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Bilgisayar ile Nasıl İletişim Kurulur? 
 

Bilgisayarlar bizim konuştuğumuz dili 

bilemediğinden onlarla anlaşmamız için bizim onların 

konuştuğu dili öğrenmemiz gerekir. Bilgisayarın işletim 

sistemi, dili ve uygulamalarına ilişkin kurallara “söz dizimi” 

denir. Bir hata oluşursa buna “yazılım hatası”; hatayı bulup 

düzenleme işlemine ise “hata ayıklama” denir. Yazılım 

hataları bazen söz dizimi hatalarından bazen de mantık 

hatalarından kaynaklanabilir. Bu hatalar problem çözme 

surecinde bulunarak düzeltilir. 

Programın hatasız çalışması ve doğru sonucu üretebilmesi 

için tüm hataların düzeltilmiş olması gerekir. 
 

Çözümün Düzenlenmesi 
Problem çözme sürecini destekleyen bazı düzenleme 

araçları vardır. “Bunlar; 

1. Problem Analiz Çizelgesi, 

2. Etkileşim Çizelgesi, 

3. GSC (Girdi Süreç Çıktı) Çizelgesi, 

4. Algoritmalar, 

5. Akış Şemaları”dır. 

Bu araçları kullanmak; çözüme daha hızlı ulaşmak, 

en etkili programı yazmak, anlaşılır olmak ve süreci 

kolaylaştırmak için önemlidir. 
 

Algoritmalar 

Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına 

gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla 

oluşturulur. 
 

Akış Şemaları 

Akış şeması ise algoritmanın görsel gösterimidir. 

Programcı, oluşturulan algoritmadan grafiksel gösterimler 

oluşturur. Akış şeması, program geliştirmeye başlamadan 

önceki son adımdır. Akış şemasında hatalar rahatlıkla 

görülüp düzeltilebilir. 

 

Çözümün Programlanması/Kodlanması 
Akış şeması ve algoritmalar tamamlandıktan sonra 

istenilen bir programlama dili kullanılarak programın 

yazılması işlemine geçilir ki bu işleme “programlama” ya 

da “kodlama” adı verilir. Kodlama sonucunda programın ne 

kadar hatasız çalıştığı, algoritmanın etkililiğine bağlıdır. 

 
 

Yukarıda iki yazılı ve iki performans puanı almış bir 

öğrencinin puan ortalamasını hesaplayarak, dersten geçip 

geçmediğini belirleyen akış şeması yer almaktadır. 

 Karar Mantık Yapısı 
Karar yapıları, bilgisayara iki ya da daha fazla 

seçenek arasından secim yapmak hakkı tanıyan önemli 

ve güçlü bir mantık yapısıdır. Eğer karar yapıları olmasaydı 

bilgisayarlar hızlı bir hesap makinesi olmanın ötesine 

gidemezdi. Karar yapıları, insanın düşünme tarzına çok 

uygun olduğu için anlaşılması son derece kolaydır. 

Karmaşık durumlarda karar vermek zorlaştığı için 

programcının kararların arkasında yatan nedenleri çok iyi 

anlayarak tasarım yapması gerekir. Karar mantık yapısı, if-

then-else (eğer-koşul sağlanırsa-x, değilse y) yönergesini 

kullanır. Bu durumda, eğer bir koşul doğru ise belli 

yönergeler; değilse farklı yönergeler çalıştırılabilir. “else” 

kısmı kullanılmak zorunda değildir; bazen bu durumlarda 

hiçbir yönerge olmayabilir.  

 

 
 

Bu kodlamada yer alan koşul; 

1. Mantıksal bir ifade (AND (VE), OR (YA DA) 

veya NOT (DEĞİL)) 

2. İlişkisel operatörleri kullanan bir ifade (<, >, <=, 

>=, = ), 

3. Sonucu doğru ya da yanlış çıkan mantıksal bir 

değişken, 

4. Bu üç seçeneğin birleşiminden oluşan bir ifade 

olabilir. 

Tek Koşullu Yapılar 

Tek bir koşulun sorgulandığı döngü yapısı için akış 

şeması aşağıdaki gibidir: 

 

Koşulun sağlanıp sağlanmaması durumuna göre 

programın akışı değişir ve program, karara uygun 

yönergelerle çalışmaya devam eder. Hiçbir zaman üçüncü 

bir seçenek olamaz çünkü karar sembolünden yalnızca iki 

olasılık çıkabilir. Diğer bir ifade ile belirtilen durum ya 

doğrudur ya da yanlıştır.  

Örneğin bir öğrencinin puan ortalamasına bakarak 

Geçme/Kalma durumunu belirleyen bir program yazalım. 

Bu programın akış şeması aşağıdaki gibi olacaktır: 
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 İç İçe Karar Yapıları 

Çoklu karar yapıları içeren algoritmalarda eğer koşullarını 

iç içe yazmamız gerekebilir. Aşağıdaki algoritma, 

öğrencinin puan ortalamasına göre geçme/kalma durumunu 

kontrol ettikten sonra, geçiyorsa öğrencinin belge alma 

durumunu belirlemektedir. Bu durumda bu örneğin akış 

şemasını aşağıdaki biçimde düzenleyebiliriz. 

 

 
 

ARDUİNO İLE PROGRAMLAMA 

Mikrodenetleyici; giriş portlarından aldığı veriyi 

kendisine verilen komutlar dahilinde işleyerek çıkış 

portlarına ileten, bir çok defa programlanabilen bir 

mikroişlemcidir. Mikrodenetleyiciler çalışmak için 

kendilerine yüklenen program haricinde bilgisayarlar gibi 

bir işletim sistemine ihtiyaç duymazlar. 

 

Arduino Nedir? 

Arduino, kullanımı kolay, açık kaynak kodlu yazılım 

ve donanıma sahip bir mikrodenetleyici prototipleme 

platformudur. Açık kaynak ifadesi, yazılımın kaynak 

koduna ve donanım bilgilerine erişiminin serbest olması ve 

isteğe göre değiştirilebilmesi anlamındadır. 

14 adet dijital giriş / çıkış, bu çıkışlardan 6 tanesi PWM 

çıkışı olarak kullanılır. Bunun yanı sıra, 6 adet analog giriş 

vardır.  ATMega328 işlemcisi kullanır.  

 

 

 

 

 
 

 

1 USB Jakı 

2 Power Jakı 

3 Mikrodenetleyici ATmega 328 

4 Dijital giriş / çıkış pinleri (yanında~ işareti olan pinler 

PWM çıkışı olarak kullanılabilir.) 

5 Analog Girişleri 

6 Power pinleri 

7 Reset butonu 

8 Power ledi 

9 Led 

10 RX / TX pinleri 

 

 

Arduino kartımızı USB kablosu ile bilgisayarımıza taktıktan 

sonra seri portun doğru ayarlandığına dikkat etmeliyiz. 

Bunun için Araçlar menüsünden Port seçilmelidir. 

 

 

BREADBOARD : 

 

LED : 

 

POTANSİYOMETRE 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 8 
9 

10 

Breadboard, elektronik 

devreleri pratik olarak 

kurmak ve test etmek için 

kullanılan kullanışlı bir 

ekipmandır. 

LED'lerden gösterge ışıkları yapabilirsiniz. 
Led’in uzun bacağı Anot (+) kısa bacağı Katot (–) 

dur. Çalışma gerilimi 1.5 Volttur. LED’in çalışma 

gerilimini sınırlandırmak için, direnç takılmalıdır. 

Potansiyometre bir direnç türüdür. Fakat diğer 

direnç türlerinden ayrılan en büyük özelliği ise 

direnç değeri değiştirilebilir olmasıdır. Üç 

bacaklıdırlar. Bu bacakların ikisi iç yapısında 

sabit fakat üçüncü bacak ise iç yapısında 

hareketli bir yapıya sabittir. Hareketli yapı 

sayesinde sabit diğer iki bacaktan sürekli 

değişen bir voltaj çıkışı alabilmek mümkün 

hale gelmektedir. 
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BUZZER : 

 

 

 

BUTON : 

 

 

 

 

 

ULTRASONİC SENSÖR : 

 

 

 

 

RGB LED : 
RGB LED’ler, normal LED’lerden farklı olarak tek paket 

içerisinde 3 farklı renk (kırmızı, yeşil ve mavi) LED’i bir arada 

bulundurur. RGB LED’lerde LED’in üretim şekline göre anot 

veya katot bağlantıları ortak olarak bulunmaktadır.   

 

LDR (Fotodirenç) : 

 
JUMPER KABLOSU : Devre elemanlarını birbirine 

bağlamak için kullanılır. Üç tip jumper kablosu vardır.  

1- Erkek-Erkek, 2- Erkek-Dişi, 3- Dişi-Dişi 

 

 
 

DİRENÇ : 

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanıdır. Hassas yapılı 

devre elemanlarının aşırı akıma karşı korunmasını sağlamak 

amacıyla kullanılırlar. Birimi (Ω) ohm’dur. 
 

Direnç Okuma : 

 

 

Direncin üzerinde 4 tane bant vardır. Bu 4 bandın renkleri 

soldan sağa doğru sıralandığında  

1.renk : direnç değerinin ilk sayısını 

2.renk :direnç değerinin ikinci sayısını 

3.renk : ilk iki renkte elde edilen sayının sağına kaç sıfır 

ekleneceğini  

Projelerimizde uyarı amaçlı sesler, alarmlar, 

değişik müzik sesleri yapabileceğimiz bir devre 

elemanıdır. Buzzer’a gelen frekansı değiştirerek 

farklı tonlarda sesler alabiliriz. Buzzer’ın eksi(-) 

ucu GND(toprak) pinine, artı(+) ucu da dijital 

pinlerden birisine bağlanır.  

 

 

Butonun dört adet bağlantı kablosu vardır. 

Kullanıcı düğmeden elini çektiğinde devrenin 

eski konumuna dönmesi için, pull up ve pull 

down denilen direnç bağlantıları kullanılır. Pull 

up ve pull down direnç ismi değil, dirençlerin 

bağlanma şeklidir. Genellikle 10K ohm direnç 

kullanılır. 

 
Pull Down Direnç: Düğmeye 

basıldığında gerilim kaynağıyla 

Arduino'nun girişi kısa devre 

olur.  Butona basılmadığı 

durumda 0, basıldığında 1 

değerini verir. Yani bir led 

bağladığımızı düşünürsek 

butona basıldığında led yanar, 

basılmadığında led söner. 

Pull Up Direnç: Düğmeye 

basılmadığı durumlarda 

Arduino'nun giriş pini 5 volt 

düzeyindedir. Düğmeye 

basıldığında akım, Arduino'nun 

giriş pini yerine doğrudan 

toprağa ulaşmaktadır. Arduino 

düğmeye basıldığında 0, 

düğmeye basılmadığında 1 

değerini görmektedir.  

Bu tür sensörlerin 

esin kaynağı yunuslar 

ve yarasalardır. 

Onlarda sonar ile 

iletişim kurar ve 

hareket eder. 2cm ile 

400cm  arası mesafe 

en sağlıklı okuma 

yaptığı aralıktır. 

Üzerinde bir alıcı ve 

bir verici modül 

bulunur. 

 1- VCC = Güç Pini (+5V ) DC  

2- Trig = Sensörün tetikleme kısmı (Dijital Pin) 

3- Echo = Sensörün alıcı kısmı (Dijital Pin ~) 

4- GND = Topraklama kısmı (-) 

 

1 2 3 4 

Işığa bağlı olarak değeri değişen 

dirençlerdir. Aydınlıkta dirençleri 

minimum, karanlıkta 

maksimumdur. 
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4.renk : toleransını ifade eder. 

 

ANALOG GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONLARI 

analogRead() 

Belirtilen analog pin değerini okur. 0 ile 1023 arasında bir 

değer okunur.  

 

analogWrite() 

Ayarlanan pinden analog çıkış almayı sağlar.0 ile 255 

arasında değer kabul eder. LED parlaklığı, motor hızı 

ayarlama gibi işlemlerde kullanılır. 

PWM TEORİSİ: Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM), 

elektrik gücünü kontrol etmek için kullanılan bir tekniktir. 

Arduino kartında bulunan dijital giriş/çıkış pinlerinden 6 

tanesi PWM olarak kullanılabilir. Başında  işareti bulunan 

pinler PWM olarak kullanılır. Eğer ‘analogWrite’ 

komutuna, 0 ile255 arasında bir değer ataması yaparsak, 

atadığımız değere göre bir darbe üretilecektir. Örneğin ledin 

parlaklığını, 0-255 arasında bir değer vererek 

ayarlayabiliriz. 

DİGİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONLARI 

pinMode()  

Pinleri giriş veya çıkış olarak yapılandırma işlemi yapar. 

Örnek : pinMode(13,OUTPUT); 

Bu komut void setup () kısmında {} süslü parantezler 

arasına yazılmalıdır. pinMode() komutunun sonunda noktalı 

virgül kullanılmalıdır. 

 

digitalWrite() 

Çıkış olarak ayarlanan pinlerin değerlerini, HIGH veya 

LOW olarak ayarlar. 

digitalWrite(pin, değer) 

 

Örnek : digitalWrite(13,1); 

Yazılacak değer 1 veya 0 yazılacağı gibi HIGH veya LOW 

da yazılabilir. 1=HIGH   0=LOW 

Bu komut void loop() kısmında {} süslü parantezler 

arasında yazılmalıdır. digitalWrite() komutunun sonunda 

noktalı virgül kullanılmalıdır. 
 

digitalRead() 

Belirtilen digital pin değerini okur. Belirlenen pine gelen 

dijital 1 veya 0 bilgisini algılayabilir. Bu komutun sonunda 

da noktalı virgül kullanılmalıdır. 

KONTROL - DÖNGÜ YAPILARI 

FOR DÖNGÜSÜ : 

Arduino Programlama dilinde temel döngü komutudur. 
“FOR” içinde yer alan koşul doğru olduğu sürece, 
döngüdeki işlemler gerçekleştirilir. Void loop() 
bloğunda{} süslü parantezlerin arasında kullanılır. Sonunda 

noktalı virgül kullanılmaz. 

for (başlangıç değeri; koşul; artım) { 

//işlemler 

} 

Örnek: 

 

DEĞİŞKENLER VE ÇEŞİTLERİ 
Bir değeri veya karakteri daha sonra tekrardan 

kullanmak/değiştirmek için hafızada tutabiliriz. Bu değerler 

değişkenlerde tutulur. Hafızada tutacağınız değerin türüne 

göre değişken tanımlanması gerekir. 

 

Örnek: 

int led=10;  
 

Bu örnekte led adında tamsayı türünde bir değişken 

oluşturulmuştur.( int:tamsayı) Diskte kapladığı alan 2 byte 

dır. 

 

IF / ELSE KOMUTU 

Arduino Programlama temel karar komutudur. “IF” ‘ten 

sonra verilen koşul doğru ise IF bloğundaki işlemler 

çalıştırılır, yanlış ise “ELSE” bloğundaki işlemler çalıştırılır.  

Void loop() bloğunda{} süslü parantezlerin arasında 

kullanılır. Sonunda noktalı virgül kullanılmaz. 

 if (koşul) { 

// Koşul sağlanıyor ise yapılacak işlem 

} 

else if (koşul) 

{ 

// Koşul sağlanıyor ise yapılacak işlem 

else 

{ 

// Koşullar sağlanmıyor ise yapılacak işlem 

} 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHILE DÖNGÜSÜ 

Bu döngü yapısı bilgisayara, koşul doğru olduğu sürece 

işlemleri tekrarlanmasını belirtir. Void loop() bloğunda{} 

süslü parantezlerin arasında kullanılır. Sonunda noktalı 

virgül kullanılmaz. 

Algoritma yapısı şu 

şekildedir:  

 

While döngü yapısına 

ilişkin akış şeması ise 

şöyledir: 

 

 

 
 

While döngüsünün kullanımına örnek : 

 
 

Delay ( ) Komutu : 
 

Bu komut gecikme veya bekleme için kullanılır. 

Örnek: delay(1000); 
 

Parantez içine yazılan sayı milisaniye cinsindendir. 

1000 milisaniye 1 saniyeye eşittir. 

Bu komut void loop() bloğunda{} süslü parantezlerin 

arasında kullanılır. Sonunda noktalı virgül kullanılmalıdır. 

 

if (X< 500) 

{ // X sayısı eğer 500’den küçük ise LEDpin1’i 1 yap. 

digitalWrite(LEDpin1, HIGH); 

}  

else if (X> 1000) 

{ // X sayısı eger 1000’ den büyük ise LEDPIN2’yi 1 yap. 

digitalWrite(LEDpin2, HIGH); 

} 

else  

{ // if ve else if’ deki şart sağlanmadıysa o halde aşağıdaki 

işlemi yürüt. 

LEDPIN3= HIGH 

digitalWrite(LEDpin3, HIGH); 

} 

Doğru 


