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TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR



TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR

1. İletken, Yalıtkan ve Yarıiletken Maddeler
Maddeleri elektrik akımını iletme durumlarına göre ayırabiliriz. 
Elektrik akımına karşı çok küçük direnç gösteren malzemeler 
iletken, elektrik akımına karşı çok yüksek direnç gösteren 
malzemeler yalıtkan olarak adlandırılabilir.

İletken, yalıtkan ve yarıiletken madde atomlarına örnek



TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR
DİYOTLAR

Önemli iki yarıiletken ‘germanyum’ ve ‘silisyum’dur. Çünkü 
elektronikte yaygın olarak kullanılan diyot, transistör gibi 
devre elemanlarının kaynağını oluşturmaktadır.

Silisyum atomlarının 
kristal yapısı ve basit 
bir kübik kristal yapı



TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR
N ve P Tipi Yarıiletkenler

Silisyum ve germanyum kristallerinin atomları normal
şartlarda son yörüngedeki elektronların ortak kullanımına
dayanan kovalent bağ yaparlar. Bu sebeple ortamda serbest
elektron yoktur ve bu tür maddeler saf kristal yapıdadır.
Elektronik teknolojilerinde kullanılabilmeleri için çeşitli katkı
maddeleri katılarak yalıtkanlıkları düşürülür. Katılan katkı
maddesine göre N tipi ve P tipi olmak üzere iki tür
yarıiletken elde edilir.



TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR
DİYOTLAR

Önemli iki yarıiletken ‘germanyum’ ve ‘silisyum’dur. Çünkü 
elektronikte yaygın olarak kullanılan diyot, transistör gibi 
devre elemanlarının kaynağını oluşturmaktadır.

Silisyum atomlarının 
kristal yapısı ve basit 
bir kübik kristal yapı



Tüm maddeler atomlardan oluşur. Atomlar ise; elektronlar, protonlar ve
nötronlardan meydana gelir. Elektrik enerjisinin oluşturulmasını ve kontrol
edilmesini maddenin atomik yapısı belirler. Atomik yapıya bağlı olarak
tüm elementler; iletken, yalıtkan veya yarıiletken olarak sınıflandırılırlar.

Elektronik endüstrisinde temel devre elemanlarının üretiminde yarıiletken
materyaller kullanılır. Günümüzde elektronik devre elemanı üretiminde
kullanılan iki temel materyal vardır. Bu materyaller; silisyum ve
germanyumdur.

ATOMİK YAPI

Klasik bohr modeline göre atom, 3
temel parçacıktan oluşur. Bunlar;
elektron, proton ve nötron’dur.
Atomik yapıda; nötron ve protonlar
merkezdeki çekirdeği oluşturur.
Çekirdek artı yüklüdür. Elektronlar ise
çekirdek etrafında sabit bir yörüngede
dolaşırlar ve negatif yüklüdürler.



Elektronlar, negatif yükün temel nesneleridirler. Bilinen bütün elementleri
bir birinden ayıran temel özellik, atomlarında bulunan proton ve nötron
sayılarıdır. Her bir atomun, proton ve nötron sayıları faklıdır. Örneğin,
Hidrojen atomu; bir proton ve bir elektrona sahiptir. Helyum atomunun
yörüngesinde iki elektron, çekirdeğinde ise; iki proton ve iki nötron
bulunmaktadır.

ATOMİK YAPI



Bir atomun, elektron içeren yörüngeleri çekirdekten belirli uzaklıktadır. Çekirdeğe yakın olan
yörüngedeki elektronlar, çekirdeğe uzak olan yörüngedeki elektronlardan daha az enerjiye
sahiptir. Çekirdeğe farklı uzaklıklarda bulunan yörüngelerdeki elektronlar belirli enerji
seviyelerine uyar. Atomda, enerji bantları şeklinde gruplaşmış yörüngeler “kabuk (shell)”
olarak bilinirler. Verilen her bir atom, sabit kabuk sayısına sahiptir.
Kabuklarda barınan elektronlar ise belirli bir sistem dahilinde dizilirler. Her bir kabuk, izin
verilen sayıda maksimum elektron barındırır. Bu elektronların enerji seviyeleri değişmez.
Kabuk içindeki elektronların enerji seviyeleri bir birinden azda olsa küçük farklılıklar
gösterir. Fakat; kabuklar arasındaki enerji seviyelerinin farkı çok daha büyüktür.
Çekirdek etrafında belirli bir yörüngeyi oluşturan kabuklar, k-l-m-n olarak gösterilirler.
Çekirdeğe en yakın olan kabuk k ‘dır. k ve l kabukları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Elektron Kabukları ve Yörüngeler



ATOMİK YAPI



Valans Elektronları
Elektronlar çekirdekten uzaktadır ve çekirdekten ayrılma eğilimindedir. Çekirdek elektronun
bu ayrılma eğilimini dengeleyecek güçtedir. Çünkü elektron negatif yüklü, çekirdek pozitif
yüklüdür. Bir atomun en dıştaki kabuğu, en yüksek enerji seviyeli elektronlara sahiptir. Bu
durum onu atomdan ayrılmaya daha eğilimli hale getirir. Valans (atomun değerini ayarlayan
elektronlar) elektronları kimyasal reaksiyona ve malzemenin yapısına katkı sağlar.
Bir atomun en dış kabuğundaki elektronlar, çekirdek etrafında simetrik olarak hareket ederler
ve kendi aralarında bir bağ oluştururlar. Bu bağa “kovelant bağ” denir. Atomun en dış
kabuğundaki elektronlara ise “valans elektron” adı verilir. Komşu atomların en dış
kabuklarındaki elektronlar (valans elektronlar) kendi aralarında valans çiftleri oluştururlar.

İyonizasyon
Bir atom, Dışarıdan bir etkiyle (ısı, ışık) valans elektronunu kaybetme işlemi
“İYONİZASYON” olarak bilinir ve atom pozitif şarj ile yüklenmiş olur ve pozitif iyon
olarak adlandırılır. Örneğin; hidrojenin kimyasal sembolü H’dır. Hidrojenin valans
elektronları kaybedildiğinde pozitif iyon adını alır ve H+ olarak gösterilir. Atomdan kaçan
valans elektronları “serbest elektron” olarak adlandırılır. Serbest elektronlar, nötr hidrojen
atomunun en dış kabuğuna doğru akar. Atom negatif yük ile yüklendiğinde (elektronların
prontonlardan fazla olması) negatif iyon diye adlandırılırlar ve H- olarak gösterilirler.



YARIİLETKEN, İLETKEN VE YALITKAN

İletken
Elektrik akımının iletilmesine kolaylık gösteren materyallere iletken denir.
Bu materyallerin ortak özelliği tek bir valans elektronuna sahip olmalarıdır.
Dolayısı ile bu elektronlarını kolaylıkla kaybedebilirler. Bu tür elementler;
1 veya birkaç valans elektrona sahiptirler. İyi bir iletken özelliği gösteren
materyallere örnek olarak, bakır, gümüş, altın ve aliminyumu sayabiliriz.
Yalıtkan
Normal koşullar altında elektrik akımına zorluk gösterip, iletmeyen
materyallere yalıtkan denir. Yalıtkan maddeler son yörüngelerinde 6 ile 8
arasında valans elektron barındırırlar. Serbest elektron bulundurmazlar.
Yalıtkan maddelere örnek olarak bakalit, ebonit v.b ametalleri sayabiliriz.
Yarıiletken
Yarıiletken maddeler; elektrik akımına karşı, ne iyi bir iletken nede iyi bir
yalıtkan özelliği gösterirler. Bu elementler son yörüngelerinde 4 adet
valans elektron bulundururlar. Elektronik endüstrisinin temelini oluşturan
yarıiletken maddelere örnek olarak; silisyum (si), germanyum (ge) ve
karbon (c) elementlerini verebiliriz.





Katı materyaller, kristal bir yapı oluştururlar. Slikon, kristallerden oluşmuş bir materyaldir.
Kristal yapı içerisindeki atomlar ise birbirlerine kovalent bağ denilen bağlarla bağlanırlar.
Kovelant bağ, bir atomun valans elektronlarının birbirleri ile etkileşim oluşturması sonucu
meydana gelir.
Her silisyum atomu, kendisine komşu diğer 4 atomun valans elektronlarını kullanarak bir
yapı oluşturur. Bu yapıda her atom, 8 valans elektronunun oluşturduğu etki sayesinde
kimyasal kararlılığı sağlar. Her bir silisyum atomunun valans elektronu, komşu silisyum
atomunun valans elektronu ile paylaşımı sonucunda kovalent bağ oluşur. Bu durum; bir
atomun diğer atom tarafından tutulmasını sağlar. Böylece paylaşılan her elektron birbirine
çok yakın elektronların bir arada bulunmasını ve birbirlerini eşit miktarda çekmesini sağlar.
Germanyumun kovalent bağıda benzerdir.

Kovelant Bağ



YARIİLETKENLERDE İLETKENLİK

Saf bir silisyum kristali oda sıcaklığında bazı tepkimelere maruz kalır. Örneğin; bazı
valans elektronlar enerji aralıklarından geçerek, valans bandından iletkenlik bandına
atlarlar. Bunlara serbest elektron veya iletkenlik elektronları denir. Bu durum
yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir. Bir elektron; valans bandından iletkenlik
bandına atladığında, valans bandında boşluklar kalacaktır. Bu boşluklara
“delik=boşluk” veya “hole” denir. Isı veya ışık enerjisi yardımıyla iletkenlik
bandına çıkan her elektron, valans bandında bir delik oluşturur. Bu durum, elektron
boşluk çifti diye adlandırılır.



Elektron ve Boşluk (hole) akımı

Şekilde iletkenlik bandındaki serbest elektronların negatif uçtan pozitif
uca doğru gittikleri görülmektedir. Bu serbest elektronların hareketine
elektron akımı denir.

Kristal yapı içerisindeki boşluklarda bir yerden diğer yere hareket
edecektir. Boşlukların bu hareketi de ”akım” diye adlandırılır.



N-TİPİ VE P-TİPİ YARI İLETKENLER

Yarıiletken malzemeler, akımı iyi iletmezler. Aslında ne iyi bir iletken, nede iyi bir
yalıtkandırlar. Çünkü valans bandındaki boşlukların ve ilettim bandındaki serbest
elektronların sayısı sınırlıdır. Saf silisyum veya germanyum’un mutlaka serbest elektron
veya boşluk sayısı artırılarak iletkenliği ayarlanmalıdır. İletkenliği ayarlanabilen silisyum
veya germanyum, elektronik devre elemanlarının yapımında kullanılır. Germanyum veya
silisyumun iletkenliği ise ancak saf malzemeye katkı maddesi eklenmesi (Doping) ile
sağlanır. Katkı maddesi eklenerek oluşturulan iki temel yarıiletken materyal vardır. Bunlara;
N-tipi madde ve P-tipi madde denir. Elektronik devre elemanlarının üretiminde bu iki madde
kullanılır.

P

5-değerli valans elektronları olan 
arsenik (As), fosfor (P), bizmut (Bi) eklenir.

3-değerli valans elektronları olan 
alüminyum (Al), Bor (B) ve Galyum (Ga) eklenir.

N-TİPİ P-TİPİ



P-N BİRLEŞİMİ

Silisyum veya Germanyum kristaline yeterli oranda katkı maddeleri eklenerek, P-
tipi ve N-tipi maddeler oluşturulmuştu. Bu maddeler yalın halde elektriksel
işlevleri yerine getiremezler. P ve N tipi malzeme bir arada kullanılırsa, bu
birleşime PN birleşimi (junction) veya PN eklemi denir. PN birleşimi; elektronik
endüstrisinde kullanılan diyot, transistör v.b devre elemanlarının yapımında
kullanılır.

Şekilde PN birleşim bölgesinde pozitif ve negatif iyonlarla oluşturulan gerilim
seddi görülmektedir. Oluşan bu gerilim seddi; 25 Co’de silisyum için 0.7 volt,
germanyum için 0.3 volt civarındadır. Bu gerilime “diyot öngerilimi” denir. Diyot
öngerilimi ısıdan etkilenir. Örneğin sıcaklık miktarındaki her 1 Co’lik artış, diyot
öngeriliminin yaklaşık 2.3mV azalmasına neden olur.



P-N BİRLEŞİMİNİN POLARMALANMASI

İleri Yönde Polarma-Besleme (Forward Bias)

Bataryanın negatif ucu N bölgesine (Katot), pozitif ucu ise P bölgesine
(Anot) bağlanmıştır. P-N birleşiminde meydana gelen gerilim seddi,
Silisyumda 0.7V, germanyumda ise 0.3V civarındadır. Polarma geriliminin
potansiyeli bu değere ulaştığında, P-N birleşiminde iletim başlar.



Ters Polarma (Reverse Bias)

Eğer dışarıdan uygulanan ters polarma gerilimi aşırı derecede artırılırsa çığ kırılması meydana gelir.

Geri Yönde Polarma-Besleme (Reverse Bias)



DİYOT

Diyot’larda kılıf tipleri ve terminal isimleri



İDEAL DİYOT

Diyot; akımı sadece tek bir yönde ileten elektronik malzemedir.



Devre akımı diyot ile aynı yönde ise diyot iletimde,
ters yönde ise diyot kesimdedir.



DİYOT (Pratikte)Si: 0.7 V
Ge: 0.3 V



Silisyum diyot’un V-I karakteristiği

Diyot; kırılma geriliminde iletime geçmekte ve üzerinden akım akmasına izin vermektedir. 
Diyot üzerinden akan akım arttığı halde, gerilim sabit kaldığı gözlenmektedir.



Silisyum ve germanyum diyotların akım-gerilim karakteristik eğrileri 

Görüldüğü gibi germanyum diyotların sızıntı akımı çok daha büyüktür. Bu
nedenle günümüzde silisyum diyotlar özellikle tercih edilir. Germanyum
diyotlar, ise öngerilimlerinin küçük olmaları nedeniyle (0.2-0.3V) özellikle
alçak güçlü yüksek frekans devrelerinde kırpıcı olarak kullanılmaktadırlar.



Diyot Direnci

Diyot’un elektriksel olarak direnci; diyot uçlarındaki gerilimle diyot
üzerinden geçen akımın oranına göre tayin edilir. Diyot direnci,
karakteristiğinde görüldüğü gibi doğrusal değildir. Doğru polarma altında
ve iletim halindeyken, direnci minimum 10Ω civarındadır. Ters polarma
altında ve kesimdeyken ise 10MΩ-100MΩ arasındadır. Diyodun doğru
akım altında gösterdiği direnç değerine “statik direnç” denir. Statik
direnç (rs) aşağıdaki gibi formüle edilir.

Alternatif akım altında gösterdiği direnç değerine “dinamik direnç” denir.
Dinamik direnç (rD) aşağıdaki gibi formüle edilir.



Q1 ve Q2 noktalarında statik direnç
Q2 noktasındaki dinamik direnç



Yük Doğrusu ve Çalışma Noktası

VD =VDD − I D ⋅ R

Diyot yalıtkan
ID=0 için VD=VDD

Diyot iletken
VD=0 için ID=VDD/R



Diyot Testi

Diyot, dijital veya analog bir multimetre yardımıyla basitçe test edilebilir.

Analog bir multimetre ile ölçme işlemi Ω konumunda yapılır. Sağlam bir diyot’un
ileri yön direnci minumum, ters yön direnci ise sonsuz bir değerdir. Test işlemi
sonucunda diyot’un anotkatod terminalleri de belirlenebilir.

Dijital multimetrenin “Diyot” konumunda yapılır. Multimetrenin gösterdiği değer
diyot üzerindeki öngerilimdir. Bu gerilim; doğru polarmada silisyum diyotlarda
0.7V civarındadır. Germanyum diyotlarda ise 0.3V civarındadır. Ters polarmada
her iki diyot tipinde multimetrenin pil gerilimi (1.2V) görülür.



Verilen devre için diyot üzerinden akan ileri yön akımını ideal ve pratik
bir silisyum diyot için bulunuz.

Soru 1

İdeal Diyot Modeli Pratik Diyot Modeli



Soru 2

Verilen devrede germanyum diyot kullanılmıştır. Diyot’un dayanabileceği
maksimum akım değeri 100mA olduğuna göre R direncinin minimum
değeri ne olmalıdır? Diyot ve direnç üzerinde harcanan güçleri ve
diyot’un dinamik direncini bulunuz?



Soru 3

Verilen devrede silisyum diyot kullanıldığına göre VR, VD, ID değerlerini 
bulunuz.



Soru 4

Verilen devrede V0, ID değerlerini bulunuz.



Soru 5

Verilen devrede V0, VD2, ID değerlerini bulunuz.

ID =0 A
V0=0 V 
VD2=12 V



Soru 6

Verilen devrede V0 değerini bulunuz.



Soru 6

Verilen devrede VR1 değerini bulunuz.



ÖZET

• Doğadaki tüm maddeler atomlardan oluşur. Klasik bohr modeline
göre atom 3 temel parçacıktan oluşur. Proton, nötron ve elektron.
• Atomik yapıda nötron ve protonlar merkezdeki çekirdeği oluşturur.
Elektronlar ise çekirdek etrafında sabit bir yörüngede dolaşırlar.
Protonlar pozitif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür.
• Elektronlar, çekirdekten uzakta belirli yörüngelerde bulunurlar ve
negatif yüklüdürler. Yörüngedeki elektronlar atom ağırlığı ve
numarasına bağlı olarak belirli sayılardadırlar.
• Atomun yörüngeleri K-L-M-N olarak adlandırılırlar. Bir atomun son
yörüngesindeki elektron miktarı 8’den fazla olamaz.



ÖZET

• Atomun son yörüngesindeki elektronlar “valans elektron” olarak
adlandırılırlar. Valans elektronlar maddenin iletken, yalıtkan veya
yarıiletken olarak tanımlanmasında etkindirler.
• Yarıiletken materyaller 4 adet valans elektrona sahiptir. Elektronik
endüstrisinde yarıiletken devre elemanlarının üretiminde silisyum ve
germanyum elementleri kullanılır.
• Silisyum veya germanyum elementlerine katkı maddeleri eklenerek
P ve N tipi maddeler oluşturulur. P ve N tipi maddeler ise elektronik
devre elemanlarının üretiminde kullanılırlar.
• P ve N tipi maddelerin birleşimi diyot’u oluşturur. Birleşim işlemi
bir noktada yapılabildiği gibi yüzey boyunca da yapılabilir. Bu
nedenle diyotlar genellikle yüzey birleşimli veya nokta temaslı
olarak imal edilirler. Her iki tip diyot’unda temel özellikleri aynıdır.



• Diyot elektronik endüstrisinin en temel devre elemanlarından biridir. İki
adet terminale sahiptir. N tipi maddeden oluşan terminale Katot, P tipi
maddeden oluşan terminale Anot ismi verilir.
• Diyot iki temel çalışma biçimine sahiptir. Bunlar İletim ve kesim modunda
çalışmadır.
• Diyot’un anoduna; kataduna nazaran daha pozitif bir gerilim uygulanırsa
diyot iletim bölgesinde çalışır ve iletkendir. Diyot’un anoduna; kataduna
nazaran daha negatif bir gerilim uygulanırsa diyot kesim bölgesinde çalışır
yalıtkandır.
• İletim bölgesinde çalışan bir diyot üzerinde bir miktar gerilim düşümü
oluşur. Bu gerilime “diyot öngerilimi” denir. Diyot öngerilimi silisyum bir
diyot üzerinde yaklaşık 0.7V, Germanyum bir diyot üzerinde ise yaklaşık
0.3V civarındadır.



• Diyot öngerilimi bir miktar diyot’un çalışma ortamı ısısına bağımlıdır.
Diyot öngerilimi 10C sıcaklık artmasına karşın yaklaşık 2.3mV azalır.
• Kesim bölgesinde çalışan bir diyot, pratik olarak açık devre (direnci
sonsuz) değildir. Üzerinden çok küçük bir bir miktar akım akar. Bu akıma
“sızıntı akımı” denir. Bu değer nA ile μA’ler mertebesindedir.
• Sızıntı akım değeri germanyum diyotlarda silisyum diyotlardan bir miktar
daha fazladır. Sızıntı akımı diyot’un çalışma ısısından etkilenir. Örneğin her
100C sıcaklık artışında sızıntı akımı yaklaşık iki kat olur.
• Analog veya sayısal bir ohmmetre kullanılarak diyotların sağlamlık testi
yapılabilir. Test işlemi sonucunda ayrıca diyot’un anot ve katot terminalleri
belirlenebilir.



Bazı silisyum doğrultmaç diyotlarının 
karakteristikleri









TRANSİSTÖRLER



TRANSİSTÖRLER

1. Çift Kutup Yüzeyli Transistörler BJT transistörler
katkılandırılmış P ve N tipi malzeme kullanılarak üretilir. NPN ve PNP olmak
üzere başlıca iki tipi vardır. NPN transistörde 2 adet N tipi yarıiletken madde
arasına 1 adet P tipi yarıiletken madde konur. PNP tipi transistörde ise, 2
adet P tipi yarıiletken madde arasına 1 adet N tipi yarıiletken madde konur.
Dolayısıyla transistör 3 adet katmana veya terminale sahiptir diyebiliriz.

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖR (BJT)



TRANSİSTÖRLER
• Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve

akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama
elemanı olarak kullanılan yarıiletken bir elektronik
devre elemanıdır.

• Uygulamada farklı kullanım alanlarına sahip çok
sayıda transistör çeşidi vardır..



TRANSİSTÖRLER
• Transistörün çalışabilmesi için; beyz-emiter jonksiyonu

doğru yönde, beyz-kollektör jonksiyonu ise ters yönde
polarmalandırılmalıdır. Bu çalışma biçimine transistörün aktif
bölgede çalışması denir.

• Beyz akımı olmadan, emiter-kollektör jonksiyonlarından
akım akmaz. Transistör kesimdedir. Farklı bir ifadeyle; beyz
akımı küçük olmasına rağmen transistörün çalışması için
çok önemlidir.

• P-N jonksiyonlarının karakteristikleri transistörün çalışmasını
belirler. Örneğin; transistör, VBE olarak tanımlanan beyz-
emiter jonksiyonuna doğru yönde bir başlangıç gerilimi
uygulanmasına gereksinim duyar. Bu gerilimin değeri
silisyum transistörlerde 0.7V, germanyum transistörlerde ise
0.3V civarındadır.



TRANSİSTÖRLER

NPN
PNP



TRANSİSTÖRLER

BD243                                      NPN



TRANSİSTÖRLER



TRANSİSTÖRLER
Transistörün Doğru ve Ters Kutuplanması

Beyz-emiter arasının doğru yönde kutuplanması gerekir. B-E arasını 
kutuplayan gerilim kaynağı VEE olarak adlandırılır.



TRANSİSTÖRLER
Transistörün Doğru ve Ters Kutuplanması
Beyz-emiter arasının doğru yönde kutuplanması gerekir. B-E
arasını kutuplayan gerilim kaynağı VEE olarak adlandırılır.

Beyz-kollektör arasının ters kutuplanması gerekir. B-C arasını
kutuplayan gerilim kaynağı VCC olarak adlandırılır.
Silisyum transistörler için B-E arası gerilimin (VBE) en az 0,7V
olması gerekir.
Transistörün iletime geçebilmesi için B-E bölgesinin uygun seviyede
gerilimlenmesi gerekir.

Transistörün Ters Kutuplanması:
B-E arasının ters kutuplanmasıyla transistör kesime gider. NPN
transistörde Beyzkutbu, emiter kutbuna göre daha alçak seviyede
kutuplanacak olursa transistörün ters kutuplanması gerçekleşir.
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