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Bu Bölümde

Giriş

1

Bu bölümde, k!tabımızın amacını ö"ren!p, program-
lama d!ller! ve b!lg!sayarlar hakkında b!lg! sah!b! ola-
ca"ız.

Ayrıca, C++ yazılım d!l!n!n tar!hçes!n! ve kullanım 
alanları hakkında b!lg! sah!b! olup, neden C++ ve 
Ardu!no ö"renmel!y!z? sorusunun cevabını ö"renece-
"!z. Ek olarak, gömülü s!stem!n ne oldu"unu, yazılım 
ve matemat!k !l!#k!s!n! ve Algor!tma hakkında da kı-
saca b!lg! sah!b! olaca"ız.

K!tabın Amacı 2
Programlama D!ller! ve B!lg!sayarlar 2
C++ Yazılım D!l! 3
Neden C++ ve Arduıno Ö"renmel!y!z? 3
Algor!tma Ned!r? 4
Gömülü S!stemler Ned!r? 4
Yazılım D!l!nde Matemat!"!n Önem! 5
Neler Ö"rend!k? 5
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i a ın Ama ı
Ü#engeçler !ç!n Ardu!no Programlama k!tabı !le b!rl!kte C++ yazılım d!l!n!n dün-
yasına g!r!# yaparak, elde ett!"!m!z b!lg!lerle Ardu!no kartımızı nasıl kodlayab!-
lece"!m!z! ö"renece"!z.

Bu k!tap s!z de"erl! okurlarıma !y! b!r kaynak, özgün proje f!k!rler! ortaya çıkar-
mak, C++ yazılım d!l! !le Ardu!no kartını b!r arada kullanab!lmek amacıyla olu#-
turulmu#tur. Ayrıca, günümüzde Türkçe ya da farklı d!llerdek! Ardu!no k!tap-
larından ayrı olarak s!z de"erl! okurlarıma yapab!lecekler!n!z!n yalnızca hayal 
gücüyle sınırlı olmadı"ını göstermek olacaktır.

Özell!kle ö"renc!ler, yazılım ve programlamaya adım atarken aslında ö"rend!"! 
yazılım d!ller!n! özgün projeye dökememekte ya da bu konuda c!dd! anlamda 
zorlanmakta. Bu sebeple, s!zlerle b!rl!kte öncel!kl! olarak C++ yazılım d!l!n!n 
temeller!ne g!r!# yapaca"ız. Bununla da sınırlı kalmayıp Ardu!no !le b!rl!kte 
çe#!tl! modüller!n, ekranların ve sensörler!n kullanımı hakkında da b!lg! sah!b! 
olaca"ız.

Programlama Dilleri ve Bilgisayarlar
Özell!kle günümüzde hemen herkes tarafından gözde hale gelm!# programla-
ma d!ller! aslında b!lg!sayarı kontrol edeb!lmem!z !ç!n gerekl! olan ve haberle#-
mes!n! sa"layan araçlardır. B!r b!lg!sayar genel olarak 2 kısımdan olu#ur. Yazılım 
ve Donanım. Yazılım, donanımlarımıza anlam katan, gerekl! komutları yaptıra-
b!len yapıdır. Donanım !se, bugün gözle gördü"ümüz her b!lg!sayar parçasıdır 
ve bu donanımlar gerekl! görevler! yapab!lmes! !ç!n yazılımlara !ht!yaç duyar. 
Elbette yazılımlar da programlama d!ller! sayes!nde olu#turulur.
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C++ Yazılım ili
C++ yazılım d!l!, 1979 yılında gel!#t!r!lmeye ba#lanmı# orta sev!yel! b!r yazılım 
d!l!d!r. Günümüzde gömülü s!stemler, !#let!m s!stemler!, !nternet tarayıcıları 
ve oyun yapımında kullanılan b!r d!ld!r. Uzantısı .cpp olup, halen b!rçok #!rket 
tarafından desteklenmekted!r. Son sürümü 2011 yılında çıkmı#tır. Bugün 
W!ndows, MacOS, L!nux vb. !#let!m s!stemler!nde çalı#ab!lmekted!r. 

Neden C++ ve Arduıno Ö renmeliyiz
Elbette bu k!tabı okurken kend!n!ze bu soruyu soruyorsunuzdur. Hayd! açıkla-
masını yapalım.

C++ yazılım d!l!, bugün gömülü s!stem adını verd!"!m!z, yan! !#lemc!s! ve kend!ne 
özgü elektron!k parçaları olan donanımları kodlamamıza olanak sa"layan 
b!r yazılım d!l!d!r. Ardu!no kartımızı kodlayab!lmem!z !ç!n C++ yazılım d!l!ne 
!ht!yaç duymaktayız. Böylel!kle, C++ yazılım d!l! !le b!rl!kte Ardu!no kartımızı 
kodlayaca"ız. Ardu!no tarafında !se hem endüstr!yel hem de hob! amaçlı 
projeler!, Ardu!no kartlarımızla b!rl!kte yapab!lmektey!z. Üzer!nde bulunan 
güç p!nler! sayes!nde çe#!tl! modüller! kart üzer!nde çalı#tırab!l!r ve kontrol 
edeb!l!r!z. Üzer!nde bulunan d!j!tal p!nler sayes!nde !se buton veya d!j!tal ver! 
okuyab!len sensörlerdek! ver!lere göre !#lemler yapab!l!r!z. Ayrıca, modüller! 
kontrol edeb!lmem!z !ç!n gerekl! s!nyaller! yollayab!l!r!z. Üzer!nde bulunan 
analog p!nler sayes!nde çe#!tl! sensörler! kullanab!l!r ve bu sensörlerdek! 
ver!lere göre projeler gel!#t!reb!l!r!z.



Bu Bölümde

Temel C++ Bilgisi

2

K!tabımızın bu bölümünde C++ yazılım d!l!n!n dünya-
sına g!r!" yapaca#ız.

Bu bölümden elde ett!#!m!z b!lg!ler ve kazanımlar 
sayes!nde Ardu!no kartımızın kodlayab!lmem!z !ç!n 
gerekl! olan C++ b!lg!s!n! ö#renece#!z. Ayrıca, bu bö-
lüm !le b!rl!kte  C++ yazılım d!l!nde kodlarımızı yaza-
b!lmem!z !ç!n gerekl! olan ortamımızın kurulumuna, 
yazım b!ç!m!ne (syntax), de#!"ken kavramına, ko"ullu 
yapılara, döngülere, fonks!yonlara, d!z!lere ve kütüp-
hanelere g!r!" yapaca#ız.

IDE Ned!r? 8
Dev C++ Kurulumu 8
Dev C++ IDE’s!ne Yakından Bakı" 11
C++ Yazılım D!l!nde Yazım Kuralları 
(Syntax) 11
C++ Yazılım D!l!nde De#!"kenler ve 
Operatörler 13
Standart G!rd! ve Çıktı Fonks!yonu 15
Ko"ullu Yapılar 21
Döngüler 29
Fonks!yonlar 37
De#er Döndüremeyen Fonks!yonlar 40
D!z!ler 41
Kütüphane Kullanımı 48
Neler Ö#rend!k? 51



8 Bölüm 2    Temel C++ Bilgisi

IDE Nedir?
$ng!l!zce yazılı"ını !nceled!#!m!zde Türkçe’s!, Tümle!"k Gel"!t"rme Ortamı olarak 
!s!mlend!r!lmekted!r. IDE, programcıların kodlarını kolay b!r "ek!lde yazab!lmes! 
!ç!n olu"turulmu" yazılımlardır. Günümüzde b!r çok yazılım d!l!n!n b!rb!r!nden 
farklı IDE’s! bulunmaktadır. Ek olarak, bugün bu yazılımlar sayes!nde kodlarımız-
da bulunan hataları kolaylıkla bulab!l!r, kodlarımızı derleyeb!l!r ve çalı"tırab!l!r!z. 
B!z de C++ kodlarımızı yazab!lmem!z !ç!n Dev C++ IDE’s!nden yararlanaca#ız. 

Dev C++ Kurulumu
Günümüzde C++ kodlarımızı yazab!lmem!z !ç!n kullanım kolaylı#ı sebeb!yle 
Dev C++ IDE’s! halen kullanılmaktadır. B!z de bu IDE üzer!nden kodlarımızı ya-
zaca#ız. Hayd! "!md! adım adım kurulumu gerçekle"t!rel!m.

1. Adım
Google’a Dev C++ yazalım ve aratalım.

2. Adım
sourceforge.net üzer!nden kurulumumuzu gerçekle"t!rece#!m!z !ç!n 
sourceforge.net sayfasına g!rel!m.
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3. Adım
G!rd!#!m!z web sayfasında bulunan ye"!l renkl! Download butonuna tıklayalım. 

4. Adım
Kurulumumuz gerçekle"t!kten sonra !nd!r!len dosyaya tıklayalım.

5. Adım
$lk olarak d!l seçmem!z gerekl!. $sted!#!n!z d!l! seçt!kten sonra OK tu"una basa-
lım.

6. Adım
Kar"ımıza çıkan l!sans sözle"mes!n! onaylayalım.

7. Adım
B!le"en seç!m! kısmından seçeb!lece#!m!z seçenekler!n heps!n! seçel!m ve #ler" 
tu"una basalım.
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8. Adım
Kurulum ekranında son yapaca#ımız !"lem !se kurmak !sted!#!m!z klasörü ayar-
lamak (Varsayılan olarak bırakmanızı tavs!ye ed!yorum). Hedef klasörünü seç-
t!kten sonra Kur butonuna tıklayarak devam edel!m.

9. Adım
Kurulumu ba"arıyla tamamladık. %!md! Dev C++ IDE’s!n! açalım. Kar"ımıza tek-
rardan b!r d!l seçme ekranı geld!. Buradan kullanaca#ımız IDE üzer!ndek! her "e-
y!n hang! d!lde oldu#unu bel!rtmem!z gerekl!. D!l!m!z! ayarladıktan sonra Next 
tu"una basalım.

10. Adım
Bu adımda yazaca#ımız kodların fontunu, kodları yazdı#ımız kaynak kodu dos-
yalarının temasını ve IDE !çer!s!nde bulunan !konları ayarlamamız gerekl!. D!le-
d!#!n!zce ayarlamanızı yaptıktan sonra tekrardan “Next” tu"una basalım.

11. Adım
Ba"arıyla kurulumu tamamladık. Tebr!kler :).
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rumda, yan! yanlı" olan her durumda kullanılmasıdır. Hayd! a"a#ıdak! örne#! 
!nceleyel!m.

Örnek Kod

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

 bool havaSicak=false;

 if(havaSicak==true)

 {

  cout<<"Yazlik giyin!";

 }

 else

 {

  cout<<"Kislik giyin!";

 }

}

Yukarıdak! örnekte bool de#!"ken t!p!nde b!r de#!"ken olu"turduk. B!ld!#!n!z 
g!b! mantıksal de#!"kenler!m!z true, yan! do$ru. false, yan! yanlı! de#erler alır-
dı. B!zde havaSicak=false "ekl!nde b!r de#!"ken tanımlayarak havanın sıcak 
olmadı#ını bel!rtt!k. Ancak, if ko"ulumuzu olu"tururken havaSicak de#!"ken!-
n!n true de#er!ne e"!t olup olmadı#ını kontrol ett!k. E"!tl!#! true de#er!ne göre 
yaptı#ımız !ç!n ve havaSicak=false oldu#u !ç!n program else ko"ulu !çer!s!ne 
g!rd! ve b!ze Kislik giyin! "ekl!nde çıktı verd!.

Pek!, b!rden fazla ko"ullu durumu kontrol edeb!lmem!z !ç!n ne yapmamız ge-
rekl!?

Bunun !ç!n !se else if ko"ulundan yararlanmamız gerekl!. Hayd! else !f ko"ulu 
hakkında b!lg! sah!b! olalım.
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olu"turulmalıdır. Bu formatta bahsed!len de#!"ken t!p!; int, string, float 
"ekl!nde olab!lmekted!r.

De#!"ken !sm! !se d!z!ye verd!#!m!z !s!md!r. Kö!el" parantez !çer!s!ndek! eleman 
sayısı kısmına, d!z!n!n !çer!s!nde kaç de#er varsa o sayı g!r!leb!l!r ya da daha yük-
sek b!r de#er g!r!leb!l!r ancak daha dü"ük b!r de#er g!r!lemez. Örne#!n: eleman 
sayısı kısmında 10 de#er! varsa d!z! !çer!s!ne maks!mum 10 tane de#er g!r!leb!l!r. 
Daha sonra d!z! olu"turmak !ç!n süslü parantezler!m!z! kullanarak, !çer!s!ne g!-
rece#!m!z her b!r de#er!n arasına v"rgül koyarız. B!r örnek üzer!nden görel!m. 

int tek_rakamlar={1,3,5,7,9};

D!z! !çer!s!ndek! de#erler!n her b!r! !ç!n b!r indis de#er! bulunmaktadır. Ba"tan 
sona do#ru !lk de#er 0. !nd!s!, !k!nc! 1. !nd!s!, üçüncü 2. !nd!s! tems!l eder ve bu 
"ek!lde numaralandırmaya devam ed!l!r. B!zler bu !ndeks numaralarına göre d!z! 
!çer!s!ndek! de#erlere ula"ab!l!r!z. Pek! bu de#erlere nasıl ula"ırız ve ula"arak ne-
ler yapab!l!r!z bunu ö#renel!m.

D!z! !çer!s!nde herhang! b!r de#er! ça#ırmak !stersek; cout<<degisken_

ismi[indis no]; formatında !stenen de#er!n !ndeks numarasını g!rerek, 
o de#ere ula"ab!l!r!z. E#er d!z! !çer!s!nden herhang! b!r elemanın de#er!n! 
de#!"t!rmek !stersek, degisken_ismi[indis no]=yeni değer; "ekl!nde !fade 
etmem!z gerek!r. Herhang! b!r elemanın yer!ne kullanıcıdan çıktı alarak ba"ka 
b!r de#er g!rme !"lem!n! yaptırmak !stersek, cin>>degisken_ismi[indis no]; 
formatını kullanırız. Örnek üzer!nden !nceleyel!m:

int rakamlar[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Cout<<rakamlar[0];   

Çıktı olarak 0. $nd!ste bulunan 0 de#er!n! alırız.

rakamlar[5]=7;

Artık d!z!m!zdek! 5. $nd!s yer!ne 7 de#er! atanacaktır.

C!n>>rakamlar[3];

3. !nd!stek! de#er yer!ne kullanıcıdan b!r de#er g!r!lmes!n! !ster ve g!r!len de#er! 
3. $nd!s yer!ne atar.
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Örnek 7 (Dizi Elemanlarını Olu!turma ve Toplama "!lemi Yaptırma)
B!zler bu örne#!m!zde, 6 tane de#er atama !"lem! yapıp her b!r de#er! kullanıcı-
dan alaca#ız. Sonrasında !se her b!r de#er! b!rb!r!yle toplayıp çıktı alaca#ız. %!m-
d! bu !"lemler! nasıl yapaca#ımızı kodlarımız üzer!nden !nceley!p yorumlayalım.

Örnek Kod

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

 int degerler[6];

 for (int i=0;i<6;i++)

 {

   Cout<<"lutfen dizinin "<<i<<".indesksini giriniz: ";

   cin>>degerler[i]; 

 }

 int toplam=0;

 for(int x=0;x<6;x++)

 {

  toplam+=degerler[x];

 }

 cout<<"Kullanicinin girdigi degerler toplami:"<<toplam; 

}

Kodlarımızı !nceled!#!m!zde öncel!kle "ostream kütüphanem!z! ça#ırdı#ımızı 
görüyoruz. Standart !s!m uzayını ça#ırıp, ana fonks!yonumuzu olu"turduk. Son-
rasında 6 elemanlı degerler !sm!nde b!r d!z! olu"turduk. Her b!r !nd!se de#er 
atamak !ç!n, 0. !nd!sten ba"lanarak 6. !nd!se gelene kadar b!rer b!rer artacak "e-
k!lde döngü olu"turduk. cin kullanarak kullanıcıdan d!z! !ç!n de#erler !sted!k. 
Daha sonra toplam !sm!nde b!r de#!"ken olu"turup 0 de#er!n! atadık. De#er-
ler!n üstüne her sefer!nde x kadar !ndeks!n eklenmes!n! sa#layarak, toplama 
!"lem!n! yapacak sayaçlı döngü olu"turduk. Böylel!kle kullanıcıdan aldı#ımız 
her de#er "Kullanicinin girdigi degerler toplamı:" "ekl!nde çıktı vererek 
hesaplanacaktır.

Pek!, çok boyutlu b!r d!z!, yan! satır ve sütunları bulunan b!r d!z! (matr!s) 
olu"turma !"lem!n! nasıl gerçekle"t!r!r!z bunun hakkında b!lg! sah!b! olalım. 
B!zler bu !"lem !ç!n çoklu kö"el! parantezlerden faydalanırız. "degisken tipi 

degisken_ismi[satır sayısı][sütun sayısı]={};" "ekl!nde olu"turmamız 
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gerekmekted!r. Burada b!l!nmes! gereken b!r d!#er husus da süslü parantez"n 
!çer!s!ne de#erler! nasıl g!rece#!m!zd!r. Satırları ayırmak !ç!n süslü parantez!n 
!çer!s!ne, kaç tane satır varsa o kadar süslü parantez ekler!z. Bu süslü 
parantezler!n her b!r! b!r satırı tems!l etmekted!r ve aralarına v"rgül konulmalıdır. 
Her b!r parantez!n !se b!r !ndeks numarası bulunmaktadır. Bunlar soldan sa#a 
0,1,2... "ekl!nde numaralandırılmaktadır. Satırların !çer!s!ne de#er g!rerken, her 
b!r satıra sütun sayısı kadar ve aralarına v!rgül koyularak de#er g!r!lmekted!r. 
Satır !çer!s!ndek! de#erler!n de y!ne !ndeks numaraları bulunmaktadır. $ndeks 
numarası ver!l!rken her b!r satır b!rb!r!nden ba#ımsız olarak 0'dan ba"lanarak 
de#er ver!lmekted!r. %!md! !se bu anlatılanları örnek üzer!nden daha !y! 
anlayalım.

Örne#!m!zde Matr!s adında b!r d!z! olu"turduk. $lk kö"el! parantez!m!z!n !ç!nde 
bel!rtt!#!m!z 3 de#er! satır sayımızı tems!l ederken, 4 de#er! sütun sayımızı tem-
s!l etmekted!r. Satır sayısı 3 oldu#undan 3 tane süslü parantez olu"turduk ve her 
b!r!n!n !çer!s!ne 4 (sütun sayısı kadar) adet sayı de#er! g!rd!k. Satırların yukarı-
sında bel!rt!len de#erler !se her b!r satırın !ndeks numarasını tems!l etmekted!r.

Matr!s !çer!s!ndek! de#erlere nasıl ula"aca#ımız hakkında b!lg! sah!b! olalım. Bu-
nun !ç!n cout<<degisken_ismi[satırın indeks numarası][satır !çer!s!ndek! 
sayının !ndeks numarası]; formatında kodumuzu olu"turmamız gerekmekte-
d!r. %!md! bu durumu Matr!s adında olu"turdu#umuz örnek d!z! üzer!nden !nce-
leyel!m. Örne#!n b!zler !k!nc! satırdak! 6 de#er!ne ula"mak !stersek, cout<<Mat-
ris[1][1]; "ekl!nde !fade etmem!z gerek!r. Buradak! !lk parantezdek! 1 de#er! 
2. satırın !ndeks numarasını, !k!nc! parantezdek! 1 de#er! !se o satırın !çer!s!nde-
k! 6 de#er!n!n !ndeks numarasını tems!l etmekted!r. E#er b!zler matr!s!n !çer!-
s!ndek! tüm de#erlere ula"mak !stersek, matr!s! tanımlayıp, !ç !çe for döngüsü 
olu"turmamız gerekmekted!r. Kodumuz üzer!nden !nceleyeb!l!rs!n!z.
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Arduıno Nedir
Ardu!no, çe"!tl! elektron!k ve gömülü s!stem projeler!n! yapab!ld!#!m!z elekt-
ron!k karttır. Üzer!nde çe"!tl! g!r!" ve çıkı" p!nler! bulunmakta olup, yalnız veya 
farklı c!hazlarla e" zamanlı çalı"ab!lmekted!r. Bugün dünya da oldukça popüler-
d!r ve hemen her hob! projeler!nde, okul projeler!nde, protot!p c!hazlarda ve 
endüstr!yel c!hazlarda Ardu!no kullanılmaktadır.

Yan!, kullanım alanı oldukça gen!" b!r karttır. Örne#!n; b!r uzaktan kumandalı 
araba yapmak !sted!#!m!zde, uzaktan kumanda kontrolünü ve aracın kontro-
lünü Ardu!no !le b!rl!kte gerçekle"t!reb!l!r!z. Ardu!no kartının çe"!tl! modeller! 
bulunmaktadır (Ardu!no UNO, Ardu!no Pro M!n!, Ardu!no Mega vs. g!b!). B!z de 
projeler!m!z! ve örnekler!m!z! gel!"t!reb!lmek !ç!n Ardu!no UNO kartından yarar-
lanaca#ız. Hayd! kartımıza yakından bakalım.

Arduıno UN

Yukarıda kartımızı !nceled!#!m!zde çok fazla p!nler!n oldu#unu görmektey!z. 
Bu s!zlere korkutucu gelmes!n. Aslında p!nler! b!r ya da !k! kez kullandı#ımızda 
el!n!z alı"acaktır. D!lersen!z p!nler!m!z! !nceleyel!m;

D!j!tal (PWM) P!nler!: D!j!tal p!nler çok amaçlı kullanılab!l!r. Bunlar g!r!", çıkı" ve 
PWM olarak adlandırılab!l!rler. Bu p!nler gerekt!#!nde güç çıkı"ı, gerekt!#!nde 
gücü kesme, gerekt!#!nde s!nyal kontrolü ve  gerekt!#!nde de güç kontrolü yap-
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mamıza olanak sa#layan p!nlerd!r. Örne#!n; b!z butona bastı#ımızda basılıp ba-
sılmadı#ını bu p!nler !le kontrol eder!z. B!z motorun hızını kontrol etmek !sted!-
#!m!zde PWM hatlarını kullanarak motor hız kontrolü sa#layab!l!r!z. Örne#!n; b!r 
LED’! yakmak !sted!#!m!zde herhang! b!r d!j!tal p!n! kullanarak led! yakab!l!r!z. 
Tab!! k! yaktıktan sonra verd!#!m!z güçler! kökten de keseb!l!r!z. Burada öneml! 
olan b!z ne !stersek p!nler!m!z üzer!nden de !stekler!m!z! yer!ne get!reb!lmem!z. 
Bu sebeple de Ardu!no kartı fazlasıyla !"!m!z! görecekt!r.

USB Ba"lantısı: Tab!! k! Ardu!no kartımızı kontrol etmek !sted!#!m!zde, Ardu!no 
kartımızdak! ver!ler! mon!tör aracılı#ıyla okumak !sted!#!m!zde veya kartımızın 
çalı"ıp çalı"madı#ını kontrol etmek !sted!#!m!zde Ardu!no’dak! USB ba#lantı 
portundan yararlanırız. Bu port üzer!nden kartımızı b!lg!sayara ba#layab!l!r ve 
yazdı#ımız kodları kolaylıkla kartımıza yükleyeb!l!r!z.

Analog G!r!#!: Ardu!no kartındak! analog p!nler !le b!rl!kte sensörler!n okudu#u 
ver!ler! ö#reneb!l!r ve bu ver!ler üzer!nden !"lemler gerçekle"t!reb!l!r!z. Örne#!n: 
ortamın ı"ık "!ddet!n! ölçmek !sted!#!m!zde bu p!nlerden yararlanmamız gerekl!.

Güç p!nler!: $üphes!z b!r c!hazı kontrol etmek !sted!#!m!zde b!zlere + ve – hat-
ları gerekmekted!r. Örne#!n: b!r LCD ekranı kontrol etmek !sted!#!m!zde ekra-
nımıza güç vereb!lmek !ç!n Ardu!no’dak! güç hatlarından yararlanab!l!r!z. Kartı-
mız b!ze bu olana#ı sa#lamakla b!rl!kte, 5 veya 3.3V olarak !k! seçenek sunuyor. 
Özell!kle elektron!k devrelerde bu 2 farklı volt de#er! çok sık kullanılmaktadır. 
Örne#!n kablosuz haberle"me modüller!nde 3.3V kullanmamız gerek!rken, ek-
ran kullanımında 5V hattından yararlanmamız gerekl!d!r.

Har!c! Güç G!r!#!: Ardu!no kartımızı p!l yardımıyla ya da "arj c!hazlarıyla kullana-
b!lmek amacıyla har!c! güç yuvası bulunmaktadır. Tab!! k! USB üzer!nden de kar-
tımıza güç gelmekted!r ancak projem!z! gel!"t!rd!kten sonra b!lg!sayar olmadan 
kullanmak !sted!#!m!z de har!c! güç yuvasından yararlanab!l!r!z.

GND: Kartımızda – (eks!) hatlardır. Elektron!k devreler!n – (eks!) hattı, Ardu!-
no’dak! GND hatlarına ba#lanmaktadır.

Ser! Çıkı#(TX) ve Ser! G!r!#(RX): Ardu!no kartımızda ser! haberle"men!n yapıl-
dı#ını söylem!"t!k. E#er kartımızdan ver! gönderme !"lem! yapacaksak ser! çıkı" 
hattını, ver! alma !"lem! yapacaksak ser! g!r!" hattını kullanab!l!r!z.

Kartımızın genel yapısını ö#rend!#!m!ze göre, kartımızı kodlayab!lmem!z !ç!n 
gerekl! olan Ardu!no IDE’s!n!n kurulumunu gerçekle"t!rel!m.
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Arduıno IDE Kurulumu
Bu ba"lık altında Ardu!no IDE’s!n!n kurulumunu ö#renece#!z. Ardu!no IDE’s!n!n 
kurulumu oldukça bas!t ve ücrets!zd!r. B!zler kolay b!r "ek!lde kurulum yapab!l!r 
ve kodlarımızı yazab!l!r!z. Hayd! adım adım kurulumu gerçekle"t!rel!m.

1.  Adım
Ardu!no IDE’s!n!n kurulumu !ç!n Ardu!no’nun resm! web sayfasını açmamız ge-
rekl!d!r (ardu!no.cc). S!tem!z! açtıktan sonra SOFTWARE seçene#!ne tıklayalım.

2. Adım
SOFTWARE bölümüne tıkladıktan sonra b!zler! IDE sürümü ve kurulum dos-
yaları kar"ılıyor. $u anda b!z!m !nd!rd!#!m!z sürüm 2.0.2’d!r. Tab!! k! !lerleyen 
zamanda bu sürüm artab!l!r. S!zler de herhang! b!r sıkıntı ya"amadan yen! sü-
rümler üzer!nden de çalı"ab!l!rs!n!z. Sa# kısımda görüldü#ü üzere !nd!rme se-
çenekler! bulunmaktadır. B!zlere W!ndows, L!nux ve MAC !"let!m s!stemler! !ç!n 
!nd!rme seçenekler! sunuyor. Ben W!ndows b!lg!sayar kullandı#ım !ç!n W!ndows 
!ç!n kurulum yapaca#ım. S!zler farklı !"let!m s!stem! kullanıyorsanız, kend! !"le-
t!m s!stem!ne göre olanını seç!n ve !nd!r!n. 

E#er W!ndows b!lg!sayar üzer!nden kurulum yapacaksanız, s!yah kutucuk !çer!-
s!ne alınmı" seçene#! seç!n ve !nd!r!n.
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Arduıno ar ının odlanması
Buraya kadar olan yazılarımızda C++ yazılım d!l!n!, Ardu!no kartını ve Ardu!no 
IDE’s!n!n kullanımı hakkında b!lg! sah!b! olduk. Artık yapmamız gereken kartı-
mızı kodlamak. Kodlamalara ba"lamadan önce Ardu!no kartını kodlarken kul-
lanab!lece#!m!z en temel fonks!yonların kullanımı hakkında b!lg! sah!b! olalım.

in ode onksiyonu
Ardu!no kartımızda bulunan p!nler! g!r!" veya çıkı" olarak ayarlamak !ç!n b!zler 
pinMode fonks!yonundan yararlanırız. Akım !ht!yacı bulunan elemanlar çıkı" b!-
r!m! olarak, ver! okudu#umuz elemanlarsa g!r!" b!r!m! olarak tanımlanmaktadır. 
Buzzer, Motor, LED g!b! elemanlar çıkı" b!r!m!nde tanımlanırken, sensör ve bu-
ton g!b! elemanlar g!r!" b!r!m! olarak tanımlanmaktadır.

pinMode fonks!yonunu b!zler void setup( ) fonks!yonu !çer!s!nde kullanmalıyız. 
pinMode fonks!yonunu kullanırken 2 parametre tanımlamalıyız. %lk parametreye 
!"lem yapmak !sted!#!m!z p!n numarası ya da !sm!, mod kısmına !se INPUT veya 
OUTPUT yazılmalıdır. %k!nc! parametreye INPUT yazdı#ımızda, p!n kısmındak! 
de#er! g!r!" p!n! olarak ayarlarız. %k!nc! parametreye OUTPUT yazdı#ımız 
zaman, p!n kısmındak! de#er! çıkı" p!n! olarak ayarlarız. p!nMode fonks!yonu 
pinMode(pin_ismi,mod) olarak kullanılmalıdır.

$!md! !se fonks!yonu örnekler üzer!nden gösterel!m.

Örnek Kod

int ledPin=7;

int sensorPin=A2;

int butonPin=6;

void setup() {

  pinMode(ledPin,OUTPUT);

  pinMode(sensorPin,INPUT);

  pinMode(butonPin,OUTPUT);

}

Örne#! !nceled!#!m!zde !lk olarak p!nler!m!z! de#!"ken !çer!s!nde tanımladık. Bu 
örne#! gerçekle"t!r!rken aynı zamanda p!nler! tam sayı de#!"kenler! !çer!s!nde 
tanımlayab!lece#!m!z! de gözlemled!k. Örne#!m!zdek! ledPin ve butonPin de-
#!"kenler! d!j!tal p!nler!m!z! tutmaktadır. ledPin de#!"ken!ne LED ba#ladı#ımız 
!ç!n (tems!l! olarak) ve akım vermem!z gerekt!#!nden OUTPUT olarak ayarladık. 
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butonPin de#!"ken! !se daha farklı. Butona basılıp basılmadı#ını kontrol edeb!l-
mek !ç!n INPUT olarak ayarladık. Tab!! k! b!rde sensorPin de#!"ken!m!z var. Sen-
sörler!n heps!n! INPUT olarak ayarlarız. Çünkü sensörler üzer!nden ver! okuruz 
ve bu ver!ler! okuyab!lmek !ç!n sensör p!nler!n! INPUT olarak ayarlamamız gerek-
mekted!r. Örne#!n ya#mur sensörünü kullandı#ımızda INPUT olarak tanımlama 
yaparız. Böylel!kle, dı"arıda ya#murun ya#ıp ya#madı#ı, kart üzer!nden elde 
ett!#!m!z ver!lere göre anla"ılab!l!r.

delay onksiyonu
delay fonks!yonu, projeler!m!ze tepk!me süres! eklemem!ze olanak sa#lar. 
Fonks!yon 1 parametre alır ve m!l!san!ye c!ns!ndend!r. Kullanımı delay(milisa-
niye) "ekl!nde olmalıdır. delay(1000) "ekl!nde b!r fonks!yon tanımladı#ımızda 
Ardu!no kartımız 1 san!ye beklemekted!r.

digi al ri e onksiyonu
Bu fonks!yon !le b!rl!kte çıkı" olarak ayarlanan d!j!tal p!n! kontrol edeb!l!r!z. Bu 
fonks!yonu 2 temel özell!#! bulunmaktadır. Bunlar, çıkı" olarak ayarlanan p!ne 
+5V göndermek ve çıkı" olarak ayarlanan p!ne gönder!len voltajı kesmek. Fonk-
s!yonu kullanmak !sted!#!m!zde 2 farklı parametre tanımlamamız gerekmekte-
d!r. %lk parametre, çıkı" olarak tanımlanmı" p!n numarası ya da p!n!n atandı#ı 
de#!"ken !sm! olmalıdır. %k!nc! parametre, özel olarak bel!rlenm!" HIGH veya LOW 
komutlarıdır. HIGH komutu 5V geç!"!ne !z!n ver!rken, LOW komutu volt geç!"!ne 
!z!n vermemekted!r.

B!r LED’! dü"ünel!m. E#er LED’! yakmak !st!yorsak HIGH komutu vermel!, e#er 
söndürmek !st!yorsakta LOW komutu vermel!y!z. digitalWrite fonks!yonu, 
digitalWrite(pin_no,ozel_parametre) "ekl!nde kullanılmalıdır. Daha !y! 
anlayab!lmek amacıyla a"a#ıdak! örne#! !nceleyel!m. 

Örnek 1 (Göz Kırpma)

Bu örne#!m!zde göz kırpma örne#! gerçekle"t!rece#!z. Bunun !ç!n b!r adet LED 
d!yota, b!r adet Ardu!no kartına ve 2 adet erkek-d!"! jumper kablosuna !ht!ya-
cımız bulunmaktadır. Ba#lantımız !se oldukça bas!t. LED d!yotun 2 baca#ı bu-
lunmaktadır. Bu bacaklardan uzun olanı + hattıdır. Yan!, Ardu!no kartımızdak! 
d!j!tal p!nlerden b!r tanes!ne ba#lamamız gerekl! (Bu örne#!m!zde 6. d!j!tal p!n! 
kullanaca#ız). Kısa olan bacak !se -  hattıdır. Yan!, Ardu!no kartındak! GND hattı-
na ba#lanmalıdır.
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analog ri e onksiyonu
Ardu!no kartı !le b!rl!kte PWM !"lemler! yapılab!lmekted!r. Pek!, PWM ned!r? 
Türkçe anlamı, Darbe Gen!"l!#! Modülasyonudur.

Elektr!k s!nyaller! tarafından sa#lanan ortalama gücü, hızlı b!r "ek!lde parçalara 
bölerek azaltma !"lem!ne darbe gen!"l!#! modülasyonu d!yeb!l!r!z. B!l!nd!#! üze-
re Ardu!no UNO kartımızdak! gücümüz 5V de#er!nded!r. E#er 3.75V de#er!nde 
b!r güç elde etmek !st!yorsak, gönderd!#!m!z s!nyal! m!l!san!yeler e"l!#!nde açıp 
kapamamız gerek!r. Tab!! k! b!z bu !"lem! manuel b!r "ek!lde yapmıyoruz. Bunun 
!ç!n analogWrite fonks!yonundan yararlanırız. Bu fonks!yon, Ardu!no’dak! özel 
d!j!tal hatlar üzer!nden PWM !"lemler! yapmamıza olanak sa#lar.

Örne#!n; motor hızını ayarlamak !sted!#!m!zde veya LED’!m!z!n ı"ık "!ddet!n! 
ayarlamak !sted!#!m!zde darbe gen!"l!#! modülasyonundan yararlanab!l!r!z. 
Ardu!no UNO kartında PWM !"lemler! gerçekle"t!rmek !st!yorsak, d!j!tal 
p!nler!m!zden 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. p!nler!m!z! kullanmamız gerekl!d!r. D!#er 
p!nler!m!z PWM !"lemler! !ç!n uygun de#!ld!r. Tab!! k! kullanab!lmem!z !ç!n de 
analogWrite fonks!yonunu ö#renmel!y!z.

Kullanımı; analogWrite(pin_numarasi, deger) "ekl!nded!r. %k!nc! parametre 
görev döngüsünü tems!l eder. Bu parametreye [0,255] aralı#ında de#erler 
g!r!lmel!d!r. Kısaca, !k!nc! parametreye dü"ük de#er g!rd!#!m!zde aktarılan güç 
dü"ük olurken, yüksek de#er g!rd!#!m!zde aktarılan güç fazladır. 0 de#er!n! 
g!rd!#!m!zde 0V aktarılır. Yan!, herhang! b!r volt aktarılmaz. 255 de#er!nde !se 
5V ger!l!m sa#lanır. Tab!! k! buradak! örnekler! özell!kle verd!m. Do#ru orantı 
yapılarak !sten!len voltta ger!l!m sa#lanab!l!r(0-5V arası). Hayd! LED’!m!z!n ı"ık 
"!ddet!n! ayarlayan b!r örnek yapalım ve fonks!yon kullanımını da daha !y! b!r 
"ek!lde ö#renel!m.

Örnek 5 (LED I#ık $!ddet! Ayarlama)

Bu örne#!m!z !le b!rl!kte Ardu!no kartımızda PWM !"lem!nden yararlanarak led!-
m!z!n ı"ık "!ddet!n! ayarlayaca#ız. Bunun !ç!n analogWrite fonks!yonundan ve 
özel d!j!tal hatlarımızdan yararlanaca#ız.

Kullanaca#ımız malzemeler 1 adet Ardu!no UNO, 1 adet breadboard tahtası, 
1 adet 220 ohm d!renç, 1 adet LED d!yot ve 2 adet erkek-erkek jumper kab-
lo. LED’!m!z!n uzun baca#ını özel d!j!tal hatlarımızdan olan 3. p!ne ba#layalım. 
Böylel!kle !sted!#!m!z g!b! ı"ık "!ddet!n! ayarlayab!l!r!z. Öncek! örnekler!m!zden 
b!ld!#!n!z g!b! d!renç ba#lantısını ve kısa baca#ın nereye ba#lanması gerekt!-
#!nden bahsetmeyece#!m :). Çoktan ö#rend!n!z.
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A"a#ıdak! görsel!m!zden de ba#lantı "emamızı !nceleyeb!l!rs!n!z.

Hayd! "!md! projem!z!n kodlarını !nceleyel!m.

Örnek Kod

int ledPin=3; // Led Pini

void setup() {

  pinMode(led in,OUT UT); //  Led pinini çıkış olarak ayarladık.

}

void loop(){

analogWrite(led in,0); // Ledimize giden gerilim yok.

delay(500);

analogWrite(ledPin,127); // Ledimize giden gerilim %50

delay(500);

analogWrite(led in,255); // Ledimize giden gerilim %100 (Maksimum ışık)

delay(500);

}

Kodlarımızı !nceled!#!m!zde, olu"turdu#umuz örnekte 3 adet analogWrite 
fonks!yonunu kullandık. %lk fonks!yonumuzda LED’!m!ze gönderd!#!m!z ger!l!m 
0’dır. Bu sebeple, led!m!zde herhang! b!r ı"ık yanmayacak. %k!nc! fonks!yonu-
muzda !se LED’!m!ze g!den ger!l!m! %50 olarak ayarladık. Böylel!kle ı"ık "!dde-
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t!m!z, maks!mum ger!l!mdek! ı"ık "!ddet!n!n yarısı kadar olacak. Üçüncü ve so-
nuncu fonks!yonumuzda hattımıza g!den ger!l!m! 255 olarak ayarladık k!, bu da 
LED’!m!ze g!den ger!l!m!n maks!mum de#er!d!r. Böylel!kle, LED’!m!z maks!mum 
ı"ık "!ddet!yle yanacaktır. Örne#!m!z! yorumlamak !stersek, yarım san!ye led!m!z 
sönük, yarım san!ye LED’!m!z yarı ı"ıkta ve yarım san!ye LED’!m!z maks!mum 
ı"ıkta yanmaktadır.

Po ansiyome re
Özell!kle PWM ve analog okuma !"lemler!n! ö#rend!#!m!ze göre potans!yometre 
kullanımı da ö#renmem!z faydamıza olacaktır. Potans!yometreye kısaca 
ayarlanab!l!r d!renç denmekted!r. Farklı b!r açıklamayla, ger!l!m! bölmem!ze 
olanak sa#larlar. Kullanımı !se oldukça bas!tt!r. Potans!yometrem!z!n üzer!nde 
3 farklı bacak bulunmaktadır. Sol ve sa#dak! bacaklara Ardu!no kartında 5V ve 
GND hatları ba#lanır.

Yan!, soldak! baca#a GND ba#lıyorsak, sa#dak! baca#a 5V hattını ba#lamamız 
gerek!r. Ortadak! baca#a !se analog hatlarımızdan b!r tanes! ba#lanır. Böylel!kle 
potans!yometrem!z! döndürdü#ümüzde ger!l!m! ayarlayab!l!r ve buna ba#lı 
olarak s!nyaller! ölçeb!l!r!z. Tab!! k! "u konuda da b!lg! sah!b! olmamızda fayda 
var. Sol ve sa# bacaklara ters ba#lantı da gerçekle"t!r!leb!l!r. Yan!, soldak!ne 
5V ve sa#dak!ne GND ba#lanab!l!r. Hayd! "!md! örne#!m!ze geçel!m ve 
potans!yometre kullanımını daha !y! b!r "ek!lde ö#renel!m.

Örnek 6 (Potans!yometreden Ver! Okuma)

Bu örne#!m!zle b!rl!kte Ardu!no kartını kullanarak potans!yometre kullanımı 
hakkında b!lg! sah!b! olaca#ız. Kullanaca#ımız malzemeler 1 adet Ardu!no UNO, 
1 adet potans!yometre, 1 adet breadboard tahtası ve 3 adet erkek-erkek jumper 
kablo. Hayd! ba#lantı "emamızı !nceleyel!m.
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mızı bel!rtt!k. DC motorumuzun hızını ayarlamak ve yönünü ayarlamak !ç!n, se-
tup fonks!yonumuzda de#!"kenler!m!z! çıkı" olarak ayarladık ve motorumuzun 
ne yönde dönece#!n! bel!rled!k. Örne#!m!zde in1 hattımız motorumuzu sa#a, 
in2 hattımız !se motorumuzu sola döndürmekted!r.

Burada k! sa#a ve sola dönme yönler!n! önceden test ett!#!m !ç!n b!l!yorum. 
S!z de kodlarınızı olu"turduktan sonra ba#lantınıza göre sa# ve sol yönler!n!z! 
ö#reneb!l!rs!n!z. B!z de motorumuzun sa#a dönmes!n! !sted!#!m!z !ç!n !n1 
hattına HIGH, !n2 hattına LOW komutunu verd!k. Daha sonra hızı ayarlamak 
!ç!n hizdegeri !sm!nde b!r fonks!yon olu"turduk. Hız ayarlarken 0 de#er! 
motorumuzu döndürmüyorken, 255 de#er! maks!mum hızda döndürmem!z! 
sa#lamaktadır. B!z !se örne#!m!zde hızımızı 100 olarak ayarladık.

Ayrıca, sayaçlı b!r döngü olu"turarak 0’dan 100’e kadar hızlanırken, 100’den 
sonra aynı hızla sab!t çalı"masını sa#ladık. Burada 100 de#er!ne takılmayalım. 
Bu örne#!m!zde fonks!yona atadı#ımız de#er 100 oldu#u !ç!n 0’dan 100’e 
hızlanacaktır. E#er s!z farklı b!r de#er tanımlarsanız, o de#ere göre 0’dan ba"lar 
ve tanımladı#ınız de#ere kadar hızlanır. Ek olarak hız artarken tepk!me süres!n! 
de 20 m!l!san!ye olarak ayarladık. Bunun sebeb!, normal arabalarda da b!r anda 
hızlanma gerçekle"mez. Yava" yava" hızlanırlar. B!z de bu tepk!me süres!yle bu 
!zlen!m! verd!k.

Buzzer
Bu ba"lı#ımızda buzzer hakkında b!lg! sah!b! olaca#ız. Buzzer, genel olarak sesl! 
uyarı vermek amacıyla kullanılan m!n! hoparlör çe"!d!d!r. Kullanım alanı !se ol-
dukça yaygın. Örne#!n alarm s!stemler!nde, b!lg!sayar anakartlarında ve mak!-
nelerde sesl! uyarı vermek amacıyla kullanılab!lmekted!r. B!zler de Ardu!no !le 
b!rl!kte kullanırken uyarı vermek amacıyla ya da "arkı notalarını çalmak amacıyla 
kullanmaktayız. Kullandı#ımız buzzerların 2 baca#ı bulunmaktadır. Bu bacaklar 
gözle ayırt ed!leb!lmekle b!rl!kte, b!r! kısa d!#er! uzundur. Uzun olan baca#ımız 
s!nyal p!n!m!z !ken kısa olanı GND hattımızdır. S!nyal p!n!n! Ardu!no’dak! PWM 
hatlarından yararlanarak kullanab!l!r ve !sted!#!m!z t!zl!kte sesle çıkartab!l!r!z. 
Hayd! "!md! örne#!m!ze geçel!m ve !y! b!r "ek!lde buzzer kullanımını ö#renel!m.

Örnek 16 (Ardu!no !le Buzzer Kullanımı)

Bu örne#!m!zle b!rl!kte Ardu!no kartlarımızda buzzer kullanımı hakkında !y!ce 
b!lg! sah!b! olaca#ız. Buzzer hakkında b!lg! sah!b! olurken 2 baca#ımız oldu#u-
nu bel!rtm!"t!k. Bu bacaklardan uzun olanını Ardu!no kartlarımızda k! PWM hat-
larından b!r!ne, kısa olanını !se Ardu!no kartımızdak! GND hattına ba#lamamız 
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gerekl!d!r. Kullanaca#ımız malzemeler 1 adet Ardu!no UNO, 1 adet buzzer ve 2 
adet erkek-d!"! jumper kablo. Yapaca#ımız örnekte buzzer kullanarak 3 farklı t!z 
ses! yarım san!ye arayla çaldıraca#ız. Ba#lantı "emamızı görüntümüz üzer!nden 
!nceleyeb!l!rs!n!z. Gayet kullanımı bas!t oldu#u !ç!n "emamızı yorumlamamıza 
gerek yoktur. Yapılması gereken, uzun baca#ımızı PWM hatlarından b!r!ne(b!z 
3 numaralı PWM hattını kullanaca#ız), kısa baca#ımızı !se GND hattımıza ba#-
layaca#ız.
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b!lg! verece#!z. Bu projem!z! ev ko"ullarında yaptı#ımız !ç!n ve ölçülen mesafe-
ler kısa oldu#u !ç!n, kontroller!m!z! kısa mesafeye göre ayarlayaca#ız. Örne#!n, 
ölçülen mesafe 20 cm ve 15 cm aralı#ındaysa 1 adet LED’! yakaca#ız. 15 cm ve 
7 cm aralı#ındaysa 2 adet LED’! ve 7 cm ve a"a#ısındaysa da 3 adet LED’!m!z! 
yakaca#ız. Böylel!kle, sürücü ger! ger! g!derken artık durması gerekt!#!n! yaktı-
#ımız ı"ıklara göre anlayacak. Projem!z malzemeler! ve mantı#ı hakkında b!lg! 
sah!b! oldu#umuza göre hayd! ba#lantı "emamızı !nceleyel!m ve yorumlayalım.

Ba#lantı "emamızı !nceled!#!m!zde LED d!yotlarımızın GND hatlarını ve mesafe 
sensörümüzün GND hattını ortak ba#ladık. Bu b!ze herhang! b!r sıkıntı ya"at-
maz. Park sensörümüzde uyarı ver!rken sırasıyla soldan sa#a do#ru LED’ler!m! 
yakaca#ız. Bu sebeple b!z de projem!zde bu LED’ler!n d!j!tal ba#lantısını sırasıy-
la 2, 3 ve 4 numaralı d!j!tal p!n hatlarına yaptık.

Mesafe sensörümüz 5V ger!l!me !ht!yaç duydu#u !ç!n vcc hattını 5 hattın ba#la-
dık. Tr!g ve Echo p!nler!nden de d!j!tal s!nyal gönder!p, alaca#ımız !ç!n d!j!tal p!n 
hatlarımızdan olan 7 numaralı p!n! Echo p!n!ne, 6 numaralı p!n! !se Tr!g p!n!ne 
ba#ladık. Tab!! k! bu hatlar b!ld!#!n!z g!b! zorunlu de#!l. Sadece bu projede bu 
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Yan! b!zler 16x2 LCD ekranımızla toplamda 32 farklı karakter görüntüleyeb!l!r!z. 
E#er kaydırma !"lem! yaparsak 32’den fazla karakter de görüntüleme 
yapab!lmektey!z. 16x2 LCD ekranımızın üzer!nde 16 adet p!n bulunmaktadır. 
Bu p!nler sayes!nde Ardu!no kartımız !le LCD ekranımız arasındak! ba#lantıyı 
sa#larız. Fakat I2C protokolünü kullanırsak 16 p!n yer!ne yalnızca 4 p!n hattını 
kullanırız. 

$!md! b!rl!kte 16 tane p!n hatlarının Ardu!no üzer!ndek! hang! p!nlere 
ba#lanaca#ını ö#renel!m. LCD ekranımızın üzer!nden soldan sa#a do#ru 
sırasıyla, en soldak! hattımız VSS (GND) yan! toprak hattıdır. VSS hattını Ardu!no 
kartımızdak! GND hattına ba#larız. %k!nc! sıradak! hattımız !se VDD, yan! 
besleme ger!l!m! hattıdır. 5V !le çalı"tı#ından kartımızdak! 5V hattına ba#larız. 
Üçüncü sıradak! hattımız V0 (Vee) hattıdır. %çer!s!nde potans!yometre bulunur 
ve kontrast ayarı yapmamızı sa#lar. Ardu!no kartımızdak! GND hattına ba#lanır. 
Dördüncü sıradak! hattımız RS hattıdır. RS hattı Komut Reg!ster’! !le Ver! Reg!ster’! 
arasında geç!" yapmamızı sa#lar. Be"!nc! hattımız RW hattıdır. RW hattımız LCD 
ekranımızda okuma ve yazma !"lemler!n! gerçekle"t!rmek !ç!n kullanılmaktadır.

RW hattını, Ardu!no kartımızdak! GND hattına ba#larız. Altıncı sıradak! 
hattımız !se EN hattıdır. Ekrana yazı yazılmasını akt!&e"t!ren p!n hattıdır. E#er 
bu p!n kullanılmazsa ekrana da yazı yazdırılamaz. EN p!n hattından sonra LCD 
ekranımızda sırasıyla D0’dan D7’ye kadar 8 tane Data p!nler!m!z bulunmaktadır. 
Bu p!nler 8 b!tl!k p!nlerd!r. E#er 8 b!tl!k yazı yazmak !stersek buradak! tüm hatları 
kullanmamız gerek!r.

Son olarak LCD ekranımızda, soldan sa#a do#ru sıralandı#ında 15. ve 16. 
P!nler!m!z, yan! A ve K p!nler!m!z bulunmaktadır. A p!n hattı (led+) LCD’n!n 
arka plan aydınlatmasının açılmasını sa#lar. K p!n hattı (led-) LCD’n!n arka plan 
aydınlatmasının kapanmasını sa#lar. E#er A hattını HIGH olarak ayarlarsak, 
aydınlatma yanar. E#er K hattını HIGH olarak ayarlarsak, aydınlatma söner.

I2C Nedir
Yukarıda bahsett!#!m!z I2C modülünü tanıyalım ve LCD !le kullanımını ö#re-
nel!m. I2C, !k! tell! b!r ser! haberle"me protokolüdür. Ver! !ç!n SDA tel! ve saat 
!ç!n SCL tel! kullanılmaktadır. I2C, hat sayısı fazla olan s!stemlere ba#lanarak 
bu hat sayılarını 4’e kadar dü"ürmekted!r. Böylece kısa mesafel! ver! aktarımını 
sa#lamamıza yardımcı olmaktadır. I2C protokolü üzer!nde bulunan 4 hattımız 
yukarıdan a"a#ıya do#ru; GND, VCC, SDA ve SCL "ekl!nded!r. B!zler bu hatları 
Ardu!no kartımıza ba#ladı#ımızda, LCD ekranımızla Ardu!no kartımız arasında 
da ba#lantı sa#lamı" oluruz. Her c!hazın önceden bel!rlenm!" b!r c!haz adres! 
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Tablomuzuda !nceled!#!m!ze göre "!md! örnekler!m!ze geçel!m ve Ardu!no !le 
LCD ekran kontrolü nasıl yapılır bunu ö#renel!m.

Örnek 20 (LCD Ekranda Çıktı Almak)

Bu örne#!m!zde I2C destekl! LCD ekranı kullanarak, lcd ekranda nasıl çıktı alab!-
lece#!m!z! ö#renece#!z. Örne#!n gelel!m ve merhaba yazısını LCD ekranda çıktı 
alalım. Bunun !ç!n kullanaca#ımız malzemeler 1 adet I2C destekl! LCD ekran, 1 
adet Ardu!no UNO kartı, 1 adet breadboard tahtası ve 4 adet erkek-erkek jum-
per kablo.

I2C destekl! LCD ekranda çıktı almak !st!yorsak, yen! b!r kütüphaneden yarar-
lanmalıyız. Kütüphanem!z!n !sm!, L!qu!dCrystal_I2C.h kütüphanes!d!r. Tab!! k! 
lcd ekran üzer!nden !"lemler yapmak !ç!n, öncel!kle özel bel!rlenm!" sınıfımızı 
ça#ırıp daha sonra !se nesnem!z! tanımlamalıyız. Sınıfımızın !sm! L!qu!dCrystal 
sınıfıdır. Bu sını&a b!rl!kte LCD ekranda karakter kontrolü, konumu, çıktıları ve 
özel karakter olu"turma g!b! !"lemler kolaylıkla yapılab!lmekted!r. Sınıfımız nes-
nes! örne#!n ekran!m olsun. ekranim nesnes!ne 3 farklı parametre tanımlama-
mız gerekl!d!r. %lk! LCD ekranımızın adres b!lg!s!. Genel olarak bu de#er 0x27 ya 
da 0x3F adres!yle tanımlanmaktadır. S!z!n de LCD ekranınızın adres! bu !k! de-
#erden b!r!d!r. %k!nc! parametre LCD ekranınızın sütun sayısı. Aslında buna yan 
yana bulunab!lecek karakter sayısıda d!yeb!l!r!z. Ben!m kullandı#ım LCD ekran 
16 sütundan olu"maktadır. Son g!rece#!m!z parametre !se satır sayısıdır. Ekra-
nınıza al alta yazdı#ınız her b!r bölme satırı !fade etmekted!r. Ben!m ekranımın 
satır sayısı da 2’d!r. Hayd! "!md! ba#lantı "emamıza geçel!m ve Ardu!no !le LCD 
ekranın(!2c destekl!) ba#lantısını gerçekle"t!rel!m.

bulunmaktadır. I2C !le haberle"me sa#lanırken, d!z!lerdek! adresler sırasıyla ver! 
aktarır. $!md! I2C modülünü, Ardu!no kartımızdak! hang! p!nlere ba#lamamız 
gerekt!#!n! tablo üzer!nden !nceleyel!m. Tablomuzda Ardu!no türler!ne göre, 
I2C hatlarını hang! p!nlere ba#lamamız gerekt!#! göster!lm!"t!r.
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Ba#lantımızı !nceled!#!m!zde aslında OLED ekranımızın ba#lantısıyla tıpatıp aynı. 
Burada sadece breadboard tahtasından da yararlandık. LCD ekranımızın ger!l!m! 5V 
!le sa#lanmaktadır. Bu sebeple, VCC hattını Ardu!no’dak! 5V hattına ba#lamalıyız. 
GND hattını Ardu!no’dak! GND’ye, SDA hattını Ardu!no’dak! A4 hattına ve SCL hat-
tını !se A5 hattına ba#lamamız gerekl!d!r. Böylel!kle Ardu!no !le LCD ekran kontrolü 
sa#layab!l!r!z. Hayd! "!md! kodlarımızı !nceleyel!m ve yorumlayalım.

Örnek Kod

// Kütüphanemizi dahil ettik

#include <Li uidCrystal_I2C.h>

// LCD ekranımızı tanımladık

Li uidCrystal_I2C ekranim(0x27,16,2);

void setup() {

// Ekranımızı başlattık

  ekranim.begin(); 

// Ekranımızda çıktı aldık

  ekranim.print("MERHABA");

  delay(2000);

// Ekranımızı temizledik

  ekranim.clear();

}

void loop() {}
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Bu kadar yazılı açıklamadan sonra artık devre "emanızı olu"turmanız ve 
ekranınız !ç!n gerekl! kodları yazmanız hakkınızdır. Hayd! "!md! ekranımızın 
ba#lantı "eması hakkında b!lg! sah!b! olalım ve yorumlayalım.
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Ba#lantı "emamız gördü#ünüz g!b! oldukça bas!t. OLED ekranımıza güç gele-
b!lmes! !ç!n, ekrandak! VCC hattını 5V hattına, GND hattını !se GND hattına ba#-
lamamız gerekl!d!r. Ekranımız üzer!nden !"lemler yapab!lmek !ç!n SCL hattını A5 
hattına ve SDA hattını !se A4 hattına ba#lamamız gerekl!d!r. Ba#lantı "emamızı 
!nceled!#!m!ze göre kodlarımızı olu"turalım ve yorumlayalım.

Örnek Kod

// Kütüphanemizi tanıttık

#include <OLED_I2C.h>

// Arduino Uno

// ----------------------

// SDA pin   -> A4

// SCL pin   -> A5

// Ekranımızı tanıttık

OLED ekranim(A4,A5);

// ontumuzu tanıttık

extern uint8_t Small ont[];

void setup()

{

// Ekranımızın sürücüsünü girerek başlattık

ekranim.begin(SSD1306_128 64);

// Ekranımızı temizledik

ekranim.clrScr(); 

// ontumuzu ekrana tanıttık

ekranim.set ont(Small ont);

// x-> 10 y->20 MERHABA çıktısı aldık

ekranim.print("MERHABA",10,20);

// Ekranımızı güncelledik

ekranim.update();

// 4 saniye MERHABA yazılı kalır

delay(4000);

// Ekranımızı tekrar temizledik

ekranim.clrScr();

// Yazımız silindi

ekranim.update();

delay(500);

}

void loop()

{

}
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Kodlarımızı !nceled!#!m!zde !lk olarak kütüphanem!z! tanımladık ve nesnem!z! 
olu"turup, SDA ve SCL hatlarımızı tanımladık. Tekrardan uyaralım. Her 
Ardu!no’nun kend!ne a!t I2C hatları bulunmaktadır. Bu sebeple buna d!kkat 
etmel!s!n!z.

Ekranımızı tanımladıktan sonra ekranımızda yazı yazdıraca#ımız !ç!n font de-
#!"ken!m!z! tanımladık. B!l!nmel!d!r k! bu font de#!"ken !sm! Default onts.c 
dosyasında bulunmaktadır ve ayarlanmı"tır. Bu sebeple font !sm! özel b!r de-
#!"kend!r. setup fonks!yonumuzu !nceled!#!m!zde !lk olarak ekranımızı ba"latıp, 
kullandı#ımız ekranın sürücüsünü begin fonks!yonumuz !çer!s!nde parametre 
olarak tanımladık. Ekranımızda öncek! !"lemlerden herhang! b!r çıktı vb. !"lem-
ler yapıldıysa, bunu tem!zlemek amacıyla ekranımızı tem!zled!k. Daha sonra 
!se ekranımızda kullanaca#ımız fontu, ekranımıza tanımladık. Font tanımlama 
!"lem!nden sonra yazdırmak !sted!#!m!z yazılar !ç!n print fonks!yonumuzu ça-
#ırdık ve ba"langıç konumunu (10,20) olarak ayarladık. Böylel!kle “MERHABA” 
çıktısı soldan sa#a do#ru 10 p!ksel öteden ve yukarıdan a"a#ıya do#ru 20 p!ksel 
öteden b!zlere görüntülenecekt!r. Tab!! k! çıktı !"lem!nden hemen sonra da ek-
ranımızı güncellemem!z gerekmekted!r. “MERHABA” çıktısı 4 san!ye ekranda ka-
lacak ve sonra ekranımızı tem!zle komutu verd!#!m!z !ç!n s!l!necekt!r. Yaptı#ımız 
örne#!m!z!n görüntüsünü görsel üzer!nden !nceleyeb!l!rs!n!z. 2 farklı konum 
ayarlanmı"tır. (10,10) ve (10,20) "ekl!nde.
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Örnek 18 (OLED Ekranda $ek!l Ç!zd!rmek)

Bu ba"lı#ımız altında hazır fonks!yonlarımızdan yararlanarak OLED ekranımızda 
"ek!l ç!zd!rmey! ö#renece#!z. Örne#!m!zle b!rl!kte OLED ekranımızda ç!zg! ve 
d!kdörtgen ç!zd!reb!lmey! ö#renece#!z.

B!ld!#!n!z g!b! öncek! örne#!m!zde oled ekranımızın ardu!no !le ba#lantısını ger-
çekle"t!rd!k. Bu örne#!m!zde de aynı devre "emasından yararlanaca#ımız !ç!n 
tekrardan "ema !ncelemem!ze gerek yoktur. OLED ekran kütüphanem!z olan 
OLED_I2C.h kütüphanes!n! kullanarak kolaylık ç!zg! ve d!kdörtgen ç!zd!reb!l!r!z. 

E#er d!kdörtgen ç!zd!rmek !st!yorsak, drawRect() metotundan yararlanmamız 
gerekl!. Metotumuz 4 farklı parametre almaktadır. Bunlar sırasıyla ba"langıç 
x, ba"langıç y, b!t!" x ve b!t!" y parametreler!d!r. Bu parametreler, tam sayı 
c!ns!ndend!r. B!l!nd!#! g!b! ekranımızda p!ksellerden olu"tu#u !ç!n yarım p!ksel 
kavramı bulunmamaktadır. drawLine() metotu !se ç!zg! ç!zd!rmem!ze olanak 
sa#layan fonks!yonumuzdur.

Aynı "ek!lde drawLine metotumuzda 4 farklı parametreye !ht!yaç duymaktadır. 
Parametreler!m!z sırasıyla ba"langıç x, ba"langıç y, b!t!" x ve b!t!" y parametrele-
r!d!r. Aynı "ek!lde bu fonks!yonumuzun parametreler! de tam sayı c!ns!ndend!r. 
Hayd! "!md! kodlarımızı olu"turalım ve yorumlayalım.

Örnek Kod

// Oled ekran kütüphanemizi tanımladık

#include <OLED_I2C.h>

// Arduino Uno

// ----------------------

// SDA pin   -> A4

// SCL pin   -> A5

// Ekranımızı tanıttık

OLED ekranim(A4,A5);

void setup() {

// Ekranımızı başlattık

ekranim.begin(SSD1306_128 64);

// Ekranımızı temizledik

ekranim.clrScr();

//Ekranımızı güncelledik

ekranim.update();

}

void loop() {
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// Çizgi ve dikdörtgen karışmaması için temizledik

ekranim.clrScr();

//Dikdörtgen çizdirdik

ekranim.drawRect(0,0,127,63);

ekranim.update();

delay(2000);

//2 saniye sonra ekranımızı temizledik

ekranim.clrScr();

// Çizgi çizdirdik

ekranim.drawLine(0,0,127,63);

ekranim.update();

delay(2000);

}

Kodlarımızı !nceled!#!m!zde öncel!kle kütüphanem!z! dah!l ett!k ve ekranımızı 
tanımladık. Daha sonra !se ekranımızı  ba"latarak, ekran model!m!z! bel!rtt!k. 
Tab!! k! öncek! !"lemler! görüntülememek !ç!n de ekranımızı tem!zley!p, gün-
celled!k. Döngü fonks!yonumuz !çer!s!ne g!rd!#!m!zde, öncel!kle ekranımızı te-
m!zled!k. Bunun sebeb! a"a#ıda ç!zg! ç!zd!rd!#!m!z !ç!n, ç!zg! ve d!kdörtgen!n 
b!rb!r!yle karı"masını !stememem!zdend!r.

Görüldü#ü g!b! drawRect fonks!yonumuzu ça#ırdık ve konumunu 0, 0, 127 ve 
63 olarak bel!rtt!k. Bu "ek!lde b!r !"lem yaptı#ımızda ekranımızın kö"eler!nde b!r 
d!kdörtgen ç!zd!rm!" olaca#ız ve bu d!kdörtgen 2 san!ye ekranda göster!lecek. 
2 san!ye göster!ld!kten sonra ekranımızı tekrardan tem!zl!yoruz. Bunun sebeb! 
!se d!kdörtgen yer!n artık ç!zg!m!z! gösterece#!z. Görüldü#ü g!b! drawL!ne 
fonks!yonunda bel!rtt!#!m!z parametreler sırasıyla 0, 0, 127 ve 63’tür. Bu "ek!lde 
tanımlama yaptı#ımızda sol üst kö"eden sa# alt kö"eye b!r kö"egen ç!zd!rm!" 
oluruz. Örne#!m!z!n çıktılarını görsel!m!zden !nceleyeb!l!r!z.
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