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GirişGiriş  

Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Birim zamanda harcanan 

enerjiye veya üretilen enerjiye güç denir. Yani iş yapabilme hızının bir ölçüsüdür. 

 

 Güç P ile gösterilir ve birimi Watt‘tır. Birim zamanda (t) cismin harcadığı enerji 

W ise güç, Güç = Yapılan iş/işi yapmak için geçen zaman  

P= W / t 

 

 Alternatif akımın değeri zamanla değişir. Alternatif akım ve gerilimin herhangi 

bir andaki değerine ani değer denir. Bir saykılda sonsuz sayıda ani değer vardır 

ve 

 

formülü ile hesaplanır. 
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 Maksimum (tepe) değer, ani değerlerin en büyüğüdür. Manyetik alan 

içerisinde dönen bir bobinde indüklenen EMK’ye dikkat edilirse 90° ve 270°’lik 

açılarda elde edilen değerler iletkenlerin kuvvet çizgilerini tam dik olarak kestiği 

anlardır.  

Alternatif akımın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki değer tepeden 

tepeye değer olarak ifade edilmektedir. Tepeden tepeye değer maksimum 

değerin 2 (iki) katıdır. 
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Şekil 1. Alternatif akım eğrisi 
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 Ortalama değer, bir saykıldaki ani değerlerin ortalamasıdır. Ortalama değer 

aynı zamanda sinyalin doğru akım değeridir. Alternatif akımın bir saykıldaki 

pozitif ani değerlerin sayısı, negatif ani değerlerin sayısına eşit ve aynı 

büyüklükte olduğundan alternatif akımda ortalama değer sıfırdır. Bu yüzden saf 

AC’nin DC değeri de sıfırdır.  

 

 AC, diyotlar yardımıyla doğrultulur ise ve maksimum değer de belli ise 

ortalama değer yarım dalga doğrultmada Vort=0,318.Vm , tam dalga 

doğrultmada ise Vort= 0,636.Vm formülü ile hesaplanır. 

 

AC devrelerde Ampermetre ve voltmetre Etkin (rms) akım ve gerilimi ölçer. 
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Bir sinüs eğrisi şekildeki gibi t=0 anında 

sıfır başlangıç noktasından başlayıp 

maksimum değerine gidiyorsa sıfır fazlıdır. 

Bir sinüs eğrisi şekildeki gibi t=0 anında 

sıfır başlangıç noktasından φ açısı kadar 

önce başlayıp pozitif maksimum değere 

doğru artıyorsa bu eğri ileri fazlıdır. 

Bir sinüs eğrisi şekildeki gibi t=0 anından φ 

açısı kadar sonra başlayıp pozitif 

maksimum değere doğru artıyorsa bu eğri 

geri fazlıdır. 



GirişGiriş  

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

birbirine göre değerlendirebilmek için referans alınacak bir faza ihtiyaç vardır. 

Yani (Reference Phase), buna göre ikinci sırada olan faza ikinci (Second Phase) 

ve son olarak üçüncü faza da üçüncü (Third Phase) faz denir. 

- (R)eference (Referans) 

- (S)econd (İkinci) 

- (T)hird (Üçüncü) 

 

- Alternatif akım devresindeki alıcılarda alıcının akımı ile gerilimi arasında bir faz 

açısı vardır. Bu faz açısının kosinüs değeri, alıcının şebekeden çektiği güç ile 

alıcıda işe dönüşen gücün farklı olmasını doğurur. Bu nedenle alternatif akım 

devresindeki direnç, endüktif ve kapasitif özellikli alıcılarda üç ayrı güç faktörü 

ortaya çıkar. Bunlar görünür, aktif ve reaktif güçlerdir. 

66  



GirişGiriş  

 Görünür (Zahiri) güç: Alıcının şebekeden çektiği güçtür. S harfi ile gösterilir. 

Eğer bir devrede hem direnç hem de reaktanslar varsa bu devrede hem aktif 

hem de reaktif güç birlikte çekilir. Böyle devrelerde güç, akım ile gerilimin 

çarpımına eşittir. S = U.I formülü ile bulunur. Birimi (VA) Volt-Amperdir. Alıcının 

çektiği aktif ve reaktif güçlerin vektöryel toplamına eşittir. 

 

 Aktif güç: Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören, faydalı olan 

gücün ortalama değerine alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denir. Alternatif 

akımda güç denildiğinde kastedilen aktif güçtür. Birimi Watt’tır, P harfi ile 

gösterilir. P = U . I . Cosφ formülü ile bulunur. Birimi Watt’tır.  

 

Aktif güç çeşitli elektrikli yükler (motorlar,transformatörler, flüoresan lambalar) 

tarafından çekilen faydalı güçlerdir. 
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Tüketicinin çektiği akımın meydana getirdiği aktif güç, tüketici tarafından 

faydalı hâle getirilir.  

 

Örneğin, ısı harcayan cihazlarda aktif güç termik güce, motorlarda mekanik 

güce, lambalarda ise aydınlatma gücüne dönüşür. Yani aktif akımın meydana 

getirdiği aktif güç, faydalı güce çevrilebilir. Ancak reaktif akımın meydana 

getirdiği reaktif güç ise faydalı güce çevrilemez.  

 

Reaktif güç, yalnız alternatif akıma bağlı bir özellik olup elektrik tesislerinde 

istenmeyen bir şekilde etki yapar. Bu etki, jeneratörlerin, transformatörlerin, 

hatları lüzumsuz yere işgal edilmesi, gereksiz yükler, ilave ısı kayıpları ve gerilim 

düşmesi şeklinde görülür. Aktif ve reaktif güçleri ölçmek için farklı sayaçlar 

mevcuttur. 
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a) Endirekt yöntemle aktif güç bulunması             b) Direk yöntemle aktif güç ölçme 

Şekil 2. Aktif güç ölçümü 

Aktif güç formülü P = U.I.Cosφ’dir. Buna göre devrenin aktif gücünün 

bulunabilmesi için alıcının çektiği akımın, alıcı üzerine düşen gerilimin ve akım ile 

gerilim arasındaki güç kat sayısının bilinmesi gerekir.  

 

P = U .I . Cosφ, değerleri devreye bağlanacak ampermetre, voltmetre ve 

kosinüsfimetre ile ölçülebilir. 

 

 



GirişGiriş  
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Reaktif (Kör) güç: İşe yaramayan ancak kaynaktan çekilen kör güçtür. Diğer bir 

ifadeyle, endüktif yüklü devrelerde, manyetik devrenin uyartımı için gereken 

güçtür. “Q” harfi ile gösterilir. Bu güç endüktif yük üzerinde harcanmaz, sadece 

depo edilir ve tekrar kaynağa gönderilir.  

 

Dolayısıyla kaynakla endüktif yük arasında sürekli olarak reaktif güç alışverişi 

yapılır. Bu durum ise sistemdeki iletkenlerden geçen akımın artmasına sebep 

olur. Q = U.I.Sinφ formülü ile bulunur. Birimi (volt-amper-reaktif) VAR’tir.  

 

Reaktif güç tüketen yükler: Kondansatör ve/veya bobin bulunan tüm elektrik 

devreleri reaktif güce ihtiyaç duyar. Kondansatörlü devreler ileri reaktif güç 

çekerlerken bobinli devreler geri reaktif güç çeker. 



GirişGiriş  
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Geri reaktif güç çeken ( bobinli) yükler aşağıda verilmiştir. 

Düşük uyarmalı senkron makineler 

Transformatörler 

 Bobinler 

 Havai hatlar 

 Asenkron makineler 

 Redresörler 

 

Endüksiyon fırınları, ark fırınları 

 Kaynak makineleri 

 Flüoresan lamba balastları 

 Sodyum, civa ve metal buharlı lamba 

balastları 

 Neon lamba transformatörleri 

Devrenin reaktif gücünü bulabilmek için alıcının 

veya alıcıların çektiği akımı, gerilim düşümünü ve 

akım ile gerilim arasındaki güç kat sayısının 

bilinmesi gerekir. Güç kat sayısı (Cosφ) bilindiği 

takdirde trigonometrik cetvel yardımıyla veya hesap 

makineleri yardımıyla sinφ bulunabilir. 



Güç ÖlçmeGüç Ölçme--  Aktif Güç Ölçme 
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Wattmetre: Elektrik devrelerinde alıcının aktif gücünü ölçmek için kullanılan 

ölçü aletleridir. Wattmetreler her şartta alıcıların aktif güçlerini gösterir.  

 

Yapısı: Wattmetreler ampermetre ve voltmetrenin özelliğini bir arada gösteren 

ölçü aletleridir. Alıcının gücünü Watt, Kilowatt, Megawatt ve Gigawatt olarak 

ölçer. Wattmetreler, biri akım bobini diğeri ise gerilim bobini olmak üzere iki 

bobinli ölçü aletleridir.  

 

Akım bobini kalın kesitli az sarımlıdır ve ampermetre özelliği göstermektedir. 

Gücü ölçülecek alıcıya seri bağlanır. Gerilim bobini ise ince kesitli iletkenden çok 

sarımlı olarak yapılır ve voltmetre özelliği göstermektedir. Gücü ölçülecek alıcıya 

paralel bağlanır.  1kW=1000W       1MW= 1.000.000W          1MW=1000kW  

1GW= 1000MW 



Güç ÖlçmeGüç Ölçme--  Aktif Güç Ölçme 
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Wattmetrelerde gerilim bobini hareket edebilecek şekilde yapılmış ve üzerine 

bir ibre bağlanmıştır. Ağırlıklarının az olması ve sürtünmeyi azaltmak için gerilim 

bobininin bir kısım sipirleri azaltılarak sipirden dolayı azalan direnç, sabit 

elektronik dirençle R (öndirenç) telafi edilmiştir.  

 

Gerilim bobinleri gücü ölçülecek alıcıya paralel bağlandıklarından üzerlerinden 

geçen akım ve meydana getirdikleri manyetik alan sabittir. Akım bobini gerilim 

bobinine göre daha ağır yapılı ve hareketsizdir. Üzerlerinden gücü ölçülecek 

alıcının akımı geçer.  

 

Akım yükün durumuna göre sürekli değişeceğinden akım bobininden meydana 

gelen itici manyetik alan da sürekli değişecektir. Wattmetre ibresi ve gerilim 

bobini de değişen alanın şiddetine bağlı olarak kadran üzerinde hareket edip 

alıcının gücünü gösterecektir. 



Güç ÖlçmeGüç Ölçme--  Aktif Güç Ölçme 
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Şekil 3. Elektrodinamik wattmetrenin iç yapısı 



Güç ÖlçmeGüç Ölçme--  Aktif Güç Ölçme 
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Aron bağlı wattmetrelerin iki akım, iki gerilim bobini vardır. Akım bobinleri 

herhangi iki faza bağlanır. Gerilim bobinleri ise kendi akım bobininin bağlı olduğu 

faz ile boşta kalan üçüncü faz arasına bağlanır. 

 

Şekil 4. Üç fazlı sistemlerde aron bağlantılı wattmetreler ile güç ölçme 



Güç ÖlçmeGüç Ölçme--  Reaktif Güç Ölçme 
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Bir fazlı ve üç fazlı wattmetrelerde devrenin iş gören gücünün (faydalı-aktif güç) 

ölçümleri yapılmaktadır. Wattmetreler, alternatif akımın, akımla geriliminin aynı 

fazda olan kısmının çarpımını gösterir. Alıcıların endüktif ve kapasitif 

durumlarında devrede reaktif güç (kör güç = iş yapmayan güç) oluşturmaktadır. 

Bu gücü ölçen aletlere varmetre denir. 

Şekil 5. Wattmetreye bobin bağlanarak varmetrenin yapılması 



Güç Katsayısı ÖlçmeGüç Katsayısı Ölçme 
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Bir alternatif akım devresindeki aktif (P) gücün, görünür (S) güce oranına 

devrenin güç katsayısı denir. 

P= U x I x Cosφ 

 Alternatif akım devreleri güç ölçmelerinde, devre endüktif veya kapasitif ise 

böyle devrelerde akım ile gerilim arasında faz farkı vardır. Bu fark açı ile  

gösterilip bu açının kosinüsüne güç kat sayısı veya güç faktörü denir. 

 

Şekil 6. Kapasitif devrelerde akım ve gerilim vektör 

diyagramı 

Şekil 7. Endüktif devrelerde akım ve gerilim 

vektör diyagramı 



Güç Katsayısı ÖlçmeGüç Katsayısı Ölçme 
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Kapasitif devrede akımla gerilim arasında genellikle 90° faz farkı oluşur ve 

akım gerilimden 90° ileri fazdadır. Herhangi bir andaki kondansatörün çektiği 

güç, o anda akım ile EMK’nin çarpımına eşittir.  

 

Saf bir özindükleme bobininden geçen akım, uygulanan EMK’den 90° geri 

fazdadır. Herhangi bir andaki güç, o andaki akım ile EMK’nin çarpımına eşittir. 

Şekil 6. Kapasitif devrelerde akım ve gerilim vektör 

diyagramı 

Şekil 7. Endüktif devrelerde akım ve gerilim 

vektör diyagramı 



Güç Katsayısı ÖlçmeGüç Katsayısı Ölçme 
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İşletmelerde aktif enerji haricinde çekilen reaktif enerji, reaktif sayaçlar aracılığı ile 

ölçülüp eğer miktarı belirlenen sınırları geçmişse ücreti elektrik dağıtımı ve satışı yapan 

firma tarafından alınmaktadır.  

Reaktif güç faydalanılmayan güç olup bu gücün azaltılması çeşitli yöntemler ile 

mümkündür. Güç kaybının önlenmesi için güç faktörünün düzeltilmesi gerekir. Güç 

katsayısı iki yöntemle ölçülür: Güç kat sayısı direkt ( kosinüsfimetre ile) veya endirekt ( A- 

V- W ile ) yöntemlerle ölçülebilir. Direkt ölçen aletlere kosinüsfimetre veya güç faktörü 

metre adı verilir. 

a) Endirekt yöntemle aktif güç bulunması             b) Direk yöntemle aktif güç ölçme 

Şekil 2. Aktif güç ölçümü 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları 
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Elektrik alıcılarının gücünü ölçen aygıt wattmetre, elektrik alıcılarının yaptığı işi 

doğrudan ölçen aygıtlara elektrik sayacı denir. Wattmetreyle sayacın yapısı 

tamamen aynıdır. Tek fark, wattmetrede ibre, sayaçta sayıcı (numaratör) 

bulunmasıdır.  

Sayaçların çeşitleri şunlardır: 

i. Devreye bağlantısına göre sayaçlar 

 Doğrudan bağlantısı yapılan sayaçlar 

 Ölçü transformatörleri ile bağlanan sayaçlar 

• Akım trafosu ile bağlanan (x/5, AG) sayaçlar 

•Akım ve gerilim trafosu ile 

bağlanan (x/5, OG) sayaçlar 

 

iii. Yapılarına göre sayaçlar 

 Elektromekanik elektrik sayaçları 

 Elektronik elektrik sayaçları 

iv. Fonksiyonlarına göre sayaçlar 

 Normal sayaçlar 

 Demandmetreli sayaçlar 

 Çok tarifeli sayaçlar 

 Yük profili kaydeden sayaçlar 

 Haberleşme özellikli sayaçlar 

ii. İmalat ve bağlantı şekline göre sayaçlar 

 Bir faz iki telli (bir elemanlı) sayaçlar 

 Üç faz dört telli (üç elemanlı) sayaçlar 

 Üç faz üç telli sayaçlar (aron veya 2 elemanlı) 

sayaçlar 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları 
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İndüksiyon sayaçları yapı itibariyle wattmetreye benzemektedir. Kalın kesitli az 

sarımlı akım bobinleri ve ince kesitli çok sarımlı gerilim bobinleri vardır. Akım 

bobinlerinin sargı dirençleri küçüktür ve alıcıya seri bağlanır. Gerilim bobinlerinin 

dirençleri büyüktür ve alıcıya paralel bağlanır. 

Şekil 8. 1 fazlı indüksiyon aktif sayaç iç yapısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  1 Fazlı Sayaç 
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Bir fazlı aktif indüksiyon sayaçları, prensip olarak indüksiyon motoruna 

benzeyen aktif sayaçtır. Disk, sayıcı eleman, gerilim bobini, akım bobini ve daimi 

mıknatıs bulunmaktadır.  

Akım bobininden geçen akımın ve gerilim bobininde düşen gerilimin 

oluşturduğu manyetik alanın alüminyum disk üzerinde oluşturdukları döndürme 

momentine göre çalışır. 

Elektromekanik indüksiyon sayaçta, dönme hareketi bir dişli aracılığı ile 

numaratöre iletilip numaratörde harcanan enerji toplanarak ölçülmektedir. Burada 

aletin dönme hızı, devrenin çektiği güç ile doğru orantılıdır.  

Bu aletlerde karşı koyma yöntemi yerine, hareketli sistemin hızıyla orantılı olan 

frenleyici moment kullanılır. Frenleyici moment, hareketli sistemle aynı mil 

üzerine tespit edilen alüminyum diskin daimi mıknatıs kutupları arasında 

dönmesiyle sağlanır. 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  1 Fazlı Sayaç 
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Şekil 10. 1 fazlı indüksiyonlu ( elektromekanik) aktif sayaç tesise bağlantısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  3 Fazlı Sayaç 
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Üç fazlı aktif indüksiyon sayaçları, iki veya 

üç adet bir fazlı indüksiyon sayaçlarının bir 

araya getirilmesinden meydana gelir. Bu 

nedenle çalışma prensibi ve özellikleri bir 

fazlı sayaçların aynısıdır. Üç fazlı olanlarda 

bir adet veya 2 adet disk aynı eksen 

üzerindeki mile tespit edilmiştir. 

 

Sayacın dönebilmesi için devreden akım 

çekilmesi gerekir. Böylece akım bobininde 

bir manyetik alan hasıl olur. Sayacın 

devreye paralel bağlı gerilim bobininde 

zaten manyetik alan vardır.  
Şekil 11. 3-fazlı indüksiyon aktif sayaç iç yapısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  3 Fazlı Sayaç 
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Gerilim bobinleri tarafından meydana 

getirilen manyetik alanın diskte doğurduğu 

Fuko akımları, akım bobininin meydana 

getirdiği manyetik alanın etkisiyle diski 

hareket ettirir. Hareket eden disk, bir dişli 

sistemi çalıştırarak numaratörün hareketini 

sağlar.  

 

Sayaçta bulunan U mıknatısın kutupları 

arasından geçen disk üzerinde de bir 

indükleme akımı doğurur. Bu da diskin 

frenlenmesine ve hareketinin ayarlanmasına 

sebep olur. Sayacın ayarı bu mıknatıs 

aracılığıyla yapılabilir 

 

Şekil 11. 3-fazlı indüksiyon aktif sayaç iç yapısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  3 Fazlı Sayaç 

2626  

Şekil 12. 3-fazlı indüksiyonlu ( elektromekanik) aktif sayaç tesise bağlantısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  3 fazlı 4 telli sayaçlar 
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3 fazlı 4 telli sayaç, Üç fazlı, nötrlü ve nötrü topraklanmış sistemlerde dengesiz 

yüklerin çektikleri enerjinin ölçülmesinde kullanılır. Her fazın enerjisini ayrı ayrı 

ölçüp bunların toplamını verecek şekilde yapılmıştır. Üç ölçme sistemleri yani üç 

akım, üç gerilim bobinleri vardır. Akım bobinlerinin her biri bir faza seri, gerilim 

bobinleri de kendi fazlarının girişi ile nötrü arasına paralel bağlıdır. 

Şekil 13. Üç fazlı dört telli sayaç bağlantısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  Aron sayaçlar 
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3 fazlı 3 telli sayaçlara aron bağlı sayaçlar da denmektedir. İki adet çalışma 

sistemi vardır. Bu tip sayaçlar nötrsüz yükleri dengeli sistemlerde kullanılır. İki 

çalışma sistemleri olduğundan iki akım ve iki de gerilim bobini vardır.  

 

Aron bağlı sayaçlar, akım bobinlerine bağlı olmayan üçüncü fazdan çekilen 

enerjiyi ölçmez. Bu nedenle aron bağlı sayaçlar üç fazı dengeli olan sistemlerde 

kullanılmalıdır. Yalnız iki faza göre akım ve gerilim bobinleri olduğundan 

sarfiyatları üç faz dört telli sayaçlara göre azdır.  

 

Ayrıca yüksek gerilim ve yüksek akım devrelerinde kullanılırken iki akım ve iki 

gerilim trafosu gerektiğinden bir akım ve bir gerilim trafosundan tasarruf edilir. 

Maliyet açısından uygundur. 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  Aron sayaçlar 
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1. akım bobini, 1 - 3 numaralı klemens arasına bağlanmış ve 1. gerilim bobinin 

girişine 1. klemensten köprü alınmıştır.  

2. akım bobini, 7 - 9 numaralı klemens arasına bağlanmış ve 2. gerilim bobinin 

girişine 7. klemensten köprü alınmıştır.  

Gerilim bobinleri çıkışları 4-5 numaralı klemenste birleştirilerek 380 Volt 

uygulanır. 

Şekil 14. Aron bağlı üç fazlı üç telli sayaç bağlantısı 



Elektrik SayaçlarıElektrik Sayaçları--  Reaktif sayaçlar 
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İşletmelerde çekilen reaktif gücü ölçen cihazlara reaktif sayaç denir. Alternatif 

akımda çalışan endüktif yükler (motor, trafo vb.) aktif gücün yanında bir de reaktif 

güç harcanır.  

 

Büyük işletmelerde çok sayıda motor ve trafo kullanıldığından çekilen reaktif 

güç de büyük olur. Ayrıca trafo ekstra yüklenmiş olduğundan dolayı enerji 

dağıtım şirketine olan yük artar.  

 

Ev ve küçük iş yerlerinde çalıştırılan endüktif özellikteki alıcılar reaktif enerji 

çeker fakat bu güç çok küçük olduğundan böyle küçük aboneler (9 KW altında 

tesisler) için endüktif reaktif enerji sayacı istenmez.  

 

Bu nedenle reaktif sayaçlar 3 fazlı olarak üretilir. 50 KVA üzeri güç değeri olan 

tesislerde kapasitif reaktif sayaç kullanılması zorunludur. 
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Şekil 15. Üç fazlı aktif ve reaktif 

mekanik sayaç bağlantısı 

Şekil 16. 3 fazlı aktif-reaktif-kapasitif sayaç 

bağlantısı 

 Aktif sayaç ile reaktif sayaç akım bobinleri birbirine seri, kapasitif sayaç akım 

bobinleri ters bağlanmıştır (Kapasitif sayaç akım bobinlerinin çıkışından giriş 

yapılmıştır).  

Ayrıca kapasitif sayaçlar üretilmez, endüktif sayaçların akım bobinleri tersten 

bağlanarak kapasitif sayaç bağlantısı elde edilir. 
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Mekanik sayaçlar tek tarife üzerinden fiyatlandırıldığı için aylık gider sabittir. 

 

Elektronik sayaç satın alınıp çok tarifeli sisteme abone olunduğu takdirde 

tüketilen enerjiye ödenen tutar elektronik sayaçta daha azdır (Kullanılan zaman 

dilimine bağlı olarak).  

 

Ödenen faturada tasarruf sağlanılması için yalnızca elektronik sayaç almak 

yetmez ilgili kuruma başvuru yapılarak çok tarifeli sisteme abone olunması 

gerekmektedir.  

 

Türkiye’de üç çeşit tarife sistemi vardır. Çift terimli, tek terimli, çok zamanlı 

tarife sistemidir. Çift terimli tarifede tüketilen elektrik enerjisi için kWh miktarı 

üzerinden alınan bedel ile buna ek olarak sözleşme gücü karşılığında kW miktarı 

üzerinden alınan bedel esasına dayalı tarife sınıfıdır.  
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Çift terimli tarifeden enerji alacak müşteriler, çekilen gücün en yüksek değerini 

belirleyen özellikteki demandmetreli (demand: talep, istek) sayaç tesis etme 

zorunluluğu vardır. 

 

 Tek terimli tarifede tüketilen elektrik enerjisi için kWh miktarı üzerinden bedel 

alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. 

 

 Çok zamanlı tarifeli sistemde günün belli saatlerinde ve haftanın belli 

günlerinde tüketilen elektrik enerjisi için farklı fiyatlardan bedel alma esasına 

dayalı bir uygulamadır. Hafta sonu dönemi (cumartesi-pazar) şimdilik 

uygulanmamaktadır. 
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Bu sisteme abone olan tüketicilerin sayaçları: 

(06:00–17:00) arası “Gündüz Tarifesi” 

(17:00–22:00) arası “Puant Tarifesi” (puant= En yüksek güç çekilen 

zaman) 

(22:00–06:00) arası “Gece Tarifesi” olarak tarifelendirilir. 

 

Gündüz tarifesinde normalden yaklaşık %5 daha ucuz faturalandırılır. 

Puant tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha pahalı faturalandırılır. 

Gece tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha ucuz faturalandırılır 
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Elektronik elektrik sayaçları piyasada birçok firma tarafından üretilmektedir. 

Üretim standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmakta ve prensip olarak 

üretilen sayaçların tamamı aynı özelliktedir. Aktif ve reaktif olarak elektronik 

sayaçlar üretilmektedir. Ayrıca günümüzde trifaze sistemlerde, üç fazlı kombi 

(aktif- reaktif- kapasitif) sayaçlar kullanılmaktadır. 

Şekil 17. Çok tarifeli elektronik elektrik sayaçlara ait teknik diyagram 
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Şekil 18. Elektronik elektrik sayacın ön görünüş ve iç yapısı 
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Şekil 19. 3 fazlı x5 kombi (aktif- endüktif- kapasitif ) elektrik sayaç bağlantısı 
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Şekil 20. Ölçüm panosu 3 fazlı x5 kombi elektrik sayaç bağlantısı 
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Sayaç bağlantılarına dikkat edilmelidir. Sayaç faz sırasının hatalı bağlanması 

durumunda ekranda gerilimleri ifade eden ikonlar yanıp söner, bu durumda 

gerilim uçlarının kontrol edilerek düzeltilmesi gerekmektedir.  

 

Faz sırası hatası başlangıcından sonra 120 sn. içerisinde enerji kesilerek hata 

düzeltilir ise sayaç hata kaydı almaz. Akım uçlarının doğru bağlanması 

durumunda ilgili fazın akım işareti LCD ekranda sabit yanar, akım uçları ters 

bağlanan fazın işareti yanıp söner.  

 

Ters bağlantının başlangıcından sonra 120 sn. içerisinde enerji kesilerek hata 

düzeltilir ise sayaç hata kaydı almaz. Sadece akım uçlarının ters bağlanması 

durumunda sayaç ölçümlerini doğru yapmaya devam eder. 
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Genel olarak elektronik elektrik sayaçlarının özellikleri aynıdır. 

 Ölçüm fonksiyonları: 4 tarifede de toplam aktif enerji ölçümü, toplam reaktif - 

kapasitif enerji ölçümü yapılabilir, zaman dilimleri ve tarifeler programlanabilir, 

gün içinde 12 ayrı zaman dilimi belirlenip, belirlenen bu zaman diliminde dört 

tarifeden biri seçilebilir. Ayrıca 32 tatil günü, 8 ayrı günlük, 8 ayrı haftalık ve 12 

ayrı aylık program yapılabilir. 

 

Faturalama fonksiyonu: Faturalama indeksleri otomatik olarak okunabilir, 

faturalamanın başlangıcı her ayın birinci günü saat 00:00 'dır. İstendiğinde de 

herhangi bir günde programlanabilir. Son 12 ayın bilgilerini saklama özelliği 

vardır. Toplam aktif, reaktif, kapasitif enerjileri dört tarife bazında 12 ay saklama 

özelliği vardır. 
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Kendi kendine arıza bulma: Sayaç kendisindeki devreleri sürekli otomatik olarak kontrol 

edip arıza menüsünde arıza var veya yok ekranda belirtir. Bu hatalar: Bellek, gerçek 

zaman saat hatası; saat pili zayıf, sistem pili zayıf uyarısı, üst kapak ve klemens kapağı 

açık hatalarını gösterir. 

 

Klemens ve üst kapak açılma, kapama, kaydetme özelliği: Üst kapağın veya klemens 

kapağının açılması durumunda her ay için ilk açılma tarihini ve o ay içindeki toplam açılma 

sayısını kaydeder. Kapak açılma tarihi ve adedi bilgilerinin son 12 ayı bellekte saklanır.  

 

Sayaçla iletişim, optik port ile okuma: Elektronik sayaçların üzerinde optik port 

bulunmaktadır(Enerji var iken veya yok iken). Sayaç herhangi bir müdahale yapılmadan 

optik port arayüz bağlantısı ile hem bilgisayar üzerinden hem de el endeksörü kullanılarak 

okunabilir. Ayrıca elektrik kesik iken de LCD ekranını aydınlatan back-light sistemi 

sayesinde karanlıkta okunabilir. 


