
DENEY 2 

Kirchoff’un Akım ve Gerilimler Yasaları 

A. Amaç 

Kirchoff’un akımlar ve gerilimler yasalarını öğrenerek, breadboard üzerinde kurulan basit elektrik 
devrelerinin incelenmesi. 

B. Temel Bilgiler 

Gerilim Ölçümü: Gerilim, bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta 
arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi volttur. Gerilim 
ölçmek için voltmetre gerilim ölçülecek olan elemana paralel bağlanır. Ancak her zaman bir elemanın 
gerilimi değil bazen de iki nokta arasındaki gerilim farkı ölçülmek istenir. Bu durumda voltmetrenin iki 
probu gerilim farkı ölçülecek iki noktaya temas ettirilir. Bir devrede gerilim ölçülürken devrede 
herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ölçülecek gerilim AC ise ölçü aleti AC kısmına DC ise DC 
kısmına getirilir. Prob uçlarının bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde gerilim ölçülür. 
Negatif değerin anlamı siyah probun bağlandığı yerdeki gerilimin kırmızı probub bağlandığı 
noktadakinden büyük olmasıdır. 

Akım Ölçümü: Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir. 
Ampermetre bir koldan geçen akımı ölçmek için kullanılır. Yani bir elemanın akımı teriminden ziyade 
bir koldan geçen akım ifadesi kullanılır. Ampermetre, akımı ölçülecek kola seri bağlanır. Prob uçlarının 
bağlantısına göre pozitif değer veya negatif değerde akım ölçülür. Negatifin anlamı akımın siyah 
probun olduğu taraftan kırmızı probun olduğu tarafa doğru aktığıdır.   

 

Kirchoff akımlar ve gerilimler yasalarını öğrenmek için öncelikle düğüm ve çevre kavramları 
öğrenilmelidir.  

Düğüm: Bir devrede dolaşan akımın bölündüğü veya devrede dolaşan akımların birleştiği noktaya 
düğüm denir. 

Çevre: Bir devrede herhangi bir noktadan başlayarak tekrar aynı noktaya dönüldüğünde oluşan kapalı 
yola çevre denir. 

 



 

Şekil 1 

Kirchoff’un Gerilim Yasası (KVL-KGY) 

Bir elektrik devresinde kapalı bir çevre içerisinde gerilimlerin toplamı sıfıra eşittir. Yani kapalı bir 
çevrede, kaynağın devreye sağladığı gerilim, devrede elemanlar (R,L,C vs) üzerinde harcanın gerilim 
toplamına eşittir. Buna göre Şekil-1 deki her bir kapalı çevre olan Çevre-1, Çevre-2 ve Çevre-3 için 
olan çevre denklemleri Tablo-1’deki gibi olmaktadır. 

Çevre Çevrede Yer Alan 
Gerilim Kaynağı 

Çevrede Bulunan 
Dirençler 

Çevre Denklemi 

1 V R1,R2,R5 V=V1+V2+V5 
2 - R2,R3,R4 V3=V2+V4 
3 - R4,R5,R6 V5=V4+V6 

Tablo 1 

 

Kirchoff’un Akım Yasası (KCL-KAY) 

Bir elektrik devresinde bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, düğümden çıkan akımların 
toplamına eşittir. Buna göre Şekil-1’deki 1,2,3 ve 4 numaralı düğümler için düğüm denklemleri Tablo 
2’ deki gibi olmaktadır. 

 

Düğüm Düğüme Giren Akımlar Düğümden Çıkan 
Akımlar 

Düğüm Denklemi 

1 İ1 İ2,İ3 İ1=İ2+İ3 
2 İ2 İ4,İ5 İ2=İ4+İ5 
3 İ3,İ4 İ6 İ3+İ4=İ6 
4 İ5,İ6 İ7 İ5+İ6=İ7 

Tablo 2 



C. Deney Çalışması 

 

1) Şekil 2’de yer alan devreyi breadboard üzerine kurunuz. 
2) A ve B düğümlerinde yer alan tüm akımları (i1,i2,i3,i4,i5,i6) hesaplayınız ve multimetre 

yardımı ile ölçünüz. Sonuçlarınızı Tablo 3’e yazınız ve karşılaştırınız 
3) A ve B düğümleri için düğüm denklemlerini oluşturunuz. Sonuçlarınızı Tablo 4’e yazınız ve 

karşılaştırınız. 
4) Devre üzerindeki tüm pasif elemanlar üzerine düşen gerilim değerlerini hesaplayınız ve 

multimetre yardımı ile ölçünüz. Sonuçlarınızı Tablo 5’e yazınız ve karşılaştırınız. 
5) Çevre-1 ve Çevre-2 için çevre denklemlerini oluşturunuz. Sonuçlarınızı Tablo 6’ya yazınız ve 

karşılaştırınız.  

 

Şekil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEY RAPORU 



Deney No  
Deney Adı  
Öğrenci No Ad-Soyad İmza 
   
   
   
   

 

 

 İ1(mA) İ2(mA) İ3(mA) İ4(mA) İ5(mA) İ6(mA) 
Hesaplanan Değer       
Deneysel Ölçüm       

Tablo 3 

 

Düğüm Düğüme Giren 
Akımlar 

Düğümden Çıkan 
Akımlar 

Düğüm Denklemi 

A    
B    

Tablo 4 

 

 V1(V) V2(V) V3(V) V4(V) V5(V) V6(V) 
Hesaplanan 

Değer 
      

Deneysel 
Ölçüm 

      

Tablo 5 

 

Çevre Çevrede Yer Alan 
Gerilim Kaynağı 

Çevrede Bulunan 
Dirençler 

Çevre Denklemi 

1    
2    

Tablo 6 


