
Kompanzasyon Sistemi 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Değişiklik 9 Ocak 2007 26398 sayılı R.G) 
"Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata 
göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler 
tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında 
olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde 
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde 
yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu 
gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde 
yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji 
miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji 
vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. 
Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden 
aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen 
kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri 
gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler 
Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer 
alır." 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8 – 1/1/2007 tarihinden itibaren kurulu gücü 50 kVA ve 
üstünde olan müşteriler çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde 
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya tükettikleri aktif enerji miktarının yüzde 
yirmisini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji 
tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu müşteriler için 1/1/2008’den itibaren 
Yönetmeliğin 16 ncı (yukarıda belirtilen) maddesi hükümlerinde yer alan oranlar 
uygulanır." 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
Başkanı yürütür. 
01-01-2008 den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 
   
Bağlantı Gücü 50kVA Altında Olanlar 50kVA Üstünde Olanlar 
Endüktif Reaktif % 33 20 
Endüktif Kapastif % 20 15 

• 9 Ocak 2007 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni reaktif güç tarifesine göre; 
kurulu gücü 50 kVA ve üzeri olan aboneler kompanzasyon yapmak zorundadır. Bu, kurulu 
gücü 50 kVA’nın altında olan abonelerden reaktif güç bedeli alınmayacağı anlamına 
gelmez. Buna göre, 
– Reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının: 
• 0.15 < Er/Ea < 0.20 değerleri arasında tutulmalıdır. 
– Güç katsayısı 0.95 olmalıdır. 
– Abonenin çektiği aktif enerjinin  

50kVA Altında Olanlar 
• % 33’üne kadar endüktif 
• %20’sine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz. 



50kVA Üstünde Olanlar 
• % 20’sine kadar endüktif 
• %15’ine kadar kapasitif enerji bedeli alınmaz. 
– Bu sınırlar aşıldığında reaktif enerji bedeli alınır. 
 
İstenilen aktif-reaktif güç dengesini oluşturmak için, kontaktörler, kondansatörler, röle ve 
sigortalardan oluşan bir Kompanzasyon Panosu dizayn edilmeli ve tesisatınıza entegre 
edilmelidir. 
 
 

 


