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UYGULAMA 1 - LED Yakma ve Söndürme

Açıklama:

Devre Tasarımı:

Bu uygulamamızda breadboard üzerindeki bir LED’i 1sn yakıp daha sonra söndürmeye ve bunu 
sürekli olarak tekrarlamaya çalışacağız.

LED’imizin + bacağını Arduino kartımızda yer 
alan 13. Pine bağlıyoruz. LED’imizin – bacağı-
na da kartımızdan gelen GND ucunu bağlıyoruz. 
Bu uygulama çalıştığında ayrıca kart üzerindeki 
LED’in de yandığını görebiliriz.

Malzeme List esi
• Bir adet 330Ω direnç, 
• Bir adet kırmızı LED 
• Jumper kablo.
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İlk olarak LED’in + bacağını bağladığımız 13. pinimizden voltaj alacağımız için o pini çıkış pini olarak 
ayarlamamız gerekiyor. Bu ayarlamayı yapmak için pinMode komutunu kullanacağız. Setup içerisinde 
pinMode(13, OUTPUT) yazarak bu pinin bir çıkış pini olduğunu söylüyoruz. 

Daha sonra LED’imizi yakmak için digitalWrite komutunu kullanıyoruz. Bunun için digitalWrite(13, 
HIGH) yazıyoruz. LED’imizi yaktık ama bir süre bekledikten sonra söndürmek istiyoruz. İşlemi bir süre 

bekletmek için delay komutundan yararlanıyoruz. Bu komuta parametre olarak 1000 değerini vererek 
diğer satıra geçmeden 1sn beklemesini söylüyoruz. Şimdi sırada LED’imizi söndürmek var. Bunun için 

LOW değerini kullanacağız. Böylece 13. pindeki voltajı kesmiş olduk. LED’imizi söndürdükten sonra 

1sn kadar daha bekletiyoruz.

Bu kodumuzu blok tabanlı bir programda yapmak isteseydik aşağıdaki gibi bir kodlama yapmamız 
gerekirdi.

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

Kod

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   
  delay(1000);               
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);        
}
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Daha önce Arduino Uno kartımızı USB kablo ile bilgisayarımıza bağlamış ve gerekli ayarlamaları 
(board seçimi ve port ayarı) yapmıştık. Uygulamamızı kartımıza yüklemek için sol üstte bulunan upload 
ikonuna tıklıyoruz. 
Eğer kodumuzda bir hata yok ve kodumuz kartımıza yüklenmiş ise Done Uploading mesajını görebiliriz. 
Aksi takdirde hata mesajlarını takip ederek hatamızı düzeltmemiz gerekir.

Çalıştıralım:
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Uygulamamız kısa bir süre içerisinde Arduino Uno üzerinde çalışmaya başlayacak ve LED’imizin 1sn 
aralıklarla yanıp söndüğünü görebileceğiz.

Uygulamalarımızı File menüsü altında yer alan Save seçeneğini kullanarak kaydedebilir ve daha sonra 
kullanılmak üzere saklayabiliriz. Dosyalarımız verdiğimiz isimle aynı ismi taşıyan bir klasör içerisine 
kaydedilir. Bu klasörü istediğimiz başka bir bilgisayara taşıyarak yine Arduino IDE aracılığıyla tekrar 
açıp kullanabiliriz.

Arduino İle Fiziksel Programlama - 6. Sınıf48


