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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Elektroniği ve HaberleĢme 

MODÜLÜN ADI Sayısal Elektronik Temelleri 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye ikili (binary) sayı sistemi ve kapı devreleri 

deneylerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ġkili kod (binary) sayı sistemini kullanarak toplama 

ve çıkarma iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
2. ÇeĢitli kapı devreleri ( ve veya özel veya v.b ) ile 

sayısal devre deneyleri yapabileceksiniz.  

3. Karnaugh (Karno) yöntemini kullanarak lojik 
devrelerin sadeleĢtirilmesin yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Sayısal Elektronik laboratuvarı, dijital multimetre,  lojik 

devre deney setleri veya lojik entegreler, bread board, çizim 

ve simülasyon programları, görsel eğitim araçları, iĢ 
güvenliği ile ilgili donanımlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Materyal içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 
 

Dijital elektronik, günümüz elektronik teknolojisinin temellerini oluĢturan ve hemen 

hemen tümüyle analog, elektroniğin yerini alan bir yapı haline gelmektedir. Ġkili kod 
(binary) sisteminin kolay anlaĢılabilir ve öğrenilebilir olması, devre tasarımının kolay ve 

esnek olması dijital elektroniği cazip kılan özelliklerdir. Teknik elemanlar hızlı 

sanayileĢmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli unsurudur. Hızlı ve 
sürekli üretim teknik elemanların aynı dili kullanmaları ile sağlanır. Yarı iletkenlerin 

ucuzlaması, üretim tekniklerinin hızlanması sonucu günlük yaĢamda ve iĢ yerlerinde 

kullanılan aygıtların büyük bir bölümü dijital elektronik devreli olarak üretilmeye 

baĢlamıĢtır. Dijital devreler hassas çalıĢtığı, az yer kapladığı, az güç harcadığı için tercih 
edilmektedir. 

 

Sizlerde bu modülü aldıktan sonra dünya standartlarında sayısal elektronikte 
kullanılan sayı sistemlerini öğreneceksiniz. Ġkili (binary) sistemde aritmetik iĢlemleri 

yapmayı, devreleri sadeleĢtirmede kullanılan karnaugh (karno) haritası yöntemini ve lojik 

devrelerde kullanılan entegreleri tanıyacaksınız. Lojik devrelerin sembollerini tanıyıp devre 

Ģemalarını kolaylıkla çizebilecek ve çizilmiĢ olan devre Ģemalarını da okuyabileceksiniz.  

GĠRĠġ 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 
 

Ġkili (binary) sayı sistemini öğreneceksiniz. Ġkili sayı sisteminde toplama ve çıkarma 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Gündelik hayatta kullandığımız sayı sisteminin ne olduğunu araĢtırınız. 

 Ġnternetten, kütüphanelerden ve çevrenizden sayı sistemleri ve çeĢitleri 

hakkında bilgiler toplayınız, binary sayı sisteminin kullanıldığı yerleri 

araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınız sırasında iĢletmelerle yaptığınız görüĢmelerde saygı kurallarına 

dikkat ediniz. HiyerarĢik yapı ve iĢ bölümü konularını gözlemleyerek 

sınıfınızda paylaĢınız. 

 

1.SAYI SĠSTEMLERĠ 
 

1.1 Elektronik Sistemlerde Kullanılan Farklı Kodlar 
 
Dijital (sayısal) elektronikte kullanılan dört çeĢit sayı sistemi Ģu Ģekildedir: 

 

 Ġkilik ( binary) sayı sistemi 

 Onlu (desimal) sayı sistemi 
 Sekizli  (oktal) sayı sistemi 

 On altılı (hexadesimal) sayı sistemidir. 

 
ġimdi bu sayı sistemlerini sırasıyla görelim. 

 

1.1.1. Ġkilik Sayı Sistemi

 

Binary sayı sisteminde iki adet sayı bulunur. Bunlar 0 ve 1‟dir. Bu yüzden binary sayı 
sisteminin tabanı 2'dir. (1011 )2 Ģeklinde yazılır. Bu sayı sistemine Ġngilizcede ikili sayı 

anlamına gelen binary numbers yani binary sayı sistemi denilmiĢtir. Her sayı dijit olarak 

ifade edilir ve basamaklar 2'nin kuvveti olarak yazılır. Örneğin 4 dijitten (haneden) oluĢan 

yani 4-bitlik bir sayının bit ağırlıkları 2³,2²,2¹,2º 'dır. Bit ağırlıklarının en küçük olduğu dijite 
en küçük değerlikli bit (least significant bit, LSB), bit ağırlığının en büyük olduğu dijite ise 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

 

 

en büyük değerlikli bit (most significant bit) denir. MSB tarafı en ağırlıklı bit, LSB tarafı en 

küçük değerlikli bittir. 

 

 
 
 

 

 
 

1.1.2. Onlu Sayı Sistemi 
 
Desimal sayı sistemi normal sayma sayılarından oluĢur. Yani, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

sayılarından oluĢur. Günlük hayatımızda kullandığımız sayı sistemidir. On adet sayı 

bulunduğu için bu sayı sisteminin tabanı 10'dur. (348)10 Ģeklinde yazılır. Bu sayı sisteminde 

ise dört matematiksel iĢlem bilindiği gibidir. 

 

1.1.3. Sekizli (Oktal) Sayı Sistemi 
 

Oktal sayı sisteminde 8 adet rakam bulunmaktadır. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7'dir. Taban 

sayısı 8'dir. (125) 8 Ģeklinde gösterilir. 

 

1.1.4. Onaltılı (hekxadesimal) Sayı Sistemi 
 
Hexadesimal sayı sisteminde 16 adet rakam bulunur. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 

D E F'dir. Burada 10=A,11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F ye karĢılık gelir. Tabanı ise 16'dır 

ve (1B3A )16 Ģeklinde yazılır. 

 

1.2. Sayı Sistemlerinin DönüĢtürülmesi 
 

1.2.1. Desimal (Onluk) Sayının Binary (Ġkilik) Sayıya Çevrilmesi 
 

Desimal sayı binary sayıya çevrilirken binary sayının tabanı olan 2'ye bölünür. 

Kalanlar bir kenara yazılarak tersten ikilik sayı olarak yazılır. 



 

 

 

 

Örnek : (12)10sayısınıbinary (ikilik ) sayıya çeviriniz.  
12 /2 = 6 kalan: 0  
6 /2 = 3 kalan: 0 

3  /2  =1 kalan: 1 

.  2 / 2= 1 kalan: 0 Sayımız(12)10=  (1100)2olur 

Bir baĢka Ģekilde yazacak olursak, 

 
 

 

(12)10 = (1100)2 olur. 

 

 

1.2.2. Binary (Ġkilik) Sayının Desimal (Onluk) Sayıya Çevrilmesi 
 

Örneğin (110) 2binary sayısını desimal sayıya çevirelim. 

 

(110)2 = 1x 2 ² + 1 x 2 ¹ + 0 x 2 º => 1 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1 = 4 + 2 + 0 = (6 )10 bulunur. 

 

Not: Her bir bit kendi kuvveti ile çarpılır ve hepsi toplanır. 

 

Örnek olarak (101)2 ve (111)2 sayılarını onlu sayıya çevirelim. 

 

(101)2 = 1 . 2² + 0. 2¹ + 1. 2º  = 4 + 0 +1 = (5)10 

 

(111)2 = 1 . 2² + 1. 2¹ + 1. 2º  = 4 + 2 +1 = (7)10 

 

1.2.3. Ġkili (Binary) Sayı Sistemini Onaltılık (Hexadesimal) Sayı Sitemine 

Çevirmek  
 

Ġkili (binary ) sayıyı on altılı sayı sistemine çevirmek için verilen ikili sayı sağdan 

baĢlamak üzere dörderli gruplara ayrılır. Ayrılan her grubun on altılı (hexadesimal) karĢılığı 
yazılır. 

Örnek: (01011101)2 = (.…)16 on altılı  karĢılığını bulunuz. 

Çözüm: Dörderli gruplara ayırırsak, 
0101 1101 

5 D (01011101)2 = (5D)16 bulunur. 

 

Örnek: (101101011111)2 = (.…)16 on altılı  karĢılığını bulunuz. 

Çözüm:Dörderli gruplara ayırırsak,  
1011 0101 1111 

B 5 F (101101011111)2 = (B5F)16 bulunur. 



 

 

 

 

1.2.4. Onaltılık (Hexadesimal) Sayının Ġkilik (Binary) Sayıya Çevrilmesi 
 
Hexadesimal (Onaltılık) sayıyı binary sayıya çevirme iĢlemi yapılırken düĢük ağırlıklı 

değerden itibaren Hex sayı dört bitlik gruplara ayrılır. Sayının karĢılığı bulunur.  

 

Örnek : (1AB3)16 =    (……)2 sayısını binary sayıya çeviriniz.  

 
Çözüm: (1AB3)16  = 1      A  B 3 
     0001  1010 1011 0011 

      (1AB3)16= (1101010110011)2 olur.  

 

Örnek : (AF8)16 = (…)2çevirmeiĢlemini yapınız. 

    

Çözüm:  (AF8)16 =   A   F   = 
      1010      1111    1000  

1010      111110002 bulunur. 
 

Desimal sayı Binary Sayı Oktal sayı Hexadesimal sayı 

0 0000 0 0 

1 0001 1 1 

2 0010 2 2 

3 0011 3 3 

4 0100 4 4 

5 0101 5 5 

6 0110 6 6 

7 0111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

Tablo 1.1‟de 0‟dan 15‟e kadar desimal , binary, oktal, sayı hexadesimal sayıların karĢılıkları 

görülmektedir. 

1.2.4. Oktal( Sekizlik) Sayının Desimal (Onluk) Sayıya Çevrilmesi  
 
Oktal sayı sisteminde taban 8 olduğu için iĢlemlerimizde bu tabanı kullanacağız. 



 

 

 

Örnek : (25) 8oktal sayısını desimal sayıya çevirelim.  
(25) 8  =  2 x 8 ¹ + 5 x 8 º => 2 x 8 + 5 x 1 = 16 + 5 = 21 10 bulunur. 

Örnek : (147) 8oktal sayısını desimal sayıya çevirelim.  

(147) 8  =  1 x 8 
2
 +4x8

1
+ 7 x 8 º => 1 x 64+4x8 +7x 1 = 64 + 32+7 = (103) 10 bulunur. 

 

1.2.5. Binary (Ġkilik) Sayının Oktal (Sekizlik) Sayıya Çevrilmesi  
 

Binary sayıyı sekizlik (oktal )sayıya çevirmek için binary sayı sağ taraftan yani LSB 
olan taraftan itibaren üçerli gruplara ayrılır ve her grubun oktal karĢılığı yazılır. 

 

Örnek: (01011101)2 = (…)8çevrimini yapınız. 

 

Çözüm: Üçerli gruplara ayırırsak, 

01 011 101  

1 3 5 (01011101)2 = (135)8 bulunur. 

 

Örnek: (1010111)2 = (…)8çevrimini yapınız. 

 

Çözüm: Üçer üçer gruplara ayırırsak, 
 

1 010 111  

1 2 7 (1010111)2 = (127)8bulunur. 

 

1.2.6. Oktal (Sekizlik)Sayının Binary (Ġkilik) Sayıya Çevrilmesi  
 

Oktal sayıyı binary sayıya çevirmek için oktal sayının her biri 3 bitlik binary sayıya 
çevrilir. 

Örnek : (432)8 = ( .. )2çevrim iĢlemini yapınız. 

 

Çözüm:      4  32             = 1000110102bulunur. 
  100  011  010  

1.2.7. Desimal (Onluk) Sayının Hexadesimal (On Altılık) Sayıya Çevrilmesi 
 
Desimal sayıyı, hexadesimal sayıya çevirmek için desimal sayı 16‟ya bölünür. 

Bölme sonunda kalanlar tersten yazılır. AĢağıdaki örnekleri inceleyiniz. 

Örnek: (67)10 = (….)16 

sayısını çeviriniz. 

( 67 )10 = ( 47 )16 

 

Örnek: (955)10 = (….)16 

sayısını çeviriniz.(B=11‟dir.) 

(955)10 = (3BB)16 

  



 

 

 

1.3. Ġkili Sayı Sisteminde Toplama 
 
Ġkili sayılarda toplama iĢleminde aĢağıdaki kuralların bilinmesi gerekir. 

 

0 + 0 = 0  
0 + 1 = 1 

1 + 0 = 1  
1 + 1 = 0elde 1 var. 
 

Örnek: (11)2ve (10)2sayılarını toplayalım. 
 

 
Görüldüğü gibi 1+1 = 0 ve elde bir sonraki basamağa aktarılmıĢtır. 

(11)2 =(3)10 

   ve (10)2 = (2)10 dur. Toplam 3+2=5 tir. 

 

Örnek: (101)2 ve (110)2 sayılarını toplayınız. 

 

Örnek: (1011)2 ve (1010)2 sayılarını toplayınız. 

 

Örnek: (0011)2 , (110)2  ve (1111)2 sayılarını toplayınız. 

 

Örnek: (011)2 , (11)2 , (001)2 ve (1010)2 sayılarını toplayınız. 

 

1.4. Ġkili Sayı Sisteminde Çıkarma 
 
Binary (ikilik) sayılarda çıkarma iĢleminde aĢağıdaki kuralar uygulanır.  



 

 

 

0 – 0 = 0 

1 – 0 = 1 

0 – 1 = 1 ( Burada bir soldaki sütundan 1 borç alınır ve bu sütuna 2 olarak yazılır.) 

1 – 1 = 0 
 

Ġkilik sayı sisteminde çıkarma iĢlemi iki metot ile yapılmaktadır: 

1. Metot tümleme (complementer) yöntemi ile çıkarma iĢlemi 
2. Metot ise doğrudan çıkarma iĢlemidir. 

 

1.4.1. Tümleme (Complementer) Yöntemi Ġle Çıkarma 
 

Bu yöntemle doğrudan çıkarma iĢlemi yapmak yerine çıkarılan sayı ile çıkan sayının 

ikilik tabanına göre tümleyeni toplanır. Toplama iĢlemi sonucunda,  elde oluĢmuĢsa sonuç 
pozitiftir. Elde silinerek gerçek sonuca ulaĢılır.  Elde oluĢmamıĢsa sonuç negatiftir. Sonucun 

ikilik tabanına göre tümleyeni alınarak gerçek sonuca ulaĢılır.   

 

Tümleme yöntemi ile çıkarma iĢlemini yapabilmek için öncelikle çıkarılacak sayının 
ikiler tümleyeni nasıl elde edilir onu bilmemiz gerekir. 

 

Bir binary sayının birler tümleyeni onun tersidir. 

Örnek : 

(7)10  =  0111 

(7)10 = 1000 (evrik = birler tümleyeni) 
 

Örnekte de görüldüğü gibi bir sayının birler tümleyeni tüm bitlerin tersi alınarak elde 

edilir. Birler tümleyenini elde ettiğimiz sayının ikiler tümleyenini bulalım.  

Bunu gerçekleĢtirmek için sayının birler tümleyenine 1 eklemek yeterlidir. 
 

(7)10  =  0111 

(7)10 = 1000 (evrik = birler tümleyeni) 
 

1000 

      1 

+ 

------- 

1001 ikiler tümleyeni olarak elde edilir. 

 
ġimdi çıkarma iĢlemini toplama iĢlemine dönüĢtüren kuralı örneklerle açıklayalım. 

 

Örnek1: 13-7=6 iĢlemini yapalım. 
13 = 1101 

7 = 0111  

-7 = 1000 (birler tümleyeni) 

-7 + 1 = 1000 + 1 = 1001 (ikiler tümleyeni)  
13 – 7 = 13 + (-7) = 23 + [-(7) + 1] = 1101 +  1001 = 10110 = (6)10 



 

 

 

 

Örnek2:23-7=16 iĢlemini yapalım. 

 

23 = 0001 0111  
7 = 0000 0111  

-7 = 1111 1000 (birler tümleyeni) 

-7 + 1 = 1111 1001 (ikiler tümleyeni)  
23 – 7 = 23 + (-7) = 23 + [-(7) + 1] = 0001 0111 + 1111 1001 = 0001 0000 = (16)10 

 

Not: Ġkiler tümleyen yöntemi ile çıkarma iĢleminde sonuçta elde en soldaki bit 1 

olduğunda sonuç pozitiftir ve bu bit atılır. Eğer en soldaki bit 0 ise sonuç negatiftir, gerçek 
sonuç elde edilen sonucun ikiler tümleyeni alınarak elde edilir. 

 

Örnek 3:7-9= -2 iĢlemini yapalım. 
 

7 = 0111 

9 = 1001 
-9= 0110(birler tümleyeni) 

-9+ 1 = 0110 + 1 = 0111 (ikiler tümleyeni)  

7 – 9 = 7 + (-9) = 7 + [-(9) + 1] = 0111 +  0111 = 01110 sonuç negatif o halde doğru 

sonucu elde edebilmek sonucun ikiler tümleyenini almamız gerekir. 
 

1.4.2. Doğrudan Çıkarma 
 

Örnek: 

 

Burada çıkarma iĢlemi yapılırken 1. sayının MSB (most significant digit) tarafından 
yüksek basamaklı digit 1 alınarak sağdakine verilince sağdaki bit 10‟ a dönüĢür 10-1 =1 elde 

edilir. 

 

Örnek:  
(4. iĢleme kadar normal çıkarma iĢlemi yapılırken 4. iĢlemde 0- 
1karĢımıza çıkar. 0‟dan 1 çıkarılamayacağı için yan sütundan 1 borç 
alınır. Bu durumda 0‟ımız 10‟ a dönüĢür 10-1 ise 1 yapar ve aĢağıya 
yazılır. 5. iĢlemde ise 1‟ i bir önceki basamağa ödünç verdiğimizden 
dolayı kalan 0‟dan 0 çıkarılınca elde edilen 0 sonuca yazılır.  

 

Örnek: (1010)2sayısından (0101)2sayısını çıkarınız. 

 



 

 

 

Desimal karĢılığı yazılırsa 

(1010)2=10 ve (0101)2 = 5 

(10)10 –(5)10 =5 olur. 

 
 

Örnek: (1010)2sayısından (0011)2sayısını çıkarınız. Desimal karĢılığı yazılırsa 

 

(1010)2    = 10  

(0011)2 = 3 (10)10 –(3)10 =7 olur. 
 

 

Örnek : (1011101)2sayısından (1101)2sayısını çıkarınız. 

 
 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıda verilen sayı sistemleri çevrimlerini yapınız. 

 

1. 1810  =  (…………..)2 

 

2. 14310  =  (………..…)2 

 

3. 7810  =  (……..……)2 

 

4. (11001101)2 = (….)10 

 

5. (10011001)2 = (….)10 

 

6. (00101110)2 = (….)10 

 

7. (127)16  = (….)10 

 

8. (1453)16 = (….)10 

 

9. (245)10  = (….)16 

 

10.  (98)10  = (….)16 

 

AĢağıda verilen iĢlemleri ikilik sayılarla yapınız. 
 

1. 17+23 =(direkt çıkarma yöntemi ile) 

 
2. 87+28=(direkt çıkarma yöntemi ile) 

 

3. 13-5=   (direkt çıkarma yöntemi ile) 
 

4. 34-16=  (direkt çıkarma yöntemi ile) 

 

5. 43-18 =     (tümleme yöntemi ile) 
 

6. 143-67=  (tümleme yöntemi ile) 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
 



 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 8 bitle yazılabilecek en büyük sayı aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 127    D)  128   

B) 254    E)  255 

C) 256 

 
2. 10101010 ikilik sayısının desimal karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 168    D)  174   

B) 172    E)  171 
C) 170 

 

3. 103 Desimal sayısının ikilik karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 01100111   D)  01100011   

B) 010111010   E)  01110101 

C) 01101011 

 
4. 3AC16hexadesimal sayısının ikilik karĢılığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 001110111100  D)  001110111100   

B)001110101100  E)  001101011100 
C) 001110111011 

 

5. 101101+011101 iĢleminin sonucu aĢağıdakilerden hangisidir? 
A)1001101   D)  1001010   

B) 1010001   E)  1001001 

C) 1001110 

 
6. 23 desimal sayısının ikilik sistemdeki ikiler tümleyeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1111010   D)  11101011   

B) 11100101   E)  11011011 
C) 11101001 

 

7. 11001101-10011001 iĢleminin sonucu aĢağıdakilerden hangisidir 

A) 00101101   D)  00100111   
B) 00100110   E)  00100111 

C) 00100011 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Lojik kapıları kullanarak lojik devreler oluĢturup bu devreleri çalıĢtırabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Lojik kapılar için “0” ve “1” ne demektir? Dijital sinyal nedir? Lojik kapıların 

çeĢitleri, sembolleri, doğruluk tabloları, entegreleri nelerdir? Lojik ifade veya 

lojik fonksiyon nedir? Lojik fonksiyon kapılarla nasıl gerçekleĢtirilir? 

GerçekleĢtirilmiĢ bir lojik devrenin çıkıĢı nasıl bulunur? Doğruluk tablosuna 

bakarak lojik fonksiyon nasıl çıkarılır? Lojik entegrelerin üzerinde yazan 

bilgiler ne anlama gelmektedir? sorularını araĢtırınız. 

 Elektronik malzemelerin satıldığı bir iĢletmeye giderek lojik kapı devrelerini 

içeren entegreler hangileridir çeĢitlerini görünüz. 

 ÇalıĢmalarınızı rapor hâline getirerek sınıf ortamında bilgi paylaĢımında 

bulununuz. 

 

2. LOJĠK (MANTIKSAL) KAPI DEVRELERĠ  
 
Dijital elektroniğin temelini lojik(mantık) kapılar oluĢturmaktadır. Dijital devreler 

lojik kapılar kullanılarak elde edilir. Lojik kapıların iyi bilinmesi fonksiyonlarının ve 

özelliklerinin kavranması ilerde devre tasarımında çok büyük kolaylık sağlayacaktır. 
 

Kapılar, entegre ((IC) ıntegrated cırcuıt)) denilen yarı iletken elemanların içinde 

bulunmakla birlikte direnç, diyot, transistör kullanmak suretiyle de lojik kapılar oluĢturmak 

mümkündür. Entegre devreler; güç harcamasının az, çalıĢma hızının yüksek, ebatlarının 
küçük ve ekonomik olması gibi birçok üstün özelliği nedeniyle tercih edilmektedir. 

 

Lojik kapılara geçmeden önce Ģunun çok iyi bilinmesi gerekir, lojik kapı devrelerinde 
iki gerilim seviyesi vardır. Birincisi lojik (1) yani yüksek seviye (+5V) ve ikincisi ise lojik 

(0) yani düĢük seviye (0 V)  olarak bilinir. Ancak gerçekte lojik 1 ve lojik 0 aĢağıdaki 

Ģekilde görüldüğü gibidir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

 

 

 

ġekil 2.1: Lojik 0 ve 1 değerleri 

2.1.Mantıksal (Lojik) Kapılar 
 

Sayısal devrelerin tasarımında kullanılan temel devre elemanlarına lojik kapılar adı 
verilir. Bir lojik kapı bir çıkıĢ, bir veya birden fazla giriĢ hattına sahiptir. ÇıkıĢı, giriĢ 

hatlarının durumuna bağlı olarak lojik-1 veya lojik-0 olabilir. Bir lojik kapının giriĢlerine 

uygulanan sinyale bağlı olarak çıkıĢının ne olacağını gösteren tabloya doğruluk tablosu 
(truthtable) adı verilir. 

 

TAMPON (Buffer) ,VE (AND), VEYA (OR), DEĞĠL (NOT), VEDEĞĠL (NAND), 

VEYADEĞĠL (NOR), ÖZELVEYA (EXOR) ve ÖZELVEYA DEĞĠL (EXNOR) temel lojik 
kapılardır. 

 

 Tampon kapısı ( Buffer gate) 
 

Tampon kapısının bir giriĢi ve bir çıkıĢı bunmaktadır. Esasında tampon bir kapı 

grubuna girmemektedir. Bu devre elektronik katlar veya kullanılan diğer kapılar arasında 
empedans uygunluğu sağlar. Kullanılan devrelerde bir katın çıkıĢ empedansı diğer katın giriĢ 

empedansına eĢit olmaz ise katlar arasında bulunan bu uyumsuzluk enerji kayıplarına neden 

olmaktadır. Tampon katı ile empedans uygunsuzluğundan oluĢan kayıplar önlenmiĢ olur. 

 

ġekil 2.1 : Tampon (buffer) sembolü ve elektriksel Ģeması 

GiriĢ ÇıkıĢ 

A C 

0 0 

1 1 



 

 

 

 

ġekil 2.2 :7407 Entegresi iç yapısı kapısı ve doğruluk tablosu 

 

ġekil 2.3: 74125 Tampon entegresi iç yapısı 

74125 entegresinin de içyapısında dört adet tampon kapısı bulunmaktadır. Burada 

1,4,10 ve 13 no.lu ayaklar yetki (enable) giriĢleridir. Yetki ucu entegrenin çıkıĢına giriĢten 

verilen bilginin iletilip iletilmeyeceğine karar veren uçtur. Yetki ucuna lojik 0 verilirse çıkıĢ 

aktif çıkıĢ olur. 

 DEĞĠL kapısı (not gate, ınverter): 

 

DEĞĠL kapısının bir giriĢi ve bir çıkıĢı vardır. DEĞĠL (NOT) kapısı giriĢine 
uygulanan lojik bilgiyi çıkıĢına tersini alarak aktaran kapıdır. Bir baĢka ifade ile giriĢine lojik 

1uygulanırsa çıkıĢta lojik 0, giriĢte lojik 0 uygulanırsa çıkıĢta lojik 1 veren kapıdır. Bu 

özelliğinden dolayı evirici, tersleyici de denilmektedir 

 

ÇıkıĢ ifadesi X‟intersi   olarak gösterilir.     
 

 

ġekil 2.4: DEĞĠL (NOT) kapısı sembolü ve doğruluk tablosu 

 



 

 

 

 

 

ġekil 2.5: DEĞĠL kapısı giriĢ çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

 

ġekil 2.6: Değil (NOT) kapısı elektriksel eĢdeğeri 

Elektriksel eĢdeğerinde görüleceği gibi eğer anahtar açık(lojik 0) ise lamba (lojik 

1)yanacaktır. Anahtar kapalı olduğunda (lojik 1) ise lamba  (lojik0) yanmayacaktır. 

 

 

ġekil 2.7: IC 7404 ve 4069 Entegrelerinin içyapısı 



 

 

 

7404 TTL ve 4069 CMOS entegreleri içinde altı adet DEĞĠL (NOT) kapısı 

bulundurur. Bu entegreler kullanılırken altı taneden herhangi biri veya birden fazla DEĞĠL 

kapısı birlikte kullanılabilir.  
  

 VE kapısı ( andgate) 

 

ġekil 2.8: Farklı giriĢ sayılarına sahip VE (AND) kapısı sembolü ve doğruluk tablosu 

AĢağıda 2, 3 ve 4 giriĢli VE kapılarının sembolleri, lojik ifadeleri ve 2 giriĢli VE 
kapısına ait doğruluk tablosu görülmektedir. Doğruluk tablosu incelendiğinde, 2 giriĢli VE 

kapısının 2
2
=4 farklı durumu olduğu görülmektedir. Doğruluk tablosundan da görüldüğü 

üzere VE kapısının her iki giriĢi “lojik 1” durumda iken çıkıĢı “lojik 1” olmaktadır. Diğer 

tüm durumlarda çıkıĢ 0 olmaktadır. 

 

ġekil 2.9: VE kapısı giriĢ çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

 

 
A B ÇıkıĢ (C) 

0 0 0  (Lamba yanmaz) 

0 1 0  (Lamba yanmaz) 

1 0 0  (Lamba yanmaz) 

1 1       1 (Lamba yanar) 
 

ġekil 2.10 : Ġki giriĢli  VE kapısı elektriksel Ģeması ve doğruluk tablosu 

VE kapısını anlamak için elektriksel devresine bakalım. ġekilde görüldüğü gibi 
kaynak (Vcc), A ve B anahtarları ve lamba (yük) birbirlerine seri bağlıdır. Anahtarlardan 

birinin açık olması lambayı yakmaz. Ancak A ve B anahtarının ikisi de kapalı „1‟ olduğunda 

lamba ıĢık verecektir yani „1‟ olacaktır. Anahtarın açık olması „0‟, anahtarın kapalı olması 

„1‟, lambanın sönük olması „0‟, lambanın yanması „1‟ olarak adlandırılır. Doğruluk 



 

 

 

tablosunda görüldüğü gibi iki değiĢken (A ve B) olduğu için (2n=22=4) dört farklı durum 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Ġki giriĢli VE kapısı dijital devrelerde çarpma kapısı olarak adlandırılır. Doğruluk 
tablosundan iĢlem yapıldığında, 

A=0 ve B=0 ise ÇıkıĢ C= A.B=0.0=0 

A=0 ve B=1 ise ÇıkıĢ C= A.B=0.1=0 

A=1 ve B=0 ise ÇıkıĢ C= A.B=1.0=0 

A=1 ve B=1 ise ÇıkıĢ C= A.B=1.1=1  olur. 

 

ġekil 2.11 : Diyotlu VE kapısı 

ġekil 2.11‟de diyotlu VE kapısı görülmektedir. Burada A=1 ve B=1 (lojik 1) 
uygulanırsa D1 ve D2 diyotları kesimde olacaktır. Çünkü diyotlara ters polarma uygulanmıĢ 

olacaktır. ÇıkıĢ (F) ise +Vcc yani 5V (lojik 1) görülecektir. Diğer durumlarda giriĢlere 

A=0,B=1 ya da A=1, B=0 durumunda diyotlardan biri iletimde olacaktır. Bu durumda çıkıĢ 
(F) 0 (lojik 0) olacaktır. A=0, B=0 durumunda ise her iki diyot iletimde olacağı için yine 

çıkıĢ 0 olacaktır 

 

ġekil 2.12 : IC 7408 VE(AND)kapısı iç yapısı 

Not: ġema çizimlerinde VE kapıları üzerinde +5V ve GND gösterilmez. Entegreyi 

kullanırken bu bağlantıları mutlaka yapınız. 
 



 

 

 

ġekil 2.12‟de 7408 entegresinin içyapısı verilmiĢtir. Entegrenin 7 no.lu ayağı 

GND(Toprak), 14 NO.LU ayağı +Vcc (5V) olarak görülmektedir. Entegre içinde dört adet 

VE kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar birbirinden bağımsızdır. Ġster tek tek isterseniz birbirine 

bağlantı yapılarak değiĢik ifadeler elde edebilirsiniz. 
 

  VEYA kapısı (OR gate) 

 

 

ġekil 2.13: : Farklı giriĢ sayılarına sahip VEYA (OR) kapısı sembolü ve doğruluk tablosu 

ġe

kil 2.14: VEYA kapısı giriĢ - çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

 

 

A B C 
0 0 0  (Lamba Sönük ) 
0 1 1 (Lamba Yanar ) 
1 0 1 (Lamba Yanar ) 
1 1 1 (Lamba Yanar ) 

ġekil 2.15 : VEYA kapısı elektriksel Ģeması ve doğruluk tablosu 
 

VEYA kapısının en az iki giriĢi ve bir çıkıĢı bulunmaktadır. Elektriksel eĢdeğer 

Ģemasında iki paralel anahtar Ģeklinde gösterilmektedir. Lambanın yanması için yalnızca A 

anahtarının ya da yalnızca B anahtarının ya da A ile B anahtarının kapalı olması yeterli 

olacaktır. Lamba sadece iki anahtarında açık olması durumunda sönük olacaktır. Lojik 
iĢlemlerde VEYA kapısı toplama iĢlemi yapmaktadır. 



 

 

 

ġekil 2.16‟da Diyotlu VEYA kapısı görülmektedir. Bu devrede giriĢlere (A ve B) lojik 

0 verildiğinde her iki diyot kesimde olacaktır. Dolayısıyla çıkıĢ (lojik 0) olacaktır. Eğer 

giriĢlerden herhangi birine 1 (lojik 1) verilirse lojik 1 verilen diyot iletimde olur. Diğer diyot 

ise kesimde olur. Bu durumda çıkıĢtaki led diyot yanar yani lojik 1 olur. Her iki giriĢe de 1 
verilirse çıkıĢ yine lojik 1 olacaktır. Veya kapısının özelliklerini gösterecektir. 

 

ġekil 2.16: Diyotlu VEYA kapısı 

 

ġekil 2.17: IC 7432 VEYA kapısı iç yapısı 

7432‟nin iç yapısında görüldüğü gibi dört adet VEYA kapısı bulunmaktadır. Bu 

kapılar birbirinden tamamen bağımsız olmakla beraber entegre kullanılacağı zaman 14 no.lu 

ayağa +5V verilmeli ve 7 no.lu ayak ise Ģase(GND) olarak mutlaka bağlanmalıdır. 
 

 VE DEĞĠL kapısı ( NAND gate) 

 
AĢağıda görülen VE DEĞĠL kapısının iki giriĢi bir çıkıĢı vardır. Bu kapı aslında bir 

VE kapısı ile bir DEĞĠL kapısının birleĢmiĢ hâlidir. Sembolde görüldüğü gibi VE kapısının 

çıkıĢına bir adet küçük daire eklenmiĢtir. 

 

ġekil 2.18: : Ġki giriĢli VE DEĞĠL kapısı sembolü, çıkıĢ ifadesi ve doğruluk tablosu 



 

 

 

 

ġekil 2.19: VE DEĞĠL kapısı giriĢ - çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

Elektriksel eĢdeğer devresinde görüldüğü gibi VEDEĞĠL kapısında lambaya DEĞĠL 

(NAND) kapısındaki gibi anahtar bağlanmıĢ olup anahtar sayısı ikiye(A ve B) çıkmıĢtır. 

Lambanın sönmesi için A ve B anahtarlarının ikisinin de kapalı(lojik 1) olması gerekir. 
Anahtarların diğer durumlarında lamba (lojik 1) yanacaktır. Bu durum doğruluk tablosunda 

görülmektedir. 

 

 
 

A B C 
0 0 1  (Lamba Yanar ) 
0 1 1  (Lamba Yanar ) 
1 0 1  (Lamba Yanar ) 

1 1 
0  (Lamba Sönük ) 

 

ġekil  2.20:  VEDEĞĠL (NAND) kapısı elektriksel eĢdeğeri ve doğruluk tablosu 

 

7400 entegresi de iç yapısında dört 

adet VEDEĞĠL ( NAND) kapısı 
bulundurur. Entegre kullanılırken iç 

yapısına bakılarak herhangi biri veya 

birkaç kapı birlikte kullanılabilir. Diğer 
entegrelerde olduğu gibi 14 no.lu ayak +5 

V ve 7 no.lu ayak Ģase (GND) ye 

bağlanmalıdır. 

 

ġekil 2.21: 7400 entegresi iç yapısı 

 VEYA DEĞĠL kapısı ( NOR gate) 

 
AĢağıda görülen VEYA DEĞĠL kapısının iki giriĢi bir çıkıĢı vardır. Bu kapı aslında 

bir VEYA kapısı ile bir DEĞĠL kapısının birleĢmiĢ hâlidir. Sembolde görüldüğü gibi VEYA 

DEĞĠL kapısının çıkıĢına bir adet küçük daire eklenmiĢtir. 



 

 

 

 

ġekil 2.22: Ġki giriĢli VEYA DEĞĠL kapısı sembolü, çıkıĢ ifadesiyle doğruluk tablosu 

 

ġekil 2.23: VEYA DEĞĠL kapısı giriĢ - çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

 

A B C 
0 0 1  (Lamba Yanar ) 
0 1 0  (Lamba Sönük ) 
1 0  0  (Lamba Sönük ) 
1 1  0  (Lamba Sönük ) 

 

ġekil  2.24:  VEYA DEĞĠL (NOR) kapısı elektriksel eĢdeğeri ve doğruluk tablosu 

ġekilde 2.24‟te VEYA DEĞĠL (NOR) kapısının elektriksel eĢdeğeri görülmektedir. 
Dikkat edilirse VEYA değil kapısının elektriksel eĢdeğerinde A ve B anahtarları lambaya 

yani çıkıĢa paralel bağlı iki anahtardır. Lambanın yanması yani çıkıĢın lojik 1 olması için her 

iki anahtarın açık (lojik 0) olması gerekir. Diğer durumlarda ise lamba sönük olacaktır. Bu 

durum tabloda görülmektedir.  

 

ġekil 2.25 :7402 entegresinin iç yapısı 



 

 

 

7402 entegresi içyapısında dört adet VEYA DEĞĠL (NOR) kapısı bulundurur. Entegre 

kullanılırken iç yapısına bakılarak herhangi biri veya birkaç kapı birlikte kullanılabilir. Diğer 

entegrelerde olduğu gibi 14 no.lu ayak +5 V ve 7 no.lu ayak Ģase (Gnd) ye bağlanmalıdır. 

 

 ÖZEL VEYA kapısı (EXCLUSĠVE OR gate EX-OR) 

 

ÖZEL VEYA kapısı iki giriĢi bir çıkıĢı olan bir kapıdır. Bu kapı XOR diye de 
gösterilebilir. Bu kapının özelliği eğer giriĢlerin ikisi de aynı ise yani A= B= 0 veya A= B = 

1 olduğunda çıkıĢ lojik 0 olmaktadır. Eğer giriĢlerin ikisi de farklı ise yani A= 1, B= 0 veya 

A= 0, B = 1 olduğunda çıkıĢ lojik 1 olmaktadır. 

 
ÖZEL VEYA kapısının iĢlemlerinde özel toplama iĢareti kullanılır. 

 

 

ġekil 2.26: ÖZEL VEYA kapısı sembolü ve çıkıĢ ifadesi vedoğruluk tablosu 

 

ġekil 2.27: ÖZEL VEYA  kapısı giriĢ - çıkıĢ sinyalleri diyagramı 

 

A B C 
0 0  0(Lamba Sönük ) 
0 1  1(Lamba Yanar) 
1 0 1(Lamba Yanar ) 
1 1  0  (Lamba Sönük ) 

 

ġekil 2.28: ÖZELVEYA kapısı elektriksel eĢdeğeri ve doğruluk tablosu 

ÇıkıĢ ifadesinde görüldüğü gibi ÖZEL VEYA kapısı aĢağıda görüldüğü gibi  

ikiDEĞĠL kapısı (A‟ ve B‟) , iki VE kapısı (AB‟ ve A‟B) ve bir VEYA kapısı kullanılarak 

oluĢturulabilir. 



 

 

 

 

ġekil 2.29: ÖZEL VEYA kapısının diğer kapılarla yapılıĢı 

 

ġekil 2.30: 7486ÖZEL VEYA entegresi kapısı iç yapısı 

 ÖZEL VEYA DEĞĠL Kapı Devresi (Exclusive NOR, Gate, EX-NOR)  
 
ÖZEL VEYA DEĞĠL kapısında giriĢlere aynı anda (A=0 ve B=0 veya A=1 ve B=1 ) 

uygulandığında çıkıĢ lojik 1 değerini alır. 
 

Eğer giriĢler farklı ise (A=0 ve B=1 veya A=1 ve B=0 ) çıkıĢ lojik 0 değerini alır. 
 

GiriĢler ÇıkıĢ 

A B C 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
  

 

ġekil 2.31:ÖZEL VEYA DEĞĠL (EX-NOR) sembolü ve doğruluk tablosu lojik denklemi 



 

 

 

 

ġekil 2.32: ÖZEL VEYA DEĞĠL (EX-NOR) elektriksel eĢdeğeri ve özel veya değil kapısı 

entegresi iç yapısı 

 

ġekil 2.33: ÖZEL VEYA DEĞĠL (EX-NOR) kapısının diğer kapılarla elde edilmesi 



 

 

 

 

UYGUAMA FAALĠYETĠ 
 

Lojik TAMPON (BUFFER) Devresi Uygulaması 

 
AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre tampon devresini kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 

 

Uygulama ġeması 

 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler 
 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 

 1 Ad. 7407 TTL Entegre 
 2 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 1 Ad. YeĢil LED diyot 

 1 Ad. Kırmızı LED diyot 

 

 

 

 
 

7407 Entegresi iç yapısı 

 
 
 
 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 

7407entegresinibread boarda 

yerleĢtiriniz. 
 Entegrenin ayaklarının sırasına dikkat 

ediniz. 
 ġemaya uygun olarak diğer devre 

elemanlarının montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 
kaynağının (+= ucunu 7407 entegresinin 

14 numaralı ayağına (-) ucunu ise 7 

numaralı ayağına bağlayınız. 
 +5 V kaynağınızı lojik 1, 
 ġase(Gnd) yi de lojik 0  

Olarak kullanınız. 
 Entegrenin giriĢine aĢağıda verilen 

doğruluk tablosuna uygun olarak 0 ve 1 

uygulayarak deneyi yapınız. 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

göre doldurunuz. 

 A giriĢ dalga formun agöre devrenin, 

çıkıĢ sinyali dalga formu Y‟yi çiziniz. 

 

 

GiriĢ ÇıkıĢ 

A Y 

0  

1  
 

ġekil 2.34: Tampon devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve doğruluk tablosu 



 

 

 

 
UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-2 

 

Lojik DEĞĠL (NOT)  Devresi Uygulaması 
 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre DEĞĠL (NOT)  devresini kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 
 1 Ad. 7404 TTL Entegre 

 2 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 1 Ad. YeĢil LED diyot 
 1 Ad. Kırmızı LED diyot 
 

 

 

 

 
 

7404 Entegresi iç yapısı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 7404 

entegresini bread boarda yerleĢtiriniz. 
 Entegrenin ayaklarının sırasına dikkat 

ediniz. 
 ġemaya uygun olarak diğer devre 

elemanlarının montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 

kaynağının (+= ucunu 7404 entegresinin 
14 numaralı ayağına (-) ucunu ise 7 

numaralı ayağına bağlayınız.  +5 V kaynağınızı lojik 1, Ģase (GND) 

„yi de lojik 0 olarak kullanınız.  Entegrenin giriĢine aĢağıda verilen 
doğruluk tablosuna uygun olarak 0 ve 1 

uygulayarak deneyi yapınız. 



 

 

 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına 
göre doldurunuz. 

 A giriĢ dalga formlarına göre verilmiĢ 

olan devrenin, çıkıĢ sinyali dalga 
formunu çiziniz. 

 

 

GiriĢ ÇıkıĢ 

A Y 

0  

1  
 

ġekil 2.35: DEĞĠL (NOT) devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve doğruluk tablosu 



 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-3 
 

Lojik VE (AND) Kapı Devresi Uygulaması 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre VE (AND) kapı devresini kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
 

Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 

 1 Ad. 7408 TTL Entegre 
 3 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 2 Ad. YeĢil LED diyot 
 1 Ad. Kırmızı LED diyot

 

 

 

 
 
 
 

7408 Entegresi iç yapısı 

 
 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 7408entegreyi bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının 

sırasına dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 

montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 

kaynağının (+= ucunu 7404 entegresinin 14 

numaralı ayağına  (-) ucunu ise 7 numaralı 
ayağına bağlayınız. 

 A,B anahtarlarını giriĢ konumlarını aĢağıdaki 

doğruluk tablosuna uygun Ģekilde oluĢturarak 

deneyi yapınız. 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 

doldurunuz. 

 A, B giriĢ dalga formları verilmiĢ olan devrenin, 

çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Ġki giriĢli AND lojik kapısının matematiksel 

ifadesini yazınız. 



 

 

 

 Ġki giriĢli AND lojik kapısının eĢdeğer elektrik 
devresini çiziniz.  +5 V kaynağınızı lojik 1, 

Ģase(GND) yi de lojik 0 

olarak kullanınız. 
 Ġki giriĢli AND lojik kapılarıyla üç giriĢli AND 

lojik kapısının elde edilmesinin Ģeklini çiziniz. 

 

 

 

GiriĢler ÇıkıĢ 

A B Y 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

ġekil 2.36: VE (AND) Kapı  devresi çıkıĢ sinyali dalga formu  ve  doğruluk tablosu 

 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-4 
 

Üç GiriĢli VE (AND)Kapı Devresi Uygulaması 
 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegreli üç giriĢli VE kapısı devresini 

kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
 

Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 
 Bread Board 

 1 Ad. 7432 TTL Entegre 

 5 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 
 4 Ad. YeĢil LED diyot 

 1 Ad. Kırmızı LED diyot 
 Bağlantı kabloları

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 708 entegreyi bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının 

sırasına dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 
montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 

kaynağının (+= ucunu 7404 entegresinin 14 
numaralı ayağına  (-) ucunu ise 7 numaralı ayağına 

bağlayınız. 

 A,B,C giriĢlerine aĢağıdaki doğruluk tablosuna 

uygun Ģekilde 0 ve 1 uygulayarak deneyi yapınız. 



 

 

 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 
doldurunuz. 

 A, B, C giriĢ dalga formları verilmiĢ olan 

devrenin, çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Üç giriĢli AND lojik kapısının matematiksel 
ifadesini yazınız. 

 Üç giriĢli AND lojik kapısının eĢdeğer elektrik 

devresini çiziniz. 
 +5 V kaynağınızı lojik 1, 

Ģase(GND) yi de lojik 0 olarak 

kullanınız. 

 

 

ġekil 2.37: VE (AND) Kapı devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve doğruluk tablosu 

 

GiriĢler ÇıkıĢ 

A B C Y 

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

1 1 1  



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-5 
 

Lojik VEYA (OR)  Kapı Devresi Uygulaması 
 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre VEYA (OR) kapı devresini kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 
 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 

 1 Ad. 7432 TTL Entegre 

 4 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 
 1 Ad. YeĢil LED diyot 

 1 Ad. Kırmızı LED diyot 

 

 
 

 

 

IC 7432 VEYA kapısı iç yapısı 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 7432entegreyi bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının 

sırasına dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 

montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme kaynağının 

(+= ucunu 7404 entegresinin 14 numaralı ayağına  

(-) ucunu ise 7 numaralı ayağına bağlayınız. 

 A,B,C giriĢlerine aĢağıdaki doğruluk tablosuna 
uygun Ģekilde 0 ve 1 uygulayarak deneyi yapınız.

   

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 
doldurunuz. 

 A, B, C giriĢ dalga formları verilmiĢ olan devrenin, 

çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Üç giriĢli AND lojik kapısının matematiksel 
ifadesini yazınız.  +5 V kaynağınızı lojik 1, 

Ģase(GND) yi de lojik 0 

olarak kullanınız. 



 

 

 

 

 

GiriĢler ÇıkıĢ 

A B C Y 

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

1 1 1  

ġekil 2.38: VEYA (OR) Kapı devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve doğruluk tablosu 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-6 
 

Lojik VE DEĞĠL (NAND)  Kapı Devresi Uygulaması 
 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre VE DEĞĠL (NAND) kapı devresini 

kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
 

Uygulama ġeması 

 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 
 Bread Board 

 1 Ad. 7432 TTL Entegre 

 3 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 2 Ad. YeĢil LED diyot 
 1 Ad. Kırmızı LED diyot 

 

 

 

 

 

 
 

IC 7400 VE DEĞĠL kapısı içyapısı 

 
 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deneyi yaparken öncelikle 7400 entegresini bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının sırasına 
dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 

montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 

kaynağının (+) ucunu 7404 entegresinin 14 
numaralı ayağına  (-) ucunu ise 7 numaralı 

ayağına bağlayınız. 

 A,B giriĢlerine aĢağıdaki doğruluk tablosuna 
uygun Ģekilde 0 ve 1 uygulayarak deneyi yapınız. 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 

doldurunuz. 



 

 

 

 A, B giriĢ dalga formları verilmiĢ olan devrenin, 
çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Üç giriĢli NAND lojik kapısının matematiksel 

ifadesini yazınız. 

 Üç giriĢli NAND lojik kapısının eĢdeğer elektrik 
devresini çiziniz. 

 +5 V kaynağınızı lojik 1, 
Ģase(GND) yi de lojik 0 olarak 

kullanınız. 

 

GiriĢ ÇıkıĢ 

A B Y 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

 

ġekil 2.39: IC 7400 Ġle yapılan VE DEĞĠL (NAND) Kapı devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve 

doğruluk tablosu 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-7 

 

Lojik VEYA DEĞĠL (NOR)  Kapı Devresi Uygulaması 
 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegre VEYA DEĞĠL (NOR) kapı devresini 

kurunuz. 

 
AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 
 

Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 
 1 Ad. 7432 TTL Entegre 

 3 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 2 Ad. YeĢil LED diyot 
 1 Ad. Kırmızı LED diyot 

 

 

 

 
 

 

 

IC 7402 VEYA DEĞĠL kapısı iç 

yapısı 

 
 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deneyi yaparken öncelikle 7402 entegresini bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının 
sırasına dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 

montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme 

kaynağının (+= ucunu 7404 entegresinin 14 
numaralı ayağına  (-) ucunu ise 7 numaralı ayağına 

bağlayınız. 

 A,B giriĢlerine aĢağıdaki doğruluk tablosuna 

uygun Ģekilde 0 ve 1 uygulayarak deneyi yapınız. 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 

doldurunuz. 



 

 

 

 A, B  giriĢ dalga formları verilmiĢ olan devrenin, 
çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Üç giriĢli NOR lojik kapısının matematiksel 

ifadesini yazınız. 

 Üç giriĢli NOR lojik kapısının eĢdeğer 
elektrik devresini çiziniz. 

 +5 V kaynağınızı lojik 1, 
Ģase(GND) yi de lojik 0 olarak 

kullanınız. 

 

 

 

GiriĢ ÇıkıĢ 

A B Y 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

ġekil 2.40: IC 7402ile yapılan VEYA DEĞĠL (Nor) Kapı devresi çıkıĢ sinyali dalga formu ve 

doğruluk tablosu 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 2-8 
 

Lojik ÖZEL VEYA  (EXOR)  kapı devresi uygulaması 
AĢağıdaki uygulama faaliyetini yaparak entegreli iki giriĢli ÖZEL VEYA (EXOR) 

kapısı devrelerini kurunuz. 

AĢağıda verilen uygulamayı iĢlem basamaklarına uygun olarak gerçekleĢtiriniz. 

 

Uygulama ġeması 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler, 

 DC 5 Volt güç kaynağı 

 Bread Board 

 1 Ad. 7486 TTL Entegre 
 3 Ad. 220Ω ¼ Watt direnç 

 2 Ad. YeĢil LED diyot 

 1 Ad. Kırmızı LED diyot 

 

 

 

 

 
 

IC 7486 ÖZEL VEYA DEĞĠL 

kapısı iç yapısı 

 
 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Deneyi yaparken öncelikle 7486 entegresini bread 

boarda yerleĢtiriniz. 

 Entegrenin ayaklarının 

sırasına dikkat ediniz. 

 ġemaya uygun olarak diğer devre elemanlarının 
montajını yapınız. 

 Deneyi yaparken 5 voltluk DC besleme kaynağının 

(+= ucunu 7404 entegresinin 14 numaralı ayağına  
(-) ucunu ise 7 numaralı ayağına bağlayınız. 

 A,B giriĢlerine aĢağıdaki doğruluk tablosuna 

uygun Ģekilde 0 ve 1 uygulayarak deneyi yapınız. 

 Doğruluk tablosunu deney sonuçlarına göre 
doldurunuz. 

 A, B giriĢ dalga formları verilmiĢ olan devrenin, 

çıkıĢ sinyali dalga formunu çiziniz. 

 Üç giriĢli EXOR lojik kapısının matematiksel 



 

 

 

ifadesini yazınız. 

 Üç giriĢli EXOR lojik kapısının eĢdeğer elektrik 

devresini çiziniz. 
 +5 V kaynağınızı lojik 1, 

Ģase(GND) yi de lojik 0 

olarak kullanınız. 

 

 

 

GiriĢler ÇıkıĢ 

A B Y 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

ġekil 2.41: IC 7486  Ġle yapılan ÖZEL VEYA  (EXOR) Kapı  devresi çıkıĢ sinyali dalga formu  

ve  doğruluk tablosu 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )Mantık devrelerinde lojik 1,  5V‟u temsil eder. 
 

2. (   ) Tampon kapısı iki kat arasında empedans uygunluğu sağlamak için kullanılır. 

 

3. () TAMPON kapısının giriĢine lojik 1 verilirse çıkıĢından lojik 0 alınır. 
 

4. (   )DEĞĠL kapısı giriĢine lojik 0 uygulanırsa çıkıĢından lojik 1 olarak alınır. 

 
5. () VE kapısının elektriksel eĢdeğeri iki anahtarın birbirine seri bağlanması Ģeklindedir. 

 

6. () VE kapısı aynı zamanda çarpma kapısı olarak da adlandırılır. 
 

7. () VE kapısında giriĢlerden biri lojik 0 olursa çıkıĢ lojik 1 olur. 

 

8. () VEYA kapısı eĢdeğeri iki anahtarın birbirine seri bağlanması Ģeklindedir. 
 

9. () VEYA kapısında giriĢlerden biri lojik 1 olursa çıkıĢ lojik1 olur. 

 
10. () VE DEĞĠL kapısı bir ve kapısı ile bir değil kapısının birleĢimidir. 

 

11. () VEYADEĞĠL kapısı bir veya kapısı ile bir değil kapısının birleĢimidir. 
 

12. () ÖZEL VEYA kapısı giriĢleri aynı olduğunda çıkıĢında lojik 0 veren kapıdır. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Karno haritalarını kullanarak hızlı bir Ģekilde lojik devre tasarımı ile ilgili bir problemi 

sadeleĢtirecek ve en kararlı, en ekonomik devreyi tasarlayarak tekniğine uygun Ģekilde 
hatasız kurup çalıĢtırabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Karnough haritaları hangi amaçla kullanılır? AraĢtırınız. 

 Bu haritaların uygulama alanları nelerdir? ÇeĢitleri var mı? Sayısal devre 

tasarımı yapanlar bu haritaları nasıl kullanmaktadırlar? AraĢtırınız. 

 

3. KARNOUGH HARĠTASI  
 

Karno haritası, lojik ifadelerin sadeleĢtirilmesi ve dijital devre tasarımında 
kullanılmaktadır. DeğiĢken sayısına göre karno haritası düzenlenir. Örneğin 2 değiĢken (A 

B), 5 değiĢken (A B C D E) vb. Karno haritası en fazla 6 değiĢkenli eĢitlikleri sadeleĢtirmede 

kullanılır. AĢağıda değiĢken sayısına göre karno düzenlemeleri anlatılmıĢtır. 
 

3. 1. DeğiĢken Sayısına Göre Karno Haritası 
 

Karno haritasında kaç kutu olacağını 2
n
 formülü ile bulabilirsiniz. n değiĢken adedini 

belirtir. AĢağıdaki tabloda değiĢkenin değili olan yerlere 0, değiĢkenin kendisi olan yerlere 
de 1 konur. 

  
3.1.1. Ġki DeğiĢkenli Karno Haritası 

 
Örneğin y = A.B + A.B' gibi (A ve B) den oluĢan iki değiĢkenli haritadır. Burada (A , 

B) 2
2
 = 4 kutudan oluĢan karno haritası çizilir. y = A.B + A.B' fonksiyonunun karnoya 

yerleĢimi ileride anlatılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta A ve B ye ait 
hücrelerin doğru Ģekilde tespit edilmesidir. 

 

Tablo 3.1: Ġki değiĢkenli kano haritasında değiĢken yerlerini gösteren tablolar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

 

 

Not: Bu tablolarda A ve B‟nin yerleri değiĢtirilerek de yazılabilir. O zaman hücrelerin 

içi de değiĢecektir. Bu duruma dikkat edilmesi gerekir. 

 

3.1.2 Üç DeğiĢkenli Karno Haritası 
 

Örneğin,  y  = A.B.C +A'.B'.C  +  B.C' Ģeklindeki fonksiyonlar 3 değiĢkenli 

fonksiyonlardır ve bu tür fonksiyonları indirgemek için aĢağıdaki karno haritası kullanılır. 
 

(A , B , C)  gibi üç değiĢken olduğundan 2 
3
 = 8 kutu çizilir. 

 
AĢağıdaki her iki Ģekilde dikkat edilecek nokta AB‟nin bulunduğu satırda 0 ve 1‟lerin 

yazılıĢ Ģekli 00,01,10,11 değil de 00,01,11,10 Ģeklindedir. C‟nin ise dikeyde 0 ve 1 olarak 

yazılır. Bu yazılıĢ biçimi 4 değiĢkenli için de geçerlidir. 

 

Tablo 3.2: Üç değiĢkenli kano haritasında değiĢken yerlerini gösteren tablolar 

3.1.3. Dört DeğiĢkenli Karno Haritası 

 

Tablo 3.3 : Dört değiĢkenli kano haritasında değiĢken yerlerini gösteren tablolar 

Örneğin,y = A'.B.C'.D + A'.B'.C.D' + A'.B'.C.D Ģeklindeki fonksiyonlar 4değiĢkenli 

fonksiyonlardır ve bu tür fonksiyonları indirgemek için aĢağıdaki karno haritası kullanılır. (A 

, B , C , D)değiĢkenleri için2
4
 = 16 kutu çizilir. 

      

 



 

 

 

3.1.4. BeĢ DeğiĢkenli Karno Haritası  
 

Örneğin y = A.B.C'.D.E + A'.B'.C.D'.E + A.B.C.D.E Ģeklindeki fonksiyonlar 5 
değiĢkenli fonksiyonlardır ve bu tür fonksiyonları indirgemek için aĢağıdaki karno haritası 

kullanılır. (A , B , C , D , E) değiĢkenleri için 2
5
 = 32 kutu çizilmelidir.AĢağıdaki gibi çizim 

yapılmalıdır. 

 

Tablo3.4 : BeĢ değiĢkenli kano haritasında değiĢken yerlerini gösteren tablo 

Bu karno haritalarından en çok 2,3,4 değiĢkenli olanları kullandığımızdan çizimlerinin 
ve hücrelerin içlerinin bilinmesi tasarım sırasında çok büyük kolaylık sağlayacaktır. 

 

3.2. Fonksiyonun Karnough Haritasına YerleĢtirilmesi 
  
Fonksiyonun haritaya yerleĢtirme iĢlemi belli bir mantık dâhilinde yapılır. 

Fonksiyonun doğruluk tablosu ile karno haritası arasında doğrudan bir iliĢki vardır.  
Doğruluk tablosu düzgün bir Ģekilde çıkarılmıĢ bir fonksiyonu karnoya yerleĢtirmek çok 
kolaydır. AĢağıdaki örneği dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz. 

 

Örnek: y = A.B.C
'
 + A'.B'.C + B.C fonksiyonunu karno haritasına yerleĢtiriniz. 

Bu ifadeyi karnoya yerleĢtirmeden önce doğruluk tablosunu hazırlayalım. Ġfade üç 

değiĢkenli olduğundan (A,B,C) =2
3
 =8 kutu çizilmelidir. Ancak önce tabloyu hazırlayalım. 

Ġfadeyi kısım kısım ele alırsak, 

 
1. ifadeA.B.C' = 1 olmalı 

2.ifade A'.B'.C =1 olmalı 

3.ifadeB.C = 1 olmalıdır. 
 

Bu değerleri dikkate alarak tablomuzu hazırlayalım. 



 

 

 

 

Tablo 3.5: Doğruluk tablosu 

Tabloda Y çıkıĢ ifadesine 4 farklı fonksiyon çıkmıĢtır. Bunun sebebi (B.C) ifadesine 
hem (A'.B.C) ifadesi hem de (A.B.C) ifadesi karĢılık gelmektedir. Bu nedenle örnekte 3 olan 

ifade karnoya aktarılırken 4 adet (1) olarak aktarılacaktır. 

 
Bu durumda karno diyagramına Y çıkıĢ ifadesi aĢağıdaki gibi yerleĢtirilecektir. 

 

Tablodan karno diyagramına baĢka bir aktarım Ģekli daha vardır. Bu durum 4 

değiĢkenli karnoya1‟leri aktarırken daha pratik olmaktadır. Hata yapma ihtimalini 
azaltmaktadır. 

 

Eğer tablo hazırlanırken sol baĢ tarafa sayıların binary karĢılıklarını desimal (veya 
satır no diyebiliriz.) olarak yazarsak karno haritasında da karĢılık gelen yere de 1‟leri 

yazarsak daha çabuk sonuca gidebiliriz. 



 

 

 

 

Tablo3.6 : Satır numaralarını gösteren tablo 

 

Tablodaki satır numaraları karnoda kendi hücrelerine yazılmıĢtır. Örneğin 3 numaralı 

satıra denk gelen ABC giriĢi (0 1 1) ve y çıkıĢı 1 karno içinde 3 numaralı hücreye 
yazılmıĢtır. Yine 1,6 ve 7 numaralı satırlara da denk gelen karno hücrelerine 1‟ler 

yazılmıĢtır. 

 

3.3. Karnough Haritasında Gruplandırma  
 

Gruplama konusu karnonun en can alıcı noktasıdır. Karno haritalarının amacı var olan 
çıkıĢ ifadelerini en az kapı kullanmak suretiyle aynı iĢi yapabilecek lojik ifadeyi elde 

etmektir. Çünkü karno ile ifade sadeleĢirken aynı zamanda gereksiz yere kullanılabilecek 

lojik kapıları da azaltmıĢ olmaktayız. Böylece elde edilecek devrenin hem fiziksel ebatı 
küçülecek hem de maliyeti düĢecektir. 

  
 Gruplama yaparken Ģunlara dikkat edilir:  

 Gruplama yaparken sadece “1” ler dikkate alınır. BoĢ olan yerler “0” 

demektir ve buraların gruplama yaparken önemi yoktur. 

 Karno haritalarında hedef en çok “1” i gruplamaktır. 

 Hiçbir “1” açıkta kalmamalıdır. 

 Gruplar 1, 2, 4, 8, 16 gibi iki ve ikinin üs katları Ģeklinde olmalıdır. 

 Karno haritaları üzerinde çapraz gruplama yapılamaz. Gruplar yan yana 

ya da alt alta olmalıdır.



 

 

 

  
AĢağıda çeĢitli gruplama Ģekilleri gösterilmektedir. Ġnceleyiniz. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Çünkü en büyük grup oluĢturacak Ģekilde gruplama 

yapılmamıĢtır. Üç ayrı grup yapılarak çıkıĢ ifadesi gereksiz yere uzatılmıĢtır. 

 

Bu da yukarıdakine göre biraz daha doğru olsa da YANLIġ bir gruplamadır. Grup 

yapılabiliyorsa tek baĢına 1 bırakılmamalıydı. 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. Hiçbir “1” açıkta kalmamıĢtır.En büyük sayıdaki gruplar 

alınmıĢtır.AB (11) hücresindeki 1 her iki gruba da dâhil edilebilir. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Çünkü 3 adet “1” ile gruplama yapılamaz. Grup sayısı 1, 

2, 4, 8.... olmalıdır. 

 



 

 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Çünkü çapraz grup yapılamaz. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. BoĢ kutular gruba dâhil edilemez. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Çünkü grup içinde hem alt alta hem yan yana “1” 

olamaz.Grup ya yan yana ya alt alta olmalıdır. 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. Burada 4 adet grup bulunmaktadır. Karno haritasında en 

yukardan en aĢağıya veya en sağdan en sola geçiĢ vardır. 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. Burada dörtlü ve ikili olmak üzere 2 adet grup vardır. Ucu açık 

olan çizgiler birleĢerek dörtlü grubu oluĢturmaktadır. 



 

 

 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. Burada biri ikili biri dörtlü olmak üzere 2 adet grup 

vardır.Ucu açık olan çizgiler içinde ikili grup bulunmaktadır. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Çünkü altılı grup yapılamaz. 

 

Bu YANLIġ bir gruplamadır. Aslında yanlıĢtan daha çok eksik bir gruplamadır.Dörtlü 

iki grup yapılabilirdi. 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. Kare içinde ve daire içinde olmak üzere 2 adet dörtlü 

grup vardır. 



 

 

 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. 

 

Bu DOĞRU bir gruplamadır. 

 

3.4. Karnough Haritasından SadeleĢmiĢ Ġfadenin Yazılması  
 

Karno haritalarında ifadelere göre gruplandırmalar yapıldıktan sonra önemli olan 
nokta her grubu doğru bir Ģekilde ifadelendirebilmektir. AĢağıdaki örneği dikkatle 

inceleyiniz. 

 

 

olur. 

 

Yazılan ifade çarpımların toplamı Ģeklindedir. 

 

Bu ifadeye göre devre Ģemasını çizmemiz gerekir. Eğer devre Ģeması çizilecek olsa üç 
adet VE kapısı ve bir adet VEYA kapısı ayrıca A ve B‟nin değillerini alacak DEĞĠL kapısı 

çizmek durumundayız. Karno haritasını kullanarak aynı iĢi gören daha kısa bir ifadeyi elde 



 

 

 

edeceğiz ve elde edeceğimiz ifade kısa olduğu için yapılan devre daha az elemanla yapılmıĢ 

olacaktır. 

 

Eğer bu doğruluk tablosuna göre karno haritası hazırlarsak Ģu Ģekilde olur: 

 

Bu Ģekilde yapılan gruplandırma doğrudur. ġimdi bu grupları nasıl yazacağımıza 

bakalım. Daha önce gruplandırmanın nasıl yapıldığı anlatılmıĢtı. 
 

Bu Ģekilde yapılan gruplandırma doğrudur. ġimdi bu grupları nasıl yazacağımıza 

bakalım. Daha önce gruplandırmanın nasıl yapıldığı anlatılmıĢtı. 
 

A=0 , B=1 ve A=1, B=1 olduğu hücrelerin ikisi M1 olarak adlandırılmıĢtır. 

 
A=1, B=0 ve A=1, B=1 olduğu hücrelerin ikisi M2 olarak adlandırılmıĢtır. 

 

Karnoda çıkacak ifade Y=M1+M2 yazılacaktır. 

Burada M1 için karno karĢılığını yazarsak M1= B yazabiliriz. Peki, neden B çünkü 
M1gurubuna ait 1‟ ler B‟ nin bulunduğu satır içindedir. Yani bu grubun tamamını sadece B 

değiĢkeni kapsamaktadır. 

 

A için hiçbir Ģey yazamayız. Çünkü A‟nın bulunduğu sütunda A=0 ve B=0 hücresi 

(0 ), yani     „in ( A değil) bulunduğu sütun 0 iken A‟nın bulunduğu sütun 1‟dir. 

 
M2 grubunu yazacak olursak M2= A olur. Çünkü bu grubun tamamını sadece A 

kapsamaktadır. 

 
Burada da B ile ilgili hiçbir Ģey yazamayız. Çünkü diğer sütun A‟nın ve B nin değilini 

barındırmaktadır, hem 0 hem de 1 vardır. Bu nedenle seçilmez. 

 
Karno ile ortaya çıkan ifade Y=M1+M2 = B + A olmuĢtur. Görüldüğü gibi devre aynı 

iĢi gören bir adet VEYA kapısıyla yapılabilmektedir. 



 

 

 

 

ġekil 3.1: Karno kullanmadan yapılan devre Ģeması 

Devrenin Ģemasını karno haritası kullanmadan yaparsak ġekil 3.1‟deki gibi olacaktır. 

Ġki Ģema arasındaki farkı görüyorsunuz. Her iki Ģekli de incelerseniz karno haritasının neden 

kullanıldığı hakkında size daha iyi bir fikir verecektir. 
 

Karno haritası metodu ile sadeleĢtirme yaparak elde ettiğimiz devre, yukarıdaki 

devrenin yaptığı iĢin aynısını yapan ama daha az elemandan meydana gelmiĢ daha sade bir 

devre olduğu ġekil 3.2‟de görülmektedir. 

 

 ġekil 3.2: Karno haritası kullanılarak yapılan devre Ģeması 

 
Örnek:      Ģeklinde verilen fonksiyonu karno yöntemi ile 
sadeleĢtiriniz. 
 

Çözüm: Hatırlanacağı üzere daha önce bu ifadenin doğruluk tablosu yapılmıĢtı. Tablo 
aĢağıdaki gibi olmuĢtur. 
 
 



 

 

 

 

Tablodaki ifadelerin karno haritasına aktarılmasına geçmeden önce karno haritasında 

A,B,C bölgelerinin bilinmesi gerekiyor. AĢağıdaki tabloda bu bölgelerin hangi hücreleri 
kapsadığı gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.7: 3 DeğiĢkenli karno haritasında bölgelerin kapsadığı hücreler 

ġimdi elde edilen tabloya göre A,B,C değiĢkenlerine ait Y çıkıĢ ifadesini yazacak 
olursak 

 
Ģeklinde olur. 
 

Bu ifade karno haritasına yerleĢtirilirse aĢağıdaki gibi olmaktadır. 

 



 

 

 

Karnoya bakarsanız 3 adet grup olduğunu görürsünüz. Bu gruplar yeĢil, kırmızı ve 

mavi renkler ile ayrı ayrı gösterilmiĢtir. Her biri 2 adet “1” içermektedir yani ikili gruptur. 

 

 ĠndirgenmiĢ fonksiyon yazılırken her bir gruba ayrı ayrı bakılır. 
 Her gruptan çarpım Ģeklinde bir ifade çıkar. 

 Her gruptan çıkan bu ifadeler toplanınca (yani toplam Ģeklinde yazılınca) 

indirgenmiĢ fonksiyon yazılmıĢ olur. Bizim örneğimizde 3 adet grup 
olduğundan y=m1 + m2 + m3 Ģeklinde bir ifade oluĢacaktır. 

 Y ifadesini bulmak için yeĢil gruba bakalım. Burada A değiĢmemiĢ, B değiĢmiĢ, 

C değiĢmemiĢtir. DeğiĢen ifadeler sadeleĢen ifadelerdir. DeğiĢmeyen ifadeler 

ise alınır. 

 

Dikkat: Burada sadece grubu kapsayan değerlere bakıldığına dikkat ediniz. 
Yukarıdaki Ģekilde sadece grubun bulunduğu alana denk düĢen A,B,C değerleri yazılmıĢtır. 

Grubu kapsayan değerlerden kastımız budur. 

 

 Grup içinde değeri değiĢenler indirgenmiĢ demektir ve indirgenmiĢ fonksiyon 
yazımında kullanılmaz.  

 Bizim örneğimizde yeĢil (yatay diktörtgen) grupta B‟ nin değeri değiĢtiğinden B 

yazılmayacaktır.
 Değeri değiĢmeyenler ise çarpım Ģeklinde alınır. Bizim örneğimizde A ile C nin 

değeri değiĢmediğinden çarpım Ģeklinde yazılacak demektir. Burada 

öğreneceğimiz son bir kural daha var. Bu ifadeler çarpım Ģeklinde yazılırken,

 
Değeri “1” olanlar kendileri Ģeklinde (A, B, C …..) yazılır. 

Değeri “0” olanlar değilleri Ģeklinde (A', B', C' …...) yazılır. 

 
 Bu bilgiler ıĢığında yeĢil (yatay dikdörtgen) gruptan çıkacak sonuç (A' . C) 

olacaktır. 

 Kırmızı (elips) gruba bakarsak bu gruptan çıkacak sonuç (B . C) olacaktır. 



 

 

 

 Mavi (dikey dikdörtgen) gruba bakacak olursak bu gruptan çıkacak sonuç (A . 

B) olacaktır.

 

Bu 3 gruptan çarpım Ģeklinde çıkan sonuçlar art arda toplandığında denklem ya da 

ifade ortaya çıkmıĢ olur.
 

 

 
Ģeklinde olacaktır. 

 
Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: ġekilde görüldüğü gibi 1‟ler çapraz olarak gruplandırma yapılamayacağı için 

ayrı olarak gruplandırılır. A‟nın 0, B‟nin 0 olduğu grupta A ve B değiĢiklik göstermediği için 
etkisiz eleman yoktur. A‟nın ve B‟nin 0 olduğu (A'.B') kutusudur. 
 



 

 

 

Bunun karĢılığı     olur. 

 

A‟nın 1, B‟nin 1 olduğu grupta A ve B değiĢiklik göstermediği için burada da etkisiz 

eleman yoktur. A‟nın ve B‟nin 1 olduğu (A.B) kutusudur. Bunun karĢılığı ise 
 

olur. 

 

Karno haritasına ait çıkıĢı bulmak için gruplar ayrı ayrı toplanır. Grup içi ifadeler 
çarpım iĢlemine ve oluĢan gruplar toplama iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 

 

olacaktır. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: Karno haritası içinde gruplama iĢlemi, ikinin katları olacak Ģekilde ve en 
fazla 1 kapsayacak Ģekilde yapılır. Karno haritası içinde üç adet 1 olduğundan y1 ve y2 

olmak üzere iki grup oluĢmuĢtur. 

 

Öncelikli olarak gruplara ait çıkıĢ ifadeleri çarpımlar Ģeklinde yazılacak ve daha sonra 
gruplar toplanacaktır.  
m1 'e ait çıkıĢ ifadesi yazılırsa, burada A değiĢmiĢ B ise değiĢmemiĢtir. 
       

Buna göre mı'in çıkıĢ ifadesi olur. 

 

m2„ ye ait çıkıĢ ifadesi yazılırsa; burada ise B değiĢmiĢ A değiĢmemiĢtir. Buna göre,  
m2 „ninçıkıĢ ifadesi olur. 
 

Karno haritasına ait çıkıĢı bulmak için gruplar ayrı ayrı toplanır. Grup içi ifadeler 

çarpım iĢlemine ve daha sonra gruplar toplama iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 



 

 

 

 

Y = m1+m2ise                 olur.  

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 



 

 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: En fazla 1 „ler ile yapılabilecek grup üç adettir. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 



 

 

 

 

Çözüm: Bu örnekte gruplandırma 8‟li bir tek grup Ģeklinde olacaktır.  

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritalarının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 



 

 

 

Çözüm: Karno haritasının köĢeleri bir grup, ortadaki dört adet (1)bir grup yapılır. 

 

3.5. Farketmezlere Göre Karno Haritası  
 
Bazı tasarımlarda gerek giriĢ gerekse çıkıĢ değiĢkenlerinin bir önemi yoktur. Bu 

durumda ifadenin önemsiz olduğunu belirtmek için 0 ve 1 dıĢında özel bir karakter olan “X” 

kullanılır. Buna fark etmez, önemsiz vb… gibi adlar verilebilir. 
 

“X” bulunan kutular duruma göre “0” veya “1” kabul edilir. Burada gayemiz en büyük 

gruplamayı yapmaktır. Önemsizlerin hepsi kullanılabileceği gibi en büyük gruplama 
yapabilmek için istediğimiz “X” i alıp bazı “X” leri grup dıĢında bırakabiliriz. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: Karno haritasında farketmezlerden sadece biri gruplamaya "1" olarak dâhil 
edilmiĢ, diğerinin kullanılmasına gerek duyulmamıĢtır. 

 



 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki verilen örnek ve çözümleri tekrarlayınız. 

 

AĢağıda verilen karno ifadelere göre çıkıĢ iĢlemlerine ait çözümlemeleri inceleyiniz. 
 

Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: Ġki grup oluĢturulabilir. Fark etmezlerden biri guruba dâhil edilir. 

 

Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-3 



 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Örnek: AĢağıdaki karno haritasının çıkıĢ ifadesini yazınız. 

 

Çözüm: 

 

AĢağıdaki iĢlemleri uygun Ģekilde yapınız. 
 

1. AĢağıdaki karno haritasındaki ifadeleri bulunuz. 

 

2. AĢağıdaki karno haritasındaki ifadeleri bulunuz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

3. AĢağıdaki karno haritasındaki ifadeleri bulunuz. 

 

4. AĢağıdaki karno haritasındaki ifadeleri bulunuz. 

 

5. Y= ABC‟+ A‟B‟C‟+AB‟C ifadesini karnoya yerleĢtiriniz. 
 

6. Y=A‟BCD + AB‟CD + ABC‟D+ABCD‟ +ABCD ifadesini karnoya 
yerleĢtirerek en sade hâlini bulunuz. 
 

 
 

DEĞERLENDĠRME  
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  



 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

Sayı Sistemleri Testi 
1. Onlu (desimal) sayı sistemini ikili  (binary) sayı sistemine 

çevirebildiniz mi? 
  

2. Ġkili (binary) sayı sistemini onlu (desimal) sayı sistemine 

çevirebildiniz mi? 
  

3. On altılı  (hexadesimal) sayı sistemini sayı ikili  (binary) sitemine 

çevirebildiniz mi? 

  

4. Ġkili sayı sisteminde toplama yapabildiniz mi?   

5. Ġkili sayı sisteminde çıkarma yapabildiniz mi?   

Kapı Devreleri Testi 

6. Kapı devrelerinin sembollerini öğrendiniz mi?   

7. Kapı devrelerinin çıkıĢ ifadelerini yazabilmeyi öğrendiniz mi?   

8. Kapı devrelerinin doğruluk tablolarını yapabiliyor musunuz?   

9. Kapı devrelerinin elektriksel eĢdeğerini çizebiliyor musunuz?   

10. Ġki giriĢli kapılardan üç giriĢli kapı yapabildiniz mi?   

11. Kapı devrelerinin çalıĢmasını kontrol edebildiniz mi?   

Karnaugh Haritaları Testi 

12. 2 değiĢkenli karno haritasında sadeleĢme yapılabiliyor mu?   

13. 3 değiĢkenli karno haritasında sadeleĢme yapılabiliyor mu?   

14. 4 değiĢkenli karno haritasında sadeleĢme yapılabiliyor mu? 
  

15. Fark etmezlere göre karnoda gruplandırma yapılabiliyor mu?   

16. Karno ile çıkan ifadelere göre devre çizilebiliyor mu?   

17. Tasarım yapılarak karno haritasından faydalanılıyor mu?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 

  
1 E 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 E  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
  

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3‟ÜN CEVAP ANAHTARI 

  
1. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6. 
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