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1. PROJE ÖZETİ 

Dünyanın dört bir yanında ev, sanayi, ulaşım, eğitim, üretim gibi aklımıza gelebilecek her 

alanda kullanılan elektriğin hayatımızdaki yeri çok büyük ve önemlidir. Elektrik enerjisi 

doğal kaynaklar dışında yenilenebilir enerji kaynaklarından da sağlanabilir. Elektriğin israf 

edilmesi doğalgaz, petrol, kömür gibi doğal kaynaklarımızın tükenmesine de yol açar, aile 

ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. Enerji israfından dolayı enerji maliyetleri 

artar, üretim azalır. Ülkedeki her şey çok daha pahalı olur. (1) Bu nedenle gelecek nesillere 

yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi en doğru ve verimli şekilde kullanmak 

gerekir. Boşa harcanan her enerji kaynağı geleceğimizi de riske atar. Elektrik enerjisinin 

azalması ve tükenme noktasına gelmesi halinde tüm dünya bu durumdan olumsuz etkilenir. 

Yenilenemeyen kaynaklardan üretilen elektrik enerjisini de düşünerek konutlardan 

başlayarak iş yerlerinde, kurum ve büyük fabrikalarda tasarruf yolları aranmalıdır. 

Özellikle günlük hayatımızda, evlerimizde yaygın olarak kullandığımız elektrikli aletler 

hayatımızı daha hızlı, rahat ve kolay yaşanabilir hale getirse de bunların aşırı kullanımı 

maddi olarak bizi zarara uğratabilir. Son dönemlerde elektrik faturalarındaki artışlardan 

dolayı tüketiciler zor durumda kalmaktadır. Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurarak, 

insanların enerji tasarrufu konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu konuda 

bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla Arduino tabanlı akıllı enerji projesini geliştirdik. 

Projemiz, tüketilen enerjiyi anlık olarak ölçer ve akım trafoları değerlerini Arduino’ya 

aktarır. Hedef tüketim miktarı öncesinde belirlenir, tüketim seviyesi hedefe yaklaştıkça 

sistem kademeli olarak uyarı verir. 2022 yılı baz alınarak bir ev için aylık 240 KW enerji 

tüketiminin ideal olduğu düşünülürse, günlük en fazla 8 KW enerji tüketimine dikkat 

edildiğinde aylık olarak fatura aşımı olmayacaktır. Günlük Tüketim seviyesi için; 

 %50’e kadar (0 - 4 KW) yeşil led yanar, ideal enerji tüketimi uyarısı verir, 

 %80’e ulaştığında (4,1 – 6,4 KW) sarı led yanar, kontrollü enerji tüketimi uyarısı 

verir, 

 %100’e ulaştığında (6,5 - 8 KW) turuncu led yanar, riskli enerji tüketimi uyarısı verir, 

 %100’ü geçtiğinde (8 KW - ∞) kırmızı led yanar, aşırı enerji tüketimi uyarısı verir.  

 

Bir evin günlük olarak 8 KW enerji kullanımını sınır olarak kabul ettiğimizde bu değerin 

altı ve üstü değerler diğer güne aktarılır. Örneğin; günlük 5 KW enerji kullanılan bir evde 

ertesi gün +3 KW enerji kullanabilir veya tasarruf ettiği enerji diğer günlere avantaj olarak 

eklenir ve aylık kontrol kolayca sağlanır. Uyarılar sesli olarak ve dijital ekran aracılığı ile 

de hatırlatılır. Böylece tüketici kullanım miktarı konusunda erkenden uyarılır ve 

tüketicinin bu konuda tedbir alması sağlanır. 

Sistem, ölçüm yapabilen Arduino programcısı temel alınarak oluşturuldu. Tüketimi 

ölçmek için akım trafoları, hall sensörler, ekran ve sesli program devreleri, ledler, ses 

kayıt ve çalma modülü kullanıldı. Jumper kablolar ile devre tamamlandı. Ayrıca maket ev 

üzerinde, her katta ayrı akım geçen lambalar, klima vs. gibi enerji tüketen objeler 

kullanılarak küçük denemeler yapıldı. Gerçek işletmeler için -uygulama alanına göre- 

projede değişiklikler yapılabilir, sistemde daha uygun ölçüm cihazları ve yazılımlar 

kullanılarak proje hayata geçirilebilir. 



 

3 

 

2. PROBLEM DURUMUNUN TANIMLANMASI 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan problem; yaşam standartlarımız gereği her alanda 

elektrik kullanmak zorundayız ancak enerji verimliliği konusunda tüketicilerin bilinçsiz 

davranması sonucunda elektrik faturaları yüksek gelmektedir. Projemizin konutlar için 

uygunluğunu gösterecek olursak; ev abonelerinin ortalama elektrik tüketimi aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir; (2) 

 

Elektrik tüketiminde en büyük pay buzdolabı ve aydınlatmadır. (3) 

Faturaya esas günlük ortalama elektrik tüketimi, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu) tarafından belirlenen tüketim limitleri uyarınca; düşük kademe (Kademe 1) ve 

yüksek kademe (Kademe 2) olarak ikiye ayrılır. Kademe hesabında; günlük ortalama 

tüketim miktarı baz alınır ve abonenin günlük ortalama tüketim miktarının, kademe 

altında kalan ve kademeyi aşan kısımları ayrı birim bedellerle hesaplanır. Ortalama 

günlük tüketim bilgisi fatura üzerinde yer alır. Mesken AG (Alçak Gerilim) tek zamanlı 

abone grubu için; faturaya esas günlük ortalaması 8 KW ve altında olan tüketimler düşük 

kademeli tarife (Kademe 1), 8 KW tüketim miktarının üzerinde olan tüketimler ise yüksek 

kademeli tarife (Kademe 2) birim fiyatına göre hesaplanır. (4) 

Türkiye'de elektrik abone sayısı, 47 milyonu aştı (Ekim 2021 sonu itibariyle). Günlük 

elektrik tüketimi ise 860 milyon KW. (5) Örneğin: Bu verileri baz alarak, “Akıllı Enerji” 

projemiz hayata geçtiğinde, her abonenin aylık en az 20 KW enerji tasarrufu yaptığını 

düşünecek olursak ülkemiz için göz ardı edilmeyecek derecede enerji tasarrufu sağlanmış 

olur. 

Günümüzde enerji kullanımını belirlemeye yönelik, enerji ölçümü yapan cihazlar mevcut 

ancak bizim projemizin diğer projelerden farkı enerji ölçümü yapmasının yanında enerji 

kullanım miktarı ile ilgili olarak erken uyarı veren bir sistem olmasıdır. “Akıllı Enerji” 

projesi sayesinde enerjinin yönetilmesi ve tasarruf edilmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca her ne 

kadar okullarda ve kurumlarda enerji verimliliği ile ilgili eğitimler verilse de evlerde 

eğitimde gösterilen uygulamalar gerçekleştirilmediğinde istenilen düzeyde enerji tasarrufu 
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sağlanamamaktadır. Projemiz ile tüketicilerin enerji kullanımındaki -aşağıdaki birkaç 

örnekte olduğu gibi- yanlış alışkanlıklarını düzeltip, enerji verimliliği ve tasarrufu 

konusunda bilinçlenmesini hedeflemekteyiz. 

 

 

3. ÇÖZÜM  

Üretilen enerjinin kısıtlı ve maliyetli oluşu, artan enerji faturalarına sebep olmaktadır. 

Enerji ihtiyacı dünyamız ve ülkemiz için en büyük sorun haline gelmiştir. Enerjiyi üretmek 

kadar enerjinin nasıl ve ne kadar verimli tüketildiği de önemlidir. Erken alacağımız 

tedbirler ile hem faturalarımızı azaltmak hem de çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine 

getirmek mümkündür.  

Bu proje sayesinde basit bir uyarı sistemi ile konut ve işletmelerde enerji tüketiminin 

durumu hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Hedef olarak belirlenen KW değeri sisteme 

girilerek belirli zaman dilimlerinde sistem hatırlatma yapacaktır. Gereksiz çalışan 

aydınlatmaların belirlenmesi, ortam ısısının ayarlanması, gereksiz cihazların kontrol 

edilmesi sağlanır böylelikle tüketiciler erkenden tedbir alırlar.  

Enerji takip ve uyarı sistemi olmaz ise ne tükettiğimizi bilmediğimiz bir fatura dönemi 

geçirmiş oluruz. İhtiyacımızdan fazlasını tükettiğimiz enerji artık, tüketilmiş ve telafisi 

olmayan kayıp bir enerji olacaktır. Bu durum söz konusu olduğunda ise bir tasarruftan 

bahsedemeyiz. Projemizin çalışma yapısı aşağıdaki akış şemasında gösterilmiştir: 
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4. YÖNTEM 

Gerçek evi anlatabilmek için maket ev kullanıldı. Gerçek evde kullanılan lambaların 

tüketimi için ledler, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi yüksek akım çeken cihazlar 

için model olarak çamaşır makinesi kullanıldı. Çamaşır makinesinin daha fazla akım 

çekmesi için motor ve akkor telli ampul kullanarak çektiği akım arttırılır böylelikle 

modellerin gerçekten akım çekmesi sağlanmış olur. 

Güç kaynağı olarak 12 V 30 A güç kaynağı kullanıldı. Güç kaynağının çıkışı ACS712 hall 

sensör (akım sensörü) üzerinden geçirilir. Akım değeri ACS712 sensör ile Arduino’ya 

aktarılır. Anlık akım değeri 16x2 LCD ekrana yazdırılır. Böylelikle hem görsel hem de 

sesli uyarı yapılmış olur. 
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4.1.   Devre Şeması 

 

İlk devremizde (şekil1) kullanılan LCD ekran Arduino kartta 2-3-4-5-6-7 dijital 

pinlere, artı ucu 5V, eksi ucu GND’ye bağlanarak okunan değerin ekranda 

gösterilmesi sağlandı. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı uyarı ledleri 8-9-10-11 dijital pine 

bağlayarak ilk devremizi tamamladık.  

 

 

 

İkinci adımda güç kaynağının çıkışı ACS712 akım sensörü (Hall sensör) üzerinden 

geçirildi. Akım sensörü Arduino kartta 5V, GND ve değer okuması için A0 analog 

porta bağlandı. İkinci devremizi de tamamladık. 

Şekil 1 

 

Şekil 2 
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Üçüncü adımda 7 adet buton kullanıldı. Projemizde kullandığımız ev maketi 

üzerindeki bölümlere her bir elektronik eşya için farklı butonlara bağlantı yapıldı. 

Elektronik eşyaları  (dört değişik voltajda çalışan lamba, 1 klima, 1 bulaşık makinası 

ve 1 de çamaşır makinası) birbirine paralel bağlayıp bir ucunu güç kaynağına, diğer 

ucunu GND karşısındaki butona bağladık. Butonun diğer ucu da akım sensörüne 12 V 

güç kaynağına bağlandı. Ayrıca devremizde uyarı ledlerinin yanmasına bağlı olarak 

sesli ikaz vermesi için de her led için 1 adet ISD1820 ses kayıt sensörü ve anfi 

kullandık. Anfinin bir ucuna GND diğer ucuna 12 V güç kaynağı bağladık. Üçüncü 

devremizi de tamamladık. 

Şekil1, şekil2 ve şekil3’teki devreleri birleştirerek elektronik parçalar maket 

üzerindeki yerlerine yerleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 
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4.2.   Proje Prototipi 
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5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ 

Enerji tasarrufu ile ilgili birçok çalışma ve tasarruf cihazı yapıldı. “Akıllı Enerji” projemizi 

başarılı yapan ise uygulandığı ortama ait tasarruf şeklinin belirlenmesi sesli ve yazılı erken 

uyarı sisteminin olmasıdır. 

Her ortam ve sistem kendine ait çalışma şekline sahip olduğu için, her tasarruf metodu her 

ortamda verimli olamaz. Tasarruf akıllı makinalar ile sağlanabilir ama insan aklı ve 

kontrolü ile en verimli değere çıkar. Bu sebeple insanları uyarıp bilgilendiren bir sistem 

karşısında tedbir alanlar en verimli tasarruf değerini elde ederler. Projemizde sesli ve yazılı 

uyarı sistemleri kullanıldığı için projemiz görme engelli ve işitme engelli insanların da 

kullanımına uygundur. Bu da projemizi diğer projelerden farklı kılmaktadır. 

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Projemiz prototip olarak bir konut üzerinden düşünülerek tasarlanmıştır ve buna uygun 

cihazlar ile sistem oluşturulmuştur. Her türlü ortama göre geliştirilebilir, malzemeler 

eklenerek büyültülebilir. Projemizin gelişim aşamasında Arduino ile çalıştık, veri kaybı 

yaşamamak adına akü ile sisteme destek sağladık. Şu anki durumda sesli ve yazılı uyarı 

vererek kullanıcının isteğine göre sisteme manuel şekilde müdahale sağlanabiliyor, 

nesnelerin interneti sistemi temel alınarak projemiz geliştirilebilir ve aşırı enerji tüketen 

cihazlar sistem tarafından takip edilerek otomatik olarak kontrol altına alınabilir. 
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7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

7.1. Kullanılan Malzeme Listesi 

 

Buton, iterek üzerine basıldığında, makine veya yazılımlardaki bir sürecin 

başlamasını ve kontrolünü sağlayan basit bir geçiş mekanizmasıdır. 

16×2 karakter LCD'ler, 2 satıra ve her bir satırda ayrı olarak kontrol 

edilebilen 16 karaktere sahiptir. Ekran üzerinde piksel bazlı olarak 

istediğiniz bilgiyi gösterebilmeniz mümkündür.

Jumper kablo, Arduino devrelerini kurarken kablo olarak genellikle 

jumper kablolar kullanırız. Breadboard' a ve arduino ya rahat bir şekilde 

takılıp çıkarılabilir.

Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve ihtiyaç 

duyulması halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren enerji depolama 

aracıdır.

SİSTEMDE KULLANILAN KOMPONENTLER

Arduino kart açık kaynak kodlu mikrodenetleyicidir. Üzerinde temel 

olarak; 14 adet dijital giriş / cıkış pini, 6 adet analog giriş pini 

bulunmaktadır. 

Akım Sensörü, belirli bir elektrik hattı boyunca elektrik akımı akışını ölçen 

elektrikli bir cihazdır.

Güç Kaynağı, sistemin gereksinimi olan enerjiyi sağlamak için kullanılır.

Üzerinde ISD1820 entegresi barındıran ses kayıt modülü, Arduino ve 

farklı platformlar ile beraber kullanabilen bir karttır. Kart üzerine 10 

saniye uzunluğunda doğal ses kaydı yapılabilmektedir.
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Ledler, elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirerek aydınlatma sistemlerinde 

yaygın olarak tercih edilir. 

Hoparlör, elektrik dalgalarını ses dalgalarına çeviren ve gerektiğinde sesi 

yükselten aygıt.

Şerit ledler, küçük yüzeye sahip, ledlere ve diğer bileşenlere sahip ince 

iletken devre bantlarıdır. Küçük led ampullerin esnek ve ince bir şerit 

üstüne dizilmesiyle oluşturulurlar.

Bar led, Alüminyum PCB kart üzerine dizilen led elektriği ışığa 

dönüştürür.

Power led, aydınlatmada kullanılan yüksek ışık ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere üretilmiş 0.5 W ve daha fazla elektrik tüketen ışık kaynağıdır.

Telli lamba, küre veya armut biçiminde, saydam ya da buzlu camdan 

yapılmış bir ampulün içine yerleştirilen tungsten filamanının, elektrik akımı 

geçirilerek akkor haline getirilmesiyle ışık verilen aygıt.

PAM8610 Anfi es Yükseltici, bu anfi devresini kullanılarak ses ayarlı 

hoparlör sistemi kurulabilir. 
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7.2. Tahmini Maliyet Hesaplaması 

MALZEME ADET 
BİRİM 

FİYAT 
TOPLAM 

Arduino Uno 1 ₺150,00 ₺150,00 

Akım Sensörü ACS 712 1 ₺40,00 ₺40,00 

Güç Kaynağı 1 ₺200,00 ₺200,00 

12 V 1.3 A Akü 1 ₺100,00 ₺100,00 

Ses Kayıt/Çalma Modülü ISD 1820 3 ₺52,00 ₺156,00 

Ekran Kartı 16x2 1 ₺30,00 ₺30,00 

Anfi Devresi PAM 8610 1 ₺47,00 ₺47,00 

Hoparlör 10 W 1 ₺60,00 ₺60,00 

Buton 7 ₺5,00 ₺35,00 

Telli Lamba 1 ₺15,00 ₺15,00 

Jumper Kablolar 1 ₺15,00 ₺15,00 

Led (kırmızı-yeşil-turuncu) 3 ₺1,50 ₺4,50 

Şerit Led 1 ₺9,49 ₺9,49 

Bar Led 1 ₺12,00 ₺12,00 

Power Led 1 ₺5,02 ₺5,02 

Ev Maketi 1 ₺150,00 ₺150,00 

GENEL TOPLAM 
  

₺1.029,01 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerler proje prototipinin oluşturulması için kullanılan 

malzemelerin maliyet hesaplamasıdır. Projemiz seri üretim ile daha uygun maliyetle 

ve programlanabilir bir mikro denetleyici kullanılarak gömülü yazılım ile gerçeğe 

uyarlanabilir. Böylelikle maliyet tahmini olarak ¼ oranında düşecektir. 

7.3. Zaman Planlaması 

İŞİN TANIMI KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Literatür Taraması   X X X X X X X 

Atölye Çalışması X X X X X X X X 

Takım Kurulması   X             
Akıllı Enerji Uygulamasının 
Geliştirilmesi 

    X X X X X X 

Ön Değerlendirme 
Raporunun Yazımı 

        X       

Tanıtım Videosu Çekilmesi         X       

Malzeme Tedarik/Uygulama           X X X 

Detay Raporunun Yazımı                X 
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8. HEDEF KİTLE 

Projemiz ülkemizde bulunan tüm evlerde olması gereken bir sistem ve ayrıca işletmeleri, 

fabrikaları ve çalışan sayısı yüksek olan imalathaneleri hedef kitlemiz olarak görüyoruz. 

Her kurum için kurumun ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ayarlamalar yapılıp istenen 

ergonomik kullanım oluşturulabilir. Projemiz enerji takibi ve ölçümü gerçekleştirerek sesli 

uyarı yaptığı için insanların buna kayıtsız kalmayacağını düşünmekteyiz. “Akıllı Enerji” 

projesi sayesinde aile bireylerinin enerji tasarrufu konusunda bilinçleneceğine ve enerji 

tasarrufu sağlayacağına inanmaktayız. Ayrıca çocukların da enerjinin verimli kullanımına 

dair doğru alışkanlıklar edineceği kanaatindeyiz. 

Okullarda enerji tasarrufu hakkındaki soyut anlatımların, enerji tasarrufunun 

oyunlaştırılarak veya mobil oyunlarla anlatılmasının çocukların enerji tasarrufu alışkanlığı 

kazanmasında yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Projemiz okullarda (sosyal bilgiler, fen 

bilimleri derslerinde) enerji verimliliği konulu eğitimlerde kullanılabilir. Çocuklar okulda 

öğrendiklerini evde uygulayarak doğru alışkanlıkları çok çabuk öğrenebilirler. Bir çocuk 

bir evi, bir ev bir şehri, bir şehir bir ülkeyi ve bir ülke dünyayı kurtarır. Dünyayı 

kurtarmaya evimizden başlamalıyız! 

Projemiz sesli ve yazılı uyarı verdiği için görme engelli ve işitme engelli insanlar için de 

kullanıma uygundur. 

9. PROJE EKİBİ 

10. RİSKLER 

Genel bir elektrik kesintisi olması durumunda, Arduino akım değerlerini hafızasında 

tutamayacağı için veri kaybı olması söz konusuyken sisteme akü ekleyerek bu durumun 

önüne geçildi. Olası bir elektrik kesintisi durumunda, akü sisteme enerji vermeye devam 

edecek ve veri kaybı yaşanmayacaktır. Çok düşük bir ihtimal de olsa eğer akü 

arızalanırsa veri kaybı yaşanabilir böyle bir durumda akü değiştirilerek sistem yeniden 

başlatılabilir. 
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