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 Yarıiletken maddeler elektriği ne bakır kadar kolay ne de cam kadar 

zor iletirler. Bu ara özelliklerinden dolayı modern elektronik endüstrisinin 

gelişiminde başrol oynamışlardır. Diyotlar, transistorlar ve güneş pilleri 

yarıiletken maddelerden oluşmuştur.  Yarıiletkenlerde kullanılan esas 

madde doğada bol miktarda bulunan Silisyum (Si) veya bildiğimiz 

kumdur. Ancak Si elementi iletken değildir. Onu yarıiletken haline 

dönüştürmek için bir miktar farklı atom katmak gerekir. Bu olaya 

katkılama (doping) denir. 

 Silisyum atomunun en dış elektron bandına Valens bandı denir. Bu 

bandın doygun hale geçmesi için toplam 8 adet elektron içermelidir. 

Oysaki altta solda görülen Si atomunun Valens bandında 4 elektron 

vardır ve 4 tane daha elektron alabilir. Si atomları altta sağda görüldüğü 

gibi kendi aralarında bağlar oluşturarak elektron eksikliklerini giderirler ve 

bir yalıtkan tabaka oluştururlar. Bu 2-boyutlu şekilde ortadaki atomun 

Valens bandında 8 elektron bulunuyor ama her atomun bu şekilde bağlar 

oluşturduğunu düşünün. 
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Si tabakası arasına Alüminyum (Al) atomları katılacak olursa durum 

değişir. Zira Al atomunun Valens bandında sadece 3 adet elektron vardır. 

Dört tane Si atomu ile bağ kuran Al atomunun Valens bandında 7 

elektron bulunacak ve bir tane daha elektron alabilecek duruma 

geçecektir. 8ci elektronun yeri ‘boş’ kalacağından orayı serbest dolanan 

bir elektron doldurabilir. Si tabakasının iki ucu arasında bir potansiyel 

farkı yaratılırsa serbest elektronlar bir akım oluşturacaklar ve boş kalmış 

bir Valens bandından diğerine sıçrayarak akacaklardır. Kesikli bu akım Si-

Al tabakasını bir metal gibi iletken yapmasa da, yarıiletken haline 

dönüştürecektir. Altta solda bir Al atomunu ve sağında 4 tane Si 

atomuyla bağ oluşturmuş Si-Al yarıiletkeninin 2-boyutlu çizimini 

görüyoruz. Elektron boşlukları içeren yarıiletkenlere p-tipi (pozitif yüklü) 

yarıiletkenler deniyor. 

   

   

   

 

 

 Benzer şekilde Si tabakasına Fosfor atomları katılırsa Si-P 

(Silisyum-Fosfor) yarıiletkeni oluşur. Fosfor atomunun Valens bandında 5 

adet elektron bulunduğundan 4 tane Si atomu ile bağ kurduğunda 

toplam 9 elektron Valens bandında dolaşmaya başlar. Bu fazla elektron 

da bir voltaj (potansiyel farkı) uygulandığında serbest hale geçer ve 

böylece Si-P n-tipi (negatif yüklü) yarıiletken haline dönüşmüş olur. Altta 

bu durum görülüyor. 

    

 


