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ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI   

Dirençler: Elektrik ve elektronik devrelerde akım sınırlandırma veya gerilimi düşürmek için 

kullanılır.  

 

Dirençler yapıldıkları maddelere göre dörde ayrılır.  

Karbon dirençler: Karbon ve plastik reçineden yapılır.  

Telli dirençler: Porselen üzerine tel sarılarak yapılır. Yüksek akım ileten yerlerde kullanılır. 

Film dirençler: İki tipte yapılır. Bunlar, karbon film ve metal filmdir.  

Cermet dirençler: Seramik gövdenin çok yüksek sıcaklıkta karbonlanması ile elde edilir. 

Direnç çeşitleri: Sabit ve ayarlı olmak üzere iki gruba ayrılır. 

 

Direncin katları:  

1 kilo ohm (1 kΩ) = 1000 Ω  

1 mega ohm (1 MΩ) = 1000 kΩ = 1 000 000 Ω   

Direnç renk kodları: 

 



  

Direnç kontrolü: Analog avometre ile yapılır.  

Avometre skalası seçilir. 

Avometrenin kablosunun uçları Şekildeki gibi direncin uçlarına değdirilerek skaladan değer okunur. 

(Okunan bu değer direnç üzerindeki değer veya renk bantlarının sayısal değeri ile karşılaştırılıp 

doğruluğu kontrol edilebilir.).  

 



 

Diyotlar: Elektrik akımını tek yönlü ileten devre elemanıdır. Alternatif akımı doğru akıma çevirme 

işleminde kullanılır. Diyotun P kutbuna "anot", N kutbuna da "katot" adı verilir. 

Çeşitleri ve sembolleri:   

Zener diyot: Zener diyot, zener gerilimi ile anılır. Zener gerilimin altında ise diyot yalıtıma geçer. Fakat 

bu voltajın üzerine çıkıldığında zener diyotun üzerine düşen gerilim zener voltajında sabit kalır. 

 

Tunel diyot: Üzerine uygulanan gerilim belli bir seviyeye ulaşana kadar akım seviyesi artarak ilerler. 

Gerilim belli bir seviyeye ulaştıktan sonrada üzerinden geçen akımda düşüş görülür. 

 

Varikap diyot:  Varikap diyot, uçlarına verilen gerilime oranla kapasite değiştiren bir ayarlı 

kondansatördür ve ters polarma altında çalışır. 

 

Şotki (Schottky) diyot: Yüksek gerilimin yön değiştirilmesinde kullanılır.  

 

Led diyot: Işık yayan diyottur. 

 

Foto diyot:  Foto diyotlar ters polarma altında kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi iletken, 

ters polarmada ise n ve p maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. 



 

Diyot kontrolü: Avometre veya Batarya ile yapılır. 

 

 

Kondansatörler: Elektrik yükünü depo eden devre elemanlarıdır. Kapasite birimi faradtır. 

Kondansatörün yapısı ve sembolleri: İki iletken arasında bulunan yalıtkan ile meydana gelir. 



 

Kondansatör sembolleri: 

 

Kondansatör çeşitleri: 

Mika kondansatörler: Yalıtkan olarak mika kullanılmıştır. Mika kondansatörler genellikle 50 piko farad 

ile 500 piko farad arasında küçük kapasiteleri elde etmek için imal edilir.  

Kâğıt kondansatörler: Yalıtkan olarak kâğıt kullanılmıştır. Kâğıt kondansatörler genellikle orta 

büyüklükte kapasitelerin elde edilmesinde kullanılır. 0.005 ile 1 mikro farad arasındaki kapasiteler, kâğıt 

kondansatörlerle elde edilir.  

Seramik kondansatörler: Bu kondansatörlerde dielektrik madde olarak seramik kullanılır. Disk 

biçimindeki seramik kondansatörler "mercimek kondansatör" olarak da adlandırılmaktadır. 

Değişken kondansatörler: Değişken kondansatörlerde, sabit metal plakalar rotoru, dönebilen biçimde 

yataklanmış metal plakalar ise statoru oluşturur. Bir mil tarafından döndürülen stator, rotoru oluşturan 

plakaların arasına tarak biçiminde geçerek kapasiteyi oluşturur. Değişken kondansatörlerde karşılıklı 

plakalar arasındaki hava, dielektrik madde olarak görev yapar. 

Elektrolitik kondansatörler: Yalıtkan madde olarak asit eriyiğine benzeyen bir elektrolitik maddenin 

emdirildiği bez kullanılır. Bu yalıtkanın iki yanındaki alüminyum plakalar da kondansatörün iletken 

kısımlarıdır. Bu plakalardan bir tanesi doğrudan doğruya kondansatörün dış kabına bağlıdır. Elektrolitik 

kondansatörler büyük kapasite değerlerini sağlamak üzere imal edilir. Tipik kapasite değerleri 1 mikro 

farad ile 2000 mikro farad arasındadır.  

 



 

Transistörler: Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanıdır. 

PNP tipi transistör: PNP tipi transistörler P, N ve P tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana 

gelmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1 nu.lı kaynağın (+) kutbundaki oyuklar emiterdeki oyukları beyze 

doğru iter ve bu oyukların yaklaşık % 1’i beyz üzerinden 1 nu.lı kaynağın (-) kutbuna, geri kalanı ise 

kollektör üzerinden 2 nu.lı kaynağın (-) kutbuna doğru hareket eder. Beyz ile emiter arasından dolaşan 

akım çok küçük, kollektör ile emiter arasından dolaşan akım ise büyüktür. 

 

NPN tipi transistör: NPN tipi transistörler N, P ve N tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana 

gelmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1 nu.lı kaynağın (-) kutbundaki elektronlar emiterdeki elektronları 

beyze doğru iter ve bu elektronların yaklaşık % 1’i beyz üzerinden 1 nu.lı kaynağın (+) kutbuna, geri 

kalanı ise kollektör üzerinden 2 nu.lı kaynağın (+) kutbuna doğru hareket eder. Beyz ile emiter arasından 

dolaşan akım çok küçük, kollektör ile emiter arasından dolaşan akım ise büyüktür. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

KONU TARAMA TESTİ 

1. Elektron akışına karşı gösterilen zorluğa ne denir?  

A) Direnç  

B) Akım  

C) Gerilim  
D) Üreteç  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yapıldıkları maddelere göre dirençlerin sınıflandırma çeşitlerinden 

değildir?  

A) Karbon  

B) Telli  

C) İpli  
D) Cernet  

 

3. Resimdeki sembol hangi elektronik devre elemanını aittir?  

A) Tristör  
B) Tünel diyot  

C) Zener diyot  

D) LED  

 

4. Yapılan kontrol sonucunda diyot bir yönde akım geçiriyor, diğer yönde geçirmiyor ise bu diyot için 

ne söylenebilir?  

A) Boş  
B) Nötr  

C) Arızalı  

D) Sağlam  

 

5. Karşılıklı iki iletken ve bunların arasında bulunan bir yalıtkandan oluşan ve elektrik yükü depo 

edebilme yeteneğine sahip devre elemanlarına ne denir? 

A) Kondansatör 

 B) Diyot  
C) Direnç  

D) Özdirenç  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün birimidir?  

A) Ohm  

B) Farad  
C) Kalori  

D) Isı  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kondansatör çeşidi değildir?  

A) Seramik  

B) Kâğıt  

C) Tahta  
D) Mika   



KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış 

verdiğiniz cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

Soru 

No 

Cevap 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 C 


