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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Elektrikli cihazlar çalışırken bir enerji harcarlar. 

   Cihazlarımızı kapatıp bekleme moduna aldığımız da ise küçük miktarlarda da olsa 

enerji harcamaya devam etmektedirler. Harcadıkları bu enerjinin büyüklüğü cihazın enerji 

sınıfına markasına ve işlevine bağlıdır.  Örneğin kullanmakta olduğumuz televizyon, 

bilgisayar vb. cihazlar kumanda ile kapatıldığında cihaz tamamen kapanmıyor içerisindeki 

bazı üniteler çalışmaya devam ediyor ve bir miktar enerji harcanıyor.  Bu durumda cihaz 

çalışmadığı için enerji boşa harcanmış oluyor. Bilinçsizce harcanan bu enerji Hem ülke 

ekonomisine hem de kendi bütçemize bir maliyet getirmektedir. 

   Kullanmakta olduğumuz elektronik cihazlar 24 saatlik bir zaman diliminde az bir 

zamanda çalışmakta ve daha çok bir zaman da ise bekleme modunda beklemektedir ve enerji 

harcamaya devam etmektedirler.  

   Yaptığımız ölçüm ve hesaplamalar neticesinde her mesken yılda 100 lirayı fazladan 

boşu boşuna ödemektedir.  

   Bizim tasarladığımız  proje ile elektronik cihazlar bekleme modunda alındığında 

prizin enerjisi 10 dakika sonra otomatik olarak kesilerek kullandıkları boşa giden elektrik 

enerjisinden tasarruf sağlamaktadır. cihazlar tekrar çalıştırılmak istendiğinde tv uzaktan 

kumandasının bir tuşuna basarak veya priz üzerindeki butona basarak prizin yeniden 

enerjilenmesi sağlanmaktadır. 

   Tasarladığımız bu enerji tasarruflu priz ile elektrikli cihazlar kullanılmıyorsa yani 

çalışma akımının altında düşüldüğünde prizin enerjisi otomatik olarak kapatılacaktır. 

Tasarladığımız  prizin 3 tanesi otomatik kapanabilen, enerjisini kesen prizlerdir. Bir  

tanesi ise sürekli enerji verecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Tasarladığımız priz üzerine 5 volt DC çıkış veren usb portu koyduk. Bu usb port ile 

telefon tablet vb. cihazlarımızı şarj edebiliriz. 5 volt DC ile çalışan radyo mp3 çalar vb. 

cihazlarımızı çalıştırabiliriz. 

 

2. Problem/Sorun  

Ev ve işyerlerinde kullanmakta olduğumuz elektrikli cihazların işi bittiğinde fişini 

çıkarıp elektrik enerjisinden ayırmamız gerekir. Fakat insanların büyük bir çoğunluğu böyle 

yapmıyor. Elektrikli cihazı kumandası ile veya manuel olarak kapatır. Cihaz bu durumda 

bekleme modunda bekler ve bir miktar enerji harcamaya devam eder. 

Araştırmalarımız sonucunda görüştüğümüz insanların tamamı eletrikli cihaz ile işi 

bittiğinde enerjisini kesmiyor bekleme modunda bırakıyor. Bunun nedeni ise ikinci bir 

kullanımda kolaylık sağlamasıdır. Cihazalar bekleme modunda kaldıklarında ise sürekli 

olarak enerji harcamaya devam etmektedirler. Bu ise bir kayıptır. Olmaması gereken bir 

durumdur. 

Bu yaptığımız bu proje ile elektrikli cihazların bekleme modunda iken boşu boşuna 

harcadıkları bu enerjiden tasarruf etmek ve ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkıda 

bulunmak istedik. Elektrikli cihazlar bekleme moduna alındıktan 10 dakika sonra prizin 

enerjisi otomatik olarak kesilecektir. 

Litaretür taraması yaptığımızda ise pirizin enerjisini otomatik olarak kesen bir priz 

göremedik.  
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Akıllı prizler var ayarlanan saatte açma ve kapama yapıyor.  

Uzaktan kumandalı prizler var kumanda ile açma ve kapama yapmaktalar.  

Wifi ile kontrol edilebilen prizler var.  

Fakat Prizin enerjisini otomatik olarak kesen bir prizin yapılmadığını araştırmalarımız 

sonucunda öğrendik.  

Tasarladığımız devre ile elektronik cihazların kapatıldığını, bekleme moduna 

geçdiğini  şebekeden çektikleri akımı ölçerek anlayıp belli bir süre sonunda örneğin 10 dakika 

sonrasında prizin enerjisi otomatik olarak tamamen kesilecek ve cihazların hiç enerji 

harcaması olmayacaktır. Elektrikli cihazlar tekrar çalıştırılana kadar hiçbir şekilde enerji 

harcamayacaktır 

 

3. Çözüm  
3.1. Elektrikli Cihazların Çalışma Anı  

Proje fişe takıldığı anda tüm prizler enerjilenir ve 

üzerindeki led lamba ışık verir. Elektronik cihazlar çalıştığı 

sürece prizlerde enerji devam etmektedir. Elektronik cihazlar 

çalıştıkları sürece şebekeden bir akım çekmektedirler bu akım 

ACS712 akım sensörü ile ölçülmekte ve arduino A0 analog 

girişine verilmektedir. Yazılan program ile akım çekildiği 

sürece prizdeki elektrik enerjisinin devam etmesi 

sağlanmaktadır. Resim 1 de çalışma anı görülmektedir. 

Resim 1 – çalışma anı 

 

3.2. Bekleme  modu 

 Elektronik cihazlar bekleme moduna alındığında  10 dakika sonra prizlerin enerjisi 

tamamen otomatik olarak kesilecektir ve led lamba sönecektir. Projenin çalışmasını 

gösterebilmek için bu süreyi 20 saniye olarak ayarladık.  

Elektronik cihazlar bekleme modunda iken şebekeden az da olsa bir akım çekecektir. 

Akım sensörümüz bu akımı ölçerek arduino nun A0 analog pinine verir. Yazdığımız proğram 

ile cihazlar 10 dakika bekleme modunda kaldığında devreye seri bağlanan rölenin enerjisi 

kesilerek prizlerin enerjisi kesilmiş olur. Böylece elektronik cihazların bekleme modundaki 

harcadığı enerji kadar bir enerji tasarruf edilecektir. Prizler tekrar enerjileninceye kadar 

elekronik cihazlar hiç enerji harcamayacak böylece enerji tasarrufu sağlamış olacaktır.  Bir 

yılda tasarruf edilen bu enerji miktarı ise bir evin bir aylık elektrik faturası kadar olmaktadır. 

Resim 2 de bekleme modu görülmektedir 

 

 

 

 

 

 

  Resim 2 - bekleme (priz_stop) modu  



5 

 

 

 

3.3. Buton ve Uzaktan kumanda ile prizin enerjilendirilmesi 

Enerjisi kesilen prizlere bağlı olan elektronik cihazları tekrar çalıştırmak istendiğinde  

ise elimizdeki uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna basmamız veya  priz üzerindeki 

butona  bir defa basmamız yeterli olacaktır. Prizler  tekrar AC 220 volt ile enerjilenecektir. 

Led lamba ışık verecektir. Butona basılarak prizin enerjilenmesi “buton_start” isimli videoda 

gösterilmektedir ve sisteme yüklenmiştir.  Resim 3 ve Resim 4  de prizin  Buton ve Uzaktan 

kumanda ile prizin enerjilendirilmesi görülmektedir 

 

Resim 3 - buton_start    Resim 4  - IR_start   

Priz enerjilenerek cihazlar çalışmaya başladıktan sonra kumanda ile haberleşme 

kesilmekte ve cihazlar kapatılana kadar prizlerde enerji devam etmektedir. 

 

3.4. USB şarj ve DC 5 Volt çıkışlar 

Projemizde DC 5 Volt enerji olduğu için  priz üzerine bir tanede USB konnektör  

koyduk. USB konnektör ile telefonumuzu şarj edebiliriz veya 5 volt ile çalışan tüm elektronik 

cihazlarımızı çalıştırabiliriz. Teflon şarj edilmesi elektrikli cihazın çalışması Resim 5 ve 

Resim 6  da görülmektedir. 

R

e

s

i

m

 5 - usb_sarj        Resim 6 - usb_sarj   

3.5. Sürekli AC 220 Volt çıkış veren priz  

Projenin en sonundaki priz ise sürekli enerji olacak şekilde tasarlandı. Ev ve 

işyerlerimizde durdurulmasını istemediğimiz sürekli çalışmasını istediğimiz modem, alarm 

sistemi vb. cihazlar olabilir. Sürekli çalışmasını istediğimiz bu cihazları siyah renk ile 

işaretlenmiş olan prize takarak sürekli çalışmalarını sağlamış oluyoruz. Resim 7  de 

görülmektedir 

 

 

 

 

 

  Resim 7 - Sabit_220çıkış veren priz 
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4. Yöntem 
Projemizi yapmaya başlarken bir işlem sırasını takip ettik. Uyguladığımız yapım 

aşamaları şu şekildedir. 

1- Elektrikli cihazların çalışma ve bekleme anındaki harcadıkları güçlerin ölçülmesi 

ve hesaplanması. 

2-  Projede kullanılan elektronik malzemelerin görevi ve özellikleri  

3- Ünitelerin elektriksel bağlantılarının (montaj) yapılması ve priz içine 

yerleştirimesi. 

4- Proğramın PC ortamında yazılarak projedeki gömülü sisteme yüklenmesi. 

5-   Çalıştırılması test edilip denenmesi. 

 

4.1 Elektrikli cihazların çalışma ve bekleme anındaki harcadıkları enerjinin 

ölçülmesi ve hesaplanması. 

Ev ve işyerlerinde kullanmakta olduğumuz bir çok elektrikli cihaz vardır. Bazı 

cihazlar kapatıldığında enerjisi tamamen kesilmektedir örneğin elektrikli süpürge, tost 

makinası vb. gibi. Bazı elektrikli cihazlar ise tamamen kapatılmıyor cihaz bekleme 

konumunda kalıyor ve bir miktar enerji harcamaya devam etmektedirler. Örneğin 

televizyonlar, bilgisayarlar, monitörler,okullardaki akıllı tahtalar vb. gibi. Bekleme modunda 

bekleyen cihazlardan en çok kullandıklarımız cıhazların çalışma ve bekleme anındaki 

harcadıkları güçlerini hesaplamak için okulumuzda kullandığımız AVO metre ile çektikleri 

akımlarını ölçtük ve güçlerini hesapladık. 

 

4.1.1  Masa üstü bilgisayar (kasa + monitör) çalışma ve bekleme anındaki güçleri 

Çalışma anındaki akımlarını AVO metremizin AC Ampermetre kademesi ile ölçtük 

(resim –1) ve bekleme durumundaki akımlarını AVO metremizin AC miliAmpermetre 

kademesi ile ölçtük (resim-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Resim - 1        Resim – 2 

Bilgisayarın Çalışma anında 0,38 Amper akım çemektedir. Bekleme anında ise 0.054 

miliAmper akım çekmektedir. Buna göre akım ve gerilimlerini çarparak güçlerini 

hesaplayalım. 

Bilgisayarın çalışma anındaki gücü  

P= U x İ = 220 x 0.39 = 83,6 What 

  Bilgisayarın bekleme anındaki gücü 

P= U x İ = 220 x 0.054 = 11,88 What (yaklaşık olarak 12 W lık bir led ampül kadar)  
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Bilgisayarın bekleme anındaki gücü çalışırken harcadığı gücün 1/8 i kadardır. 

Yani çalışıken harcadığı enerjinin %14,2 si kadar da bekleme modunda harcamaktadır. 

Buda  boşa giden israf edilen bir enerji demektir. 

 

4.1.2 Televizyon (82 ekran) çalışma ve bekleme anındaki  güçleri 

Çalışma anındaki akımını AVO metrenin AC Amper kademesi ile ölçtük (resim –3) ve 

bekleme anındaki akımını AVO metrenin AC miliAmper kademesi ile ölçtük (resim -4)  

 

 

  

 

 

 

 

  Resim - 3         Resim – 4 

82 ekran televizyon çalışma anında 0,49 Amper akım çemektedir. Bekleme anında ise 

72 mA akım çekmektedir. Buna göre akım ve gerilimlerini çarparak güçlerini hesaplayalım. 

Televizyonun çalışma anındaki gücü  

P= U x İ = 220 x 0.49 = 107,8 What 

 

Televizyonun bekleme anındaki gücü 

P= U x İ = 220 x 0.072 = 15,84 What  

 Televizyon bekleme anında çalışırken harcadığı enerjinin %14,69 kadar daha 

enerji harcanaktadır. Elektrik enerjisinin %15 i kullanılmadan boşa gitmektedir. İsraf 

olmaktadır. 

 

4.1.3  Akıllı tahtanın çalışma ve bekleme anındaki  güçleri 

  Çalışma anındaki akımını AC Ampermetre ile ölçtük (resim –5) ve bekleme anındaki 

akımını AC Ampermetre ile ölçtük (resim -6) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim - 5         Resim – 6 

 

Okullardaki akıllı tahtalar çalışma anında 1,56 Amper akım çemektedir. Bekleme 

anında ise 0,19Amper akım çekmektedir. Buna göre akım ve gerilimlerini çarparak güçlerini 

hesaplayalım. 
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Akıllı tahtanın çalışma anındaki gücü  

P= U x İ = 220 x 1,56 = 343,2 W 

Akıllı tahtanın bekleme anındaki gücü 

P= U x İ = 220 x 0.190 = 41,8 W   

  Akıllı tahtanın bekleme anında, çalışırken harcadığı enerjinin %12,2 si kadar 

daha enerji harcanaktadır. . Elektrik enerjisinin %12 si kullanılmadan boşa 

gitmektedir. İsraf olmaktadır. 

 

Elektrikli cihazların bekleme anındaki harcadıkları enerjinin ihmal edemeyecek kadar 

büyük olduğunu görüyoruz. Çalışma anındaki harcadıkları enerjinin yaklaşık %14 ü kadar da 

bekleme anında enerji çekmektedir.  

Ev ve işyerlerinde kullandığımız cihazlar günün büyük bir bölümünde çalışmayıp 

bekleme modunda bekliyorlar. Örneğin evimizdeki bilgisayar günlük 7 - 8 saat çalışırken 15 – 

16 saat bekleme de kalıyor ve enerji harcamaya devam ediyor. Örneğin evimizdeki 

Televizyon nerdeyse günün yarısında çalışmayıp 12 saat bekleme de kalıyor ve enerji 

harcamaya devam ediyor. 

Her evde ortalama 1 bilgisayar 1 televizyon olduğunu düşünürsek bir yılda 

evimizde boşa giden enerji toplamını hesaplayalım. 

Bilgisayar 24 saatlik bir günde 16 saat bekleme modunda kalıyor olarak kabul edersek 

Bir günde 11,8 x 16 =188,8 Wh (what saat)  

Bir yılda 365 x 188.8 =68912 Wh = 69KWh  (kilo watt saat) 

Televizyon 24 saatlik bir günde 12 saat bekleme modunda kalıyor olarak kabul 

edersek 

Bir günde 15,84 x 12 =190.08 Wh (what saat) 

Bir yılda 365 x 190 = 69379 Wh = 69 KWh  (kilo watt saat) 

Televizyon + bilgisayar bir yılda bekleme modunda iken harcadığı boşa giden enerji 

miktari  

Televizyon + Bilgisayar = 69 + 69 = 138 KWh  (kilo watt saat)  

 Bu enerji miktarı evimizin yaklaşık olarak 30 günlük kullandığı elektrik enerjisine 

denk gelmektedir. Azımsanacak bir rakam değildir. Bazı evlerde 2 adet televizyon bazı 

işyerlerinde 3 – 4 adet bilgisayar olduğunu düşünürsek bu boşa giden enerji miktarı daha da 

fazla çıkacaktır. 

Türkiye deki mesken ve işyerlerinin tamamında ki boşa giden bu enerji miktarı ise 

oldukça fazladır. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi 

oldu.(5) Yaklaşık olarak her ailede 4 kişi olduğunu kabul etsek  

Türkiye deki mesken sayısı 82 300 882 / 4 = 20575220 adet mesken bulunmaktadır.  

Her meskende kullanılmadan boşa giden enerji miktarı 138 KWh olduğuna göre 

Türkiye deki boşa giden elektrik enerjisi miktarı  

=20575220 x 138 = 2 839 380 360 KWh tir 

 

4.2 Projede kullanılan elektronik malzemelerin görevi ve özellikleri. 

Tasarladığımız enerji tasarruflu priz projesi için her zaman kullandığımız grup 

prizlerin içine yerleştireceğimiz için malzeme boyutlarının küçük olmasına aynı zamanda 
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yüksek akımlara dayanabilecek şekilde olmasına dikkat ettik. Kullandığımız elektronik 

malzemer ise şunlardır.  

1- 4 lü grup priz 

2- Arduino Nano 

3- 5 volt dc adaptör 

4- ACS712 akım sensörü 

5- 5 volt Röle 

6- Buton ve Led diyot 

7- IR alıcı göz  

4.2.1 Grup Priz 

Ev ve işyerlerinde aynı anda birden çok elektrikli cihaz çalıştığı için 4 lü grup priz 

kullanmaya karar verdik. (Resim – 7) 

 

 

 

 

   Resim – 7 

4.2.2 Arduino Nano 

Yaptığımız projeyi Grup priz içine yerleştireceğimiz için boyut olarak küçük olan 

arduino nano kullanmaya karar verdik. (Resim – 8) 

Projemizde elektrikli cihazların çektikleri akımı ölçmek için analog girişe ihtiyaç 

vardır Led, role ve IR  kontrolü için dijital pinlere ihtiyaç olduğu için ve boyut olarak da 

küçük olduğundan dolayı arduino nano’yu kullandık. (1) 

Resim – 8 

 Arduino Nano Teknik Özellikleri 

 Mikrodenetleyici : Arduino Nano  ATmega328         

 Çalışma gerilimi : +5 V DC 

 Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler) 

 Analog giriş pinleri : 8 tane 

   4.2.3  DC Adaptör 5 Volt 

 Projemizde kullanacağımız arduino ve akım ölçme sensörü DC 5 volt ile 

çalışmaktadırlar. AC 220 volt şebeke geriliminden elektronik devrelerin ihtiyaç duyduğu DC 

5 volt  1 Amper gerilimi temin etmektedir. ( Resim – 9) 

   

 

 

      Resim – 9 
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4.2.4 ACS712 Akım Sensörü 

 Projemiz ile prize takılı olan elektrikli cihazların çalışma anında ve bekleme anındaki 

şebekeden çektikleri akımları ölçmemiz ve programsal olarak bekleme modunda olduğunu 

algılayıp prizin elektriğini kesmemiz gerekiyor.bunun için ACS712  5 Amperlik akım 

sensörünü kullandık.( 2) Akım sensörü devreye seri olarak bağlanması gerekir. ( Resim – 10) 

 

 

 

 

 

 

 

      Resim – 10 

 ACS712T ELC-5B  akım sensöründen alınan analog gerilim arduino nanonun A0 

analog pin girişine uygulamaktayız. 

 Bu ACS712T ELC-5B kartı  ± 5Amperlik  manyetik etkiye bağlı lineer akım 

sensörüdür. Bu versiyon 5 ampere kadar iki yönlü akım girişine izin verir. -5 Amperden + 5 

Amper’e çift yönlü giriş akımı için tasarlanmıştır. Aşırı akıma beş defaya kadar 

dayanabilir.Hata payı %5’nin altında olmak üzere,  

 Analog voltaj (185 mV/A) çıktısı verir.  Üzerinden geçen akım sıfır ise yani bir akım 

geçmiyor ise ACS712 akım sensörünün çıkışı 2,5 Volt sabit çıkış vermektedir. Bu değeri 

arduino seri monitörden izlediğimizde ise 512 değerini okumaktayız. 

 Üzerinden pozitif yönde bir akım geçer ise çıkışını Amper başına 185 mV kadar artırır 

Arduino seri monitördeki okunan değer akımın büyüklüğüne bağlı olarak 512 nin üzerine 

çıkmaktadır.  

 Üzerinden ngatif yönde bir akım geçer ise çıkışını Amper başına 185 mV kadar azaltır 

Arduino seri monitördeki okunan değer akımın büyüklüğüne bağlı olarak 512 nin altına 

düşmektedir.   

4.2.5 Röle (5 volt) 

 Prizin çektiği akım ölçülerek cihazların bekleme moduna geçtikleri anlaşıldıktan 10 

dakika sonra arduino nano ile D2 Nolu çıkışa bağlı olan rölenin enerjisi kesilerek prizin 

enerjisi kesilmiş olur. 

 Röle bobin gerilimi DC 5 Voltdur. Kontak akımı ise AC 220 Volt da 7 Ampere 

dayanabilmektedir. Buda gösteriyor ki yaklaşık 14 KW lık bir alıcının akımına dayanabilecek 

kapasitededir. Kullandığımız röle ( Resim – 11) görülmektedir. 

 

     Resim – 11 
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4.2.6 Buton ve Led diyot 

Elektrikli Cihazlar bekleme moduna geçtiğinde 10 dakika sonra prizin enerjisi arduino 

tarafından otomatik olarak kesilecek ve priz üzerindeki led diyot sönecektir. 

 Elektrikli Cihazları tekrar kullanmak istediğimizde prizde enerji olmayacaktır. Priz 

üzerindeki butona bir kez basarak prizin tekrar enerjilenmesi sağlanmış olacaktır. Prizde 

elektrik var ise priz üzerindeki led diyot ışık verecektir. Kullandığımız led ve buton ( Resim – 

12) görülmektedir. 

 

 

 

 

Resim – 12 

4.2.7 IR alıcı modül 

Elektrikli cihazlar bekleme moduna geçtiğinde 10 dakika sonra priz enerjisi otomatik 

olarak kesilmektedir. Cihazlar tekrar çalıştırılmak istendiğinde prizin yeniden enerjilenmesi 

gerekmektedir.  Bunu  uzaktan kumanda ile gerçekleşmesi için IR alıcı 

kullandık. (3) Herhangi bir uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna 

basarak kumandanın gönderdiği kod IR alıcı göz tarafından 

okunmaktadır. Okunan bu kod program içerisinde kullanılarak priz 

tekrar enerjilenmektedir. Kullanılan IR alıcı (Resim – 13) de 

görülmektedir. 

 

4.3 Elektriksel bağlantılarının (montaj) yapılması 

Projenin blok diyagramı şekil – 1 de görülmekedir.  Projemizde 1 tane 4 lü grup priz 

kullandık. Prizlerden bir tanesi sürekli olarak AC 220 volt enerji verecek şekilde ayarlandı bu 

priz siyah renk ile belirtilmiştir.  

Şekil – 1 
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Prizlerden 3 tanesi ise elektronik cihazlar bekleme moduna geçtiğinde 10 dakika 

sonra otomatik olarak enerjisini kesecek şekilde tasarlandı.  

AC 220 şebeke gerilimi 5 volt dc adaptör ile 5 volt gerilime düşürülerek arduino ve 

akım sensörünün ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin etmektedir.  

ACS712 Akım sensörünün çıkışı arduino A0 analog giriş pinine bağlanmıştır. 

Röle arduino nun D2  dijital çıkış pinine bağlanmıştır ve normalde kapalı açık 

kontağı (NC_COM)  şebeke gerilimine seri olarak bağlanıp prizlerin enerjilenmesi 

sağlanmıştır. 

Buton arduinonun D4 pinine bağlanıp giriş olarak tanımlanmıştır. Prizin 

enerjilenmesi için butona bir defa basılmalıdır. Led diyot ise D5 pinine bağlanarak çıkış 

olarak tanımlanmıştır. Prizde enerji olduğu anda led diyot ışık verecektir. Priz enerjisi 

kesildiğinde ise led diyot sönecektir. 

IR alıcı ise arduinonun D11 dijital giriş pinine bağlanmıştır. TV Uzaktan 

kumandasının tuşlarından bir tanesine basıldığında priz enerjilenecektir. Projenin blok 

diyagramı şekil -1 de görülmektedir. 

Projenin elektronik ünitelerinin blok şemada görüldüğü gibi birbirleri ile uygun 

olarak bağlantıları yapılmıştır ve resim -12 de görülmektedir. Projenin grup priz içerisine 

yerleştirilmiş hali ise resim –13 de görülmektedir.  

 

                

Resim -12                                                                      Resim -13 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Resim -14 

 

Projenin son çalışır hali de resim -14 de görülmektedir. Çalışma videosu da sisteme 

yüklenmiştir.  

 

4.4 Program kodlarının yazılması ve yüklenmesi. 

Tasarladığımız projemizin programının yazılmasını arduino1.8.5  IDE programını 

kullanarak bilgisayar ortamında yazdık. Yazdığımız programı derledik ve projemizde 

kullandığımız arduino nano içerisine yükleme yaptık.  
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4.4.1 IR Uzaktan kumanda alıcısı 

Projemizde elektronik cihazların uzaktan kumandasının bir tuşuna basarak prizlerin 

enerjilenmesi sağlanmaktadır. Uzaktan kumanda ile arduino nano nun haberleşmesini 

sağlamak için IRremote-2.2.3 isimli kütüphane arduino nun kütüphanesine eklendi. 

Programın en başında bu kütüphaneler çağrılmakta ve program buna göre çalışmaktadır. 

Programın bu bölümü program – 1 de görülmektedir. 

    Program – 1  

4.4.2 Bekleme süresi ve enerjiyi kesme akım sınırı belirleme 

Elektrikli cihazlar kapatılıp bekleme moduna alındığında prizlerin enerjisinin kaç 

saniye sonra kesileceğini ayarlamaktayız. 10 dakika sonra prizin enerjsi kesilsin istiyorsak 10 

dakika 600 saniye edeceğinden  600 değerini girmeliyiz. Biz uygulamamızda prizin 

enerjisinin kesildiğini hemen görmek için 20 saniye sonra kapanacak şekilde ayarladık.  

Prizde hiçbir cihaz takılı değil ise harcanan bir güç olmadığı durumlarda akım 

sensöründen alınan 2,5 volt luk değerin dijital karşılığı olan 513 değerini seri monitörde 

gözlemledik. 

Her elektronik cihazın bekleme anında harcadıkları gücü ve çalışma anındaki 

harcadıkları gücü farklı olmaktadır. Bilgisayar, televizyon, müzik seti gibi cihazların bekleme 

modunda çektikleri akım değerine karşılık gelen ortalama bir değer olan 524 değerini 

giriyoruz. Programın bu bölümü program – 2 de görülmektedir. 

    Program – 2 

4.4.3 Kullanılacak pinler ve değişken atamaları 

Arduino nano mikrodenetleyicinin hangi pinleri ne amaç için kullanılacağı belirlendi. 

Akım sensörü =A0  pin,  buton=D4 pin, role=D2 pin, led=D5 pin ve IR alıcı D12 pinlerine 

bağlanacağı belirlendi. 

Program içerisinde  kullanılacak olan değişkenler oluşturuldu ve içrisine uygun 

değerlerin ataması yapıldı.  Programın bu bölümü program – 3 de görülmektedir. 

                   

    Program – 3 
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4.4.4 Portların giriş çıkış durumu belirlenmesi 

Arduino nanoda kullandığımız portların giriş ve çıkış durumları ayarlandı. Kullanılan 

port giriş olacak ise “INPUT” çıkış olarak kullanılacak ise “OUTPUT” değerleri girildi. 

Programın bu bölümü program – 4 de görülmektedir 

    program – 4 

4.4.5 Ana program 

Ana programda priz üzerindeki butona basılıp basılmadığı kontrol edilmektedir. D4 

nolu pinine bağlı olan butona basılı ise veya D12 nolu pine bağlı olan IR alıcı yani uzaktan 

kumandanın bir tuşuna basıldı ise röle çekiyor led diyot ışık veriyor ve prizler enerjileniyor. 

Bu kontrol her defasında yapılıyor ve sensor_oku() isimli alt program çağrılarak çalıştırılıyor. 

Yani program sensor_oku() isimli alt programa dallandırılıyor. Programın bu bölümü program 

– 5 de görülmektedir. 

     Program – 5 

4.4.6 Alt program 

Sensör oku alt programı buton ve kumanda kontrolü yapıldıktan sonra her defa 

çalışmaktadır. Analog akım sensöründen gelen değerler 10 defa okunuyor (k=10 döngüsü) ve 

toplanıyor sonra ortalamasını alarak daha güvenli bir ölçme yapmış oluyoruz. Alt program 

içinde tekrar buton ve uzaktan kumanda kontrolü yapıyoruz. Bunu yapmazsak alt program 

çalışırken butona basarsak algılama yapmayabilir. Programın bu bölümü program – 6 de 

görülmektedir    

Program – 6 

Analog akım sensöründen gelen değerler 10 defa okunuyor ve toplanıyor sonra 

ortalamasını alarak daha güvenli bir ölçme yapmış oluyoruz. Okunan değer, ortalama değer 

ve max değer seri monitörde görüntüleniyor. Maksimum değer proğram başında girdiğimiz 

sınır değeri ile kıyaslanıyor ve küçük olduğu durumlarda sayac değişkeni bir artırılıyor. Sayac 

değişkeni de program başında girdiğimiz bekleme süresi ile kıyaslanıyor.  
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4.4.7 Programın simülasyonu 

Yazdığımız program doğru çalışıyor mu? sorun var mı? yok mu test edebilmek için 

bilgisayar ortamında devre şemasını çizdik ve projemizi simule ettik şekil -2 de 

görülmektedir.  Doğru bir şekilde çalıştığından emin olunca projeyi gerçek ortamda montajını 

yaparak çalıştırdık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil – 2 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Litaretür taraması yaptığımızda ise pirizin enerjisini otomatik olarak kesen bir priz göremedik. 

  Akıllı prizler var ayarlanan saatte açma ve kapama yapıyor.  

 Uzaktan kumandalı prizler var kumanda ile açma ve kapama yapmaktalar.  

 Wifi ile kontrol edilebilen prizler var.  

 Fakat Prizin enerjisini otomatik olarak kesen bir prizin yapılmadığını araştırmalarımız 

sonucunda öğrendik. 

 Tasarladığımız devre ile elektronik cihazların kapatıldığını, bekleme moduna geçdiğini 

şebekeden çektikleri akımı ölçerek anlayıp belli bir süre sonunda örneğin 10 dakika sonrasında prizin 

enerjisi otomatik olarak tamamen kesilecek ve cihazların hiç enerji harcaması olmayacaktır. Elektrikli 

cihazlar tekrar çalıştırılana kadar hiçbir şekilde enerji harcamayacaktır. 

  

6. Uygulanabilirlik 
Tasarladığımız proje, bünyesinde elektrik elektronik bölümü olan her meslek lisesinde 

ve piyasada rahatlıkla imal edilebilir. 

 Donanım ve yazılım olarak tamamen yerli ve milli bir ürün olacaktır. 

Elektrik malzemeleri imalatı yapan fabrikalar ile görüşülerek seri imalat yapılabilir 

böylece proje maliyeti de düşmüş olur. 

Yapımını gerçekleştirdiğimiz bu Priz seri imalat ile üretilirse ve insanlar 

bilinçlendirilerek bu prizi kullanmaları sağlanırsa ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar 

sağlanacaktır. 

Yapımını gerçekleştirdiğimiz priz tüm ülke genelinde kullanılır ise büyük çapta bir 

enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemizin yapımında aşağıdaki malzemeleri kullandık. Bu malzemelerin bir kısmını 

ilimizden bir kısmınıda internet üzerinden aldık. Malzemelerin perakende fiyatları ve toplam 

maliyet tablo -1 de görülmektedir.  

Kullanılan Malzemeler Adedi Birim Fiyatı 

(TL) 

    4 lü grup priz 1 Adet 20 

Arduino Nano 1 Adet 80 

5 volt dc adaptör 1 Adet 20 

ACS712 akım sensörü 1 Adet 30 

5 volt Röle 1 Adet 5 

Buton ve Led diyot 1 Adet 5 

IR alıcı göz 1 Adet 10 

Toplam Maliyet 170 

    Tablo - 1 

Proje toptan malzemeler alınarak çok sayıda imal edilirse bu maliyet %50 daha 

azalacaktır. Porojenin bir mesken için sağladığı enerji tasarrufu bir yılda yaklaşık 200 TL 

olduğu için bu maliyet oldukça küçüktür. 

7.1 Proje İş-Zaman Çizelgesi 

Projemizi yapmaya karar verdiğimizde zaman dar olduğu için kendimize bir çalışma 

planı oluşturduk. Yaptığımız çalışma planına uyarak projeyi tamamladık ve çalışır duruma 

getirdik. Projemizi yaparken yaptığımız iş zaman çizelgesi tablo - 2 de  görülmektedir. 

 

A
Y

L
A

R
 

P
ro

je
n
in

 

ar
aş

tı
rm

as
ı 

L
it

ar
et

ü
r 

ta
ra

m
as

ı 

M
al

ze
m

e 
te

m
in

 

ed
il

m
 

T
as

ar
ım

ın
 

y
ap

ıl
m

as
ı 

P
ro

je
 i

m
al

at
ı 

P
ro

g
ra

m
ın

 

Y
az

ıl
ım

as
ı 

Ö
lç

ü
m

 v
e 

d
en

ey
 

y
ap

ıl
m

as
ı 

Ö
N

 R
ap

o
ru

n
 

Y
az

ıl
ım

as
ı 

D
et

ay
 

ra
p
o
ru

n
u
n
 

y
az

ıl
m

as
ı 

T
es

t 
ed

il
m

es
i 

u
y
g
u
la

n
m

as
ı 

D
et

ay
 r

ao
p
u
n

u
 

si
st

em
e 

y
ü
k
le

m
e 

EYLÜL X X          

EKİM  X X X        

KASIM   X X X X      

ARALIK   X X X X X X    

OCAK       X X    

ŞUBAT       X X  X  

MART          X  

NİSAN         X X  

MAYIS         X  X 

     Tablo - 2 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
Hızla gelişmekte olan ülkemiz enerji darboğazından geçmektedir. Bilhassa elektrik 
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enerjisi açığımızı, yabancı ülkelerden satın alarak veya doğalgazlı elektrik santralleri kurarak 

temin etmektedir. Yani enerji de borçlanmaya gitmektedir. Dışa bağımlı kalmaktayız. 

Evinde veya işyerinde televizyon ve bilgisayar bulunan herkes bu ürünü kullanabilir.  

Bu asırda her evde bir veya iki tane televizyon vardır. Bilgisayar ise her işyerinde ve 

birçok evde vardır. Çok geniş bir kullanıcı kitlesi vardır.  

Yapımını gerçekleştirdiğimiz bu Priz seri imalat ile üretilirse ve insanlar 

bilinçlendirilerek bu prizi kullanmaları sağlanırsa ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar 

sağlanacaktır.  

Tüm ülke genelinde kullanılır ise büyük çapta bir enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

9. Riskler 
Elektrikli cihazlar çalışmadığı bekleme moduna alındığı durumda prizin enerjisi 

otomatik olarak kesilmektedir. Projede kullandığımız arduino nano nun enerjisi devam 

etmektedir. Arduino nano nun da enerjisini keserek sıfır enerji olacak şekilde tasarlamayı 

düşündük.  Arduino nun enerjisini kestiğimizde uzaktan kumanda ile prizin haberleşmesi 

olmayacaktı. Sadece priz üzerindeki butona basılarak priz enerjilenecekti.  

Uzaktan kumanda kullanarak prizin enerjilenmesi kullanım kolaylığı sağladığı ve 

projenin işlevini artırdığı için az bir enerji harcamasına razı olduk. 

 Dolayısıyla enerji tasarruflu prizi uzaktan kumanda ile kontrol edebilmek için arduino 

nano nun elektriğini kesmedik 

Yapımını gerçekleştirdiğimiz bu projede cihazlar tekrar çalıştırılmak istendiğinde 

uzaktan kumanda ile veya üzerindeki buton ile prizin tekrar enerjilendirilmesi gerkiyor. Bu 

durum otomatik olarak sağlanabilse daha kullanışlı olur. 
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