
A- TEMEL KAVRAMLAR 

 

1- Elektrik Akımı: 

Elektrik Akımı elektrik elektronik devrelerin temelini oluşturmaktadır. Elektrik 

akımını oluşturan temel faktör ise elektron akımıdır. Elektron akımı da, bağlantı 

iletkenleri aracılığıyla kaynağın elektronlarının fazla olduğu yerden az olduğu yere 

doğru akmasıdır. Başka bir ifadeyle elektronların, kaynağın – ucundan + ucuna doğru 

hareketi şeklinde ifade edilmektedir. 

 

 

 

2- Gerilim: 

Bir üretecin uçları arasındaki Potansiyel farka Gerilim denmektedir. Devrelerde akım 

akışınıngerçekleşebilmesi için kullanılan en temel elektrik – elektronik devre 

elemanıdır. Gerilimkaynaklarının değerleri ölçü aletleri ile tespit edilebilmektedir. 

Şekil 1.3 ‘de ise çeşitligerilim kaynaklarının şekilleri verilmiştir. 

 

 



Elektrik akımı, Doğru Akım ve Alternatif Akım olmak üzere iki ana kategoride 

incelenmektedir. 

 

 

Alternatif akım sinyallerinde en önemli kavramlardan biriside “Alternans“ dır. AC sinyalin 

pozitif kısmı Pozitif Alternans, negatif kısmı ise Negatif Alternans olarak ifade edilmektedir. 

 

 

 



 

 

B- ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI: 

 

Elektrik – elektronik teknolojisinde kullanılan elemanlar yapısı itibariyle Pasif ve Aktif devre 

elemanları olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Aktif elektronik devre elemanlarının iç yapılarında 

karma bir ilişki var olup, pasif devre elemanları ise genellikle tek tip malzemeden 

yapılmışlardır. 

 

 

1- Pasif Devre Elemanları 

 

a) Dirençler 

Elektrik akımına karşı zorluk gösteren elemanlara Direnç denmektedir. Elektrik – Elektronik 

devrelerin vazgeçilmez elemanlarından olup R (Rezistör) harfiyle devrelerde gösterilmektedir. 

Devrelerde akım sınırlama, gerilim bölme v.b. amaçlarla kullanılmaktadırlar. Devrelerdeki 

sembolleri ise Ω (OHM) şeklindedir. 



 

Direnç türleri 

 

I) Sabit Direnç: 

Devrelerde en sık kullanılan direnç grubudur. Bu dirençlerin değerleri ayarlanmaz 

sabittir. Devrelerde akım yada gerilimi istenen değer aralıkları içerisinde tutmak 

içinkullanılmaktadırlar. Aşağıda ise bu elemanların devre sembolleri verilmiştir. 

 

Sabit dirençler üzerlerinden geçen elektriksel güce göre üçe ayrılır. 

 

Sabit dirençlerin değer okuma işlemleri üzerlerindeki renk bantlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bazı tür dirençlerde direk değeri yazılsa bile genellikle 

kullanılan sabit direnç gruplarında değer okuma renk kodlarıyla gerçekleştirilir. Eğer 

elimizde ölçü aletimiz varsa bu yolla da direnç değeri daha hassas bir şekilde 

ölçülebilmektedir. 

 



 

 

II) Ayarlı dirençler: 

Bu tip dirençlerde, direnç değeri sadece bir değerde sabit olmayıp belli bir aralık dahilinde 

ayarlanabilmektedir. Bu dirençlerde kendi aralarında aşağıda gösterildiği gibi üç gruba 

ayrılmaktadırlar. 

 

 



 Potansiyometreler : Bu tip ayarlı dirençlerde genellikle dairesel olarak dönen bir 

mille yada hareketli bir sürgüyle direnç değeri değiştirilebilmektedir. Değer 

değişimleri pratiktir. 

 Trimpotlar: Bu tip dirençlere de elektronikte sık rastlanmaktadır. Bu dirençlerin 

değerleri de yine kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir. Bu elemanlar başta 

ayarlanıp daha sonra nadiren direnç değişimi gereken yerlerde kullanılmaktadır. Bu 

direnç türlerinde direnç değişimi yapmak potansiyometreler kadar pratik değildir. 

 Reostalar: Bu dirençlerin şekilleri Şekil 2.1.2 üzerinde görüldüğü gibidir. Bu 

dirençlerin değerleri yine değiştirilebilmekle beraber Potansiyometre ve Trimpot’dan 

farkı yüksek güçlü devrelerde kullanılabilmesidir. Reostaların üzerlerindeki kolun 

sağa yada sola hareket ettirilmesi yoluyla direnç değeri ayarlanabilmektedir. Yüksek 

güçlü oldukları için üzerlerinden çok yüksek akımlar geçebilmektedir. 

 

III) Tabiattaki Değişikliklere Duyarlı Dirençler: 

 

İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi tabiattaki birtakım ısı, ışık v.b. değişikliklerle 

dirençdeğerleri değişen devre elemanı türüdür. 

Bu direnç türleri, Sıcaklıkla Değerleri Değişen Dirençler (Termistörler) ve Işıkla 

Değerleri Değişen Dirençler (LDR) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

 Sıcaklıkla Değerleri Değişen Dirençler (Termistörler) : Çevre sıcaklığına bağlı 

olarak elektriksel direnci artan yada azalan devre elemanları olup, kendi aralarında 

NTC ve PTC olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 

 

NTC: Üzerlerindeki sıcaklık değeri yükseldikçe direnç değerleri düşen türden 

devreelemanlarıdır. NTC İngilizce NegativeTemperatureCoefficient (Negatif Kat 

Sayılı Direnç) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.  

PTC: Üzerlerindeki sıcaklık değeri yükseldikçe direnç değerleri yükselen türden 

devre elemanlarıdır. PTC İngilizce PositiveTemperatureCoefficient (Pozitif Kat 

Sayılı Direnç) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.  

 

 Işıkla Değerleri Değişen Dirençler (LDR) : Üzerlerine düşen ışıkla ters orantılı 

olarak direnç değerleri değişen devre elemanlarıdır. Şekil 2.1.5 ‘de ise LDR’lere ait 

resimler ve devre sembolleri gösterilmektedir. 

 



 

 

b) Kondansatörler  

 

Kondansatörler elektrik iletkenliği olan iki metal levha arasına konmuş yalıtkan 

malzemeden oluşan devre elemanıdır. Devrelerde elektrik enerjisini depolamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kondansatörlerin yapıları ise Şekilde verilmiştir. Kondansatörlerin 

birimi Farad olup F ile gösterilmektedir. Şekil dikkatli bir şekilde incelenecek olursa 

kondansatörün iletken plakaları ve aradaki dielektrik malzeme göze çarpacaktır. Burada 

iletken plakların alanları, levhalar arası mesafe ve kullanılan dielektrik malzeme 

kondansatörün sığasal değerini (kondansatörün Farad ile birimlendirilen kapasitif değeri) 

etkileyecektir. 

 

Kondansatörlerin birimleri aşağıda sıralanan şekilde kullanılmaktadır. Yalnızca Farad 

çok yüksek bir kapasitif değer olduğundan pek kullanılmaz. 

Farad 

mF = 1.10
-3

 F  

μF = 1.10
-6

 F 

nF = 1.10
-9

 F 

pF = 1.10
-12

 F 

Örnek : 2200μF kaç mF eder ? 

Çözüm : 2200μF = 2200 x 1 x 10
-3

 mF = 2,2 mF şeklinde yazılabilir. 

 



I) Sabit Kondansatörler: 

Değerleri hiçbir şekilde değiştirilemeyen kondansatör çeşitleri olup geniş bir çeşit 

yelpazesine sahiptirler. 

 
 

 Film Kondansatörler:Bu tip kondansatörlerde dielektrik malzeme olarak polistren, 

polyester gibi birtakım plastik malzemeler kullanılmaktadır. Bu tip kondansatörler 

hassas olup genellikle sinyal filtrelemelerinde kullanılmaktadır. Şekil 1 ‘de film 

kondansatör görülmektedir. 

 
 

 Seramik Kondansatörler:Seramik kondasatörler, isimlerinden de anlaşılabileceği 

üzere dielektrik malzeme olarak seramik kullanılan kondansatör türü olup mercimek 

kondansatör de denilmektedir. Bu tip kondansatörlerin değerleri küçük olup kutupsuz 

olarak imal edilirler. Enerji kayıpları düşük olduğundan dolayı genellikle yüksek 

frekanslı devrelerde kullanılmaktadır. 



 

 Mika Kondansatörler:Dielektrik malzeme olarak mika kullanılan türden 

kondansatörlerdir. Bu kondansatörlerin elektrik – elektronik sanayinde çok geniş bir 

kullanım alanı bulunmaktadır. Şekil 1. de ise iki adet mikalı kondansatör şekli 

verilmiştir. 

 

 Elektrolitik Kondansatörler:Bu tip kondansatörlerin dielektrik malzemesi, asit borik 

eriyiği ve borakslı yapıya sahiptir.Bu kondansatör tipi de iki aliminyum iletken levha 

(plaka) arasında dielektrik malzemeden oluşur. Elektrolitik kondansatörler kutuplu 

veya kutupsuz olarak üretilmektedir. Kutuplu kondansatörlerin – ve + olmak üzere iki 

ucu bulunmaktadır. Burada devre tasarımı yapan kişinin dikkat etmesi gereken en 

önemli nokta artı ve eksi uçların devreye doğru olarak bağlanmasıdır. 

 
 

II) Ayarlı Kondansatörler: 

Ayarlı Kondansatörler, kapasitif değerleri değiştirilebilen kondansatör türüdür. Varyabl 

Kondansatörler ve Trimer Kondansatörler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 



 Varyabl Kondansatörler:Ayarlı türden kondansatör olup, devre üzerinden elle 

kapasitif değerleri değiştirilebilmektedir.Varyabl Kondansatörlerin şekilleri ve devre 

sembolleri şekilde gözülmektedir. 

 
 Trimer Kondansatör:Trimer Kondansatörlerde kapasitif değer tornavida gibi 

birtakım araçlarla ayarlanabilir.Kapasitif değerleri başlangıçta ayarlandıktan sonra 

genellikle değiştirilmezler. 

 
 

Kondansatörlerin Değerlerinin Okunması: 

 

Kondansatörlerin değerleri ya direk olarak yazılır yada belli bir kurala göre yazılmış 

içerisinde harf de olabilen sayı dizgelerinden oluşabilmektedir. Aşağıda ise bu konuyla ilgili 

birtakım örnekler sıralanmaktadır. 

- Kondansatörün üzerindeki değer 100μF / 25V şeklinde bir kalıp ifadesiyle yazılmış 

olabilir.Burada 100 kondansatörün değerini, 25 ise dayanabileceği maksimum gerilimi 

ifadeetmektedir. 

- 5n5 40 V gibi bir değer yazıyor ise, kondansatörün değeri 5,5 nF ve çalışma gerilimi 

40 V‘tur. 

- Mercimek türü kondansatörleri üzerlerinde 10X şeklinde direk rakam yazabilir. 

Buradakondansatörün üzerindeki 10 sayısının sağındaki rakama göre 10‘a sıfır ilave 

edilir. Bu tipkondansatörlerde değer gösteriminde birim belirtilmez ancak birimin piko 

Farat olduğuanlaşılmalıdır. Mesela 105 yazıyor ise bunun anlamı 1000000 pF’dir. 

- Bazı kondansatörlerin üzerinde 15p, 25p gibi değerlerde yazılabilmektedir. Burada ilk 

ikirakam kapasitif değeri üçüncü harf ise birimi belirtmektedir. 15p‘nin anlamı 15 

piko Farat,25p‘nin anlamı ise 25 piko farattır. 

- Bazı kondansatörlerin üzerinde ise üç rakamlı bir sayı yazmaktadır. Burada üç rakamlı 

sayıkapasite değerini belirtir ve birimi ise piko Farattır. Herhangi bir kondansatörün 

üzerinde 333değeri yazılı ise bu kondansatör 333 piko Faratlık kapasiteye sahiptir. 

 

Devrelerde Kondansatör Kullanımları: 



 
Yukarıdaki şeklimizde 12 V ‘luk kaynağımız 1 μF ‘lık kondansatöre bağlanmıştır. DC 

kaynak sayesinde kondansatör belli bir zamandan sonra dolacaktır. Başlangıçta kondansatör 

üzerindeki gerilim 0 V iken zamanla üzerindeki gerilimi verilen kaynak 

gerilimineeksponansiyel bir şekilde dolacaktır. İşte bu duruma şarj denmektedir. Tam şarj 

durumunda kondansatör üzerindeki gerilim ile kaynak gerilimi birbirine eşit olacağı için akım 

da 0 olacaktır. Devre akımı başlangıçta kondansatör yüksüz olduğu için maksimum 

seviyesinde kondansatör dolduktan sonrada 0 seviyesine eksponansiyel bir şekilde düşecektir. 

 

Bu durumlarla ilgili şekil ise aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

 BOBİN 

 

İletken tellerin önce dış kısımlarının yalıtkanlaştırılıp daha sonra “nüve” denilen malzemeler 

üzerine sarılmasıyla Bobinler elde edilmektedir. Dış kısımlarının yalıtılmasıyla sarılan telin 

kısa devre durumu engellenmiş olmaktadır. 

Bobinler üzerlerindeki akım değişimlerine engel olan bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla 

bobinlerin DC ve AC akımda farklı tepkileri vardır. DC sinyalde akım sabit olduğundan 

yalnızca sarılan telin uzunluk v.b. faktörlerinden kaynaklanan tel direnci oluşmaktadır. 

Bobinler üzerinden geçen akıma göre bir manyetik alan oluşmaktadırlar. DC sinyalde akım 

sabit olduğundan oluşan manyetik alanda sabittir. Fakat bobinin üzerine AC akım uygulandığı 

ise, üzerindeki manyetik alan değişkenlik gösterecek ve bobin ise bu değişime karşı koyacağı 

için direnç değeri de verilen sinyalin frekansına göre değişkenlik arz edecektir. AC sinyalin 

frekansı yükseldikçe bobin direnci de yükselecektir. 

Bobinler elektrik elektronik devrelerinde endüktans olarak anılmakla birlikte "L" harfi ile 

sembolize edilirler. Birimleri ise “Henry” ‘dir. Şekil 1 ‘de ise çeşitli bobin resimleri 

gözükmektedir. Bobinler birimleri mili Henry yada Mikro Henry olabilir. 

 

 



Bobinler sabit ve ayarlı olmak üzere ikiye ayrılır. 

Sabit Bobinler (endüktif değeri değişmeyen bobinler) 

1- Hava nüveli 

Hava nüveli bobinler, sarım sayıları az olmakla birlikte genellikle yüksek frekanslı 

devrelerde kullanılırlar. 

2- Ferit Nüveli 

Yüksek frekanslı uygulamalarda kullanmaktadırlar. Bu bobinlerin nüveleri demir, 

nikel, kobalt ve bakır gibi maddelerin karışımlarından elde edilmektedir. 

3- Demir Nüveli 

Bu tip bobinlere “şok bobini” de denmektedir. Nüveleri çok sayıda ince sac malzemesi 

kullanılarak imal edilmektedir. 

4- Toroid bobinler 

Toroid bobinlerin çevresine yaydığı manyetik akı miktarı diğer bobinlere göre 

düşüktür. 

Ayarlı Bobinler (Nüve hareket ettirilerek endüktif değeri değişen bobinler) 

1- Ferit nüveli ayarlanabilir 

2- Ferit nüveli elle ayarlanabilir bobinler 

3- Demir nüveli ayarlanabilir 

4- Sargı hareketi ile 

5- Kademeli 

Analog Devre Elemanlarıyla (R-L-C) Oluşturulmuş Çeşitli Devreler 

Aşağıdaki devre R–L–C elemanlarından oluşmuştur. Bu devrede Vs kaynağındaki ani akım 

değişimlerine engel olmak için gerilim kaynağına seri bobin kullanılmıştır. Gerilimdeki ani 

değişimlere engel olmak içinse kondansatör kullanılmıştır. Böylece Vo çıkışından düzgün bir 

sinyal elde edilmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



YARI İLETKENLER 

Yarı İletken, İLETKEN VE YALITKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YARI İLETKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N TİPİ YARI İLETKEN 

 

 

P TİPİ YARI İLETKEN 

 



 

YARI İLETKENLERİN DEVRELERDEKİ TEMEL ELEKTRİKSEL 
ÖZELLİKLERİ 
 
PN JONKSİYONLARI 

 

VOLTAJSIZ BİR DEVREDE PN JONKSİYONU 



 

 

DİYOTLAR 

 



 

DİYOTUN DÜZ YÖNDE POLARLANMASI 

 



 

 



 

 

 

ÇEŞİTLİ DİYOTLU DEVRELER 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

TRANSİSTORLAR 



 

TRANSİSTORLARIN TEMEL YAPISI 

 



 

 

TRANSİSTORLARIN ÇALIŞMASI 
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