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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektrik çarpmalarının temel olarak prize parmak sokulması, ıslak elle priz kullanma, 

elektrik kaçağı veya hasarlı kablo gibi durumlarda oluştuğunu öğrendikten sonra. İnsanların 

ev ya da iş yerlerinde sıklıkla kullanılan prizlerin güvenli kullanılabilmesi için proje 

geliştirdik. Projemizde prizlerdeki elektrik akımının prize elimizi uzattığımızda otomatik 

olarak kesilmesi ve elimizi prizden çektikten belli bir süre sonra otomatik olarak prize 

elektrik gelmesini sağlayan elektronik bir devre tasarladık. Priz devresinde kullanılan wifi 

modülü sayesinde telefon uygulaması üzerinden uzaktan prize bağlı cihazların elektriği 

uzaktan kesilebilmektedir. Aynı zamanda telefon uygulaması üzerinden prizde harcanan 

elektriği Kw/Saat olarak göstermektedir. Elektronik devremizde kodlayabileceğimiz 

üzerinde wifi modülü tümleşik olarak bulunan Nodemcu mikro denetleyici kart kullandık. 

Prize elimizi uzattığımızda algılaması için küçük bir elektronik mesafe sensörü olan 

TCRT5000 kullandık. Elektriğin sensör algılaması ile kesilip tekrar belli süre geri gelmesi 

için Röle devre elamanı kullandık. Elektronik devremizin prize montajını yaparken ana devre 

elamanlarını prizin arka kısmında gizledik. Prizin ön kısmına küçük bir delik açarak oraya 

TCRT5000 sensörümüzü yerleştirdik. Taşınabilir aparat şeklinde tasarlanan priz devresinde 

akım ölçme sensörü kullandık. Telefon uygulaması da kendimiz tarafından yapılmış, wifi ile 

prize bağlanıp uzaktan aç- kapa gibi temel kontrol dışında anlık harcanan akımı 

göstermektedir. Uygulama aşamasında 1.5 cm’den elimizi algıladığını ve çok istikrarlı 

çalıştığını gözlemledik. Kodlama kısmında ise sensörün bir cisim algıladığında röle yardımı 

ile elektriği kesmesi ve cisim uzaklaşana kadar beklemesini sağladık. Sensörden cisim 

uzaklaştığında ise 3 sn sonra elektriğin role aracılığıyla prize güvenli bir şekilde verilmesini 

sağladık. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Elektrik Çarpması: 

Elektrik çarpması insanların el ya da diğer vücut kısımlarının çıplak şekilde elektrik 

akımı taşıyan kablolara teması sonucu şiddetli bir biçimde sarsılması ve bunun sonucunda 

hayati önem taşıyan vücutsal fonksiyonların kısmen yitirilmesi veya tamamen yitirilmesi 

olayıdır. Elektrik akımı solunumu durdurabilir, ani şok ile insan kalbini durdurabilir, 

vücutta birinci derece ve katları yanıklar oluşmasına sebep olabilen ciddi olaylardır. 

Elektrik akımı vücuttan ne kadar uzun sürede geçerse hasar ve tahribat riski aynı oranda 

yüksek olur (Dallar, Bostancı, ve Atlı, 2005). 

 

Elektrik Çarpması Nasıl Gerçekleşir?  

Elektrik çarpması ev ve iş yerlerindeki prizler, kullandığımız elektrikli aletlerden 

kaynaklanan kaçak akımlar, elektrik kablolarındaki hasarlar ve yıldırım düşmesi sonucu 

ortaya çıkar. Elektrik her zaman toprağa ulaşmaya çalışır. Örneğin yıldırım çarpmaları bu 

sebepten ötürü gerçekleşerek çevresindeki canlı ve cansız hayata büyük zarar verir.  

Eğer siz de hasarlı bir elektrik kablosuna ya da elektrik kaçağının olduğu bir cihaza 

dokunursanız elektrik akımı hemen vücudunuz aracılığıyla toprağa ulaşmaya çalışacaktır. 

Akımın şiddetine bağlı olarak elektrik çarpması tehlikesini hafif bir şekilde atlatabilir ya da 

ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.  
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Evlerde yaşanan elektrik çarpması sık rastlanan bir durumdur. Ancak çeşitli 

önlemlerle bu tehlike en aza indirilebilir hem kendimiz hem de çocuklarımız için daha 

güvenli bir ortam oluşturulabilir (İncekara, 2008). 

  

Evlerde Elektrik Çarpması Durumları ve Önlemler:  

Çocukların evdeki prizlerle oynaması çok sık rastlanan bir durumdur. Parmaklarını 

bu prizlere sokup elektrik akımına yakalanmaları onlar için tehlikeli olacağından evlerde 

kapaklı prizlerin kullanılması bu riski azaltacaktır.  

Su, elektrik akımını kolaylıkla iletir ve bu da hepimiz için hayati tehlike arz eder. 

Bu nedenle, herhangi bir elektrikli cihaza ya da alete ıslak eller asla dokunulmamalıdır.  

Elektrikli cihazları tamir ederken plastik eldiven kullanmak gerekir. Akıma 

kapılmamak için elektriğin vücudumuzda izleyeceği yolu kesmek gerekir. Plastik yalıtkan 

bir madde olduğu için akımın toprağa iletilmesini engelleyecektir.  

Çıplak el ile hasarlı kabloyu prize takmadan önce kablo kontrol edilmelidir.  

Elektronik cihazlarda elektrik kaçağı oluşması durumunda topraklı priz kullanmak 

ve kontrol etmek gerekir (Elektrik Çarpmasından Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?, 2022)  

 

3. Çözüm  

Dallar, Y., Bostancı, İ. ve Atlı, Ö. (2005) çocuklarda elektrik çarpmaları üzerine yaptıkları 

araştırmaya göre prizlerden dolayı elektrik çarpma nedenleri hasarlı kablo, prize parmak 

sokulması, ıslak el ile elleme, elektrik kaçağı gibi durumlarda ortaya çıktığı görülmüştür. 

Günümüzde bu tip hasarları önlemek için farklı çözümler bulunmaktadır. Çocukların ellerine 

prize sokmaması için prizlerde plastik kapak şeklinde çocuk kilidi kullanmak. Bu en ilkel ve 

en ucuz bir çözüm olarak düşünülmektedir. Ama bu yöntem hasarlı veya ıslak kablo ile 

elektrik çarpmasını engellememektedir. Piyasada zaman ayarlı prizlerde bulunmaktadır. Bu 

zaman ayarlı prizlerde priz üzerinden fiziksel düğme çevrilerek zaman ayarlanabiliyor ve 

priz için belirlenen süre bittiğinde priz otomatik kapanıyor. Bu tip prizlerde ıslak elle kablo 

takılması veya hasarlı kablonun prize takılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpmasını 

engellememektedir. Piyasada bir diğer en güncel priz çeşidi akıllı priz diye tabir edilen wifi 

tabanlı mobil uygulama ile yönetilebilen prizlerde bulunmaktadır. Bu akıllı prizler 

teknolojinin hızla ilerlemesi ile birçok özelliği barındırdığı görülmektedir. Akıllı prizler ile 

prizden harcanan elektrik anlık ve günlük olarak takip edilebiliyor, mobil uygulama 

üzerinden sesli olarak priz kapatılıp açılabiliyor, zaman ayarı yapılabiliyor ve bazı 

modellerde ise gece lambası ve müzik çalar özelliği de bulunmaktadır. Bu akıllı prizlerin 

birçok özelliği olmasına rağmen ıslak elle kablo takılması veya hasarlı kablonun prize 

takılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpmasını engellememektedir. 

Güvenli Priz projemiz ise özellikle evlerdeki prizlerden oluşabilecek ıslak elle kablo 

takılması veya hasarlı kablonun prize takılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpmalarını 

önlemek için yapıldı. İnsanların prizleri güvenle kullanabileceği elektrik çarpma riskini sıfıra 

indirmek amacıyla yapıldı. Güvenli Priz projesinin temel çıkış noktası “Elektrik yoksa 

çarpma riski yoktur.” felsefesi ile oluşturulmuştur. İnsanların prizleri kullanmak için ellerini 

uzattıklarında kısa mesafe sensörü ile elin algılanıp prizdeki elektrik akımının role ile 

kesileceği ve elini prizden çekmeleri ile 3 saniye sonra elektrik akımının tekrar prize güvenli 

bir şekilde gelmesi sistemi ile kurgulanıp yapılmıştır. Ayrıca projemizde kullanılan nodemcu 

kart wifi özelliği sayesinde proje kapsamında gerçekleştirilen mobil uygulama aracılığıyla 
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evdeki prizin uzaktan kapatılması mümkündür. Bu sayede evde güvenli prize takılı olan 

ütünün veya benzeri açık unutulması sakıncalı bir elektrikli cihazın, prizdeki çekilmesi 

unutulması durumunda evde meydana getirebileceği hasarın önüne geçmek için evden 

uzakta olunsa bile prizin açık veya kapalı olma durumu görülebilecek ve priz uzaktan 

kapatılabilecektir. Ayrıca mobil uygulama üzerinden prizin anlık ne kadar akım çektiği ve 

günlük çekilen akım bilgileri tutulmaktadır. Bu sayede enerji tasarrufu yapılmasına rehberlik 

etmektedir. Ayrıca mobil uygulama üzerinden prize uzaktan zaman ayarı oluşturup 

çalıştırmak mümkündür. Böylelikle evde prize takılan zaman ayarsız çay makinesi, ısıtıcı, 

vantilatör gibi cihazların belli süre sonra kapatılması sağlanarak enerji tasarrufu 

yapılabilmektedir. 

 

 

Şekil 1- Güvenli Priz Çözüm Akış Diyagramı 
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4. Yöntem 

 

Şekil 2- Uzaktan Kontrollü Güvenli Priz Elektronik Devre Şeması 

Güvenli priz projesinin elektronik devresi wifi tabanlı mikro işlemcili programlanabilir bir 

kart olan Nodemcu kartına bağlanmıştır. Tüm elektronik sistem bu kart üzerine yapılan 

yazılım ile kontrol edilmektedir. Nodemcu kartına bağlı olarak devrede 220 volt elektriği 

kontrol etmek için role bağlanmıştır. Devrede elektrik akımını ölçmek için ACS712 Akım 

Sensörü kullanılmıştır. Ayrıca priz üzerinde gizli olarak küçük bir kızılötesi mesafe sensörü 

olan TCRT5000 kullanılmıştır. Sensörümüz hassasiyet bakımından 0-3cm mesafeden cisim 

algılar. Devre sistemi prizin arka kısmına monte edilmiştir. Role üzerinden elektrik 

bağlantıları yapılmıştır. Role kullanma sebebimiz şebekedeki 220v akımı TCRT5000 

sensöründen gelen değer ile tetiklemek. Mesafe sensörümüz kişinin elini algıladığında role 

yardımı ile prize gelen 220v akım kesiliyor, priz üzerindeki yeşil küçük LED yanıyor ve 

prizin güvenli olduğunu ışıklı olarak bildiriyor. Kişinin eli mesafe sensörünün menzilinden 

çıkana kadar prize elektrik verilmiyor. Kişinin eli tamamen prizden çekildikten sonra 3 

saniye sonra prize elektrik geri veriliyor ve aktif olarak çalışıyor. 

 

  Prototip Görseli Açıklama 

 

Projemiz kapsamında geliştirilen güvenli 

priz dışarıdan bakıldığında normal priz ile 

aynı görünümdedir. Fakat içerisinde prizden 

geçen elektriği kontrol etmek için ve 

anahtarlama görevi yapması için role 

kullanılmıştır. Ayrıca priz yüzeyinde 

kullanılan TCRT5000 kızılötesi sensör ile 
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prize elin uzatılmasını algılamak için 

kullanılmıştır.  

 

Prize elektrik kablosu takılması için el 

uzatıldığında TCRT5000 kızılötesi mesafe 

sensörümüz 0-3 cm aralığında algıladığında 

sinyal üreterek röleyi tetikler ve role yardımı 

ile prize gelen 220v akım kesilir ve elin 

TCRT5000 sensörünün görüş alanından 

çıkana kadar prize elektrik role anahtarlama 

yöntemi ile kesilmeye devam eder. Elektrik 

prize gelmez. Böylelikle güvenli bir şekilde 

prizden elektrik kablosu çıkarılabilir. 

 

Elin prizden uzaklaşması ile arduino uno 

üzerinden yaptığımız yazılım ile TCRT5000 

sensörünün cisim algılamama (0 değeri) 

sinyal değeri geldiğinde 3 saniye sonra role 

tetiklenerek prize elektrik verilir. Devre 

TCRT5000 sensöründen el algılanana kadar 

çalışmaya devam eder. 

 

Nodemucu ile wifi üzerinden evin internete 

bağlanır. Projemiz mobil uygulama 

üzerinden on/off düğmesi ile uzaktan 

kapatılabilir. Açık olma durumu da bu 

düğme üzerinden takip edilebilir. 

 

Güvenli priz mobil uygulama üzerinden 

haftanın belli günleri ve zaman dilimleri 

seçilerek otomatik çalışıp, kapanma gibi 

durumları ayarlanabilmektedir. 

 

Güvenli prizin harcadığı elektrik mobil 

uygulama üzerinden anlık, saatlik, günlük, 

haftalık, aylık ve 3 aylık olarak 

gözlemlenebilmektedir. Prizi kullanan 

kişilerin enerji tasarrufu yapmalarına 

rehberlik etmek için kullanılmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz yapılırken piyasadaki birçok güvenlik amaçlı ve teknolojik priz çeşidi 

incelenmiştir. Güvenlik için en sık tercih edilen çocuk korumalı prizler, basit plastik kapaklı 

ve sadece çocuğun prize elini sokmasını engelliyor. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte 

akıllı prizler dediğimiz yeni sistem wifi erişimi olan ve telefondan kapatılıp açılan prizlerde 

şu an en güncel prizler olarak görülüyor. Fakat bu prizlerde sadece insanların konforlarını 

baz alarak uzaktan kontrol edilme özelliklerine sahip, uzaktan kapatma dışında herhangi bir 
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güvenlik önleyici sistem bulunmadığı tarafımızca gözlemlenmiştir. Projemiz prize ıslak elle 

kablo takarken ya da hasarlı bir kablo takarken oluşabilecek elektrik çarpmalarını da 

engellemesi açısından diğer prizlerden öne çıkmaktadır. Projemiz çocuk korumalı prizlere 

göre daha güvenli, wifi erişimli prizlere göre ise aynı uzaktan kontrol sistemlerini 

barındırmakla beraber hem daha ucuz hem de daha fazla güvenlik özelliği taşımasıyla ön 

plana çıkmaktadır. Proje evlerde gömülü tip priz şeklinde veya taşınabilir priz aparatı 

şeklinde kullanılabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde yeni yapılan binaların içerisindeki evlerin artık çok daha teknolojik özelliklerle 

donatıldığı bilinmektedir. Akıllı ev sistemleri adı altında evlerde birçok eşya ve güvenlik 

internet banalı olarak uzaktan izlenebiliyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. İnsanlarda ev 

alırken artık akıllı ev sistemleri olan evleri tercih etmeye çalışıyor ya da var olan evlerine 

akıllı ev sistemleri kurulumu yaptırıyorlar. Projemiz bu bağlamda var akıllı ev sistemleri 

içerisinde rahatlıkla uygulanabileceği gibi evin teknoloji korunması ve uzaktan kontrol 

sistemlerine ek katkı sunabilir. Projenin uygulanması için ev içerisindeki internet ağına 

bağlanması gerekiyor. Zaten artık evlerde birçok cihaz wifi ile bağlantı gereksinimi duyuyor. 

Uzaktan kontrollü güvenli priz projesi evlerde gömülü sistem priz projesi geliştirilmiş 

olmasına rağmen taşınabilir priz şeklinde kullanıma uygun olarak piyasaya sürülebilir. 

Uzaktan kontrollü priz projesi ile beraber evdeki tüm prizlerin kontrolü yerine sadece evin 

belli noktalarındaki prizler için düşünülmüştür. Çocuk odasında gece lambası, nemlendirici 

cihazı takılabileceği bir nokta evin ütü yapılan odasındaki bir priz, elektrikli ısıtıcının 

takıldığı priz olarak kullanılması hedeflenmektedir. Yani bir evde ortalama 15 priz varsa 

bunların 5’nin ya da 3’nün uzaktan kontrollü güvenli priz olması projenin daha ekonomik ve 

amacına uygun kullanılmasını sağlayabilir.  

 

 

Resim 1 - Akıllı Ev Sistemleri Örneği 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Uzaktan Kontrollü Güvenli Priz Projesi Tahmini Maliyet Tablosu 

S.No Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Nodemcu Kart 1 67 67 

2 1 Kanal 5 V Röle Kartı 1 20 20 

3 ACS712 Akım Sensörü 1 45 45 

4 TCRT 5000 1 3 3 

5 Yeşil Led 1 1 1 

Prototip Oluşturma Toplam Maliyeti: 134 TL 

 

Tablo 3. Uzaktan Kontrollü Güvenli Priz Projesi Zaman Planlaması 

İşlemler Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması X      

Devre Tasarımı X X     

Prototip Oluşturma   X    

Prototip Test Etme    X   

Patent ve Raporlama X X  X  X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz yeni yapılacak akıllı ev sistemleri özelliği bulunan evlerin inşasında veya var olan 

evlerin içerisindeki güvenlik önlemi gereken prizlerde kullanılabilir. Özellikle çocuklu 

aileler olmakla beraber her ev ve iş yerinde prizlerden kaynaklı veya banyo gibi ıslak elle 

kablo takılan prizlerde, ütü, elektrikli ısıtıcı gibi açık kalması sıkıntı çıkaracak aletlerin 

kullanıldığı prizlerde elektrik çarpmalarını engellemeye veya prizlerden kaynaklı yangınları 

önlemeye yönelik kullanılabilir.  
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9. Riskler 

      

 

Tablo 4. Güvenli Priz Olasılık, Etki Risk Matrisi (5*5) ve B Planı Tablosu 

   Risk Derecesi Eylem Planı (B Planı) 

Elektronik parçalarının zamanla yanlış 

kullanıma bağlı olarak bozulması 

Olasılık 2, 

Etki 4, 

Risk 8 

Elektronik parçaların bozulması 

durumunda robotik veya elektronik 

bilen bir uzmandan yarım alarak 

parçaların değişmesi gerekir. 

Alıcı devresindeki ekrandaki gülen, 

ağlayan emoji sembollerinin ya da rgb 

led ile farklı ışık uyarılarının kullanıcı 

tarafından anlaşılamaması 

Olasılık 1, 

Etki 3, 

Risk 3 

Grafik ekran sade bir ara yüz ile 

tasarlanmış olup, kullanma kılavuzu ile 

bilgilendirme yapılabilir. 

Elektronik devre elemanlarından bir 

veya birkaçının kullanım süresine bağlı 

olarak bozulması 

Olasılık 2, 

Etki 3, 

Risk 6 

Elektronik devre elemanlarının bir 

uzman tarafından ya da ürün servisi 

tarafından değiştirilmesi gerekir. 

. 

 

 

 

 



11 

 

 

10. Kaynaklar  

Dallar, Y., Bostancı, İ. ve Atlı, Ö. (2005). Çocuklarda ev içi elektrik yanıkları. Ulusal Travma 

Dergisi, 11(1), 35-37. 

 

İncekara, N. (2008). T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü, Yüksek Ve Orta Gerilim İletiminde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları Ve 

Çözüm Önerileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Erişim Tarihi: 1.05.2022  Erişim 

adresi: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1489/nasipgulincekara.pdf  

 

Elektrik Çarpmasından Korunmak İçin Neler Yapmalıyız? (2022), Erişim Tarihi: 5.05.2022,  

Erişim adresi: https://www.voltimum.com.tr/haberler/elektrik-carpmasindan-korunmak-

icinneler 

 


