
DC(Direct Current) Doğru Akım Mı, Yoksa AC (Alternating Current) Alternatif Akım Mı? 

 

Yüzyılın en büyük rekabetlerinden birisi olan Nikola Tesla ile Thomas 

Alva Edison arasındaki elektrik akımı rekabetidir. 

 

 
 

Edison'un en önemli buluşları olarak günlük kullanıma uygun ampul, sesi cihaza kaydetme 

teknolojisi yani o zamanlar için plak ve bugünkü sinema teknolojisinin temeli olan görüntülü 

resim gösterme cihazı görülebilir. Ama Edison'un bilim tarihindeki önemi, büyük çapta bir 

araştırma şirketi kurması ve bu şirkette küçük takımlar oluşturarak sorunlara veya ihtiyaçlara 

yönelik buluşların üretilmesini sağlamasıdır. Böylece 1000'den fazla buluşun patenti Edison'a 

ait olduğundan, kendisine modern ar-ge'nin babası denilebilir.  

 

Edison Tesla'dan önce tanınan ve bilinen bir bilim insanıdır. O, doğru düzgün eğitim almayan 

ama kendini yetiştiren büyük girişimciler kuşağının öncüsüdür. Bir nevi patron bir bilim 

insanıdır. 

 

Sırp asıllı Amerikalı mucit ve bilim insanı Nikola Tesla, elektriğe ve elektromanyetizmaya 

doğuştan gelen yatkınlığıyla yaşadığı dönemde hem bilime, hem de evlerdeki günlük hayata 

damga vurmuş bir isimdir. Tesla'nın icat ettiği birçok buluş ve geliştirdiği birçok prensip 

günümüzde halen kullanılmaktadır.  

 

Tesla günümüzde kullanılan alternatif akımla çalışan motoru bulmuştur. Radyonun mucidi 

olarak Marconi bilinse de bu buluşun patenti yıllar sonra Tesla'ya verilmiştir. Yani, radyoyu da 

Tesla bulmuştur. İlk hidro-elektrik santrali kurarak doğadan ucuz yollu elektrik üretilmesinin 

önünü açan Tesla ayrıca kablosuz iletişimin de öncüsüdür. Yani cep telefonundan TV yayınına, 

radyo yayınlarından WiFi teknolojisine kablosuz iletişimi onun sayesinde kullanılmaktadır. 

Tesla'nın yaklaşık 300'ün üzerinde patentli buluşu vardır. 

 

1884'te New York'a taşınan ve çalışmalarına burada devam eden Tesla, burada Edison'la 

çalışmaya başlamıştır, Tesla aslında, Edison'un büyük bir hayranıdır. Edison'un evleri 

ışıklandırma hayalini destekliyordu bu nedenle Onunla birlikte çalışmak için Avrupa'dan 

Amerika'ya gelmiştir. O dönem piyasada iki farklı akım vardı. Doğru akım ve alternatif akım. 

Alternatif akımla çalışan ark ampül bulunmuş, sokaklar bu sayede aydınlatılmış. Fakat yüksek 

voltajla çalıştığı için çok tehlikeli bulunmuştur. Bunun için bu ampul evlerde kullanılmıyordu. 

Edison doğru akımla çalışan evlerde kullanılacak ampulü bulmuştur. Yani akımlar savaşı 

denilen olayın başlangıcı budur. Doğru akımla evler, alternatif akımla sokaklar aydınlatılıyor. 

Doğru akımı Edison'un şirketi, alternatif akımı da Westinghouse işletiyordu. Tesla tam bu 
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dönemde Edison'un yanında çalışmaya başlamıştı. Edison, Tesla'ya çok zor görevler vermesine 

rağmen Tesla hepsini başarıyordu. Aralarında maddi anlaşmazlıklar ve fikir çatışmaları 

neticesinde  Tesla, Edison'un yanından ayrılmıştır. Tabii bu süreçte Tesla alternatif akıma daha 

çok inandığından alternatif akımı kullanan Westinghouse şirketine geçmiştir.  
 

Edison'la yollarını ayıran Tesla, geliştirdiği alternatif akım üreteçleri, transformatörleri ve 

motorlarına ilişkin buluşlarının patentlerini 1885 yılında George Westinghouse'a satmıştır. 

Böylece alternatif akımı yaymaya çalışan Westinghouse ve Tesla, doğru akım sistemlerinde 

ısrar eden Edison ile rakip olmuştur. 

 

Bu rekabet kısa sürede büyük bir ticari savaşa dönüşür; bu dönem "Akım Savaşları" olarak ifade 

edilir. Chicago'daki 1893 Kolomb Dünya Fuarı, Akım Savaşları için önemli bir muharebe 

olmuştur: Westinghouse ve Tesla, Edison'a kıyasla çok daha ucuz bir teklif vererek fuardaki 

Elektrik Standını aydınlatırken bütün dünya alternatif akımın bu başarısına tanık olmuştur ve 

Edison büyük bir itibar kaybı yaşamıştır. 

 

Mücadeledeki ikinci kırılma noktası ise Niagara Şelalesi'ne kurulacak elektrik santrali ile 

ilgilidir. Burada da Edison'un değil Tesla'nın santrali tercih edilmiştir. Çünkü  Alternatif akım 

daha ucuzdur ve daha uzun mesafelere iletimi daha kolaydır.  

 

Zaman içinde alternatif akımın güvenilir, ucuz ve başarılı olduğu kabul edilir oldu, nihayet 

dünyaya kanıtlanmış oldu ve doğru akım sistemleri kademeli olarak popülerliğini yitirdi. Şimdi 

yaygın olarak alternatif akım kullanılıyor. Günümüzde Doğru akım bilgisayar teknolojisinde 

ve akülü sistemlerde kullanılıyor. Ama özellikle Çin uzun zamandır doğru akımın her alanda 

kullanılması üzerine çalışmalar yapıyor. Kullandığımız akıllı cihazlar, bilgisayarlar DA ile 

çalıştığından artık doğrudan DA ile besleme fikri üzerine çalışmalar yapılıyor ve evlerdeki tüm 

aletlerin DA ile çalışabilecek hale getirilmesi üzerine Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. AA-DA 

savaşı bugün de devam ediyor. 

 

 

Doğru Akım  

 

Doğru akım (Direct Current: DC) elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak potansiyele 

doğru sabit olarak akmasıdır. Alternatif akımdan farkı elektrik yüklerinin aynı yönde akışı yönü 

ve şiddeti değişmemesidir.  Doğru akımın yönü değişmese de şiddeti değişebilir. Düzgün doğru 

ve değişken doğru akım olarak adlandırılabilir.  

 

Düzgün Doğru Akım; Zamana göre yönü de şiddeti de değişmeyen akıma düzgün doğru akım 

denir. 

 

Değişken Doğru Akım; Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken 

doğru akım denir. 

 

Doğru akım Telekomünikasyon sektöründe Radyo, Teyp, Televizyon gibi elektronik 

cihazlarda maden arıtma ve maden kaplamacılığında elektrikli taşıtlarda (Metro, Tramvay), DC 

elektrik motorlarında kullanılmaktadır. 
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Doğru Akımın Elde Edilmesi 

Doğru akım (Direct Current) üreten kaynakları sıralamak gerekirse; 

  

►Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi dönüştüren araçlara Pil denir. Doğru akım üreten 

kaynakların başında gelmektedir. 

►Akümülatör, kimyasal yolla elektrik enerjisi üretir. 

►Dinamo, alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır. 

►Güneş paneli, güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlardır. 

 

Alternatif Akım 

 

Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzende değişen akıma alternatif akım denmektedir. 

Alternatif akımın direnç üzerinden geçmesini sağlayan gerilim kaynağına ise alternatif gerilim 

kaynağı denir. Alternatif akım evlerde, fabrikalarda, sokak aydınlatmasında kısaca heryerde 

kullanılmaktadır.   

 

Transformatörler sayesinde alternatif akım istenilen herhangi bir değere kolayca 

ayarlanabilir. Alternatif akımın önemli dezavantajları da vardır. Elektriğin yüksek gerilimli 

güç hatları ile uzun mesafelerde iletiminde her 1.000 km'lik mesafede elektrik 

enerjisinin %10'dan fazlası kaybolmaktadır. Bu bakımdan doğru akım daha avantajlı 

gözükmektedir. Sebebi ise doğru akımlı iletim sistemleri, güç hattındaki kayıpları 1/3 

oranında düşürmektedir. 

 

Alternatif Akımın üretimi; 

Alternatif akımın, üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir 

manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik 

alan ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli 

olması gerekir. 

 

 

 

 

Michael Faraday  
 

( 22 Eylül 1791- 25 Ağustos 1867) 

19. yüzyılın en büyük bilim insanlarından 

biridir. Elektromanyetik indüklemeyi, 

manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini 

döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel 

ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı 

başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat 

etmiştir. 

Deneysel olarak, bir maddeden geçen belli 

miktarda elektrik akımının, o maddenin 

bileşenlerinde belli miktarda bir çözülüme 

yol açtığını gösterdi. Bu sonuç ilk elektrik 

sayaçlarının üretimine olanak verdi. 

Faraday’ın bir başka önemli katkısı da 

“amper” denilen akım biriminin kesin 

tanımını vermiş olmasıdır. 
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Faraday’ın deney aletleri 

 

 
 

Faraday deneyi 

 

Faraday’ın yaptığı deneyde birincil bobin bir anahtar ve bataryaya bağlanmıştır. Bu bobin, bir 

halkanın etrafına sarılmıştır ve anahtar kapatıldığı zaman bu bobindeki akım bir manyetik alan 

oluşturur. İkincil bobin de bu halkanın etrafına sarılmış olup, galvanometreye (Galvanometre, 

elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test 

cihazıdır) bağlanmıştır. İkincil devrede herhangi bir batarya yoktur ve ikincil bobin birincil 

bobine bağlı değildir. İkincil devrede gözlenen herhangi bir akım, bazı dış etkenler tarafından 

oluşturulmak zorundadır. 

 

Soldaki ilk devrede bulunan anahtar kapatıldığında, sağdaki ikinci devrede bulunan 

galvanometre sapma gösterir. İkincil devrede oluşan elektromotor kuvvet(emk) bu devredeki 

bobin içinden geçen manyetik alanın değişmesiyle gerçekleşir. 

 

İlk bakışta, ikincil devrede hiçbir akımın gözlenemeyeceği tahmininde bulunulur. Fakat, 

birincil devredeki anahtar aniden kapatıldığı veya açıldığı zaman ilginç bir gözlem meydana 

gelir. Birincil devredeki anahtar kapatıldığı anda, ikincil devredeki galvanometre bir yöne sapar 

ve sonra sıfır konumuna geri döner. Anahtar açıldığı an, galvanometre zıt yönde sapar ve tekrar 

sıfır konumuna geri döner. 

 



 
Şekil. Sinüsoidal gerilim üretmek için basit bir devre 

 

Düzgün bir manyetik alan içerisindeki bir iletkenin uçlarında indüklenen emk’i adım adım 

incelendiğinde;  İletken indüklenen emk sıfırdan başlayarak 90 de pozitif maksimuma yükselip 

180 de sıfıra düşmekte sonra ters yönde 270 de negatif maksimuma yükselip tekrar 360 de 

sıfıra düşmektedir. İletkenin sürekli dönmesi ile bu değişik periyodik olarak tekrarlanmaktadır. 

Bu değişime göre elde edilen emk’e alternatif emk denir. Üretilen alternatif emk’in değişim 

eğrisi grafik olarak şekil de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif akım ve gerilim dalga şekilleri 

 



Alternans, Periyot, Frekans 

 

Alternatif akımın üretilmesi mekanik jeneratörlerden elektronik olarak ise sinyal 

jeneratörlerinden elde edilebilir. Alternatif akımında sembolü ve dalga şekli, şekil de görüldüğü 

gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A. Gerilim kaynağı sembolü ve dalga şekli 

 

Alternans: Alternatif akım şekilde görüldüğü gibi sıfırdan pozitif maksimum değere daha 

sonra sıfıra gelme durumuna pozitif alternans, sıfırdan eksi maksimum değere daha sonra tekrar 

sıfıra gelmesine negatif alternans denir. İki alternansının birleşmesi ile bir saykıl (cycle) oluşur. 

Alternatif gerilimi bir devreye bağlanırsa akımın akışı alternanslara göre değişir. Bu değişim 

şekil olduğu gibidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitif Alternans ve devreden akımın yönü 



 

 

 

 

 

 

 

 

Negatif Alternans ve devreden akımın yönü 

Periyot: Bir saykılın oluşması için geçen süreye periyot denir. N S kutbu arasındaki bir iletken 

veya bobin 360° derece döndürüldüğünde indüklenen emk bir sinüs dalgalık değişime uğrar. 

Bobine iki devir yaptırıldığında indüklenen emk iki sinüs dalgası çizer. Bir periyot 360° dir. 

Periyot T harfi ile ifade edilir. Birimi ise saniyedir. Şekilde sinüsoidal dalganın periyodu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinüsoidal dalga şekli için periyot 

Örnek; aşağıdaki dalga şeklinin periyodu kaç sn dir. 

 

 

 

 

 

 

Periyodun belirlenmesinde sıfırdan sıfıra veya (pozitif, negatif) tepe değerinden tepe değerine 

olan zaman aralığına bakılarak bulunur. 

 

 



Frekans: Alternatif akım veya gerilimin bir saniyede oluşan periyot sayısına veya saykıl 

sayısına frekans denir. Frekans f harfi ila ifade edilir. Birimi saykıl/saniye, periyot/saniye veya 

Hertz’dir.  

 

Heinrich Rudolf Hertz,  

 

(22 Şubat 1857 – 1 Ocak 1894) Alman fizikçidir. 

elektromanyetik dalgaların varlığını kesin olarak 

ispatlayan bilim adamıdır. James Clerk Maxwell’in 

elektromanyetik ışık teorisini ispatlamıştır. Saniyedeki 

frekans çevrimi birimi, onun onuruna “hertz” olarak 

isimlendirildi. 

 

 

 

Periyot ile frekans arasındaki ifade şu şekildedir. 

 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

Frekansın birimi olan hertz’in as katları mevcut değildir. Üst katları ise kiloherzt, megaherzt ve 

gigaherzt olarak sıralanabilir. Türkiye de kullanılan alternatif gerilimin frekansı 50 Hz olduğu 

da bilinmelidir. Bu demektir ki sinüsoidal dalga bir saniyede elli kez oluşmaktadır 

 

Örnek: Aşağıdaki dalga şekillerinin frekanslarını hesaplayınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat edilirse (a) da bir saniyede iki saykıl oluşurken (b)de ise üç saykıl oluşmaktadır. 

Dolayısıyla frekans saniyedeki saykıl sayısı ise frekansları hemen söyleyebiliriz;  

 

Her zaman buradaki gibi periyot saniyeler mertebesinde olmayabilir. Periyot  milisaniyeler 

mertebesinde olduğunda önce periyot bulunup oradan frekans hesabı yapılır. 

 

Önce (a) daki dalga şeklinin frekansını bulmak için bir saniyedeki saykıl sayısı bulunur. Burada 

1 saniyede iki saykıl oluşmaktadır. Bu durumda periyot T=1/2 =0.5 s dir. Dalganın frekansı ise; 
 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

0,5
= 2 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 

 

(b)deki dalga şeklinin frekansını bulmak için ise bir saniyedeki saykıl sayısı bulunur. Burada 1 

saniyede üç saykıl oluşmaktadır. Bu durumda periyot T=1/3 =0.3333 s dir.dalganın frekansı 

ise; 



 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

0,3333
= 3 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 

Alternatif Gerilim Ve Akımın Değerleri 

 

Açısal Hız: N ve S kutupları arasında dönen bir bobinde indüklenen emk’in frekansı, bobinin 

devir sayısı ve bobinin açısal hızı ile doğru orantılıdır. Döndürülen bir bobinin birim zamanda 

kat ettiği açıya “açısal hız” denir. 𝜔  ile gösterilir. Açısal hız, derece/saniye veya radyan/saniye 

ile ifade edilir. 

 

N ve S kutupları arasında döndürülen bir bobinin açısal hızının ω rad/s oluğu kabul edilir. 

Bobinin her hangi bir t saniyede katettiği açı ωt dir. 

 

Ani Değer: Alternatif akımın elde edilişi incelenirken manyetik kutuplar arasında hareket eden 

iletken manyetik kuvvet çizgilerinin kesme açısına göre bu iletkende bir gerilim indüklemesi 

meydana gelmekte ve bu gerilim değeri an ve an değişmekte olduğu görülmekte idi. Bu 

durumda gerilimin veya akımın herhangi bir anındaki değerine ani değer olarak tanımlamak 

gerekir. Ani değer küçük harflerle ifade edilir. Gerilim u, akım i, güç p gibi. Alternatif gerilimin 

herhangi bir zamandaki değeri; 

 

𝑒 = 𝐸𝑚. 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 = 𝐸𝑚. 𝑠𝑖𝑛𝛼 
 

bulunur. Alternatif akımın ani değeri ise; 

 

𝑖 = 𝐼𝑚. 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 = 𝐼𝑚. 𝑠𝑖𝑛𝛼 
 

Maksimum Değer: Alternatif akımın elde edilmesi incelenirken İletken başlangıç 

konumundan, bu konuma gelmesi için 90⁰‘lik bir dönme yapması gerekir. Yedinci konumda, 

yani iletkenin 270⁰‘lik dönmesi sonunda yine en büyük emk indüklenmekte, fakat yönü ters 

olmakta idi. İşte alternatif emk’in bu en büyük değerlerine “tepe değeri” veya “maksimum(en 

büyük) değeri” denir. Maksimum değer demek için Em, gerilim için Um ve akım için Im 

sembolleri ile gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif akımda maksimum değerler 

 

Ortalama Değer: Alternatif gerilimin veya akımın yarım periyot içinde aldığı bütün ani 

değerlerin ortalamasına “ortalama değer” denir. Büyük harflerle ifade edilir. Ortalamayı ifade 

eden “or” kısaltması konulur. Uor(avg), Ior, Por gibi. Alternatif akımın bir periyodunda pozitif 



alternans ve negatif alternanslar vardır. Pozitif alternans ve negatif alternanslar birbirlerine eşit 

olduğunda bir periyodun ortalama değeri sıfırdır. Fakat yarım periyodun ortalama değeri sıfır 

değildir.  

 

Alternatif akımın eğrisi sinüs eğrisi olduğu için bu eğrinin ortalama değerini elde etmek için, 

eğrinin yarım periyodu üzerinde eşit aralıklı ani değerler alınır ve bunların ortalaması bulunur. 

Diğer bir ifade ile yarım periyodun alanı taranarak taranma değerine bölümü ile de bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu alan entegral ile bulunur ve alan yarım periyoda bölünerekten aynı sonuç bulunabilir. 

 

 

Bu sonuçlardan sonra şu tespit yapılabilir. Bir sinüs eğrisinin ortalama değeri, maksimum 

değerinin 0,636 katına eşittir. Bu sinüsoidal akım içinde aynen geçerlidir. Akımın ortalama 

değeri Ior(Iavg) şeklinde ifade edilir. 

 

Efektif (Etkin) Değer: Alternatif akımda en çok kullanılan değer, etkin değerdir. Bu değer; bir 

dirençten geçen alternatif akımın, belirli bir zamanda meydana getirdiği ısı enerjisine eşit bir 

enerjiyi, aynı dirençten geçen doğru akım aynı zamanda meydana getiriyorsa, doğru akımın 

değerine alternatif akımın etkin değeri denir. Büyük harflerle ifade edilir. U, I, E, P gibi veya 

Ueff=Urms gibi. Alternatif akımın veya gerilimin ölçü aleti ile ölçülen değeridir.  

 

Voltmetre ile prizlerden ölçtüğümüz 220 Volt değeri şebeke geriliminin etkin değeridir. 

 

Alternatif akımda işi yapan gerilim efektif değeridir. Bu değer; bir periyotta ani değerlerin 

karesinin ani değer sayısına bölümünün kare köküne eşit olarak tanımlanır. 

 

Gerilimin etkin değeri; 

 



𝑈 = √
𝑢1

2 + 𝑢2
2+ . . + 𝑢𝑛

2

𝑛
= 0,707𝑈𝑚𝑎𝑥 

 

Efektif değer tepe değerinin 0,707 katına eşittir. Bu bulunan değeri entegralle de bulunabilir. 

 

𝑈𝑒𝑓𝑓 = √
1

𝑇
∫ (𝑈𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡)2𝑑(𝜔𝑡)

2𝜋

0

=
𝑈𝑚

√2
= 0,707𝑈𝑚𝑎𝑥 

 

 

Örnek: Etkin değeri 220 volt olan şebeke geriliminin maksimum değeri kaç volttur? 

 

 

Faz ve Faz Farkı 

 

Alternatif akım ve emk’leri gösteren vektör veya eğrilerin başlangıç eksenine (x ekseni veya 

referans ekseni) göre bulundukları duruma faz denir. Alternatif akım devrelerinde 3 farklı faz 

durumu vardır. Bunlar sıfır (eşit-aynı) faz, ileri faz ve geri faz durumlarıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sıfır faz: Eğer sinüsoidal bir eğri t=0 dan geçtiği anda sıfır üzerinden başlayarak pozitif yönde 

artıyorsa, bu eğriye sıfır faz eğrisi denir. A eğrisi 

 

AC devrelerinde eğer saf direnç (resistif) bir yük kullanılıyorsa, yani yük sadece direnç 

kısmından oluşuyorsa akım ile gerilim arasında herhangi bir faz farkı oluşmayacaktır. Omik 

(dirençli) devrelerde faz farkı sıfırdır. Akım ve gerilim aynı fazdadır. 

 

İleri faz: Eğer sinüsoidal bir eğri t=0 dan geçtiği anda sıfırdan büyük bir değerde ise ileri faz 

vektörü ve eğrisi de ileri faz eğrisidir. B Eğrisi 

 

Sadece Bobinli (endüktif) devrelerde bobin üzerindeki akım ve gerilim arasında 90o faz farkı 

vardır. Bu 90o‘lik faz farkı saf endüktif yükler için geçerlidir. Endüktif yüklerde gerilim 

akımdan 90o  daha öndedir 

 

Geri faz: Eğer sinüsoidal bir eğri t=0 dan geçtiği anda sıfırdan küçük bir değerde ise geri faz 

vektörü ve eğrisi de geri faz eğrisidir. C Eğrisi  

 



Sadece kondansatörlü (kapasitif) devrelerde kondansatör üzerindeki akım ve gerilim arasında 

90o faz farkı vardır. Bu 90o‘lik faz farkı saf kapasitif yükler için geçerlidir. Kapasitif yüklerde 

gerilim akımdan 90o  daha geridedir. 

 

3 Fazlı Sistemler 

 

Tek fazlı alternatif sistemlerin yanında elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı üç fazlı olarak 

gerçekleştirilir. NS kutupları arasına Şekilde görüldüğü gibi üç tane bobin 120’şer derece faz 

farklı olarak yerleştirilerek döndürülürse, aralarında 120 şer derece faz farkı olan üç tane 

sinüsoidal emk elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 fazlı gerilimin elde edilmesi ve dalga şekilleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R S T fazlarının kaynağı, İngilizce adlandırılmalarından gelir. Öncelikle 3 fazı birbirine göre 

değerlendirebilmek için referans alınacak bir faza gereksinim vardır. Yani (Reference Phase), 

buna göre ikinci sırada olan faza ikinci (Second Phase) ve son olarak üçüncü sıradaki faza da 

üçüncü (Third Phase) faz denir. 

• (R)eference (Referans) 

• (S)econd (İkinci) 

• (T)hird (Üçüncü) 

 



Üç Fazlı Sistemin Avantajları 

► DC elde edilmek istendiğinde 3 fazlı doğrultucuların akım harmoniklerinin tek faz 

doğrultucu akım harmoniklerine göre daha düşük olması, 

► 3 faz enerji iletiminde kablo kesitleri 1 fazlıya göre daha küçüktür. Bu nedenle maliyetler 

azalır. 

► 2 farklı gerilim seviyesi kullanılabilir; Faz-Nötr 220V, Faz-Faz 380V 

► Aynı boyuttaki iki veya üç fazlı sistem bir fazlı sistemden daha büyük güç verir. 
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Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi Dağıtımı 

 

Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı 1870’li yılların sonunda, gelişmiş Batı ülkelerinde 

başlamıştır. İlk elektrik santrali 1882’de İngiltere-Londra’da hizmete girmiştir.  

 

Türkiye’de ilk elektrik santrali 1902 yılında Tarsus’ta İsviçre ve İtalyan grubu tarafından 

kurulmuştur. Bu santral, su değirmenine bağlanmış 2 kW gücündeki bir dinamo ile elektrik 

üretmiştir. Daha sonra o dönemki Osmanlı şehirleri olan Selanik, Şam ve Beyrut 

elektriklendirilmiştir.  

 

1910 yılında Macar Ganz şirketine verilen bir imtiyazla 1914 yılında İstanbul elektriğe 

kavuşmuştur. İstanbul’da kurulan Silahtarağa Santrali, Türkiye’nin ilk taş kömürü santralidir. 

Cumhuriyet ilân edildiğinde Türkiye’de toplam kurulu gücü 32.8 MW ve yıllık üretimi 44.5 

GWh olan 38 santral bulunuyordu. Çoğunluğu motor gücü ile çalışan bu santrallerin 14 tanesi 

kişilere, 13 tanesi ortaklıklara ve 11 tanesi belediyelere aitti. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü 

sınırları içinde yalnızca İstanbul, Adapazarı ve Tarsus elektrikli kent durumunda idi. Halkın 

%94’ünün elektriksiz kesimde yaşadığı o dönemde, kişi başına yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 

3 kWh olmuştur. 

 

1925 yılında Türkiye'nin kurulu gücü sadece 33.4 MW iken II. Dünya Savaşından sonra 1950-

1960 yıllan arasında bu alanda önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde, Sanyar, Seyhan, 

Kemer, Hazar I-II, Göksu, Kovada I-II, Hirfanlı, Demirköprü gibi hidroelektrik, Soma ve 

Tunçbilek termik eletrik santralleri açılmış olup 1960 yılında Türkiye'nin kurulu gücü 1272.4 

MW'a çıkarak elektrik enerjisi üretiminde büyük artış sağlanmıştır. 

 

İlerleyen yıllarda Elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Keban, Karakaya, Atatürk 

hidrolik ve Afşin-Elbistan termik santralleri gibi dev projeler ve bunların yanında daha pek çok 

proje gerçekleştirilerek ülke ihtiyacının kendi kaynaklarımızdan sağlanmasına çaba harcanmış 

ve böylece Türkiye’nin kurulu gücü 1990 yılında 16315.1 MW a yükselmiştir. 

 

1990’lı yıllarda elektrik sektöründe yeterli yatırımın yapılamaması nedeniyle ülkemiz elektrik 

enerjisi arz-talep dengesinde kritik bir dönem geçirmiş. 1997 yılında 105,5 Milyar kWh olan 

talebin 2,2 milyar kWh’ı, 1998 yılında 114 milyar kWh olan talebin 3 milyar kWh’ı, 1999 

yılında ise 118,5 milyar kWh olan talebin 2,3 milyar kWh’ı ithalatla karşılanmıştır. 

 

2000 yılı kış döneminde doğalgaz teminindeki aksamalar, aşırı soğuklar nedeniyle doğalgaz 

çekişindeki ani artış ve termik Santrallerdeki bazı münferit problemler nedeniyle kısa süreli de 

olsa elektrik kısıntıları yaşanmıştır. Bu nedenle pik karakterde çalıştırılması gereken depolamalı 

hidroelektrik santraller baz karakterli çalıştırılarak su seviyeleri minimum düzeye indirilmiş, 

düşünün azalmasıyla santralarda daha az enerji üretilmiş ve bu durum da hidroelektrik 

santrallerin güvenilir olmadığı izlenimini oluşturmuştur. 

 

AB mevzuatına parelel olarak başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yeni piyasa modeli 3 Eylül 

2002 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur. 

 

26 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde 

Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Su Kullanım Anlaşması Yönetmeliği” ile küçük güçlü hidroelektrik santralleri 

kurulumuna izin çıkmıştır. 



 

18 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ile de belirli güçlerde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının lisanssız kurulumuna olanak sağlanmıştır. 

 

Türkiye’de elektrik Enerjisi üretimine genel bakış  

 

Bir elektrik santralinin karşılayabileceği, bir elektrik şebekesinin taşıyabileceği, bir tesisatın 

kaldırabileceği maksimum kapasiteye kurulu güç denir. Kurulu güç aynı zamanda bağlantı 

gücü olarak da adlandırılır. Elektrik santrallerinden, evimize gelen şebekeye kadar her birimin 

kurulu gücü vardır ve bu değer elektriğin sürekliliğinin sağlanması için önemlidir. 

 

28 Şubat 2019 tarihi itibarı ile TEİAŞ verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti’nin “Kurulu 

Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı” ve “Ocak 2019 Ayı Üretimlerinin Kaynaklara Göre 

Dağılımı” aşağıdaki grafiklerdeki gibidir. 

 

 

 
 

Grafiklerden de görülebileceği üzere, Kurulu Gücün %83’lük kısmını Hidroelektrik (%31.87), 

Doğalgaz (%28.78) ve Kömür (%22.46) Santralleri oluşturmaktadır. 

 

-Kömür ile elektrik üretimi, baca gazı salınımı en yüksek üretim modeli olmasına karşın, üretim 

maliyeti en düşük yöntemlerden biri olması sebebiyle toplam üretimin üçte birinden daha 

fazlasını oluşturmuştur. 

 

-Hidroelektrik (Akarsu-Baraj) ile elektrik üretimi, diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 

olan Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile elektrik üretiminden farklı olarak, hava şartlarından bağımsız 

şekilde 24 saat esasına göre üretim yapabilme olanağı olmasından ötürü üretimdeki ikinci 

büyük dilimi oluşturmuştur. 



 

-Doğalgaz ile elektrik üretimi, fosil yakıtlar ile elektrik üretimi modelleri arasında hem ucuz 

hem de baca gazı salınımı açısından en temiz üretim modeli olması sebebiyle elektrik 

üretimindeki üçüncü en büyük payı oluşturmuştur. 

 

-Rüzgar Enerjisi ile elektrik üretimi her ne kadar iklim şartlarına bağlı olan bir üretim modeli 

olsa da, Rüzgar Yoğunluğu Haritalarına bakıldığında özellikle Ege Bölgesinde sahip olunan iyi 

rüzgar yoğunluğu değerleri sayesinde Kurulu Güç içerisindeki payı ile doğru orantılı bir üretim 

payına sahip olmuştur. 

 

 

Grafiklerden de görülebileceği üzere, Ocak Ayında Üretilen Elektrik Enerjisinin %87’lik 

kısmı, Kömür (%35.61), Hidroelektrik (%30.00) ve Doğalgaz (%21.20) Santralleri ile 

üretilmiştir. 

 

-Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi hem gece üretim yapamayan hem de iklim şartlarına bağlı 

olarak üretimi değişken olan bir üretim modeli olması sebebiyle Konvansiyonel Santraller gibi 

bir yılda 8,766 saat (Teorik) üretim yapamamakta, örneğin ülkemizde ortalama 1,600 saat 

üretim yapabilmekte, özellikle kış aylarında ve bulutlu havalarda da üretimleri ciddi oranda 

düşmektedir. Grafiklerden de görülebileceği üzere Kurulu Güç içerisindeki payı %5.88 

olmasına rağmen Ocak Ayı Üretimi içerisindeki payı %0.03’te kalmıştır. 

 

Elektrik Üretim Kaynakları Nelerdir? 

Elektrik enerjisi genel olarak, termik, hidroelektrik ve nükleer kaynaklardan üretilir. Bu 

kaynaklar dışında son yıllarda üretimde payı artan yenilenebilir kaynaklar da mevcuttur. 

Aşağıda başlıca üretim kaynakları sıralanmıştır. 

 

Hidro Kaynaklar: Barajlı, Nehir Tipi 

Termik Kaynaklar: Doğal Gaz, Taş Kömürü, Linyit, Nafta, Asfaltit, LNG, Fuel-Oil, Motorin 

Radyoaktif 

Yenilenebilir Kaynaklar: Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Hidrojen, Dalga, Hidroelektrik.  



 

Elektrik Santralleri  

 

Elektrik santralleri, elektrik enerjisinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı yerlerdir. Elektrik 

santralleri kullandıkları enerji çeşitlerine göre isim alır. Termik, Hidroelektrik, Nükleer 

yenilenebilir enerji santralleri olarak isimlendirilebilir. 

 

Santraller çalışma şekillerine göre ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;  

• Temel yük santraller: Ucuz yakıt kullanan ve üretilen enerjinin birim maliyetinin ucuz olduğu 

hidrolik santraller, temel yük santralleri olarak görev yapar. Bu tür santrallerin işletme süreleri 

çok uzundur. 

• Puant santraller: Puant santrallerinin işletme süreleri kısa olup kuruluş masrafları azdır. Dizel 

santralleri bunlara örnek gösterilebilir. 

• Biriktirmeli santraller olarak: ise enerji tüketiminin az olduğu zamanlarda suyu depo edip 

enerji tüketiminin fazla olduğu zamanlarda da bu suyu kullanarak elektrik enerjisi üreten 

santrallerdir 

 

TERMİK SANTRALLER  

 

Katı, sıvı, gaz hâlinde bulunan termik kaynağın uygun şartlarda ve uygun ortamda yakılarak 

yakıtın verdiği ısı enerjisinden ve genleşmeden faydalanılarak mekanik enerji elde edilir. Elde 

edilen bu mekanik enerjiden alternatörler yardımı ile elektrik enerjisi üreten santrallere termik 

santraller denir. 

 

Termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin birim maliyeti hidroelektrik santrallerde 

üretilen elektriğe göre çok daha pahalıdır. Günümüzde kömür, doğal gaz jeotermal enerji, güneş 

enerjisi, petrol ürünleri, biyogaz, nükleer yakıt gibi termik kaynakları kullanan çok sayıda 

termik santral vardır. 

 
Tükiye'de kömür kullanarak elektrik üreten termik santrallerden bazıları;  

Afşin Elbistan B Termik Santralı MARAŞ,  

Orhaneli Termik Santralı BURSA,  

Seyitömer Termik Santralı KÜTAHYA,  

Tunçbilek Termik Santralı KÜTAHYA,  

Yatağan Termik Santralı MUĞLA,  

Çayırhan Termik Santralı ANKARA,  

 

 

 



 

HİDROELEKTRİK SANTRALLER 

 

 Suyun, potansiyel ve kinetik enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilen santrallerdir. 

Akmakta olan suyun kinetik enerjisi veya bir göldeki durgun suyun potansiyel enerjisi 

hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisine dönüştürülür. Bir barajda oluşturulan yapay veya 

doğal bir gölden gönderilen su, elektrik üreten alternatörlere bağlı bir türbinin çarklarını 

döndürmekte kullanılır. 

 

 
 

Elektrik üretmede kullanılan kaynağın dışa bağımlı olmaması, tükenirlik sorununun 

bulunmaması ve doğaya atık bırakmaması en büyük avantajlarıdır. Bu nedenle hidroelektrik 

santraller, dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye hidroelektrik potansiyeli 

yüksek, akarsuyu bol bir ülkedir. 

 

Hidroelektrik santrallerin, bazı olumsuz tarafları da yok değildir. Kuruluş maliyetleri yüksek, 

yapım süreleri uzundur. Bunun yanında kuruldukları yerlerdeki tarım alanlarının bir kısmının 

yok olmasına neden olur. Su altında kalan topraklar bataklığa dönüşür ve metan gazı üretimine 

yol açar. Su santrallerinde en önemli kısım barajlardır. Barajlar; ağırlık barajları, kemer 

barajları, toprak yığmalı barajlar ve payandalı barajlar olarak dört şekilde yapılır. 

 

Hidroelektrik santralleri; üzerine kuruldukları suyun özelliğine, suyun düşü yüksekliğine, baraj 

yapım malzemesine, santral kapasitesine, santral yapım yerine ve üretilen enerjinin karakter ve 

değerine göre çeşitlere ayırabiliriz. Hidroelektrik santrallerin üzerine kuruldukları suyun 

özelliğine göre çeşitleri şunlardır:  

 

• Akarsu tipi (barajsız) hidroelektrik santraller: Elektrik üretmek için baraj yapılmaz. Akarsu, 

bir kanal veya tünele alınarak belli bir meyil kazandırılır. Barajsız hidroelektrik santrallerin 

kurulacağı akarsuyun türbin milini çevirebilecek potansiyele ve yıllık debisinin asgari elektrik 

üretimine yetecek kadar olması gerekir 

 

 • Depo tipi (barajlı) hidroelektrik santraller: Akarsu üzerine barajlar yapılarak önce büyükçe 

bir yapay göl meydana getirilir ve burada su biriktirilir. Bu suyun belli bir potansiyel enerjisi 

vardır. Dolayısıyla kurak geçen yıllarda bile bu tip hidroelektrik santrallerde elektrik 

üretilebilir. Türkiye’de bugüne kadar uluslararası ölçütlere göre baraj niteliğinde olan 504 adet 



depolama tesisinin yapımı gerçekleştirilmiştir. Atatürk, Keban, Altınkaya, Karakaya 

Hidroelektrik Santralleri ülkemizin önemli depo tipi (barajlı) santrallerindendir. 

 

• Med-cezir (gel-git) hidroelektrik santraller: Okyanuslarda meydana gelen gel-git olayından 

yararlanılarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir.  

 

 • Depresiyon hidroelektrik santraller: Denizden alçakta olan çöllerde veya denize kıyısı olan 

çok sıcak bölgelerde, suyun fazla buharlaşmasından yararlanılarak elektrik üreten santrallerdir.  

 

Türkiye’deki En Büyük Hidroelektrik Santralleri 

 

Atatürk Barajı ve HES: Şanlıurfa, 2.405 MW 

Karakaya Barajı ve HES: Diyarbakır, 1.800 MW 

Keban Barajı ve HES: Elazığ, 1.330 MW 

Altınkaya Barajı ve HES: Samsun, 703 MW 

Birecik Barajı ve HES: Şanlıurfa, 672 MW 

 

Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh,  

teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh  

ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl’dır. 

 

Hidroelektrik Santral Potansiyeli’nin En Yüksek ve En Düşük Olduğu Bölgeler; 

 

Hidroelektrik santral potansiyelinin en düşük olduğu bölgemiz, yükselti ve engebenin en düşük 

olduğu, akarsuların akış hızının düşük olduğu Marmara bölgesidir. 

 

Hidroelektrik santral potansiyelinin en yüksek olduğu bölgemiz, ülkemizin en yüksek ve 

akarsularının akış hızının en hızlı olduğu Doğu Anadolu bölgemizdir. Atatürk ve Keban 

barajları bu bölgede yapılmıştır. 

 

Yenilenebilir Enerji  

 

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde 

edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, 

Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir. 

 

Güneş Enerjisi Santralleri 

 

Güneşten gelen enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik 

enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneş enerjisi santralleri hesap 

makinelerindeki sistemler gibidir, fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik 

güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Mevcut en temiz enerji üretim 

teknolojisidir. 

 

Güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi; kolay kurulum avantajının yanı sıra, uzun ömürlü, 

çevreci ve düşük işletme maliyeti avantajları ile kullanım kolaylığı sunan enerji üretim şeklidir. 

Güneşten elde edilen enerji aynı zamanda sürdürülebilir enerji özellik taşımaktadır. 

 

https://www.teknoraysolar.com.tr/fotovoltaik-moduller/
https://www.teknoraysolar.com.tr/sistemler/


20/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen YEKA yarışması kapsamında, Konya-Karapınar’da 

kurulacak olan 1.000 MWe kapasiteli güneş enerjisi santrali ile dünyanın en büyük güneş 

santrallerinde biri ülkemizde kurulması çalışmaları devam etmektedir.  

 

Türkiyedeki güneş enerji santrallerinden bazıları; 

 Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali  Kayseri 50 MW 

 Konya Karatay Kızören GES  Konya 18 MW 

 Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali  Nevşehir 17 MW 

 Elazığ Kovancılar Güneş Enerji Santrali Elazığ 15 MW 

 Makascı Mühendislik GES  Konya 10 MW 

 Renoe Acıpayam GES  Denizli 10 MW 

 

Rüzgar Santralleri 

 

Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin 

dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir. 

Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik 

enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Rüzgar santralleri ekonomi, çevre ve enerji açısından 

çağdaş mühendislik ürünleri haline gelmiştir. 

 

Rüzgar enerjisi bakımından deniz alanları karalara göre daha büyük zenginlik gösterdiği için 

denizlerde de deniz üstü (Offshore - Alarga) rüzgar santralleri kurulmasına başlanmıştır. 

 

Türkiyedeki rüzgar santrallerinden bazıları 

 Soma Rüzgar Santrali  Manisa  
240 MW 

(288.1 MW) 

 Dinar Rüzgar Santrali  Afyonkarahisar  200 MW 

 Geycek Rüzgar Santrali  Kırşehir  168 MW 

 Balıkesir Rüzgar Santrali  Balıkesir  143 MW 

 Osmaniye Gökçedağ RES  Osmaniye  135 MW 

 Kangal Rüzgar Santrali  Sivas  128 MW 

 Bergama Rüzgar Santrali  İzmir  120 MW 

https://www.enerjiatlasi.com/gunes/kayseri-osb-gunes-enerjisi-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/gunes/karatay-kizoren-ges.html
https://www.enerjiatlasi.com/gunes/derinkuyu-gunes-enerjisi-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/gunes/makasci-muhendislik-ges.html
https://www.enerjiatlasi.com/gunes/renoe-acipayam-ges.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/soma-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/dinar-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/geycek-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/balikesir-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/osmaniye-gokcedag-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/kangal-ruzgar-santrali-res.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/bergama-ruzgar-santrali.html


 Karaburun Rüzgar Santrali  İzmir  
120 MW 

(223 MW) 

 Şamlı Rüzgar Santrali  Balıkesir  
114 MW 

(126.5 MW) 

 

 

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı 

 

Elektrik enerjisini üreten santraller genellikle tüketim merkezlerinin çok uzağında kurulur. Bir 

santralde üretilen elektrik enerjisi yüksek gerilimli iletim hatlarıyla yerleşim birimlerinin veya 

sanayi bölgelerinin yakınına kadar ulaştırılmakta ve ardından buradaki trafo merkezlerinde 

gerilimleri düşürülerek dağıtılmaktadır. Elektrik enerjisinin üretimi kadar, üretilen enerjinin 

mümkün olduğunca kayıpsız ve güvenli bir şekilde abonelere ve binlerce kullanıcıya iletimi ve 

dağıtımı da en önemli süreçlerden biridir. 

Elektrik enerjisi depolanamayan bir enerji türüdür. Bu nedenle üretildiği anda hemen 

kullanıcıya ulaştırılması gerekir. Santrallerde üretilen elektrik enerjisi, yüksek gerilim, orta 

gerilim ve alçak gerilim hatlarıyla iletilmekte ve dağıtılmaktadır. Yüksek gerilim hatları 

genellikle enterkonnekte şebeke ile yerleşim birimleri arasında iletim sağlarken, orta gerilim ve 

alçak gerilim hatları ise şehir içi elektrik enerjisi dağıtımında kullanılır. 

 

Santrallerde üretilen elektrik enerjisinin abonelere ulaştırılması için kullanılan en basit bir enerji 

iletim ve dağıtım sistemi Şekil’de görülmektedir. Santrallerde su, rüzgâr, kömür gibi bir 

kaynağının enerjisi öncelikle mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu ham enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürmek için ise generatörler kullanılır. Generatörlerin ürettikleri gerilim güç 

transformatörleri yardımıyla yükseltildikten sonra iletim şebekesiyle iş ve yerleşim 

merkezlerinin veya sanayi bölgelerinin yakınındaki dağıtım merkezlerine ulaştırılır. İletim 

şebekesi, direkler, iletkenler, trafo merkezleri ve benzeri ünitelerden oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/karaburun-ruzgar-santrali.html
https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/samli-ruzgar-santrali.html


Santrallerde üretilen elektrik enerjisinin tüketicilere ulaştırılması amacıyla kullanılan bütün 

elektrik tesislerine elektrik şebekesi adı verilir. Elektrik enerjisinin tüketim bölgelerine 

iletilmesini sağlayan şebekelere iletim şebekesi, bu bölgelerde enerjinin tüketiciye ulaşmasını  

sağlayan şebekelere de dağıtım şebekesi adı verilir. 

 

 

 

Gerilimlerine Göre Elektrik Şebekelerinin Sınıflandırılması 

 

İletim ve dağıtım şebekeleri, gerilim bakımından da sınıflandırılabilir. Bunlar: 

 

• Alçak gerilimli şebekeler (AG şebekeleri); Alçak gerilim şebekeleri 1 volt ile 1000 volt (1kV) 

arası gerilime sahip olan şebekelerdir. Bu şebekeler dağıtım trafolarından tüketicilere 

(abonelere) kadar olan elektrik hatlarından oluşur. Alçak gerilimle yapılan iletimlerde gerilim 

düşümü ve güç kaybı fazla olduğu için alçak gerilimler iletimden ziyade dağıtım şebekelerinde 

kullanılır. Ülkemizde alçak gerilim, abonelerde 220 V ve 380 V olarak kullanılıyor. 

 

• Orta gerilimli şebekeler (OG şebekeleri): Orta gerilim şebekeleri 1000 volt (l kV) ile 35 000 

volt (35 kV) gerilimler arasındaki şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim 

şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerinin birbirine bağlanması işleminde kullanılır. Yüksek 

gerilimlerin direkt olarak abonelere verilmesi izolasyon ve güvenlik açısından uygun değildir. 

Bu sebeple yüksek gerilimler uygun değerlere indirilerek orta gerilim şebekelerine bağlanır. 

Orta gerilim şebekeleri küçük şehirler ve sanayi bölgelerine elektrik enerjisinin taşınmasında 

kullanılır. Türkiye’de orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 34,5 kV’lik gerilimler 

kullanılmaktadır. 10 km’ye kadar olan uzunluklarda 3 ile 10 kV, 20 ile 30 km arasındaki 

uzunluktaki hatlarda 10-20 kV, 30 ile 70 km arasındaki uzaklıklarda 20-35 kV ’luk gerilimler 

kullanılması uygun olurken 70 km’yi geçen uzunluktaki hatlarda yüksek gerilimler 

kullanılmaktadır. 

 

• Yüksek gerilimli şebekeler (YG şebekeleri): 35 kV ile 154 kV arasındaki  gerilimi kullanan 

şebekelerdir. Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden başlayan ve büyük şehirler ile 

bölgelerin başlangıcı arasında kullanılan şebekelerdir. Yüksek gerilim ile enerji dağıtımı 

yapılmaz. Yüksek gerilimler iletime en uygun gerilimlerdir. Türkiye ’de yaygın olarak l54 kV 

gerilim seviyesi kullanılır. 

 

• Çok yüksek gerilimli şebekeler (ÇYG şebekeleri): 154 kV ’un üstündeki gerilimi kullanan 

şebekelerdir. Türkiye ’de çok yüksek gerilim olarak 380 kV kullanılmaktadır. Bazı yabancı 

ülkelerde 500 ve 750 kV ’a kadar gerilimler kullanılmaktadır. Şehirlerarası ve santraller arası 

bağlantı için çok yüksek gerilim şebekeleri tesis edilir. Ülkemizde Atatürk Barajı’ndan 

İstanbul’a hatta İzmir’e kadar uzanan 380 kV gerilimli şebeke mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel şebeke yapısı 



 

Enerji iletimi havai hatlarda kullanılan elemanlar; 

 

Santrallerde üretilen elektrik enerjisinin en ekonomik metotlarla tüketicilere ulaştırılması 

gerekir. Bunu sağlamada en yaygın yöntem havai hatla iletimdir. Bir havai enerji hattı, akımın 

iletilmesini sağlayan kablo (Genelde bakır veya alüminyum iletken), kabloyu taşıyan direkler, 

taşıyıcı direklerle iletken arasındaki hem bağlantıyı sağlayan hem de güvenlik için kullanılan 

yalıtkan izolatörden oluşur. 

 

• Havai enerji hatları yer altı hatlarına göre daha az maliyetle kurulur. 

• Havai enerji hatlarının arızalarının tespiti yer altı hatlarına göre daha kolaydır. 

• Havai enerji hatlarının bakımları ve arızalı bölümlerinin değiştirilmesi yer altı hatlarına göre 

daha kolaydır. 

• Havai enerji hatlarının akarsulardan, köprü ve yollardan geçişleri yeraltı hatlarına göre daha 

kolaydır. 

• Havai enerji hatları yer altı hatlarına göre daha kısa zamanda tamamlanırlar. 

• Ulaşımın güç olduğu dağ, orman ve uçurum gibi engebeli arazilerde enerji iletimi havai 

hatlarla daha kolaydır. 

• Hava hattının güzergâhının altını tarım, hayvancılık vb. gibi yöntemlerle değerlendirmek 

mümkündür. 

 

Bunların yanında havai enerji hatları, 

• Çevre şartlarından kolayca etkilenirler. 

• Meydana gelen arızaların tamiri hava şartlarının imkân vermesine bağlıdır. 

• Ömürleri uzun değildir. 

• Görsel kirliliğe neden olabilirler. 

• Taşıdıkları yüksek gerilimler nedeniyle çevrelerinde elektromanyetik alanlar oluşturarak tv, 

radio yayınlarını vb. olumsuz yönde etkileyebilir. 

• Orman geçişlerinde yangına neden olabilirler. 

• Alçaktan uçan hava taşıtlari için tehlikedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkler; hatların taşınmasını ve izolasyonunu sağlayan temel elemanlardır. Ağaç, beton ve 

demirden yapılırlar. Ağaç ve beton direkler AG ve OG hatlarında; demir direkler ise tüm 

hatlarda kullanılır. Özellikle ÇYG’lerde sadece demir direkler kullanılır. YG ve ÇYG direkleri 

civatalı olarak yerinde monte edilir, diğer direkler ise kaynaklı olarak yapılırlar. 

 



 

 

 

İletkenler; Elektriksel gücün taşınması için AG hava hatlarında örgülü Al (alüminyum) iletken; 

OG, YG ve ÇYG hatlarında ise örgülü St-Al (çelik özlü alüminyum) iletkenler kullanılır. 

Ayrıca ÇYG hatları demet iletkenli (her bir fazda, paralel bağlı iki veya daha fazla iletkenli) 

hat şeklinde tesis edilir. İletken kesiti, taşınacak güce göre belirlenir 

 

 

 

 

Türkiye ulusal elektrik sisteminde; 

 

 154 kV ’luk hatlarda en çok 477000 CM=477 MCM Hawk (şahin), 797 MCM Drake (erkek 

ördek) ve nadiren de 266,8 MCM Partridge (keklik), 380 kV ’luk hatlarda ise 954 MCM (Rail 

ya da Cardinal) tipi iletkenler kullanılır.  

 

OG Dağıtım sisteminde; AWG (American Wiring Gauge-amerikan kablo ölçü birimi) 

kullanılır. 3 AWG Swallow (kırlangıç), 1/0 AWG Raven (kuzgun) ve 3/0 Pigeon (güvercin) tipi 

ACSR iletkenler kullanılır. Özel hallerde 30 kV ’luk dağıtım hatlarında yük durumuna göre 

266,8 MCM ile 477 MCM tipi iletkenler de kullanılır.  

 

*Bir CM, çapı 0,001 inch olan dairenin alanına eşittir. Yani 1 MCM, yaklaşık olarak 0,5 mm2 alınabilir. 



 

AG şebekelerinde ise, daha ziyade 2/0 AWG Aster (yıldız çiçeği), Rose (gül) (4 AWG), Lilly 

(zambak) (3 AWG), Iris (iris-süsen çiçeği)  (2 AWG), Pansy  (hercai menekşe) (1 AWG), Poppy 

(gelincik)(1/0 AWG) iletkenleri kullanılır. 

Görüldüğü gibi YG, OG iletkenleri kuş isimleri; AG iletkenleri ise çiçek isimleri ile 

adlandırılmıştır. 

 

İzolatör: Enerji nakil hatlarını ve baraları, toprağa karşı yalıtan ve mekanik yükleri taşıyan 

elemanlara izolatör denir. İzolatörler, elektrik akımına karşı büyük direnç gösteren ve 

sıcak/soğuk hava şartlarına dayanıklı malzemeler olan, porselen ve camdan imal edilirler. 

Bunlara ilaveten, epoksi reçineli izolatörler ve son zamanlarda geliştirilen silikon kompozit 

izolatörler de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. İzolatörlerin, iletkenlere gelebilecek 

yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeleri için mekaniksel dayanımlarının da iyi olması 

gerekir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlama Teli (-jumper-): Durdurucu direklerde, ayırıcı monte edilmiş direklerde ve iletim 

hatlarına ek hat bağlantısı alınan noktalarda, direk üzerinde enerji nakil hatlarının giriş ve 

çıkışını birleştiren iletkenlere atlama teli denir. Ana hattın devamını sağladığından ve aynı 

akımı taşıyacağından, kullanılacak iletken kesiti, birleştireceği hattın kesitiyle aynı olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruma Hattı (Toprak Teli): YG ve ÇYG ’li hatlarda, yıldırımın faz hatlarına doğrudan 

düşmesini ve faz hatlarında yıldırım aşırı gerilimlerini oluşmasını önlemek amacıyla tesis 

edilirler. Koruma hatları, iletim hattı boyunca direğin en üst kısmında devam eder ve hattın iki 

ucunda şalt sahalarının üzerinde de çekilerek, şalt sahası topraklamasına irtibatlandırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damper (Titreşim Sönümleyici);  Enerji nakil hatları çeşitli nedenlerle titreşim yaparlar, 

Bunlar; ağır kuşların konması ve havalanması anındaki titreşimler, kar ve buzların kırılarak 

dökülmesinden kaynaklanan titreşimler ile rüzgarın neden olduğu titreşimlerdir. Bu kuvvet 

iletkenin yorulmasına dolayısıyla kopmasına sebep olabilir. Aynı titreşim izolatörde ve 

direklerin cıvatalarında gevşemelere neden olmaktadır. Bu titreşimler, iletkenlerin ağırlığından 

dolayı izolatörlere binen yükü bir kaç kat daha artırarak, kopmalarına neden olabilir. İşte bu 

titreşimlerin etkisini azaltmak için, izolatörlere yakın yere monte edilen elemanlara damper 

denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara tutucu (Spacer): Demet iletkenlerde, iletkenler birbirlerine Ara Tutucu (Spacer) ile 

bağlanır. Demet iletkenlerdeki Ara Tutucular, hem faz iletkenlerinin hat boyunca birbirine olan 

mesafelerinin korunmasını sağlar ve hem de hatlarda oluşan titreşimler önemli derecede 

engeller. Titreşim oranı demetin şekline, Ara Tutucuların sayısına ve birbirine olan uzaklığa 

bağlıdır. İletken sayısına göre 2 'li 3 'lü 4 'lü 5 'li ve 6‘ lı olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ark Boynuzu/Atlama Aralığı: OG, YG ve ÇYG ’lerde hava hatlarında oluşan aşırı gerilimler 

nedeniyle izolatörler üzerinde yüzeysel atlama oluştuğunda, izolatörlerin tahrip olmaması için 

kullanılır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruma (Korona) Halkası: Korona olayı, YG ’lerde oluşan yüksek elektrik alanında havanın 

iyonize olması sonucu meydana gelir. Koruma (korona) halkası, YG ve ÇYG şalt sahalarında 

mesnet izolatörler, gerilim transformatörleri, parafudrlar gibi teçhizatın bara bağlantılarında, 

sivri uçlar civarında korona olayının meydana gelmesini önler. Ayrıca zincir izolatörlerde 

düzgün dağılımlı olmayan potansiyel dağılımını düzenler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı Topu (İkaz Küresi): Yüksek gerilimli E.İ.H. ’nın uçak, helikopter gibi hava taşıtları 

tarafından görülebilecek şekilde işaretlenmesi için kullanılan alüminyumdan imal edilmiş 

kırmızı-beyaz renklerde film kaplı, iki parçalı yaklaşık 4kg ağırlığında küredir. 

 

 

 

 

 



 

 

Yer Altı Enerji İetim Hatları 

 

Boğaz geçişleri gibi elektrik enerjisinin hava hatları ile iletimi ve dağıtımı mümkün olmayan 

yerlerde yer altından iletim ve dağıtım yapılması gerekir. Şehir içlerinde hava hattının kullanımı 

mümkün olmayan yerlerde ve boğaz geçişlerinde enerjinin su altından, yer altı kablosu ile 

iletilmesi gerekir. 

 

 
 

 

 

 

Yer altı enerji hatlarının üstünlükleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Yer altı enerji kabloları ile yapılan tesisler, direk ve diğer malzemelere ihtiyaç göstermez. 

• Cadde ve meydanların görüntü estetiği bozulmaz. 

• Atmosferik olaylardan (yıldırım, kar, fırtına vb.) etkilenmez. 

• Havai hatlardaki gibi bakım ihtiyaçları yoktur. 

• Yerleşim bölgelerinde, havai hat tesislerine göre daha güvenlidir. 

• Enerji hattında kullanılan yer altı kablolarının cadde, meydan ve parkların özelliklerine göre 

düz veya kavis yaptırılarak döşenebilir. 

 

Öte yandan yer altı enerji hatları birtakım dezavantajlara sahiptir. Yer altı enerji hatlarının, 

• Havai hatlara göre kuruluş maliyeti yüksektir. 

• Arıza tespiti zordur. 

• Arızalarının onarımı zordur. 

 

 

 


