
Örnek: Seri porttan gelen veriyi karakter (char) olarak okuyalım. Devrede sadece arduino vardır.  

 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("S eri iletisim basladi"); 
} 
 
void loop() 
{ 
  if(Serial.available()) 
  { 
    char veri = Serial.read(); 
    Serial.print("Okunan veri: "); 
    Serial.println(veri); 
  }   
} 

 

Örnek: Seri porttan gelen veriyi metin (string) olarak okuyalım. Devrede sadece arduino vardır. 

 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println("Seri iletisim basladi"); 
} 
 
void loop() 
{ 
  if(Serial.available()) 
  { 
    String veri = Serial.readString(); 
    Serial.print("Okunan veri: "); 
    Serial.println(veri); 
  } 
} 

 

Açıklama: Seri porttan gelen verinin türüne göre okuma yapılır. Ona göre bir değişken oluşturulur ve ilgili fonksiyon 

ile veri okunur. 

Karakter olarak okuma  : char veri = Serial.read(); 

Metin olarak okuma  : String veri = Serial.readString(); 

Tam sayı olarak okuma  : int veri = Serial.parseInt(); 

Ondalıklı sayı olarak okuma : float veri = Serial.parseFloat(); 
 



Örnek: Ayarlı direnç olan potansiyometre değerini okuyup seri monitöre yazdıralım. Bağlantı analog pine yapılır. 

• Potansiyometre analog devre elemanıdır. Analog pinlerden birine bağlanır. 

• Analog pinler sadece giriş (INPUT) için kullanılır.  

• Değeri okumak için analogRead() kullanılır. 

• Okunan analog değer 0-1023 arasında bir değerdir. 

• Orta ayak her zaman değerin okunduğu ayaktır. Bu ayağı analog pinlerden birine bağlamak gerekir. 

• Diğer ayaklar GND ve +5V ayaklarıdır. Bunları istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Değişen tek şey pot’u 

çevirdiğinizdeki artma ve azalma yönü olacaktır. 

  

Arduino Kodu 

int pot = A0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(pot, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int potDegeri = analogRead(pot); 

 

  Serial.print("Pot degeri: "); 

  Serial.println(potDegeri); 

   

  delay(100); 

} 
 

 



Örnek: Potansiyometre ile yanıp sönen ledin hızını ayarlayalım.  

Bunun için okunan pot değerini bekleme süresi olarak kullanalım. Süre en az 50, en fazla 800 olsun. 

Bilindiği gibi analog pinlerden okunan değerler en az 0, en fazla 1023 olmaktadır. Bu değeri 50-800 arasına 

dönüştürmemiz gerekecektir. Bunun için map() fonksiyonu kullanılır. 

 

Arduino Kodu 

int pot = A0; 

int led = 2; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(pot, INPUT); 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int potDegeri = analogRead(pot); 

  int sure = map(potDegeri, 0, 1023, 50, 800); 

   

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(sure); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(sure); 

   

} 
 

 

  



Örnek: Potansiyometre ile led’in parlaklığını ayarlayalım. 

• Led’in parlaklığını ayarlamak için PWM (~) pinlerinden birine bağlanması gerekir.  

• PWM pinleri 0 ile 255 arasında bir değer alır.  

• Pot’dan gelen 0-1023 arasındaki değeri 0-255 arasına map etmemiz gerekecektir. 

• PWM pinlerine analogWrite() ile yazma yapılır. 

 

 

Arduino Kodu 

int pot = A0; 

int led = 3; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(pot, INPUT); 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int potDegeri = analogRead(pot); 

  int parlaklik = map(potDegeri, 0, 1023, 0, 255); 

   

  analogWrite(led, parlaklik);   

} 
 

 

  



Örnek: Pot’dan okuduğumuz değerin seviyesini 7 adet led üzerinde gösterelim. 

• Pot’dan okunan değer 0-1023 arasındadır. Bu değeri 2-8 aralığına map etmeliyiz. Çünkü ledleri bağladığımız 

pinler 2-8 arasındaki pinlerdir. 

• Burada bu pinleri tek tek tanıtmak, yakmak ve söndürmek ile uğraşmamak için döngü kullanalım. 

 

Arduino Kodu 
int pot = A0; 
void setup() 
{ 
  pinMode(pot, INPUT); 
   
  // 2-8 arasındaki ledleri çıkış olarak tanıtalım 
  for(int i=2; i<=8; i++) 
  { 
    pinMode(i, OUTPUT); 
  } 
   
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() 
{ 
  int potDegeri = analogRead(pot); 
  int seviye = map(potDegeri, 0, 1023, 2, 8); 
   
  Serial.println(seviye); 
   
  // seviye'ye kadar olan ledleri yakalım 
  for(int i=2; i<=seviye; i++) 
  { 
    digitalWrite(i, HIGH); 
  } 
   
  //seviye'den sonraki ledleri söndürelim 
  for(int i=seviye+1; i<=8; i++) 
  { 
    digitalWrite(i, LOW); 
  } 
} 



Örnek: Işık duyarlı direnç olan LDR değerini okuyup seri port ekranına yazdıralım. 

• LDR analog bir devre elemanıdır. Analog pinlerden birine bağlanmalıdır. 

• Analog pinler sadece giriş (INPUT) için kullanılır.  

• Değeri okumak için analogRead() kullanılır. 

• Okunan analog değer 0-1023 arasında bir değerdir. 

• Bağlantısı buton’a benzer şekilde yapılır. 10KΩ’luk PULLUP ya da PULLDOWN bir dirençle kullanılır.  

• Değişen tek şey karanlık ve aydınlık ortamda okuduğunuz değerlerin yer değiştirmesi olacaktır. 

 

Arduino Kodu 

int ldr = A0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(ldr, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int ldrDegeri = analogRead(ldr); 

 

  Serial.print("Ldr degeri: "); 

  Serial.println(ldrDegeri); 

   

  delay(100); 

}  
 

  



Örnek: Işığın şiddetine göre led’in parlaklığını ayarlayalım.  

• Karanlıkta daha parlak, aydınlıkta daha sönük yansın. PULLUP direnç kullanalım ki karanlıkta büyük bir değer, 

aydınlıkta küçük bir değer okuyalım. 

• Ortamda ölçtüğümüz değerler en az 6, en fazla 679 olmaktadır. 

• Led’in parlaklığını ayarlayabilmek için PWM (~) pinlerden birine bağlanmalıdır.  

• PWM pinler 0-255 arasında bir değer alırlar.  

• LDR’den okuyacağımız 6-679 arasındaki değeri 0-255 arasına map etmemiz gerekecektir. 

• PWM pinlere değer yazarken analogWrite() kullanılır. 

 

Arduino Kodu 

int ldr = A0; 

int led = 3; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(ldr, INPUT); 

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int ldrDegeri = analogRead(ldr); 

  int parlaklik = map(ldrDegeri, 6, 679, 0, 255); 

   

  analogWrite(led, parlaklik); 

   

} 
 

 



Örnek: RGB led kullanalım. 

• RGB (Red Green Blue) ledler 3 farklı renkteki ledin birleşimi olarak düşünülebilir. 

• Ortak Anot(+) ya da ortak Katot(-) olmak üzere iki çeşittir. 

• Ortak ayak uzun ayaktır.  

• Ortak ayak anot ise +5V’a bağlanır, katot ise GND’ye bağlanır. 

• Ledlerde kullanılan 220Ω ya da 330Ω direnç her bir led ayağı için kullanılmalıdır. 

 

Not: TinkerCad’de RGB ledin ayakları soldan sağa sırasıyla Kırmızı-Katot-Mavi-Yeşil olduğundan ona göre kod 

yazılmıştır. Piyasada satılan RGB ledlerin ise bağlantıları yukarıdaki görselde olduğu gibidir. 

Aşağıda ortak Katot(-) RGB Led’in bağlantıları görülmektedir. Arduino Kodu 

 

int R = 2; // Red: Kırmızı 
int G = 4; // Green: Yeşil 
int B = 3; // Blue: Mavi 
 
void setup() { 
  pinMode(R, OUTPUT); 
  pinMode(G, OUTPUT); 
  pinMode(B, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  // Kırmızı yakalım 
  digitalWrite(R, HIGH); 
  digitalWrite(G, LOW); 
  digitalWrite(B, LOW); 
  delay(1000); 
   
  // Yeşil yakalım 
  digitalWrite(R, LOW); 
  digitalWrite(G, HIGH);  
  digitalWrite(B, LOW); 
  delay(1000); 
   
  // Mavi yakalım 
  digitalWrite(R, LOW); 
  digitalWrite(G, LOW);  
  digitalWrite(B, HIGH); 
  delay(1000); 
   
  // Mor yakalım 
  digitalWrite(R, HIGH); 
  digitalWrite(G, LOW);  
  digitalWrite(B, HIGH); 
  delay(1000); 
   
  //Turkuaz yakalım 
  digitalWrite(R, LOW); 
  digitalWrite(G, HIGH);  
  digitalWrite(B, HIGH); 
  delay(1000); 
   
  // Beyaz yakalım 
  digitalWrite(R, HIGH); 
  digitalWrite(G, HIGH);  
  digitalWrite(B, HIGH); 
  delay(1000); 
} 



Örnek: 3 adet potansiyometre ile RGB ledin 3 renginin parlaklığını ayarlayalım. 

• Potansiyometreler analog devre elamanlarıdır. Bunlar analog pinlere bağlanır. Okunan değerleri 0-1023 

arasında olur. 

• Ledin parlaklığını ayarlayabilmek için PWM (~) pinleri kullanılmalıdır. PWM pinleri 0-255 arası değer alırlar. 

• Okunan 0-1023 arasındaki değerleri 0-255 arasına map etmemiz gerekmektedir. 

 

Arduino Kodu 
int R = 3; // Red: Kırmızı 
int G = 6; // Green: Yeşil 
int B = 5; // Blue: Mavi 
 
int Rpot = A2; 
int Gpot = A1; 
int Bpot = A0; 
 
void setup() { 
  pinMode(R, OUTPUT); 
  pinMode(G, OUTPUT); 
  pinMode(B, OUTPUT); 
   
  pinMode(Rpot, INPUT); 
  pinMode(Gpot, INPUT); 
  pinMode(Bpot, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
  int Rdegeri = analogRead(Rpot); 
  int Gdegeri = analogRead(Gpot); 
  int Bdegeri = analogRead(Bpot); 
   
  int Rparlaklik = map(Rdegeri, 0, 1023, 0, 255); 
  int Gparlaklik = map(Gdegeri, 0, 1023, 0, 255); 
  int Bparlaklik = map(Bdegeri, 0, 1023, 0, 255); 
   
  analogWrite(R, Rparlaklik); 
  analogWrite(G, Gparlaklik); 
  analogWrite(B, Bparlaklik); 
} 

 

 

  



Örnek: Buzzer kullanalım. 

• Buzzer ses çıkaran devre elemanıdır. Çıkış olarak kullanılır. 

• Aktif ve pasif olmak üzere 2 çeşit buzzer vardır. 

• Aktif buzzerlar ledler gibi HIGH ve LOW yapılarak ses çıkarır. 

• Pasif buzzerlar ise belirli bir frekans verilerek ses çıkarırlar.  

• Pasif buzzerlara frekans vermek için tone(), susturmak için noTone() kullanılır. 

• Buzzerlarda tercihen 100Ω değerinde bir direnç kullanılabilir. 

• Bu örneğimizde pasif buzzer kullanalım.  

 

 

Arduino Kodu 

int buzzer = 2; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  tone(buzzer, 440); 

  delay(500);  

   

  noTone(buzzer); 

  delay(500); 

} 

 

  



Örnek: Butona basıldığında aktif buzzerın çalmasını sağlayalım. 

• Butonda 10KΩ değerinde PULLDOWN direnç kullanalım. 

• Butonlar giriş elemanlarıdır. digitalRead() ile okunur. 

• Buzzerlar çıkış elemanlarıdır. digitalWrite() ile kullanılır. 

• Aktif buzzer ledler gibi HIGH ya da LOW yapılarak kullanılır. 

• Buton basılı ise ses çıkarsın, değilse sussun. 

 

Arduino Kodu 

int buzzer = 2; 

int buton = 3; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

  pinMode(buton, INPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  if(digitalRead(buton) == HIGH) 

  { 

    digitalWrite(buzzer, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(buzzer, LOW); 

  } 

} 
 

 


