kitaplarında da bulunan 

popüler devreler hazır olarak size sunulmuştur. Bunları çalışma alanına teker teker taşıyarak devrelerin 

nasıl çalıştığını ve onları çalıştıran kodları takip edebilirsiniz. İsterseniz ilgilendiğiniz kısımları değiştirip 

kendinize özel bir versiyon yaratabilirisiniz. 

3 – Kodlama Paneli 

Aşağıdaki resimde ARDUINO’nun klasik başlangıç projesi olan BLINK (LED yak söndür) devresinin kod pa-

nel görselini sunuyorum. 

 

 

Ekranın en solunda ARDUINO devresinin modeli görünüyor. Kod panelinin sol kenarında GÖRSEL 

kodlama menüsü ve ikonları var. Kod panelinin ortasında görsel kodlamanın yazılımı görünüyor. Birbirle-

rine takılan işlev ikonları altalta dizilerek LED’i bir saniye arayla yakıp söndüren kodu oluşturuyor. Kod pa-

nelinin en sağında ise aynı kodun METİN versiyonu, yani Arduino C++ yazılımı görünüyor. Kod panelinin en 

altında da SERI monitörün ekranı ve programın yazdığı ‘LED on’ ve ‘LED off’ mesajları görünüyor. 

 

ARDUINO devresine yaptığınız her değişiklik için, örneğin bir LED veya düğme eklediniz, görsel 

ikonları kullanarak bunu çalıştıracak kodu yazıp deneyebilirsiniz.  Arduino C++ kodu otomatikman yazıla-

caktır. Projenizi geliştirdiğiniz SANAL ortam yapacağınız yanlışların kötü sonuçlarını elimine ederek daha 

rahat ve huzur içinde çalışmanızı sağlayacaktır. 



 

4 – Örnek Devreler 

Paralel ve Seri Direnç Hesaplaması 

 

Ohm Kanunu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohm Kanunu: 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM 8: 

TİNKERCAD İLE ARDUİNO UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? 

İlk olarak TINKERCAD sitesinde bir hesap açmanız gerekiyor: www.tinkercad.com 

 

 

EDİTÖR 

TINKERCAD editörü gayet basit fakat işlevsel bir çalışma ortamıdır. Sadece bir kaç ikon ve seçenekle proje-

nizin detaylarını gerçekleştirmenizi sağlar. 

  

KOD– Arduino devresinin kodlandığı çalışma paneli. Burada hem GÖRSEL hem de METİN olarak 

hazırlanmış Arduino kodlarını göreceksiniz. Görsel kodlama çok popüler olan ve yeni başlayanlar için gayet 

kolay bir yazılım tekniğidir. SCRATCH veya SNAP gibi ortamlarla evvelden çalışmışsanız buna hemen alışır-

sınız. Değilse bunu kısa zamanda öğrenip uygulamaya başlayabilirsiniz. Metin kodlama ARDUINO IDE orta-

mında kullanılan aynı dil ve tekniği uygular. Eğer ARDUINO IDE’yi kurmuşsanız, burada gördüğünüz C++ 

kodunu kopyalayıp IDE editörüne yapıştırabilirsiniz. Bilginiz ilerledikçe bu ayarı yalnız ‘metin’ moduna ko-

yarak tamamen sizin yazdığınız kodları çalıştırabilirsiniz. 

SİMÜLASYONU BAŞLAT / DURDUR – ARDUINO devrenizi tamamladıktan sonra bu butona basarsa-

nız çalışmasını izleyebilirsiniz. LED’ler yanıp söner, motorlar döner, elektronik komponentler gözle görül-

mese bile vazifelerini yaparlar. Ölçme modülleri kullanarak değişik portların ve komponentlerin voltaj, 

http://www.tinkercad.com/


 

akım, ve resistans değerlerini ölçebilirsiniz. Aynı hakiki ARDUINO IDE ortamında olduğu gibi SERI monitörü 

kullanarak değer girdi çıktısı yapabilirsiniz. 

KODLAMA PANELİ: 

Tinkercad’in araç çubuğundaki CODE(Kod) butonuna bastığınızda aşağıdaki kodlama panelini göreceksiniz.  

 

 

 

Panelin sol üstünde Kodlama Blok Menüsü var. Burada değişik kategorilerdeki kodlama bloklarını 

gösteren seçenekler var. 

 

Herhangi birine tıkladığınızda hemen altındaki kod blokları seçtiğiniz gruba göre değişecektir. Bü-

tün gruplardaki toplam blok sayısı 32 tanedir. Yani sadece 32  komut öğrenerek değişik ARDUINO projele-

rinizi programlamanız mümkündür. 

 

Kod blokları değişik şekillerde olup bazı gruplar birbirine uyacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Örne-

ğin: ÇIKTILAR, AÇIKLAMALAR, ve KONTROL blokları birbirine uyar. 

 

GİRDİLER, MATEMATİK, ve DEĞİŞKEN blokları ise diğer bloklarla beraber kullanıldığından şekilleri 

ovaldır. Bunlar genelde öteki kod bloklarının içine yerleştirilerek kullanılırlar.   

 

Kodlama bloklarının sağ tarafında Kod Yazma Alanında projenizi çalıştıran kodları gerçekleştire-

ceksiniz. Bu GÖRSEL ortamda kod yazmak ‘sürükle / bırak’ yöntemiyle yapılıyor. Kullanmak istediğiniz kod 

bloklarını tıklayarak seçip bu alana sürüklüyorsunuz. Bloklar şekillerine göre ya birbirlerine uyarak peş 

peşe ekleniyorlar, ya da birbirlerine girdi değer olarak kullanılıyorlar. 



 

Aşağıdaki resimde ARDUINO’nun klasik başlangıç projesi olan BLINK (LED yak söndür) devresinin 

kod panel görselini yer almaktadır. 

 

 

Ekranın en solunda ARDUINO devresinin modeli görünüyor. Kod panelinin sol kenarında GÖRSEL 

kodlama menüsü ve ikonları var. Kod panelinin ortasında görsel kodlamanın yazılımı görünüyor. Birbirle-

rine takılan işlev ikonları alt alta dizilerek LED’i bir saniye arayla yakıp söndüren kodu oluşturuyor. Kod pa-

nelinin en sağında ise aynı kodun METİN versiyonu, yani Arduino C++ yazılımı görünüyor.  

ARDUINO devresine yaptığınız her değişiklik için, örneğin bir LED veya düğme eklediniz, görsel 

ikonları kullanarak bunu çalıştıracak kodu yazıp deneyebilirsiniz.  Arduino C++ kodu otomatikman yazıla-

caktır.  

 

ÖRNEK UYGULAMA1: 

 

a. Ortada ARDUINO UNO var. 

b. Sol tarafta USB kablo bağlantısı var. 

c. Üst tarafta bir kırmızı LED var. 

d. LED in sağ altında 220 ohm’luk bir resistans var. 

e. LED eksi ayağı (katod) Arduino toprak (GND) pinine siyah kablo ile bağlı. 

f. LED artı ayağı (anod) resistansa yeşil kablo ile bağlı. 

g. Resistansın alt ucu Arduino D13 pinine yeşil kablo le bağlı. 



 

Herhangi bir komponenti tıkladığınızda ona ait bilgileri gösteren ufak bir pencere açılır. bu pence-

redeki alanları ayarlayarak komponentin adını ve uygun olan değerleri değiştirebilirsiniz. Örneğin LED’in 

penceresinden rengini değiştirebilirsiniz. Resistansın penceresinden ohm değerini ayarlayabilirsiniz.Örnek 

uygulamamızı çalıştırdığımız zaman;  

a. USB kablosu ARDUINO ya girer ve ufak bir ‘GÜÇ’ işareti kablo üzeride gözükür. Arduino çalışmaya başla-

mış demektir. 

  

b. Kırmızı LED komponent yanıp sönmeye başlar. 

c Aynı zamanda Arduino ana kardının üzerinde bulunan solid-state (katıhal) LED de yanıp söner. 

 
d. Son olarak, eğer ARDUINO’nın RESET düğmesine basarsanız, simülasyon / program baştan başlar. 

ÖRNEK UYGULAMA2: 

Üç ledi sırayla yakıp söndürme uygulaması için gereken malzemeler aşağıdadır; 

 

 

Tinkercad uygulamasında oluşturduğumuz devre; 

 

 



 

Devremizin kodları; 

 

 

ÖRNEK TİNKERCAD UYGULAMALARI: 

1.Servomotor uygulaması: 

 

 

2. Buton ses uygulaması: 

 



 

3.Ldr sensör uygulaması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM 9: TINKERCAD VE ARDUİNO DEVRE TASARIMI UYGULAMALARI 

Ugulama 1: Tinkercad Uygulamasında Arduino İle Led Yakıp Söndürme 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Tinkercad uygulamasını açtıktan sonra sol tarafta bulunan ‘Circuits’ sekmesini tıklıyoruz. Açılan 

sayfada yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi yeni devre oluştur sekmesi tıklanır. 

Resim1: Devre sayfası açma 

 

 

 

 

Açılan sayfada sol üst köşede projemizin ismini değiştiriyoruz. 

Resim2: projeye isim verme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Resim3: Eleman çağırma 

 

 

 

 

 

 

 

Sağ taraftaki bileşenler    bölümünde projemizde kullanacağımız Arduino Uno R3,Deneysel devre (bo-

ard), Led, Rezistör elemanımızı seçerek çalışma alanımıza yerleşmesini sağlıyoruz. 

Tüm devre elemanlarımızı ekledikten sonra çalışma alanımızdaki gerekli kablo bağlantılarını yap-

maya başlıyoruz.Kablolarınızın renklerini değiştirmek istediğimiz kabloyu seçip dilediğiniz gibi ayarlayabilirsi-

niz. 

Elemanlarımızın bağlantılarını yaptıktan sonra yazılım kısmına geliyoruz. Sayfamızın üst kısmında 

“Kod” sekmesine tıklıyoruz. Kod sekmesinin alt sekmelerinde “Blok, Blok+Metin, Metin” 3 alt sekme bu-

lunmaktadır. Bizim çalışacağımız alan “Metin” alt sekmesini seçiyoruz. 

. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resim5: Kodlama alanı seçimi 

 

 

Açılan sayfada void setup fonksiyonunun üst kısmına istersek değişken tanımlayabiliriz. Biz proje-

miz de “led” diye değişken tanımladık. Değişken tanımladıktan ledimizin ‘anot’ bacağını arduinonun hangi 

pinine yaktısak led değişkenine  tanımlamamız gerekmektedir. 

Açılan sayfada void setup fonksiyonunun üst kısmına istersek değişken tanımlayabiliriz. Biz proje-

miz de “led” diye değişken tanımladık. Değişken tanımladıktan ledimizin ‘anot’ bacağını arduinonun hangi 

pinine yaktısak led değişkenine tanımlamamız gerekmektedir. 

 (int led=2;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim7: Kodlama 2  

 

 

Void setup bölümü , ilgili kod için ayarların yapıldığı bölümdür. Program çalıştığında bir kez çalışan 

bölümdür. Bu bölümde “led”imiz çıkış elemanı olduğundan PinMode(led,OUTPUT) komutuyla çıkış ayarla-

ması yapılmıştır. 

Loop() fonksiyonu, setup fonksiyonu çalıştırıldıktan sonra çalıştırılır ve bir sonsuz döngü işlevi gö-

rür.  Loop fonksiyonun bu sonsuz döngü özelliği kullanılarak sürekli tekrar edecek olan işlemlerimizin ger-

çekleştirilmesini          sağlanır.



 

digitalWrite(); Dijital bir pin çıkış olarak ayarlandığında, ayarlanan pine LOW veya HIGH yazmak için kulla-

nılır. LOW değeri pini 0V (GND) seviyesine çeker, HIGH değeri ise arduino nun çıkış voltajı olan +5V a yük-

seltir. digitalWrite(led, HIGH); komutuyla 2 nolu pini HIGH yaparak bu dijital pinden enerji çıkışına izin ve-

riyor.2 nolu kapı açılır ve Ledimiz yanar. 

delay() :Delay fonksiyonu programımızın fonksiyonu kullandığımız satırında belirlediğimiz süre kadar bek-

letmemizi sağlar. delay(1000); komutuyla 1 sn ye bekletmiş oluyoruz. 

 

 

Resim8: Simülasyon başlatma 

Kodlarımızı tamamladıktan sonra sayfamızın sağ üst köşesinde “Simülasyonu Başlat” sekmesine tıklayarak 

projemizin simülasyonunu gözleyebiliriz. 

Uygulama 2: Tinkercad uygulamasında Ardino ile Trafik ışıkları devresi 

Kullanılacak Malzemeler: 

Arduino Uno R3, 1k direnç 3 adet, (kırmızı, sarı, yeşil renk) led, 



 

Resim 10: Trafik Lambası devre elemenları 

Yeni bir ‘Devre oluştur’ sayfası açtıktan sonra sol üst köşede projemizin adını değiştiriyoruz. 

Sonra sağ köşede bulunan “Bileşenler” sekmesinden işimize yarayan malzemelerimizi çağırıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim11: Led renk değiştirme 

Ayarlamalarımız yaptıktan sonra Arduino ile bağlantılarımızı yapıyoruz. Kablo renklerini değiştirmeniz 

önerilir kablo karmaşasını önlemek için. 

 

 

 

Resim12:Kodlama1 

Kablo bağlatılarımızı yaptıktan sonra “Kod” sekmesine gelip alt sekme olan “Metin” sekmesine geçe-

rek kodlamaya başlıyoruz. 

Öncelikli olarak Trafik Lambasının nasıl çalışması gerektiğini ele alalım. 

Yeşil açık, sarı kapalı, kırmızı kapalı, 10 sn beklet 

Sarı açık, kırmızı kapalı, yeşil kapalı ,2 sn beklet 



 

Sarı kapalı, kırmızı açık,10 sn beklet 

Sarı açık, kırmızı kapalı 2 sn beklet trafik lambamızın bu şekilde çalışmasını istiyoruz. 

Yukarıda verilen bilgilere göre kodlamaya başlayalım. 3 farklı renk led kullanacağımız için ledlerin ren-

gine göre değişken tanımlayıp, arduino pinlerini tanımlayalım. 

 

 

Resim13:Degisken tanımlama 

 

 

 

 

 

 

 

Resim14: pinMode komutu 

Ledlerimiz çıkış birimi olduğundan pinMode komutuyla çıkış birimi olarak tanımlıyoruz. 

Ledlerimizi çıkış birimi olarak tanımladıktan sonra ledlerimizin nasıl çalışmasını istediğimizi yukarıda belirt-

miştik. Belirlediğimiz çalışma mantığını ledlerimizin kaç dk yanıp döndüğünü digitalWrite ve delay komut-

larını kullanarak  kodlamamızı  tamamlıyoruz. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Resim15:digitalWrite ve delay komutu 

Kodlamamızı tam bir metin olarak görelim. 

 

Uygulama 3: Tinkercad uygulamasında Potansiyometre ile Servo Motor Kullanımı 

 

Kullanılacak Malzemeler: 

Arduino Uno R3, Servo Motor, Potansiyometre 

 



 

Resim17: Eleman Çağırma 

Tinkercad Circuits programında yeni bir çalışma dökümanı açtıktan sonra çalışma alanına bir adet arduino 

, bir adet breadboard , bir potansiyometre ve bir servo motor ekliyoruz ve projemizin adını değiştiriyoruz. 

 

 

Resim18: Bağlantı yapma ve kodlama sayfası 

Çağırdığımız elemanların bağlantılarını yapıyoruz. Kablo renklerimizi değiştiriyoruz ki devremiz daha anla-

şılır olsun. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra kodlamaya sayfasını açıyoruz. Kodlamaya geçmeden önce 

servo motor ve poyansiyometre hakkında bilgi verelim. 

 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik 

sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo motorlar, robot teknolojile-

rinde en çok kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da kullanılmakta-

dırlar. RC Servo Motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. 

Servo motorların 3 renk kablosundan kırmızı olan 5V kablosu arduino 5V pinine, kahverengi kablosu ardu-

ino Gnd pinine ve turuncu kablosu arduino pwm özellikli 3,5,6,9,10 ve 11 numaralı pinlerden birine bağ-

lanmalıdır. 

Resim19: Servo Motor 

 

 

  

 

https://www.robotistan.com/servo


 

 

 

 

Potansiyometre 3 bacağı olan ayarlanabilir bir dirençtir. Reosta da denilen potansiyometreler 

günlük yaşamda sıklıkla kullanılan devre elemanlarındandır. Örneğin bir hoparlörün sesini kısmak ya da 

açmak için saat yönünde ya da tersinde çevrilen düğme bir potansiyometredir. Arduino uygulamalarında 

da sıklıkla kullanılan potansiyometre ile bir LED’in parlaklığını değiştirebilir, servo motorların dönme açı-

sını değiştirerek robot kollar tasarlayabiliriz. 

 

 

Resim21: Kodlama 

Kodlamaya geçtiğimizde Servo Motoru arduino ile çalıştırabilmek için kütüphanesini eklememiz gerekir. 

Void setup komutunun üst tarafına “#include <Servo.h>” yazarak kütüphaneyi ekliyoruz. Kütüphaneyi ek-

ledikten sonra kullanacağımız değişkenleri ve pinleri tanımlıyoruz. Tanımladıktan sonra void setup komu-

tunun içine servokontrol nesnesine hangi pinden pals çıkışı alınacağı belirtiliyoruz.Map fonksiyonu temel 

olarak belirli bir değer aralığında olan tam sayı değerlerini başka bir değer aralığına çevirir. Örneğin Analog 

pinlerini kullanarak dışarıdan bir değer alıyorsanız buradan gelecek değer 0-1024 arasında olacaktır. Siz 

bunu map fonksiyonunu kullanarak istediğiniz aralığa oranlayabilirsiniz. 

Genel formatı aşağıdaki gibidir: 

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 



 

Potansiyometreden veri okumak için “analogRead” komutunu kullanıyoruz. Veriyi okuduktan sonra “de-

ger” değişkenin içine atıyoruz. 

deger=analogRead(Pot); //potansiyometreden değer okunuyor 

Potansiyometreden okunan değer 0-1023 arasında bir değer olacaktır. Biz bu değerleri servo motorda kul-

lanabilmek için 0-180 arasında değerlere dönüştüreceğiz. Bu dönüşümü yapabilmek için “map” 

komutunu kullacağız. 

deger=map(deger,0,1023,0,180); /* 0 ila 1023 arasında okunan değeri 0 ila 180 derece arasında sınırla */ 

Dönüştürdüğümüz değeri servo motora uygulatabilmek için ;” servoKontrol.write(deger);” komutunu kul-

lanıyoruz. Potansiyometre ile servo motor uygulamamızın tüm kodları aşağıdaki gibi derlenmiştir. 

 

Resim22: Potansiyometre ile servo motor kontrol kodları 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM 10: 

POTANSİYOMETRE İLE DC MOTOR KONTROLÜ 

Amaç: TinkerCad web2 aracı ile yapılan bu çalışmada potansiyometre devre elemanı ile dc motor hız kont-

rolünün sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

Devrenin Montajı: 

Dc motorun terminal 1 ve Terminal 2 bacağını sırası ile Arduinonun 5V ve GND pinlerine bağlayalım. 

Potansiyometrenin Terminal 1 v Terminal 2 bacağını sırası ile 5V ve GND pinlerine silecek bacağını Ardu-

ino analog-0 pinine bağlayayalım. 

Montaj kısmı bittiğine göre artık kodlama zamanı; 

 



 

Kodlama Bölümü: 

 

 

 

 

 

HC-SR04 ULTRASONİC SENSÖR İLE ENGEL ALGILAYICI DEVRESİ 

Amaç : 

TinkerCad uygulamasında yapılan bu çalışma ile, eğer herhangi bir cisim ultrasonik sensörümüzün 100 cm 

ve daha az mesafe önünden geçerse buzzer imiz ses uyarısı ile bizleri uyaracaktır.Eğer 100 cm’den fazla 

mesafeden geçerse ötmeyecek ve bizi uyarmayacaktır. 

 

 

 



 

DEVREMİZİN GÖRÜNTÜSÜ 

Devrenin Montajı: 

Ultrasonic Sensözürümüzün, Vcc(Güç) Pinini arduino üstünden 5Volt pinine bağlıyoruz.Trig(Tetik) Pinini 

arduino üstünden 9 numaralı pinimize bağlıyoruz. Echo(Eko) Pinini arduino üstünden 10 numaralı pinimize 

bağlıyoruz. GND(Toprak) Pinini arduino üstünden GND pinimize bağlıyoruz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodlama Bölümü: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HAVA KARARDIĞINDA OTOMATİK YANAN LAMBA DEVRESİ 

Amaç ; Tinkercad üzerinden yapılan bu devrenin amacı, Fotorezistör aracılığı ile ortamın ışık seviyesini öl-

çerek lambanın ortamın karanlık olduğu durumlarda yanmasını sağlamaktır. 

 

Devrenin Montajı: 

 

İlk önce breadboardumuza 5V ve Toprağımızı veriyoruz. Led’imize Toprağımızı bağlıyoruz. 

+ bacağını ise 8 numaralı pinimize bağlıyoruz. Led’imize Toprağımızı bağlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kodlama Bölümü: 
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,digitalWrite(),voltaj%C4%B1%20olan%20%2B5V%20a%20y%C3%BCkseltir. 
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http://www.elektrohobim.com/index.php/arduino/31-map-fonksiyonu 

Devre tasarımı ve kodlaması Maruf BFL ve Süleyman BFL (Beylikova Fen Lisesi ) tarafından yapılmıştır. 
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