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         REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU 
 

Elektrik  enerjisinin üretim safhasından itibaren en küçük alıcıya kadar 
dağıtımında, en az kayıpla taşınması büyük önem arz etmektedir. Günümüzde 
bütün ülkeler yeraltı ve yerüstü enerji kaynaklarını en ekonomik şekilde elde 
etme ve kullanma yollarını keşfetmeye çalışmakla beraber, elde bulunan veya 
kurulmuş olan kaynakları da en verimli bir şekilde kullanmanın  yollarını 
araştırmaktadır. 

Gelişen teknoloji sayesinde  günlük hayatta kullanılan cihazlar, elektrik 
enerjisine olan ihtiyacı  her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bu durum 
üretime de olan talebin artmasına  dolayısıyla   elektrik enerjisinin daha kaliteli 
ve aynı zamanda  daha çok iş gören (aktif) enerji özelliği taşımasına sebep 
olacaktır. 

Bilindiği gibi şebekeye bağlı bir alıcı (yük)  endüktif  özellik taşıyan  yani 
manyetik alan prensibine göre çalışan (motor, balast, transformatör, kaynak 
makinası v.b ) bir alıcı ise  bu cihazlar şebekeden aktif güç yanında  reaktif 
güçte çekerler. Ayrıca güç elektroniği devreleri içeren alıcılar 
(inverter,UPS,tristör kontrollü doğrultucu v.b) da şebekeden reaktif güç ve 
lineer olmayan akımlar  çekecekleri için bu reaktif güç  iletim hatlarında ve 
kablolarda işe yaramayan  gereksiz kayıpların meydana gelmesine sebep 
olurlar. 

Aşağıdaki şekilde  üç fazlı sisteme bağlı bulunan bir alıcı gösterilmiştir.  
 

         
 
Burada alıcı üzerinden akan akım  şekil-1de gösterildiği gibi gerilim den 

geri kalmaktadır. 
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            Şekil – 1                                         Şekil - 2 
  
 
Akım ile gerilim arasındaki açıyı (φ) en küçük değerlere indirmek yani güç 

faktörünü düzeltip şekil-2 de görülen ideal duruma getirebilmek için  sisteme 
paralel kondansatör  veya kondansatör grupları bağlanır. (Şekil-3)  Bu sayede 
alıcı üzerinden geçen akımın gecikmesi (geri kalması) azaltılmış olur. 

 

 
                             Şekil - 3 

 
Teknik olarak  reaktif enerjinin azaltılması işlemine KOMPANZASYON  

işlemi adı verilir.  
Kompanzasyon işleminde akım ile  gerilim arasındaki açı (cos φ ) yukarıda 

bahsedildiği gibi yönetmeliklerde belirtilen değerler içerisinde  tutulmaya (eş 
zamanlı hale getirilmeye) çalışılır.  

 
REAKTİF ENERJİ TARİFESİ 
 
Enerji Piyasası Düzenleme kurulunun almış olduğu ve 25347 sayılı Resmi 

Gazete de yayımlanarak (Bu sayı en son değişikliği içermektedir.) yürürlüğe 
giren kararla aşağıdaki şartları taşıyan işletmelerin Kompanzasyon panoları 
kurması ve işletmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
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        Kompanzasyon    panosu   yapma  ve  işletme  zorunluluğundaki  bu 
işletmelerin  harcadıkları  endüktif  enerji, aktif  enerjinin en fazla  %33'ü; 
kapasitif enerji de aktif enerjinin en fazla %20'si kadar olabilir. Aksi halde 
işletme ceza faturası ödemek ile yükümlüdür.  
 
        Mesken  abonelerine, tek  fazla  beslenen abonelere, bağlantı  gücü 9 
(dokuz) kW’a  (dahil)  kadar  olan  aboneler  ile  elektrik  enerjisi  satış 
tarifelerinde  reaktif  enerji  bedeli  belirtilmemiş abonelere reaktif enerji tarifesi 
uygulanmaz.  
 
             Reaktif enerji tarifesi; yukarıda belirtilenler dışında  kalan ve tek veya 
çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alan abonelere aşağıdaki şartlar dahilinde 
uygulanır.  
             1) Endüktif reaktif:  
 
             a) Abone,  çekeceği  (endüktif)  reaktif  enerjinin  ölçülmesi  için 
gerekli ölçü aletlerini  tesis  etmek zorundadır.  Reaktif enerji sayaçlarına geri 
dönmesiz mandal takılması zorunludur.  
 
            Sistemden çekilen (endüktif) reaktif enerjiyi ölçen düzeni olmayan 
aboneden, o  dönemde  çektiği  aktif  enerjinin  0.90 (yüzde doksan)  katı 
reaktif enerji bedeli alınır. Reaktif  enerji  ölçü aletleri olmayan müşterinin talep 
etmesi halinde, temin edecekleri reaktif enerji ölçü aletlerinin monte edilmesi 
dağıtım şirketince sağlanır.  
 
             b) Çekilen  reaktif  enerjiyi  ölçmek üzere  gerekli  ölçü  aletlerini tesis 
eden aboneden, çektiği  aktif enerjinin 0.33 (yüzde otuz üç) (dahil) katına 
kadar reaktif enerji  bedeli alınmaz.  Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin  
tamamına  (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.  
 
             2) Kapasitif reaktif:  
 
             a) Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığınca  yayımlanan Elektrik 
Projelerinin   Hazırlanması  ve  Elektrik   Tesislerinin  Gerçekleştirilmesi 
sürecinde    Güç   Faktörünün  İyileştirilmesine   İlişkin   tebliğe    göre 
kompanzasyon  tesisi  yapma   zorunluluğu   bulunan   abone,  dağıtım 
şirketince  gerekli görülmesi  halinde,  aşırı  kompanzasyon  sonucunda sisteme 
vereceği reaktif (kapasitif) enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif 
(kapasitif)  enerji  sayacını  şirketçe yapılacak bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) 
ay içinde tesis etmek zorundadır.  
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          Yapılan  bildirime  rağmen  sisteme  vereceği  (kapasitif)  reaktif enerji 
sayacını tesis etmeyen aboneden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde 
doksan)  katı reaktif enerji bedeli alınır.  
 
             b) (a) bendi  kapsamında  sisteme  vereceği  (kapasitif) reaktif enerjiyi 
ölçmek,   gerekli  ölçü aletlerini tesis eden aboneden, çektiği aktif enerji 
miktarının 0.20 (yüzde yirmi) (dahil) katına kadar sisteme verilen (kapasitif) 
reaktif enerji için reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen 
reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer)enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi 
uygulanır.  
 
             3) Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması:  
 
             (1) ve (2) bendinde belirtilen endüktif ve kapasitif sınırların ikisini 
birden  aşan  aboneye,  endüktif   reaktif  ve kapasitif  reaktif  sayaçlardan 
hangisi daha  yüksek  değer  kaydetmişse  o  sayaç  değerinin   tamamına 
reaktif enerji tarifesi uygulanır.  
 

 

 
             4) Arıza durumu:  
 
             Aboneye ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu  oluşan  ihlalin yılda 
(takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli  faturalamada dikkate 
alınmaz.  
 
             Bu durumun yılda bir defadan fazla olması halinde, o yıl için daha 
önceden dikkate alınmayan reaktif enerji bedeli, sistemden çekildiği aydaki 
birim fiyat dikkate alınarak ilk çıkacak faturaya ilave edilerek tahsil edilir.  

KOMPANZASYON İÇİN GEREKLİ TEMEL BAĞINTILAR 
 
Kompanzasyon işleminin gerçekleşmesi için devreye bağlı bulunan ve 

endüktif  özellik taşıyan  alıcı devresine kondansatör bağlandığını kabul 
etmiştik. Aşağıda verilen vektör diyagramlarını  inceleyelim. 
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          GÜÇ ÜÇGENİ                            GERİLİM ÜÇGENİ 
 
            Şekil – 4                                      Şekil - 5 
 
Şekil-4 te  görüldüğü gibi  Aktif güç (P) ile  Reaktif güç (Q) ile ve Görünür 

güç ise (S) ile gösterilmektedir. Kompanzasyon panoları genellikle üç fazlı 
sistemlerde kullanıldıklarından, hesaplamalarda üç fazlı formüllere göre yapılır. 
Yukarıdaki şekillerde verilen  formülleri üç fazlı sistemde gösterecek olursak; 

P = √3 x U x I x cos φ  veya  P = S x cos φ dir.  √3 =1,73 alınacaktır. 
Q = √3 x U x I x sin φ  veya   Q =  S x sin φ 
 
S  = √3 x U x I 
 

 Kabul  edilecektir. Sistem üzerine etki eden  cos φ, sin φ,  ve  tg φ değerlerini 
ise kısaca  şöyle gösterebiliriz. 
 

cos φ = P / S    
sin φ = Q / S 
tg φ  = Q /  P 

Bu formüllere göre  aşağıdaki vektör diyagramını inceleyelim. 
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                                     Şekil – 6 
 
Şekil-6 da  devrenin aktif gücünü P kabul edip, devreye kondansatör 

bağlanmadan önceki açıyı φ1 , görünür gücü S1, reaktif gücü Q1,  kondansatör 
bağladıktan (Qc) sonraki açıyı φ2, görünür gücü S2, reaktif gücü Q2  kabul 
edersek; 

Q1 = P x tg φ1  ve  Q2 = P x tg φ2  olur. Devreye  bağlanan 
kondansatörün gücü ise; 

Qc = Q1 - Q2     yani   Qc = (P x tg φ1) – (P x tg φ2)  olur. Formülü  ortak  
P parentezine alıp  anlaşılır hale getirirsek; 

 
Qc = P x (tg φ1  - tg φ2) olur.  
 

Formülde Qc, ulaşılmak istenen  güç katsayısını elde etmek için  gerekli 
kondansatör gücü kabul edilmiştir. Uygulama da kullanılan kondansatör güçleri 
kVAr  cinsinden satıldığı için hesaplama yaparken aktif güç (P) değerini  kW 
cinsinden almak gerekir. 
 

Uygulama da kullanılan reaktif güç kontrol röleleri sistemin  cos φ 
değerini  gösterdikleri için  pratikte  yukarıda formül uygulayıcılar tarafından 
pek kullanılmamaktadır. Kompanzasyon tesisi kurulacak olan bir işletme için 
uygulayıcılar mutlaka işletmenin normal cos φ1 değerini veya  tg φ1 değerini 
bilmek zorundadırlar.  cos φ2 değeri veya  tg φ2 değeride  hedeflenen değer 
olduğu için uygulayıcı tarafından seçilecektir. 

Pratikte kullanılan ve aşağıdaki Tablo-1 de verilen  güç faktörü düzeltme 
cetveli ile bir işletme için gerekli kondansatör gücü bulunabilir.  
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                                         Tablo - 1 
Tablo da verilen değerlerle hesaplama yapmak için aşağıdaki örneği 

inceleyelim. 
Örnek: 
Şebeke gerilimi U= 380 V. ve Aktif gücü P= 300 kW olan bir işletmenin  

güç faktörü (cos φ1) 0,74 tür. Güç faktörünü (cos φ2 ) 0,99 a çıkartmak için 
gerekli kondansatör gücünü bulalım. 
 
         Tablodan iki değeri biribiriyle karşılaştırırsak çarpan 0.766 olarak bulunur. 
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       Kondansatör gücü (Qc) = 300 x 0,766  ise  Qc= 230 kVAr  bulunur. Yani 
bu işletme için 230 kVAr lık kondansatör gücüne ihtiyaç vardır denilebilir.    
 

Burada  akım hesabı yapacak olursak; 
 
P = √3 x U x I x cos φ formülünden  I=  P / √3 x U x cos φ  bulunur. 

Sisteme kondansatör  bağlı değilken, cos φ=0,74 ise akım; 
 
I= 300.000 / (1,73) x 380 x 0,74  ise  I=  616,6 Amper dir. 
 
Sisteme kondansatör bağlayıp cos φ=0,99 yapılırsa                                                

 
I= 300.000 / (1,73) x 380 x 0,99  ise  I=  461 Amper olur. 

 
        Güç faktörünün düzeltilmesiyle çekilen akım 616,6 A. den 461 A. e 
düşmüştür.  
 
        Tesislerde sıklıkla kullanılan cihaz ve ekipmanlara ait ortalama güç faktörü 
değerleri aşağıda verilmiştir. 
 
Tesis ve cihazlar                                          cos φ                        tg φ                           
 
Asenkron      Yüklenme        0%                       0,17   5,8                         
Motorlar         Oranı           25%     0,55   1,52 
                                        50%     0,73   0,94 
                                      100%     0,85   0,62 
 
Akkor telli lambalar                                          1,0    0           
Fluoresan lamba(kompanzasyonsuz)     0,5    1,73 
Fluoresan lamba(kompanzasyonlu)      0,93   0,39 
Deşarj lambaları           0,4-0,6 0               2,29-1,33 
 
Rezistanslı fırnlar                                             1,0    0                      
Endüksiyonla ısıtmalı fırınlar(kompanzasyonlu)   0,85   0,62 
Mikrodalga fırınlar        0,85   0,62 
 
Rezistanslı kaynak makinaları                       0,8-0,9  0,75-0,48                        
Sabit 1 faz ark-kaynağı        0,5    1,73 
Ark kaynağı motor-generator set        0,7-0,9           1,02- 0,48 
Ark kaynağı transfotmator-doğrultucu set     0,7-0,8           1,02- 0,75 
Ark ocakları                                                     0,8    0,75                       
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Burada başka bir hususa dikkat çekmek gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi 

güç sistemine bağlanan lineer olmayan alıcılar akım ve gerilim büyüklüklerinin 
sinüsoidal yapıdan uzaklaşmasına (nonsinüsoidal) yani harmonik distorsiyonuna   
neden  olup akım ve gerilimin dalga şeklini bozarlar. Harmonik gerilimlerin ve 
distorsiyon  değerlerinin yüksek olduğu yerlerde  yukarıdaki  formül veya tablo 
değerlerinin  verdiği sonuçlar kompanzasyon için yeterli olmayacak ve yapılan 
kompanzasyon tesisi reaktif enerji tüketimini  engelleyemeyecektir. Böyle 
işletmeler için harmonik filtreli kompanzasyon tesisi önerilmektedir.  

 
KOMPANZASYON ÇEŞİTLERİ 
 

1- Bireysel (Tek tek kompanzasyon) 
• Motor ve Transformatör kompanzasyonu 
• Aydınlatma devreleri kompanzasyonu 

2- Grup kompanzasyonu 
3- Merkezi Kompanzasyon 

 
         Yukarıda sıralanan kompanzasyon çeşitleri değişik uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Daha çok tercih edilen  çeşit merkezi kompanzasyondur. 

     Merkezi Kompanzasyon alıcı sayısının fazla ve alıcıların değişik 
zamanlarda devreye girdiği yerlerde tercih edilir. Kondansatör grupları alçak 
gerilim ana dağıtım panosunun baralarına  bağlıdır, akım trafosu, Kontaktör 
ve reaktif güç kontrol rölesi  kullanılır. Kondansatörler gerekli kapasitif 
reaktif güç ihtiyacına göre devreye girer ve çıkarlar. Merkezi 
kompanzasyonun avantajları; aşırı reaktif güç tüketimine dayalı  cezalı 
ödemeler ve görünen güc talebinin azalmasıdır. Bu da transformatörün daha 
fazla yüklenebilmesini sağlar. En büyük dezavantajı ise  reaktif akım 
iletkenler üzerinden akmaya devam edeceği için kesitlerde ve buna bağlı güç 
kayıplarında bir azalma olmayacaktır. 

          Prensip şema olarak aşağıdaki şekil-7’yi incelersek genel bir kanıya 
varabiliriz. 
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                                                     Şekil - 7 

 
 
 Şekil-7 de de görüldüğü gibi sistem üzerine bağlı bulunan akım 
transformatörünün sekonder tarafı reaktif güç kontrol rölesine bağlıdır. 
Kondansatör grupları gerekli kapasitif reaktif güç ihtiyacına göre devreye röle 
tarafından alınacak veya çıkarılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


