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NEDEN GEL İŞTİRME KARTLARI 
KULLANMALIYIZ

• Açık kaynak kodlu bir mikrodenetleyici kartıdır. Ana MCU Atmel tabanlıdır. Kart ile robotik ve elektronik uygulamalarınızı 
kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

• Açık kaynaklı bir geliştirme platformudur.

• Program geliştirmek basittir. Aynı kart üzerinden hem programlanır hem test edilebilir.

• Arduino Programlama dili de basittir. Bolca örneği mevcuttur.

• Yapmak istediğiniz projeleri benzerleri de önceden yapılmıştır. Diğer proje yapımcılarıyla daha kolay bilgi alışverişinde 
bulunabilirsiniz.

• Çevresiyle çok kolay bir şekilde etkileşime girebilen sistemler  tasarlayabilirsiniz.

• Kütüphaneleri ile  kolayca mikrodenetleyicileri programlayabilirsiniz.

• Girişleri sayesinde analog ve dijital verileri işleyebilirsiniz.

• Sensörlerden gelen verileri kolayca kullanabilirsiniz.

• Bu kartlar sayesinde dış dünyaya çıktılar (ses, ışık vb…)üretebilirsiniz.



ARDUINO NED İR ?

• Arduino, mikro kontrol kartları ve 
yazılım paketinden oluşan bir 
programlama platformudur. 
Öğrencilerden mühendislere, her 
alandan insana hitap edebilmesi için, 
kolaylık ve anlaşılabilirliği ön planda 
tutularak tasarlanmıştır. Kart üzerindeki 
mikro denetleyici entegre, yazacağınız 
programa göre giriş ve çıkış 
bağlantılarını kontrol etmektedir.

.



ARDUINO DONANIMI

Arduino kartları bir Atmel AVR Mikrodenetleyici ve programlama ve diğer 

devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlardan oluşur. Her kartta en azından bir 

5 voltluk regüle entegresi ve bir 16 MHz kristal osilator (bazılarında seramik 

rezonatör) bulunur. Mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader programı yazılı 

olduğundan programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz.



ARDUINO ÇEŞ İTLERİ

• Başlangıç Seviyesi

• Gelişmiş Özellikler

• Nesnelerin İnterneti

• Eğitim

• Giyilebilir



ARDUINO İLE NELER YAPAB İLİRİM?

Arduino; robot ve drone yapımı, akıllı ev sistemleri ve daha bir çok 
alanda sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra Arduino ile 
yapabileceğiniz projelerin tek sınırı, sizin hayal gücünüzdür. Aklınıza 
gelen hemen her çeşit projeyi, Arduino kullanarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Arduino genel olarak Low-Powered uygulamalar 
için uygun bir karttır. Yüksek güç tüketimi olan yerlerde farklı 
komponentler kullanarak projeler yapabilmektesiniz. 

Örnek olarak yüksek güç tüketen araba veya drone yapımı 
düşünülebilir.



ARDUINO MODELLERI



ARDUINO NANO

• Arduino Nano kartı, Uno kartı ile aynı 

özelliklere ve aynı yapıya sahip olup 

Uno’dan çok daha küçüktür. Bu sayede daha 

küçük tasarımlı projelerde Uno yerine 

tercih edilirler. Arduino Uno’dan sonra en 

ünlü kartlardan biridir.



ARDUINO 
MEGA

• Arduino Mega, çalışma 
prensibi olarak Arduino Uno’ya 
benzeyen ve ondan sonra en 
ünlü olan bir diğer karttır. 
Arduino Mega, Nano’nun tersine 
Uno’dan çok daha büyük bir 
yapıya sahiptir. Bununla birlikte 
çok daha fazla giriş/çıkış pini 
vardır. Arduino Mega daha büyük 
tasarımlı ve daha çok elektronik 
komponentin bulunduğu, daha 
fazla pine ihtiyaç duyulan 
projeler için kullanılmaktadır.



ARDUINO MINI

• Arduino Mini kartı , Pro Mini ile neredeyse 

aynı olup sadece Breadboard üzerinde 

kablolama imkanı sunmaktadır.



ARDUINO YUN

• Arduino YUN, üzerinde 
dahili olarak hem ethernet
hem de WiFi modülü 
içermektedir. Kartın 
üzerinde hem bir Atmega
mikroişlemci hem de Linux 
mikroişlemci bulunmaktadır. 
Host özellikli, Linux 
işlemciye bağlı ikinci bir USB 
portu bulunmaktadır. Kartın 
hafızası harici bellek ile 
artırılabilmektedir.





DENEYAP KART



DENEYAP KART

• Ülkemizin mühendislik kaynakları

kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart; güçlü

işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü

giriş/çıkış pinleri ile Elektronik Programlama, 

Nesnelerin İnterneti (IoT) veYapay Zeka

alanlarında başlangıç seviyesinden

endüstriyel seviyeye kadar kullanılmaktadır.



DENEYAP KART NED İR?

• Deneyap ailesinin çok yönlü ve güçlü elektronik geliştirme kartı, orjinal ESP32-
WROVER-E modülü kullanılarak geliştirilmiştir.

• Güçlü çift çekirdek Tensilica Xtensa LX6 mikroişlemcisi ile makine öğrenmesi ve
yapay zeka tabanlı projelere Tensorflow Lite ile başlayabilirsiniz.

• Dahili Wi-Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin interneti ve
bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkan sağlayacaktır.

• Wi-Fi haberleşme özelliğini kullanarak sisteminiz ile bulut tabanlı uygulamanız
arasında veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Deneyap Kart’ı sunucu olarak
kullanarak kapalı çevrim bir kablosuz haberleşme ağı kurabilirsiniz.



DENEYAP KART NED İR?

• Çift mod (Dual) Bluetooth özelliği ile hem BLE hem de Bluetooth EDR 
altyapısına sahip cihazlarla veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Deneyap Kart; 
akıllı ev, akıllı tarım, akıllı taşıtlar, mobil sağlık vb. alanlarda uygulamalar
gerçekleştirebileceğiniz nesnelerin interneti projelerinde size büyük kolaylık
sunmaktadır.

• Deneyap Kart’ta dahili olarak yüksek hassasiyetli LSM6DSM algılayıcısı vardır. 
Bu algılayıcı ile 3-eksen ivme ve 3-eksen dönü ölçümü yapabilir ve
sisteminizin sıcaklığını takip edebilirsiniz.

• Deneyap Kart, MEMS teknolojisine sahip dahili MP34DT05 mikrofonu ile
sadece çevredeki seslerin şiddetini algılamayla kalmaz; konuşma ve ses
tanımlama uygulamaları yapmanıza imkan tanır..



DENEYAP KART NED İR?

• UART, I2C, SPI, I2S, Ethernet, SDIO, Kapasitif Algılayıcı gibi zengin 
bir bağlantı arayüzüne sahiptir. Ayrıca size esneklik sağlamak 
amacıyla, bu bağlantı arayüzlerinden bir kısmı ihtiyacınıza göre 
istediğiniz herhangi bir pinden kullanılabilmektedir.

• Genel amaçlı olarak kullanılabilen 24 adet pine sahiptir. Bu 
pinlerden dijital giriş/çıkış olarak kullanılanlar aşırı akıma karşı PTC 
sigorta ile koruma altına alınmıştır.

• Sisteminize güvenilir bir şekilde güç vermenize yardımcı olmak için 
özel bir Li-Po bağlantı konnektörü bulunmaktadır. Dahası bu 
bağlantı konnektörünü kullanarak Li-Po bataryanızı şarj 
edebilirsiniz.

• Deneyap Kamera’yı doğrudan Deneyap Kart üzerindeki (FPC) 
konnektörüne bağlayabilirsiniz.



DENEYAP KART NED İR?

• Ayrıca 2 adet buton ve 1 adet RGB LED dahili 
olarak bulunmaktadır.

• I2C haberleşme konnektörünü kullanarak kablo 
bağlantısı ve lehimleme yapmadan algılayıcı ve 
eyleyici birimlerden oluşan sisteminizi hızlı bir 
şekilde hayata geçirebilirsiniz.

• Deneyap Kart’tan kesintisiz olarak harici bağlantı 
sağlayacağınız çevre birimlerde kullanmak için 
3.3V ve 5V gerilime sahip çıkış alabilirsiniz. 
Sisteminizi Li-Po batarya ile beslerken dahi 5V 
gerilime sahip güç çıkışı her zaman sizinle 
olacaktır.

• Deneyap Kart, devre tahtası (breadboard) ile 
uyumlu bir tasarıma sahiptir. Hemen geliştirmeye 
başlamanız için pinleri sizin için lehimlendi.

• Deneyap Kart, Arduino IDE ile uyumludur. 
Yönergeleri kullanarak kodlamaya 
başlayabilirsiniz.



DENEYAP MINI



DENEYAP MINI NED İR?

• Deneyap Mini, orjinal ESP32-S2 bütünleşik mikroişlemcisi kullanılarak geliştirilmiştir.

• Wi-Fi haberleşme özelliğini kullanarak sisteminiz ile bulut tabanlı uygulamanız 
arasında veri alışverişi sağlayabilirsiniz. Deneyap Mini’yi bir sunucu olarak kullanarak 
kapalı çevrim bir kablosuz haberleşme ağı kurabilirsiniz. 

• USB OTG, SPI, UART, I2S, I2C, Kapasitif Algılama gibi zengin bir bağlantı arayüzüne
sahiptir. Ayrıca size esneklik sağlamak amacıyla, bu bağlantı arayüzlerinden bir kısmı 
ihtiyacınıza göre istediğiniz herhangi bir pinden kullanılabilmektedir.

• I2C haberleşme konnektörünü kullanarak kablo bağlantısı ve lehimleme yapmadan 
algılayıcı ve eyleyici birimlerden oluşan sisteminizi hızlı bir şekilde hayata 
geçirebilirsiniz.



DENEYAP MINI NED İR?

• Ayrıca, 2 adet buton ve 1 adet 5050 RGB LED dahili olarak 
bulunmaktadır. 

• Genel amaçlı olarak kullanılabilen 22 adet pine sahiptir.

• Deneyap Kart, devre tahtası (breadboard) ile uyumlu bir tasarıma 
sahiptir. Hemen geliştirmeye başlamanız için pinleri sizin için lehimlendi.

• Deneyap Kart, Arduino IDE ile uyumludur. Yönergeleri kullanarak 
kodlamaya başlayabilirsiniz.



DENEYAP MINI TEKN İK ÖZELL İKLERİ

• Tek Çekirdek 240MHz Tensilica Xtensa LX7 

Mikroişlemci

• 4 MB SPI Flash

• 320 KB SRAM

• 128 KB ROM

• 2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n

• Dahili PCB Anten

• 5050 RGB LED (Pinler: LEDR, LEDG, LEDB)

• Genel Amaçlı Buton (Pin: GPKEY)

• USB Mikro-B

• I2C Haberleşme Konnektörü

• 22 x Dijital Giriş/Çıkış Pini

• 10 x Analog Giriş Pini (13-bit ADC)

• Tüm Dijital Giriş/Çıkış Pinleri; 

UART, SPI, I2C Haberleşme 

Arayüzlerini ve Harici Kesmeyi 

Destekler

• Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM’i

Destekler

• 3.3V Çalışma Gerilimi

• 3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi

• 3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi

• 50.00mm x 20.32mm x 12.96mm



DENEYAP KART INCELEMESI





PIN TANIMLARI - GÜÇ PINLER İ

5V –> DC-DC voltaj yükselteci 
aracılığıyla 5V gerilim ve 0.5A akım çıkış 
kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-
Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı 
durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici 

bağlanacak üniteleri beslemek için 
kullanılabilir.

3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü 
aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış 
kapasitesine sahiptir. Her iki (USB ve Li-
Po batarya) güç giriş bağlantısı yapıldığı 
durumda da çıkış sağlamaktadır. Harici 

bağlanacak üniteleri beslemek için 
kullanılabilir.

VBAT –> Harici olarak bağlanan Li-Po 
bataryanın gerilimini (3.3V – 4.2V) çıkış 
olarak vermektedir. Harici bağlanacak 
üniteleri beslemek için kullanılabilir.

EN –> ESP32-WROVER-E modülünün 
çalışmasına izin vermek için bu pin lojik 

“1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. Dahili 
olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu 
durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu 

pine bağlanmıştır ve sistemi sıfırlamak için 
kullanılır. Butona basıldığı durumda EN 

pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.

GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri 
için devrenin ortak toprak hattıdır.



PIN TANIMLARI – LOJ İK PINLER

• D0 – D15 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0V; lojik “1” 

ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Tüm lojik pinlerde kısa devre 

koruması PTC sigortalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Pinler 5V toleranslı değildir.



PIN TANIMLARI – ANALOG PINLER

A0 – A5 –> 0V – 3.3V 
aralığındaki analog işaretler için 
giriş pini olarak kullanılmaktadır. 
A0 – A3 pinleri sadece giriş pini 

olarak kullanılırken, A4 ve A5 
pinleri dijital giriş/çıkış pini 

olarak da kullanılabilir.

DAC1 – DAC2 –> 0V – 3.3V 
aralığında analog işaret çıkışı 
sağlamak için kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda dijital giriş-çıkış 
pini olarak da kullanılabilirler.



PIN TANIMLARI – HABERLEŞME PINLERI

TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Kodun (firmware) yüklenmesi ve terminal haberleşmesi 
bu pinler aracılığıyla sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-
çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D2 ve D3 pinlerine bağlıdırlar.

I2C –> SDA ve SCL pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SDA (hem giriş 
hem çıkış) veri hattı; SCL (çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-
up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini
olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D10 ve D11 pinlerine bağlıdırlar.

SPI –> MOSI, MISO ve SCK pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MOSI 
(çıkış) ve MISO (giriş) veri hattı; SCK (çıkış) ise clock (zaman) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi 
haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D7, D6 ve D5 pinlerine  bağlıdırlar.



PIN TANIMLARI – PWM PINLER

PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) 
kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D0 ve D1 pinlerine 
bağlıdır, dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.

Tüm dijital giriş-çıkış pinleri (D0 – D15) PWM pini olarak 
kullanılabilir.



PIN TANIMLARI - KAMERA PINLERI

CAMD2 – CAMD9 –> Görüntü verisinin (piksel) aktarıldığı pinlerdir, çıkış olarak kullanılır. Aynı zamanda sırasıyla D5, D1, 
D0, D4, D6, DAC2, A3 ve A2 pinlerine bağlıdırlar.

CAMSD – CAMSC –> Seri haberleşme pinleridir; CAMSD çift yönli veri aktarımı, CAMSC ise clock (zaman) 
senkronizasyonu için giriş pini olarak kullanılır. Aynı zamanda A5 ve DAC1 pinlerine bağlıdırlar.

CAMXC –> Kamera algılayıcısının çalışması için gerekli olan temel clock (zamanlama) işareti kaynağıdır. Giriş olarak 
kullanılır. Aynı zamanda A4 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.

CAMPC –> Kamera algılayıcısından türetilen görüntü verisine ait clock (zamanlama) işaretidir. Çıkış olarak kullanılır. Aynı 
zamanda D7 pinine bağlıdır ve dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilir.

CAMV –> Görüntü verisinin (frame) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A0 pinine bağlıdır ve sadece dijital 
giriş olarak kullanılabilir.

CAMH –> Görüntü verisinin (piksel) hazır olduğunu bildiren çıkış pinidir. Aynı zamanda A1 pinine bağlıdır ve sadece dijital 
giriş olarak kullanılabilir.



PIN TANIMLARI – DAHİLİ ALGILAYICI 
PINLER

6-Eksen Ataletsel Ölçüm Birimi 
(IMU) –> IMUSD ve IMUSC pinlerini 
içermektedir. IMUSD çift yönlü veri 
aktarımı, IMUSC ise clock (zaman) 

senkronizasyonu için giriş pini olarak 
kullanılmaktadır. Bu pinler aynı 

zamanda ortak SDA ve SCL hatlarına 
bağlıdır.

Mikrofon –> MICD ve MICC 
pinlerini içermektedir. MICD çift 

yönlü veri aktarımı, MICC ise clock 
(zaman) senkronizasyonu için giriş 

pini olarak kullanılmaktadır.



P IN  TANIMLAR I  – KAPAS IT I F  ALG ILAY IC I  P INLER

• T0 – T5 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş 
pinleridir. Aynı zamanda sırasıyla A4, A5, D15, D14, D13 ve D12 pinlerine
bağlıdırlar, dijital giriş-çıkış olarak kullanılabilirler.



PIN TANIMLARI - RGB PINLER

LEDR –> Dahili kırmızı ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda RX hattına 
bağlıdır. Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da 
kullanılmaktadır.

LEDG –> Dahili yeşil ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda TX hattına bağlıdır. 
Seri port veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da 
kullanılmaktadır.

LEDB –> Dahili mavi ledin bağlı olduğu pindir. Aynı zamanda SDA hattına bağlıdır. 
I2C veri haberleşmesi sırasında durum (status) ledi olarak da kullanılmaktadır.



PIN TANIMLARI - BUTON PINI

• GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi 

manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up

direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Aynı zamanda D8 pinine

bağlıdır, dijital giriş çıkış olarak kullanılabilir.



DENEYAP KART MINI INCELEMESI





PIN TANIMLARI – GÜÇ PINLERI

5V –> Direk USB giriş portuna bağldır. Bağlı olan USB kaynağın gerilim (5V) ve akım çıkış kapasitesine sahiptir. 
500mA ile 1000mA arasında bir kaynak kullanılması tavsiye edilir. Harici bağlanacak üniteleri beslemek için 
kullanılabilir.

3V3 –> DC-DC voltaj düşürücü aracılığıyla 3.3V gerilim ve 1A akım çıkış kapasitesine sahiptir. Harici bağlanacak 
üniteleri beslemek için kullanılabilir.

EN –> ESP32-S2 mikroişlemcisinin çalışmasına izin vermek için bu pin lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmalıdır. 
Dahili olarak yerleştirilmiş pull-up direnci ile bu durum sağlanmaktadır. “RES” butonu bu pine bağlanmıştır ve 
sistemi sıfırlamak için kullanılır. Butona basıldığı durumda EN pini lojik “0” (0V) seviyesine çekilmiş olur.

GND –> Tüm güç ve lojik bağlantı pinleri için devrenin ortak toprak hattıdır.



PIN TANIMLARI – LOJ İK PINLER

• D0 – D13 –> Dijital giriş-çıkış pini olarak kullanılmaktadır. Lojik “0” 0V; lojik “1” 

ise 3.3V gerilim seviyesine denk gelmektedir. Pinler 5V toleranslı değildir.



PIN TANIMLARI - ANALOG P İNLER

A0 – A7 –> 0V – 3.3V aralığındaki analog işaretler için giriş 
pini olarak kullanılmaktadır. Dijital giriş/çıkış pini olarak da 
kullanılabilirler.

DA0 – DA1 –> 0V – 3.3V aralığında analog işaret çıkışı 
sağlamak için kullanılmaktadır. Dijital giriş-çıkış pini olarak da 
kullanılabilirler. Aynı zamanda D13 ve D12 pinlerine 
bağlıdırlar.



PIN TANIMLARI – HABERLEŞME PINLERI

TX – RX –> Seri haberleşme (UART) pinleridir. Terminal haberleşmesi bu pinler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. TX çıkış; RX ise giriş pinidir. UART haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış pini olarak da 
kullanılabilirler. Aynı zamanda D1 ve D2 pinlerine bağlıdırlar.

I2C –> SD ve SC pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. SD (hem giriş 
hem çıkış) veri hattı; SC (çıkış) ise clock (zaman)  senkronizasyon pinidir. Bu pinler 10K değerindeki pull-
up dirençleri ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. I2C haberleşmesi haricinde dijital giriş-çıkış 
pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D9 ve D8 pinlerine bağlıdırlar.

SPI –> MO, MI ve MC pinleri aracılığıyla herhangi bir algılayıcı ya da eyleyici kontrol edilebilir. MO (çıkış) 
ve MI (giriş) veri hattı; MC (çıkış) ise clock (zaman) senkronizasyon pinidir. SPI haberleşmesi haricinde 
dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler. Aynı zamanda D5, D6 ve D7 pinlerine  bağlıdırlar.



PIN TANIMLARI – PWM PINLERI

PWM0 – PWM1 –> Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) 
kare dalga çıkış pinleridir. Aynı zamanda D0 ve D1 pinlerine 
bağlıdır, dijital giriş-çıkış pini olarak da kullanılabilirler.

Tüm dijital giriş-cıkış pinleri (D0-D13) PWM pini olarak 
kullanılabilir.



P IN  TANIMLAMALR I  – KAPAS İ T İ F  ALG ILAY IC I  
P INLER

• T0 – T6 –> Kapasitif algılama yapabilmek maksadıyla kullanılan giriş pinleridir. 

Aynı zamanda sırasıyla A0, A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 pinlerine bağlıdırlar, dijital 

giriş-çıkış olarak da kullanılabilirler.



PIN TANIMLARI – RGB PINLERI

LEDR –> Dahili kırmızı 
ledin bağlı olduğu 

pindir, haricen bağlantı 
sağlanamamaktadır.

LEDG –> Dahili yeşil 
ledin bağlı olduğu 

pindir, haricen bağlantı 
sağlanamamaktadır.

LEDB –> Dahili mavi 
ledin bağlı olduğu 

pindir, haricen bağlantı 
sağlanamamaktadır.



PIN TANIMLARI – BUTON PINI

• GPKEY –> Genel amaçlı kullanılan dahili butonun bağlı olduğu pindir. Sistemi 

manuel yükleme moduna almak için de kullanılır. 10K değerindeki pull-up

direnci ile lojik “1” (3.3V) seviyesinde tutulmaktadır. Haricen bağlantı 

sağlanamamaktadır.



NEDEN DENEYAP KART TERC İH 
ETMELİYİM?



DENEYAP MINI VS ARDUINO UNO



DEĞİŞKENLER

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 
arasındaki 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.



DEĞİŞKENLER

unsigned int : Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 
65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır.

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.

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.

unsigned 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.



DEĞİŞKENLER

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.



TEMEL KODLAMA B İLGİLER İ :

if (öğrenmek istiyorsan) {

If, Türkçe de ‘eğer’ kelimesi ile ifade 

edilmektedir.

Programlama yaparken, ‘if ’ anahtar 

kelimesinden sonra gelen 

parantezde, içerisinde yer alan 

koşullar sağlanırsa, içeride 

tanımlanan işlemin yapılmasını sağlar.

}

if (koşul) {

//tanımlanacak islem;

}



else {

‘Else’ kelime anlamı olarak ‘diğer’ kelimesinin İngilizce karşılıdır. 
Programlamada if komutu içerisinde yer alan koşul sağlanmıyorsa (ve 
başka bir ‘else if ’ bloğu mevcut değilse) program, direkt olarak else bloğu 
içerisindeki işlemi uygular. İçerisinde herhangi bir koşul yazılması zorunlu 
değildir.

}

else {

// tanımlanacak islem;

}



else if (alternatif koşullar) {

Eğer ikiden fazla koşullu durum mevcut ise, bu tarz 
programlarda, sadece if ve else blokları yetersiz kalmaktadır. 
Diğer koşulları tanımlayabilmek için if komutundan sonra ‘else if ’ 
blokları açarak, bu koşulları tanımlanabilmektedir. 

else if (koşul) {

//tanımlanacak islem;

}



MANTIK OPERATÖRLER İ

• Çıkarma             -

• Toplama            +

• Bölme                 /

• Çarpma              *

• Büyüktür            >

• Küçüktür            <



ÖRNEK 
KOD

BLOĞU

if (sıcaklık >= 80) {

Serial.print(“Sistem yanıyor su getir.”);

}

else if (sıcaklık < 80 && sıcaklık >= 24) {

Serial.print(“İyi iyi devam sıkıntı yok.”);

}

else {

Serial.print(“Kar yağsa bu hava kırılır.”);

}



ARDUINO TEMEL FONKS İYONLARI

• pinMode(pin_numarası , işlevi);

• digitalWrite(pin_numarası , HIGH/LOW);

• analogWrite(pin_numarası ,0-255);

• durum = digitalRead(pin_numarası);

• durum = analogRead(pin_numarası);

• delay(500);

• Serial.print(‘Ahmet in here’);

• #define isim pin_numarası

• int isim = pin_numarası;

• #include <kutuphaneadi.h>

• Serial.begin(9600);



BREADBOARD 
NED İR?

NASIL  KULLANILIR ?

• Breadboard, üzerinde 
devrelerimizi test ettiğimiz 
araçtır. Kurduğumuz devreleri 
birbirlerine lehimlemeden 
kolaylıkla test etmemizi sağlar. 
Tasarladığımız devreleri baskı 
devre veya delikli plaketler 
üzerine aktarmadan önce 
denememize olanak sağlar. Bu 
sayede devre bağlantılarını kontrol 
ederek bir hata olup olmadığını 
gözlemlemiş oluruz. Devreleri 
tak-çıkar şeklinde kurabildiğimiz 
için kullandığımız elektronik 
bileşenleri başka projelerde tekrar 
kullanma imkanı vermektedir.



DENEYAP KART SERI HABERLESME

• Projelerimizde Deneyap kart'a komut yollamak veya sensörlerdeki değerleri 

görüntülemek için seri haberleşme kullanılmaktadır. Seri haberleşme ile bu protokolü 

destekleyen cihazlar arasında iletişim sağlanır.

• Deneyap kart’ın 0 ve 1 numaralı yani Rx ve Tx pinleri, seri haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu 

pinler aynı zamanda Deneyap kart’ın bilgisayarlar ile haberleşmesini sağlayan USB hattına 

da bağlıdır. 0 ve 1 numaralı pinler başka bir yere bağlı olduğunda,  Deneyap kart bilgisayar 

ile haberleşmesini sağlayamamaktadır. Bu yüzden Deneyap kart'a kod aktarılırken, bu 

pinlerin bir yere bağlı olmamasına dikkat edilmelidir.



SERİ HABERLESME FONKS İYONLARI

• Serial.begin(Hız);    → Hz cinsinden haberleşme hızı yazılarak haberleşme başlatılır.

• Serial.end() ;  → Seri haberleşmeyi bitirir.  Parantezin içine hız yazmaya gerek yoktur.

• Serial.print(‘Game Over’);   →Serial portta yazı yazdırmamıza yarayan bir komuttur.

• Serial.println(‘Semih come here ’);  →Serial portta her seferinde alt satıra yazı yazmayı 

sağlar.

• Serial.write(‘Time to learn how to code in here’,byte_sayı)  →İçerdeki metni byte olarak 

yazdırır.



SER İ HABERLESME ÖRNEK KOD:

• void setup() {

• Serial.begin(9600);

• }

• void loop() {

• Serial.print(" Hello !");

• Serial.print("See\t you\n");

• Serial.print("Better\n");

• Serial.write(" İlk dokuz bit: ",9);

• Serial.end();

• }



Döngüleri Neden Kullanırız ?

Yazmak istediğimiz programda, aynı işin 
tekrar etmesi gerektiği durumlarda, aynı 
kodu tekrar tekrar yazmak yerine 
döngüleri kullanarak daha az kod satırı 
ile çok iş yapabiliriz. 

Örneğin;

Bir kelimeyi 4 kere yazdırmak 
istiyorsam yapmam gereken şey 
aşağıdaki gibi bir kod olabileceği gibi, 
döngüler ile çok daha kısa bir yolu 
mevcuttur.

Serial.println(‘Arduino’);

Serial.println(‘Arduino’);

Serial.println(‘Arduino’);

Serial.println(‘Arduino);

KOD B İLG İLEND İRMES İ : 
DÖNGÜLER

(FOR-WH İLE)



FOR DÖNGÜSÜ

int i;  //döngü değişkeni

For (i=0 , i<10 , i++) {

Serial.println(‘Arduino’); 

} 

Yukarıda yer alan kod satırı sayesinde 
‘Arduino’ kelimesi 10 kere 
yazdırılacaktır.



WHILE DÖNGÜSÜ

int i=0;

while(i<10){

Serial.print(‘Arduino’);

i++;

}

• Benzer şekilde, while döngüsü ile 
de Arduino kelimesi, serial port 
ekranında 10 kere yazdırılabilir.



NASIL KODLAYACAGIZ?



ARDU İNO IDE İLE PROGRAMLAMA

•https://docs.deneyapkart.org/#arduino-ide-ile-

programlama-dydk

https://docs.deneyapkart.org/#arduino-ide-ile-programlama-dydk


SENSÖRLER VE 
KOMPONENTLER



TOPRAK NEM İ ÖLÇÜM 
SENSÖRÜ

• Toprak nem sensörü, toprağın içerisindeki nem miktarını
veya ufak ölçekte bir sıvının seviyesini ölçmek için
kullanabileceğiniz bir sensördür.

• Nem ölçer problar ölçüm yapılacak ortama batırılarak
kullanılır. Toprağın veya içine batırılan sıvının meydana
getirdiği dirençten dolayı, prob uçları arasında bir gerilim
farkı oluşur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem
miktarı ölçülebilir. Topraktaki nem oranı arttıkça iletkenliği
de artmaktadır. Kart üzerinde yer alan trimpot sayesinde
hassasiyet ayarı yapılabilmektedir.



SICAKLIK&NEM ÖLÇÜM 
SENSÖRÜ

• Sıcaklık ve Nem Sensörü dijital çıkış sağlayan bir sensördür . 

Bir kapasitif sensör elemanı bağıl nemi ölçer ve sıcaklık da 

negatif bir (NTC) termistörü ile ölçülür. Basit hava izleme

istasyonları, ortam nemi düzenleyen elektronik cihazlar ve

klimalarda sistem kontrolü için kullanılabilir.



DERİNLİK ÖLÇÜM SENSÖRÜ

• Sualtı tabanının topografik durumunu belirlemek amacıyla su

yüzeyine dik doğrultuda (çekül doğrultusunda) derinlik

ölçmeleri yapılır. Bu işleme yaparken kullanılan cihaz derinlik 

ölçme sensörüdür.



5X7 LED MATRIX

• Led (dot) matrixler çok sayıda ledin matris düzeninde yan

yana ve alt alta dizilerek konumlandığı ekranlardır. 

Dükkanlar, iş yerleri, metro durakları gibi günlük hayatta

sıkça bulunduğumuz mekanlardaki tabelalarda kullanılan dot 

matrixlerden elektronik projelerinde de çokça

faydalanıyoruz. Bu araçları kullanarak kimi zaman bir yazıyı

kimi zaman bir sembolü görüntüleyebiliyoruz. 



ULTRAV İYOLE IŞIK ALGILAYICI

• UV sensörü, ortamdaki ultraviyole radyasyonunun

yoğunluğu ölçmede kullanılan bir sensördür. 

Elektromanyetik radyasyon bu şekilde görülebilir

radyasyona göre daha kısa dalga boylarına sahiptir. Ayrıca

200nm~400nm gibi geniş bir spektral aralığa sahiptir.



ÇİFT KANALLI MOTOR 
SÜRÜCÜ

• DC Step Motor Sürücü 4.8V-46V arasındaki iki motoru 
sürmek için hazırlanmış bir motor sürücü kartıdır. İki 
kanallı bu motor sürücü kanal başına 2A akım 
vermektedir.

• Kart üzerinde L298N motor sürücü entegresi 
kullanılmıştır. Sumo, mini sumo, çizgi izleyen robotlarda 
ve çok çeşitli motor kontrol uygulamalarında kullanılabilir.

• Özellikleri: Birbirinden bağımsız olarak iki ayrı motoru 
kontrol edebilir. Kanal başına 2A akım verebilmektedir. 
Üzerinde dahili regülatörü vardır. Yüksek sıcaklık ve kısa 
devre koruması vardır. Motor dönüş yönüne göre yanan 
ledler vardır. Kart üzerinde dahili soğutucu vardır. Akım 
okuma (current sense) pinleri dışa verilmiş haldedir.



SICAKLIK, NEM & BASINÇ 
ÖLÇÜM SENSÖRÜ

• Sıcaklık Nem Basınç sensörü ± 1.0 ° C doğruluğu olan, ± 1 

hPa mutlak doğruluğu ile atmosferik basınç, ve sıcaklık ,nem

ölçümü için yüksek hassasiyete sahiptir. Basınç yükseklik ile

değişir ve basınç ölçümleri çok hassas olduğu için

yüksekliği ölçmek için kullanılabilir, ± 1 metre veya daha iyi

doğrulukla bir altimetre olarak kullanabilirsiniz.



MESAFE VE IŞIK ÖLÇME
SENSÖRÜ

• Mesafe ve ışık ölçme sensörü ışık ve renk yoğunluğunu 

algılayarak 50cm mesafe içerisinde yakınlık bilgisi verir ve 

analog değer oluşturur.



YAĞMUR ALGILAYICI SENSÖR

• Yağmur Sensörü birbirine paralel olarak çekilmiş iletken

hatların su ile teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir

değer okunabilmektedir. Projenizin ihtiyacına göre A0 

pininden analog veya D0 pininden dijital sinyallerle yağmur

şiddetini veya yağıp yağmadığını ölçebilirsiniz



3-EKSEN KUMPAS

• Küçük, düşük güç tüketimine sahip 3 eksende çıkış verebilen

bir açısal ivme ölçer sensörüdür. ±16g'lik bir algılama alanına

sahip olup, I²C hattı üzerinden ve SPI hattı üzerinden çıkış

alınabilir.

• Kart üzerinde dahili voltaj regülatörü bulunduğundan 3-5V 

arası bir giriş gerilimi ile beslenebilir. Kart üzerinde bununla

beraber iki adet kesme pini de bulunmaktadır. Bu pinler, 

serbest düşüş, dokunma veya çift dokunma için ayarlanarak

çıkış vermesi sağlanabilir.



DOKUNMAT İK TUŞ TAKIMI

• Dokunmatik yüzey, kullanıcının parmak hareketini ve aşağı

doğru basıncı algılayarak çalışır. Kapasitif dokunmatik tuş

takımı, yüzeydeki bir tuşa basıldığını tespit etmek için

kapasitör pedindeki kapasitans değişikliğini kullanan bir tür

klavyedir.



KUMANDA KOLU

• Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan

kablosuz alet.



BUTON NED İR ? 
ARDUINOYA NASIL S İNYAL GÖNDER İL İR?

• Butonlar, farklı amaçlarda da kullanılabilirler 
fakat Arduino’da en temel kullanım amacı 
sinyal göndermektir.

• Butona basıldığı zaman, buton Arduino
modülüne 0 veya 1 sinyali gönderir. 

• Programımızda, if içine yerleştirilen buton 
koşulları ile projelerimizi buton yardımı ile 
kontrol edebiliriz.

• Ayrıca butonlardan gelen sinyali algılamak 
için ayrı bir kod bulunmaktadır.

pinMode(buton_pini , INPUT_PULLUP);



ÖRNEK BUTON 
UYGULAMASI



BUTON UYGULAMASI KOD:

• #include <deneyap.h>

• #define Buton D15

• #define Led D14

• void setup()

• {

• pinMode(Buton, INPUT);

• pinMode(Led, OUTPUT);

• }

• void loop()

• {

• if (digitalRead(Buton) == 1) // Eğer butona basılırsa

• digitalWrite(Led,HIGH); // LED ışık verir

• else // Eğer butona basılmazsa 

• digitalWrite(Led,LOW);  // L ED ışık vermez 

• }



SERVO MOTOR

• 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 teknolojilerinde en çok 

kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte, RC 

(Radio Control) uygulamalarda da 

kullanılmaktadırlar. 



DENEYAP KART İLE SERVO KONTROL 
ETME

• #include <Servo.h>  → Servo motor kütüphanesini kodumuza ekliyoruz.

• Servo servocum;   →Servo motormuzu globalde tanıtıyoruz.

• servocum.attach(pin_numarası);  →Servo motorun bağlı olduğu pin.

• servocum.write(derece); →Servo motorun pozisyon alacağı dereceyi veriyoruz.



SERVO KONTROL ÖRNEĞİ

• #include<ESP32Servo.h>

• #include "deneyap.h"

• Servo myservo;

• int servoPin=D1;

• void setup(){

• myservo.setPeriodHertz(50);

• myservo.attach(servoPin); //servo bilgi pini
tanıtılır

• }

• void loop(){

• for(int pos=0;pos<=180;pos+=1) // pos değeri 
0’dan 180 dereceye kadar 1 er derece arttırılır

• { myservo.write(pos);// motor pos 
değerindeki konuma gider

• delay(15); }

• for(int pos =180;pos>=0;pos-=1) //pos değeri 
180’den 0 ‘a kadar 1’er derece azaltılır

• { myservo.write(pos); // motor pos 
değerindeki konuma gider

• delay(15); }

• }



DENEYAP KART KEYPAD



NASIL KULLANILIR?

• Normal butonlardan tek farkı, 
üzerinde sayıca fazla buton 
olmasından kaynaklanan 
kullanımıdır. Tamamen buton ile 
paraleldir.

• Yapılacak projelere örnek 
olarak, KeyPad ve Servo 
kullanarak şifreli bir kapı sistemi 
örneği düşünülebilir.



KEYPAD(TUŞ 
TAKIMI)
ÖRNEĞİ



KEYPAD (TUŞ TAKIMI) KOD:

• #include "Keypad.h"

• #include "deneyap.h"

• const byte satir = 4; // dört satır

• const byte sutun = 4; // dört sütun

• char tus_takimi[satir][sutun] = {

• {'1','2','3','A'},

• {'4','5','6','B'},

• {'7','8','9','C'},

• {'*','0','#','D'}

• };

• byte satir_pinleri[satir] = {D3, D4, D5, 
D6}; //satır pinleri

byte sutun_pinleri[sutun] = {D12, D13, D14, D15}; //sütun 

pinleri

Keypad deneyap_keypad = Keypad( makeKeymap(tus_takimi), 

satir_pinleri, sutun_pinleri, satir, sutun );

void setup() {

Serial.begin(115200); // Seri portu başlat

}

void loop() {

char tus = deneyap_keypad.getKey(); 

if (tus != NO_KEY)

{

Serial.println(tus);

}

}



MESAFE SENSÖRÜ 



MESAFE SENSÖRÜ NASIL KULLANILIR ?

• Süre ve uzaklığı long türünden 

tanımlayabilirsiniz.

• Trig pini çıkış ve Echo pini giriş için 

tanımlanmıştır.

• Loop içinde sürekli ses dalgasının 

gönderilmesi ve geri algılanması için 

trig pini, mikrosaniye aralıklarla 

tetiklenir ve echo pini ses dalgasının 

algılanması için ayarlanır.

• Echo pininden alınan süre gerekli 

matematiksel işlemler ile uzaklığa 

dönüştürür.

• Serial Port ekranına, elimizde olan 

verilerin bastırılması sağlanır.

• Burada temel mantık, ses dalgasının 

sensörden çıkıp tekrar geri gelene 

kadar geçen zamanı uzaklığa 

çevirmektir.



MESAFE SENSÖRÜ 
ÖRNEĞİ



MESAFE 
SENSÖRÜ 

KOD



MESAFE 
SENSÖRÜ 

KODU



BUZZER NED İR ?

• Buzzer dediğimiz devre elemanını ufak bir hoparlör 

olarak düşünebiliriz. Hoparlörler kadar yüksek ve 

detaylı ses üretmeseler de “bip” sesi 

çıkartabilmektedirler.



BUZZER FONKS İYONLARI

Buzzerda genel olarak kullanığımız 2 temel komut vardır.  Bunlar;

• tone(buzzerPin,0-255);

• noTone(buzzerPin);



AKTİF PAS İF BUZZER 
KULLANIMI



AKTİF-PASİF BUZZER KULLANIMI KOD:

• #include "deneyap.h"

• #define buzzer D0

• void setup () {

• pinMode(buzzer, OUTPUT)

• }

• void loop () {

• digitalWrite(buzzer,HIGH)

• delay(500)

• digitalWrite(buzzer,LOW)

• delay(500)



RGB LED

• RGB (Red-Green-Blue) LED 

içerisinde kırmızı, yeşil ve mavi 

renkleri barındıran bir LED 

çeşididir. Özellikle animasyon ve 

ışıklandırma sistemlerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır. RGB 

LED'lerde her renk için belirli 

aralıklar mevcuttur. Bu aralıklar 

sayesinde birçok renk elde 

etmek mümkündür.



HAR İCİ RGB LED 
KULLANIMI



HARİCİ RGB LED KOD:

• #include "deneyap.h" //deneyap.h kütüphanemizi import ediyoruz

• #define kirmizi D0 //rgb ledin kirmizi bacagina D0 pinini ayarliyoruz

• #define yesil D1 //rgb ledin yesil bacagina D1 pinini ayarliyoruz

• #define mavi D2 //rgb ledin mavi bacagina D2 pinini ayarliyoruz

• void setup() {

• pinMode(kirmizi,OUTPUT); //tanımladığımız dijital pinler OUTPUT (ÇIKIŞ) olarak ayarlanır

• pinMode(yesil,OUTPUT);

• pinMode(mavi,OUTPUT);}

• void loop() { // 1 saniye aralıklarla sırayla kırmızı - yeşil - sarı renkleri led üzerinde görürüz

• digitalWrite(kirmizi,HIGH); //kırmızı bacak high, yesil ve mavi low olarak ayarlanir. kirmizi renk elde edilir

• digitalWrite(yesil,LOW);

• digitalWrite(mavi,LOW);

• delay(1000);

• digitalWrite(kirmizi,LOW); //yesil bacak high, kırmızı ve mavi low olarak ayarlanir. yesil renk elde edilir

• digitalWrite(yesil,HIGH);

• digitalWrite(mavi,LOW);

• delay(1000);

• digitalWrite(kirmizi,HIGH); //kirmizi ve yesil bacak high, mavi low olarak ayarlanir. sari renk elde edilir

• digitalWrite(yesil,HIGH);

• digitalWrite(mavi,LOW);

• delay(1000);}



DAH İLİ RGB LED 
KULLANIMI



DAH İLİ RGB LED KOD:

• #include "deneyap.h" //deneyap.h kütüphanemizi import ediyoruz

• #define beklemeSuresi 500 // milisaniye

• void setup() {

• pinMode(LEDR, OUTPUT); // Kirmizi led cikis olarak ayarlandi

• pinMode(LEDG, OUTPUT); // Yesil led cikis olarak ayarlandi

• pinMode(LEDB, OUTPUT); // Mavi led cikis olarak ayarlandi

• }

• void loop() { // 0.5 saniye aralıklarla sırayla kırmızı - yeşil - mavi - sarı renkler led üzerinde 
görünür

• // Kirmizi - kartta kirmizi renk icin LEDR low, LEDG ve LEDB high olmalidir. bu durum tum
renkler icin gecerli

• digitalWrite(LEDR, LOW); //LEDR (Dahili RGB Kırmızı Bacak)

• digitalWrite(LEDG, HIGH); //LEDG (Dahili RGB Yesil Bacak)

• digitalWrite(LEDB, HIGH); //LEDB (Dahili RGB Mavi Bacak)

• delay(beklemeSuresi);

• // Yesil

• digitalWrite(LEDR, HIGH);

• digitalWrite(LEDG, LOW);

• digitalWrite(LEDB, HIGH);

• delay(beklemeSuresi);



POTANSİYOMETRE



POT NED İR?

• RAB=RAC+RBC

• Ayarlı bir dirençtir.



LCD FONKS İYONLARI

• #include <LiquidCrystal.h> //LCD kütüphanesi

• LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  //LCD 
Bağlantı pinleri

• void setup() {

• lcd.begin(16, 2);  //LCD Boyutu belirlenir

• lcd.print("hello, world!"); //LCD’ye yazı 
yazdırmak için

• }

• void loop() {

• }

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.print("hello, world!");

}

void loop() {

lcd.display();

delay(500);

lcd.noDisplay();

delay(500);

}

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.print("hello, world!");

}

void loop() {

lcd.scrollDisplayLeft();

delay(1000);

}



DİJİTAL METRE



DİJİTAL METRE KOD:

// kütüphane tanımlamaları

#include <LiquidCrystal.h> 

#include "deneyap.h"

// uzaklık sensörü için pin ve değişken tanımlamaları 

const int trigPin = D0;

const int echoPin = D1;

int gecenSure; 

int uzaklik;//Lcd ekran için pin tanımlamaları ve konfigürasyonu

const int rs = D11, en = D10, d4 = D7, d5 = D6, d6 = D5, d7 = D4;

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT); // ses dalgası göndereceğimiz trig pini çıkış olarak ayarlama

pinMode(echoPin, INPUT); // ses dalgasını algılayacak echo pini giriş olarak ayarlama

lcd.begin(16, 2); // kullanılan ldcye bağlı olarak 2 satırda 16 karakter yazdırılacak

}

void loop() {

// Uzaklık hesaplaması için trig pinini çalıştırıyoruz.

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// trig pinini kapatıp, echo pininden ölçüm yapıyoruz.

gecenSure = pulseIn(echoPin, HIGH, 11600);

// geçen süre ile mesafeyi hesaplıyoruz.

uzaklik = gecenSure * 0.0345 / 2; 

lcd.clear(); // her adımda lcd ekranı sıfırlıyoruz

lcd.setCursor(0, 0); // lcdnin ilk satırı ilk karakterinden itibaren yazdırıyoruz

lcd.print("Mesafe:");

lcd.setCursor(0, 1); // ikinci satıra geçiyoruz

lcd.print(uzaklik); 

lcd.print("cm");

}



FONKS İYONLAR

• Sürekli yapıcağımız işlemleri kodun içinde tekrar tekrar yazmamak için 

fonksiyonları kullanırız.

void isik_yak(){

digitalWrite(led,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(led,LOW);

}



DENEYAP KART DC 
MOTOR SÜRÜCÜ



DC MOTOR SÜRÜCÜ KOD:

• #include "deneyap.h"

• #define PWM_FREQ  5000                              // PWM frekansi

• #define PWM_CH    0                                     // PWM kanali (0-15)

• #define PWM_RES   8                                     // PWM cozunurlugu (1-16 bits)

• #define MOT_PIN   PWM0                                  // Motor PWM pini (PWM0-PWM1) 

• #define MOT_DIR1  D15                                    // Motor yon secme pin1

• #define MOT_DIR2  D14                                    // Motor yon secme pin2

• void setup() {

• // put your setup code here, to run once:

• pinMode(MOT_PIN, OUTPUT);                             // Motor PWM pini cikis olarak ayarlandi

• pinMode(MOT_DIR1, OUTPUT);                            // Motor yon secme pin1 cikis olarak ayarlandi

• pinMode(MOT_DIR2, OUTPUT);                            // Motor yon secme pin2 cikis olarak ayarlandi

• ledcSetup(PWM_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);                // PWM zamanlayicisi ayarlandi

• ledcAttachPin(MOT_PIN, PWM_CH);       // Motor PWM pini



DC MOTOR SÜRÜCÜ KOD #2:



BLUETOOTH LED KONTROLÜ



BLUETOOTH LED KODU:

• #include "deneyap.h"

• #include "BluetoothSerial.h"

• BluetoothSerial SerialBT;                                                 // Bluetooth icin class
tanimlama

• char veri;

• int led = D0;

• void setup() {            

• Serial.begin(115200);                                                   // Seri haberlesme
baslatildi

• SerialBT.begin("DeneyapKart"); // Bluetooth yayin ismi                  // Bluetooth 
haberlesme kanali acildi

• SerialBT.println("\nDeneyapKart'a bağlanıldı.");  

• pinMode(led,OUTPUT);

• }

• void loop() {

if(SerialBT.available())

{ 

veri=SerialBT.read();

if(veri=='1'){

digitalWrite(led,HIGH);

SerialBT.println("Led aktif!"); //DeneyapKart'tan

bilgisayarımızın bluetooth portuna mesaj gönderildi

}

if(veri=='0'){

digitalWrite(led,LOW);

SerialBT.println("Led pasif!");

}

delay(500);

}

}



JOYSTICK

• Joystick, iki eksende hareket etmeyi sağlayan iki 
potansiyometre bulunduran ve dikey hareketinde ise buton 
görevi gören bir modüldür. Joystick’leri genellikle oyun 
konsollarında ve uzaktan kumandalı araçlarda görürüz. Arduino 
ile uyumlu joystick modülleri ile birçok farklı proje yapılma 
imkanı vardır. Motor kontrolü, LED kontrolü, robotik kontroller 
gibi birçok farklı uygulama görmeniz mümkündür.

• Arduino Joystick shield butonu, diğer butonların tersine 
çalışan bir karakteristiğe sahiptir. Yani bir pullup butondur. 
Butona basmadığımızda 1, bastığımızda ise 0 değerini okuruz. 
Aşağıda Joystick modülünün pinout yapısı bulunmaktadır. Dikey, 
yatay ve buton hareketlerinin hepsi için ayrı birer data pini 
bulunmaktadır. Modülün çalışabilmesi için ise 5V ve GND 
beslemesinin yapılması gerekmektedir.



DENEYAP KART JOYSTICK İLE SERVO 
MOTOR KONTROLÜ



DENEYAP KART JOYSTICK İLE SERVO 
MOTOR KONTROLÜ

• #include "deneyap.h" 

• #include <ESP32Servo.h>

• Servo myservo;

• int x_axis;

• int myservo_val;

• void setup () {

• myservo.attach(D1);

• pinMode(A0, INPUT); 

• }

void loop () {
x_axis = analogRead(A0);
myservo_val = map(x_axis,0,1023,0,180);
myservo.write(myservo_val);
}



LAZER



LDR

• LDR (Light Dependent Resistor) yani Türkçe’de 
“Işığa Bağımlı Direnç” anlamına gelmektedir. LDR ışığa 
duyarlı bir devre elemanıdır. Ters orantılı bir çalışma 
prensibine sahiptir. Yani üzerine düşen ışık değeri 
arttıkça sahip olduğu direnç değeri azalırken, üzerine 
düşen ışık değeri artıkça sahip olduğu direnç artar. Bu 
özelliği sebebiyle LDR devrede bir ON-OFF şeklinde 
anahtarlama görevinde bulunur. Günlük hayatta LDR 
sensörü alarmlarda, anahtarlama cihazlarında, sokak 
aydınlatmalarında kullanılabilirler. Devremiz de 
kullandığımız LDR sensörümüz bir Analog Girişli 
Sensördür.



LDR KULLANIMI

#include "deneyap.h"

int ldr = A0;

int led = D0;

int ldrVeri = 0;

void setup() {

Serial.begin (115200);

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

ldrVeri = analogRead(ldr);

Serial.println(ldrVeri);

if (ldrVeri > 2000){

digitalWrite(led, HIGH);

}

else{

digitalWrite(led, LOW);

}

}



DOT MATRIX

Led (dot) matrixler çok sayıda 
ledin matris düzeninde yan yana 
ve alt alta dizilerek konumlandığı 
ekranlardır. Dükkanlar, iş yerleri, 
metro durakları gibi günlük 
hayatta sıkça bulunduğumuz 
mekanlardaki tabelalarda 
kullanılan dot matrixlerden
elektronik projelerinde de çokça 
faydalanıyoruz. Bu araçları 
kullanarak kimi zaman bir yazıyı 
kimi zaman bir sembolü 
görüntüleyebiliyoruz.



PELTIER
MODULU

Peltier bir termoelektrik sistem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Termoelektrik 
sistem ise elektrik enerjisi ile ısı 
enerjisinin birbirleri arasındaki 
dönüşüm sağlayan sistemlere verilen 
addır. Termoelektrik olay Joule yasası, 
Peltier etkisi, Seebeck etkisi ve 
Thomson etkisi ile izah edilebilir. Bir 
termoelektrik modül N ve P tipi 
yarıiletkenlerden oluşan termoelement
malzemelerden oluşmaktadır. Bu 
termoelement sistem elektriksel olarak 
seri, termal olarak paralel bağlanarak 
değişik amaçlar için değişik 
kapasitelerde termoelektrik modüller 
elde edilmesi sağlanır.



PELTIER NASIL 
ÇALIŞIR?

İki ucuna doğru akım verildiğinde N 
ve P tipindeki elemanlar elektronları 
bir uçtan diğerine doğru iterler ve 
bir yüzde ısınma diğer yüzde 
soğutma meydana getirirler. Böylece 
termoelektrik modül bir ısı pompası 
gibi çalışır. Ayrıca termoelektrik 
modülün iki yüzeyi arasında sıcaklık 
farkı oluşturulsa termoelektrik 
modül bir DC akım kaynağı gibi 
davranarak elektrik üretir. Peltier ise 
yapısı gereği gerilim uygulandığında 
bir yüzeyi ısınan diğer yüzeyi ise 
soğuyan bir elemandır.



TOPRAK-NEM 
SENSÖRÜ

• #include"deneyap.h"

• int prob=A0;

• int olc;

• void setup(){

• Serial.begin(115200); }

• void loop(){

• olc=analogRead(prob);    //analog 
okuma yapılıp olc değişkenine
atanır

• Serial.println("toprak nem");

• Serial.println(olc);// serial monitöre
okunan değer yazdırılır

• delay(100);

• }



MQR GAZ 
SENSÖRÜ İLE 

ALARM

• #include "deneyap.h"

• int gaz_sensor = A0; //MQ5 sensörün bağlandığı pin

• void setup() {

• Serial.begin(115200);

• pinMode(gaz_sensor,INPUT);

• }

• void loop() {

• int sensor_degeri = analogRead(gaz_sensor); // Gaz sensöründen
alınan değer okundu.

• int referans_degeri = 100; // Referans değeri belirlendi. Bu nokta
çok önemlidir. Sensöre ve çevreye göre

• ayarlayınız.

• int temiz_hava_orani = (referans_degeri*100)/sensor_degeri; // 
Oran-Orantı hesaplamaları sonucu belirlenen

• denklem. (Referans değerini iyi ayarlamazsanız yüzdelik
sonuçlarınız ayarsız çıkacaktır.)

• Serial.println("Ortamdaki temiz hava oranı;");

• Serial.println(temiz_hava_orani);

• delay(3000);



PIR SENSÖRÜ

• #include <deneyap.h>

• int led =D0;

• int pirPin = D1;

• int hareket;

• void setup() {

• pinMode(pirPin, INPUT);

• pinMode(led, OUTPUT);

• }

• void loop() {

• hareket = analogRead(pirPin);

• Serial.println(hareket);

• if(hareket == HIGH){

• digitalWrite(led, HIGH);

• }

• else{

• digitalWrite(led, LOW);

• }

• }



THINGSPEAK KULLANIMI



THİNGSPEAK KOD:

• #include "deneyap.h"

• #include <WiFiESP32.h>

• #include "secrets.h"

• #include "ThingSpeak.h" 

• int gaz_sensor = A0;  //MQ5 sensörün bağlandığı pin

• char ssid[] = SECRET_SSID;   // Ağınızın adı

• char pass[] = SECRET_PASS;   // Ağınızın şifresi

• WiFiClient client; // WifiClint için clint adında class tanımlandı

• unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID; //Channel ID Number (Thingspeak sitesinde 

mevcut)

• const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY; //API Key (Thingspeak sitesinde mevcut)

• void setup() {

• Serial.begin(115200);  // Seri haberleşme başalatıldı

• pinMode(gaz_sensor, INPUT); // Gaz sensörünün bağlı olduğu pin giriş pini olarak tanımlandı

• while (!Serial) {



THINGSPEAK KOD: #2

• ; // Seri haberleşme başlayana kadar bu döngüde kalır

• WiFi.mode(WIFI_STA); // Wifi Mode ayarlandı   

• ThingSpeak.begin(client);  // Thingspeak kütüphanesine göre tanımlama yapıldı

• void loop() {

• int sensor_degeri = analogRead(gaz_sensor); // Gaz sensöründen alınan değer okundu

• int referans_degeri = 100; // Referans değeri belirlendi. Bu nokta çok önemlidir. Sensöre ve çevreye 
göre ayarlayınız.     

• int temiz_hava_orani = (referans_degeri*100)/sensor_degeri; // Oran-Orantı hesaplamaları sonucu 
belirlenen denklem. (Referans değerini iyi ayarlamazsanız yüzdelik sonuçlarınız ayarsız çıkacaktır.)

•

• // Wifi bağlantısı

• if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){

• Serial.print("Bağlanılmaya çalışılan ağ: ");

• Serial.println(SECRET_SSID);

• while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){

• WiFi.begin(ssid, pass); 

• Serial.print("Ağ bağlantısı bekleniyor");

• delay(5000);     

• } 



THINGSPEAK KOD: #3

• Serial.println("\nConnected.");

• }

•

• ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, temiz_hava_orani, myWriteAPIKey);   
//ThingSpeak.writeField fonksiyonu "ThingSpeak.h"da tanımlıdır

• delay(2000); // Verilerin gönderim aralığı burada iki saniye olarak belirlenmiştir

• }

• secrets.h

• // Use this file to store all of the private credentials

• // and connection details

• #define SECRET_SSID "MySSID" // replace MySSID with yourWiFi network name

• #define SECRET_PASS "MyPassword" // replace MyPassword with yourWiFi password

• #define SECRET_CH_ID 000000 // replace 0000000 with your channel
number

• #define SECRET_WRITE_APIKEY "XYZ"   // replace XYZ with your channel write API Key



ÇAKAR DENEY İ



ÇAKAR DENEY İ KOD:

• #include “deneyap.h”

• int ledler[] = { // Devredeki LED’ler sırasıyla LEDler ismini verdiğimiz bir dizinin

• //elemanları olarak tanımlanır.

• D12,

• D13,

• D14,

• D15

• };

• void setup()

• {

• for ( int i = 0; i < 4; i++){ // for döngüsü 4 kez tekrarlanarak

• pinMode(ledler[i], OUTPUT); // LED’lerin hepsini OUTPUT olarak tanımlar

• }

• }

• void loop()

• {

• }



RFID UYGULAMASI



RFID UYGULAMASI KOD:

• #include "deneyap.h"

• #include <SPI.h>                   //SPI kütüphanesini tanımlıyoruz.

• #include <MFRC522.h>              //MFRC522 kütüphanesini tanımlıyoruz.

• #define RED D14     // Kırmızı LED D14 pinine bağlı

• #define BLUE D13   // Mavi LED D13 pinine bağlı

• #define GREEN D12   // Yeşil LED D12 pinine bağlı

• #define RST_PIN D0  // RC522 modülü reset pini D0'a bağlı

• #define SDA_PIN D1  // RC522 modülü chip select pini D1'e bağlı

• MFRC522 rfid(SDA_PIN, RST_PIN); //RC522 modülü ayarlarını yapılır.

• byte ID[4] = {121,127,254,179}; //Yetkili kartın ID'si

• void setup() {

• Serial.begin(115200); //Seri haberleşme başlatılır

• SPI.begin();  //SPI iletişimi başlatılır.

• rfid.PCD_Init(); //RC522 modülü başlatılır.

• pinMode(RED,OUTPUT);  // LED'ler çıkış olarak ayarlanır

• pinMode(BLUE,OUTPUT);

• pinMode(GREEN,OUTPUT);

• }



RFID UYGULAMASI KOD #2 :

• void loop() {;

• if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) // Yeni kartın okunması beklenir

• {

• BEKLE(); // Kart okutulmazsa mavi LED yanar

• delay(1000);

• return;

• }

• if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) //Kart okunmadığı zaman beklenilir

• {

• BEKLE(); // Kart okutulmazsa mavi LED yanar

• delay(1000);

• return;

• }

• if (rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] && //Okunan kart ID'si ile ID değişkeni karşılaştırılır

• rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] &&

• rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] &&

• rfid.uid.uidByte[3] == ID[3]) {



RFID UYGULAMASI KOD #3 

• DOGRU(); // Okutulan kart doğruysa yesil LED yanar

• delay(1000);

• } else { // Okutulan kart yanlışsa bu blok çalışır

• YANLIS(); // Okutulan kart yanlışsa mavi LED yanar

• ID_OGREN(); // seri port ekranında kartın ID'si yazılır.

• delay(1000);

• }

• rfid.PICC_HaltA();

• }

• void BEKLE() {

• digitalWrite(BLUE,HIGH);

• digitalWrite(RED,LOW);

• digitalWrite(GREEN,LOW);

• }

• void DOGRU() {

• digitalWrite(BLUE,LOW);

• digitalWrite(RED,LOW);

• digitalWrite(GREEN,HIGH);

• }



RTC İLE SAAT YAPIMI



RTC İLE SAAT YAPIMI KOD:

• // Seri ve I2C haberleşmeleri için gerekli kütüphaneler

• #include <Wire.h>

• #include <ds3231.h>

• #include "deneyap.h"

• struct ts t; // zaman bilgilerini tutacağımız struct türünde değişken tanımlıyoruz

• void setup() {

• // Seri ve I2C haberleşme ile RTC modülünü başlatıyoruz.

• Serial.begin(9600);

• Wire.begin();

• DS3231_init(DS3231_CONTROL_INTCN);

• // yukarıda tanımladığımız t struct verisi içerisine güncel zaman bilgilerini giriyoruz.

• t.hour=20; 

• t.min=12;

• t.sec=0;

• t.mday=01;

• t.mon=07;

• t.year=2021;

• DS3231_set(t); // zaman bilgisini tuttuğumuz structı rtc modülünü set etmek için 

• gönderiyoruz.

• }



RI KUMANDA İLE 
LED KONTROLÜ



RI KUMANDA İLE LED KONTROLÜ KOD:

• #include <deneyap.h>

• #include <IRremote.h> //Kütüphanemizi dahil ediyoruz.

• int RECV_PIN = D0;

• #define led D1

• IRrecv irrecv(RECV_PIN); //Bu fonksiyon kütüphanenin özelliğidir ve nereye bağlı olduğunu belirtir.

• decode_results results;

• #define CH1 0xFFA25D// Burada yazılan tanımlamalar her kumanda için farklı olabilir bu yüzden

• kumandanıza uygun olarak değiştirebilirsiniz.

• #define CH 0xFF629D

• #define CH2 0xFFE21D

• #define PREV 0xFF22DD

• #define NEXT 0xFF02FD

• #define PLAYPAUSE 0xFFC23D

• #define VOL1 0xFFE01F

• #define VOL2 0xFFA857

• #define EQ 0xFF906F

• #define BUTON0 0xFF6897

• #define BUTON100 0xFF9867

• #define BUTON200 0xFFB04F

• #define BUTON1 0xFF30CF

• #define BUTON2 0xFF18E7



KATILIMINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ


