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10.11.2004 tarih ve 25639 say10.11.2004 tarih ve 25639 sayııllıı Resmi GazetedeResmi Gazetede yayyayıınlanarak ynlanarak yüürrüürlrlüüğğe e 

giren giren Elektrik Elektrik ĐĐletim Sistemi Arz Gletim Sistemi Arz Güüvenilirlivenilirliğği ve Kalitesi Yi ve Kalitesi Yöönetmelinetmeliğğii, , DaDağığıttıım m 
ŞŞirketlerini 01.01.2007 tarihindenirketlerini 01.01.2007 tarihinden itibaren iletim sisteminin her bir itibaren iletim sisteminin her bir ööllçüçüm m 
noktasnoktasıında aylnda aylıık k ççekilen ekilen endendüüktifktif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif ekilen aktif 
enerjiye oranenerjiye oranıı % 25% 25, ayl, aylıık sisteme verilen k sisteme verilen kapasitifkapasitif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden 
ççekilen aktif enerjiye oranekilen aktif enerjiye oranıı % 15% 15 olmasolmasıı ve ve 01.01.200901.01.2009 tarihinden itibaren ise tarihinden itibaren ise 
bu oranlarbu oranlarıın n % 14 ve % 10% 14 ve % 10 seviyesine getirilmesi yseviyesine getirilmesi yüükküümlmlüüllüüğğüü altaltıına na 
sokmakta idi. Ansokmakta idi. Anıılan ylan yüükküümlmlüüllüüklerin yerine getirilmesine iliklerin yerine getirilmesine ilişşkin mali ve teknik kin mali ve teknik 
kaygkaygıılarlarıımmıızzıın EPDK tarafn EPDK tarafıından uygun gndan uygun göörrüülmesi neticesinde Tlmesi neticesinde Tüürkiye rkiye 
genelinde genelinde DaDağığıttıım m ŞŞirketleri ve Mirketleri ve Müüşşterilereterilere uygulanacak guygulanacak güçüç faktfaktöörrüü ve ve 
uygulama takvimi deuygulama takvimi değğiişştirilmitirilmişştir.   tir.   
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9 Ocak 2007 tarih ve 26398 say9 Ocak 2007 tarih ve 26398 say ııll ıı Resmi GazeteResmi Gazete ’’dede Elektrik Elektrik ĐĐletim Sistemi Arz Gletim Sistemi Arz G üüvenilirlivenilirli ğği ve i ve 
Kalitesi YKalitesi Y öönetmelinetmeli ğğinde Deinde De ğğiişşiklik Yapiklik Yap ıılmaslmas ıına Dair Yna Dair Y öönetmelik ile Elektrik Piyasasnetmelik ile Elektrik Piyasas ıı MMüüşşteri teri 
Hizmetleri YHizmetleri Y öönetmelinetmeli ğğinde Deinde De ğğiişşiklik Yapiklik Yap ıılmaslmas ıına Dair Yna Dair Y öönetmeliknetmelik yayyay ıınlanarak yeni oranlar nlanarak yeni oranlar 
ve uygulama takvimi yve uygulama takvimi y üürrüürlrl üüğğe girmie girmi şştir. tir. Elektrik Elektrik ĐĐletim Sistemi Arz Gletim Sistemi Arz G üüvenilirlivenilirli ğği  ve Kalitesi i  ve Kalitesi 
YYöönetmelinetmeli ğğinde Deinde De ğğiişşiklik Yapiklik Yap ıılmaslmas ıına Dair Yna Dair Y öönetmeliktenetmelikte ;;

�� 01.01.200701.01.2007 tarihinden itibaren tarihinden itibaren dadağığıttıım lisansm lisans ıına sahip tna sahip t üüzel kizel ki şşiler iiler i ççinin , iletim sisteminin her , iletim sisteminin her 
bir bir ööllçüçü m noktasm noktas ıında aylnda ayl ıık k ççekilen ekilen endend üüktifktif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif enerjiye ekilen aktif enerjiye 
oranoran ıı % 50% 50 olarak uygulanolarak uygulan ıır.r.

�� 01.01.200801.01.2008 tarihinden itibaren tarihinden itibaren dadağığıttıım lisansm lisans ıına sahip tna sahip t üüzel kizel ki şşiler iiler i ççinin , iletim sisteminin her , iletim sisteminin her 
bir bir ööllçüçü m noktasm noktas ıında aylnda ayl ıık k ççekilen ekilen endend üüktifktif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif enerjiye ekilen aktif enerjiye 
oranoran ıı % 33% 33, ayl, ayl ıık sisteme verilen k sisteme verilen kapasitifkapasitif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif enerjiye ekilen aktif enerjiye 
oranoran ıı % 20% 20 olarak uygulanolarak uygulan ıır.r.

�� 01.01.200901.01.2009 tarihinden itibaren ise bu oranlar, bu Ytarihinden itibaren ise bu oranlar, bu Y öönetmelinetmeli ğğin 11. maddesi hin 11. maddesi h üükküümlerinde yer mlerinde yer 
alan esaslara galan esaslara g ööre re tesbittesbit edilir; denilmekte ve deedilir; denilmekte ve de ğğiişştirilen 11. madde de ise tirilen 11. madde de ise ““ ĐĐletim sistemine letim sistemine 
dodoğğrudan barudan ba ğğll ıı ttüüketiciler ve daketiciler ve da ğığıtt ıım lisansm lisans ıına sahip tna sahip t üüzel kizel ki şşileriler taraftaraf ıından; iletim sistemine ndan; iletim sistemine 
babağğlantlant ııyla ilgili her bir yla ilgili her bir ööllçüçü m noktasm noktas ıında ve her bir uzlanda ve her bir uzla şşma periyodunda sistemden ma periyodunda sistemden ççekilen ekilen 
endend üüktifktif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif enerjiye oranekilen aktif enerjiye oran ıı % 20% 20’’yiyi , sisteme verilen , sisteme verilen 
kapasitifkapasitif reaktif enerjinin sistemden reaktif enerjinin sistemden ççekilen aktif enerjiye oranekilen aktif enerjiye oran ıı ise ise % 15% 15’’ ii gegeççemezemez..””
denilmektedir.    denilmektedir.    
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20 Haziran 2007 tarihli ve 26558 say20 Haziran 2007 tarihli ve 26558 say ııll ıı Resmi GazeteResmi Gazete ’’dede yayyay ıınlanan nlanan Elektrik PiyasasElektrik Piyasas ıı MMüüşşteri teri 

Hizmetleri YHizmetleri Y öönetmelinetmeli ğğinde Deinde De ğğiişşiklik Yapiklik Yap ıılmaslmas ıına Dair Yna Dair Y öönetmeliktenetmelikte ise;ise;
�� 01.01.200701.01.2007 tarihinden itibaren tarihinden itibaren kurulu gkurulu g üüccüü 50 50 kVAkVA ve ve üüstst üünde olan mnde olan m üüşşterilerteriler ççektikleri aktif ektikleri aktif 

enerji miktarenerji miktar ıınnıın n % 33% 33’ü’ü nnüü aaşşan an şşekilde ekilde endend üüktifktif reaktif enerji treaktif enerji t üüketmeleri veya tketmeleri veya t üükettikleri kettikleri 
aktif enerji miktaraktif enerji miktar ıınnıın n % 20% 20’’sinisini aaşşan an şşekilde sisteme ekilde sisteme kapasitifkapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji vermeleri halinde, 
reaktif enerji treaktif enerji t üüketim bedeli ketim bedeli öödemekle ydemekle y üükküümlml üüddüür. Bu mr. Bu m üüşşteriler iteriler i ççin in 01.01.200801.01.2008 tarihinden tarihinden 
itibaren Yitibaren Y öönetmelinetmeli ğğin 16. maddesi hin 16. maddesi h üükküümlerinde yer alan hmlerinde yer alan h üükküümler uygulanmler uygulan ıır.r.

�� 25.09.2002 tarihli ve 24887 say25.09.2002 tarihli ve 24887 say ııll ıı Resmi GazeteResmi Gazete ’’dede yayyay ıınlanan nlanan Elektrik PiyasasElektrik Piyasas ıı MMüüşşteri teri 
Hizmetleri YHizmetleri Y öönetmelinetmeli ğğinin 16. maddesinin 4. finin 16. maddesinin 4. f ııkraskras ıı ise aise aşşaağığıdaki daki şşekilde deekilde de ğğiişştirilmitirilmi şştir.tir.
Reaktif enerji miktarReaktif enerji miktar ıınnıı ööllççmek mek üüzere gerekli zere gerekli ööllççme dme d üüzenezeneğği, ilgili mevzuata gi, ilgili mevzuata g ööre reaktif re reaktif 
enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler denerji tarifesi uygulanmayacak aboneler d ışıışında kalan mnda kalan m üüşşteriler tarafteriler taraf ıından tesis edilir. Bu ndan tesis edilir. Bu 
mmüüşşterilerden, terilerden, kurulu gkurulu g üüccüü 50 50 kVAkVA’’nnıınn altalt ıında olanlarnda olanlar , , ççektikleri aktif enerji miktarektikleri aktif enerji miktar ıınnıın n % % 
3333’ü’ü nnüü aaşşan an şşekilde  ekilde  endend üüktifktif reaktif enerji treaktif enerji t üüketmeleri veya aktif enerji miktarketmeleri veya aktif enerji miktar ıınnıın n % 20% 20’’sinisini
aaşşan an şşekilde ekilde kapasitifkapasitif reaktif enerji treaktif enerji t üüketmeleri halinde; ketmeleri halinde; kurulu gkurulu g üüccüü 50 50 kVAkVA ve ve üüstst üünde nde 
olanlar iseolanlar ise , , ççektikleri aktif enerji miktarektikleri aktif enerji miktar ıınnıın n % 20% 20’’sinisini aaşşan an şşekilde ekilde endendüüktifktif reaktif enerji reaktif enerji 
ttüüketmeleri veya aktif enerji miktarketmeleri veya aktif enerji miktar ıınnıın n % 15% 15’’ iniini aaşşan an şşekilde sisteme ekilde sisteme kapasitifkapasitif reaktif enerji reaktif enerji 
vermeleri halinde, reaktif enerji tvermeleri halinde, reaktif enerji t üüketim bedeli ketim bedeli öödemekle ydemekle y üükküümlml üüddüür. r. EndEnd üüktifktif ve ve kapasitifkapasitif
enerji tenerji t üüketimleri itibarketimleri itibar ııyla syla s ööz konusu sz konusu s ıınnıırlarrlar ıın ikisini birden an ikisini birden a şşan veya reaktif enerji an veya reaktif enerji ööllççme me 
ddüüzenezeneğği kurma yi kurma y üükküümlml üüllüüğğüü bulunmasbulunmas ıına rana rağğmen yada mevzuat hmen yada mevzuat h üükküümlerine uygun olarak     mlerine uygun olarak     
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kurmayan mkurmayan m üüşşterilerin terilerin öödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilidemeleri gereken reaktif enerji bedeline ili şşkin usul ve esaslar kin usul ve esaslar 

Elektrik PiyasasElektrik Piyasas ıı Tarifeler YTarifeler Y öönetmelinetmeli ğği ve ilgili teblii ve ilgili tebli ğğleri leri ççererççevesinde Kuruma sunulan tarife evesinde Kuruma sunulan tarife 
öönerilerinde yer alnerilerinde yer al ıır.r.”” denilmektedir.denilmektedir.
Mevzuatlar gereMevzuatlar gere ğği i TETEĐĐAAŞŞ ve TEDAve TEDAŞŞ ortak gortak g öörrüüşşüü, bundan sonra yap, bundan sonra yap ıılacak lacak kompanzasyonkompanzasyon
uygulamalaruygulamalar ıınnıın klasik n klasik konvansiyonelkonvansiyonel kompanzasyonkompanzasyon olarak yapolarak yap ıılmamaslmamas ıı, yap, yap ıılacak lacak 
kompanzasyonunkompanzasyonun şşebeke ebeke harmonikharmonik ööllçüçü mleri neticesinde elde edilecek demleri neticesinde elde edilecek de ğğerlere baerlere ba ğğll ıı olarak olarak 
harmonikharmonik filtreli veya ihtiyaca gfiltreli veya ihtiyaca g ööre belirlenecek yeni tip re belirlenecek yeni tip kompanzasyonkompanzasyon olmasolmas ıı gerekecektir.gerekecektir.
12.09.2006 tarih ve 26287 say12.09.2006 tarih ve 26287 say ııll ıı Resmi GazetedeResmi Gazetede yayyayıınlanarak ynlanarak y üürrüürlrl üüğğe giren e giren ““ Elektrik Elektrik 
PiyasasPiyasas ıında Danda Dağığıttıım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik S üüreklilireklili ğği, Ticari ve i, Ticari ve 
Teknik Kalitesi HakkTeknik Kalitesi Hakk ıında Ynda Y öönetmeliknetmelik ”” tete yer alan ayer alan a şşaağığıdaki hususlara kullandaki hususlara kullan ııccıılar taraflar taraf ıından ndan 
uyulmasuyulmas ıı gerekmektedir.gerekmektedir.

�� DaDağığıttıım Sistemi kullanm Sistemi kullan ııccıılarlar ıı IEEE IEEE StdStd .519.519--1992 standard1992 standard ıında yada bunun revizyonlarnda yada bunun revizyonlar ıında nda 
belirtilen abelirtilen a şşaağığıda belirtilen da belirtilen harmonikharmonik ssıınnıır der değğerlerine uymakla yerlerine uymakla y üükküümlml üüddüür. r. ÖÖllçüçü m periyodu m periyodu 
boyunca boyunca ööllçüçü len her bir aklen her bir ak ıım m harmoniharmoni ğğinininin etkin deetkin de ğğerinin ve TTBerinin ve TTB ’’nin 3nin 3 ’’er saniyelik er saniyelik 
ortalamalarortalamalar ıınnıın n ILIL’’ee ggööre oransal dere oransal de ğğerleri Tabloerleri Tablo --11’’de verilen dede verilen de ğğerlerden kerlerden k üçüüçü k veya bu k veya bu 
dedeğğerlere eerlere e şşit olmalit olmal ııddıır.Kullanr.Kullan ııccıınnıın akn ak ıım m harmoniklerineharmoniklerine iliili şşkin performanskin performans ıı, AG ve OG , AG ve OG 
seviyesi iseviyesi i ççin faturalandin faturaland ıırmaya esas rmaya esas ööllçüçü m noktasm noktas ıından ndan ööllçüçü llüür.Kullanr.Kullan ııccııdan dan harmonikharmonik ööllçüçü m m 
dedeğğerleri talep edildierleri talep edildi ğğinde, kullaninde, kullan ııccıı, ak, akıım m harmonikleriniharmoniklerini bir hafta boyunca kesintisiz bir hafta boyunca kesintisiz 
kaydedebilecek uygun cihazlarkaydedebilecek uygun cihazlar ıı tesis eder ve itesis eder ve i şşletir.      letir.      
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Çift harmonikler, kendinden sonraki tek harmonik içi n tanımlanan de ğerin %25'i ile sınırlandırılmı ştır.

20.01.42.56.07.015.0>1000

15.01.02.05.05.512.0100<1000

12.00.71.54.04.510.050<100

8.00.51.02.53.57.020<50

5.00.30.61.52.04.0<20*

TTB35<=h23<=h<3517<=h<2311<=h<17<11ISC/lL

Tek Harmonikler

TABLO 1- Akım Harmonikleri Đçin Maksimum Yük Akımına (I L) Göre Sınır De ğerler
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HarmonikHarmonik bozulmaya neden olan bozulmaya neden olan 
kullankullan ııccııyaya, Da, Dağığıttıım m ŞŞirketi tarafirketi taraf ıından ndan 
durumun ddurumun d üüzeltilmesi izeltilmesi i ççin in AG mAG m üüşşterisi terisi 
olmasolmas ıı durumunda en fazla 60 idurumunda en fazla 60 i şş ggüünnüü, , 
OG mOG müüşşterisi olmasterisi olmas ıı durumunda ise en durumunda ise en 
fazla 120 ifazla 120 i şş ggüünnüü ssüüre tanre tan ıınnıır.r. KullanKullan ııccııya ya 
yapyap ıılan bildirimde, verilen slan bildirimde, verilen s üürenin renin 
sonunda durumun dsonunda durumun d üüzeltilmemizeltilmemi şş
olmasolmas ıınnıın tespiti halinde ban tespiti halinde ba ğğlantlant ııssıınnıın n 
kesilecekesilece ğği bildirilir.i bildirilir. Verilen sVerilen s üürenin renin 
sonunda kullansonunda kullan ııccıı taraftaraf ıından kusurlu ndan kusurlu 
durumun giderilmemesi halinde, durumun giderilmemesi halinde, 
kullankullan ııccıınnıın ban bağğlantlant ııssıı kesilir.kesilir.

�� DaDağığıttıım m ŞŞirketi, irketi, flikerfliker etkisi ietkisi i ççin in 
kullankullan ııccıınnıın IEEE n IEEE StdStd .1453.1453--2004 2004 
standardstandard ıına yada bunun revizyonlarna yada bunun revizyonlar ıında nda 
belirtilen ve Tablobelirtilen ve Tablo --2 de g2 de g öösterilen  ssterilen  s ıınnıır r 
dedeğğerlere uymaserlere uymas ıınnıı sasağğlar.   lar.   

TABLO 2TABLO 2 -- FLFLĐĐKER KER ŞĐŞĐDDETDDETĐĐ ĐĐÇÇĐĐN N 
SINIR DESINIR DEĞĞERLERERLER

<=0,8<=0,8PltPlt

<=1,0<=1,0PstPst

SSıınnıır Der DeğğerlererlerFlikerFliker ŞŞiddeti Endeksiiddeti Endeksi
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FlikerFliker şşiddeti iddeti ““ PstPst ”” ve ve ““ PltPlt ”” ggööstergeleri aracstergeleri arac ııll ığıığıyla ve TS EN 61000yla ve TS EN 61000 --44--1515’’e uygun e uygun 
flikermetrelerflikermetreler ile ile ööllçüçü llüür.Kullanr.Kullan ııccııdan dan flikerfliker ööllçüçü m dem değğerleri talep edildierleri talep edildi ğğinde, inde, 
kullankullan ııccıı, , flikerfliker dedeğğerlerini 1 hafta boyunca kesintisiz kaydedebilecek uygun erlerini 1 hafta boyunca kesintisiz kaydedebilecek uygun 
cihazlarcihazlar ıı tesis eder ve itesis eder ve i şşletir. letir. FlikerFliker etkisine ilietkisine ili şşkin olarak bu skin olarak bu s ıınnıırlardan birinin rlardan birinin 
aaşışılmaslmas ıı durumunda, durumunda, DaDağığıtt ıım m ŞŞirketi; irketi; flikerfliker etkisine neden olan metkisine neden olan m üüşşteriye teriye 
durumun ddurumun d üüzeltilmesi izeltilmesi i çç in en fazla 120 iin en fazla 120 i şş ggüünnüü ssüüre tanre tan ıırr . Kullan. Kullan ııccııya yapya yap ıılan lan 
bildirimde, verilen sbildirimde, verilen s üürenin sonunda durumun drenin sonunda durumun d üüzeltilmemizeltilmemi şş olmasolmas ıınnıın tespiti n tespiti 
halinde bahalinde ba ğğlantlant ııssıınnıın kesilecen kesilece ğği bildirilir. i bildirilir. Verilen sVerilen s üürenin sonunda, kullanrenin sonunda, kullan ııccıı
taraftaraf ıından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanndan kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullan ııccıınnıın ban bağğlantlant ııssıı kesilir. kesilir. 
FlikerFliker etkisine ilietkisine ili şşkin bu hususlar hakkkin bu hususlar hakk ıında gerenda gere ğği ve takibini yapmadi ve takibini yapmad ığıığı tespit tespit 
edilen Daedilen Da ğığıtt ıım m ŞŞirketi hakkirketi hakk ıında Kanunun 11. maddesi hnda Kanunun 11. maddesi h üükküümleri mleri ççererççevesinde evesinde 
iişşlem yaplem yap ııll ıır.r.”” denilmektedir.    denilmektedir.    



SABSAB ĐĐT VE OTOMATT VE OTOMAT ĐĐK YG KOMPANZASYON K YG KOMPANZASYON 
PRENSPRENSĐĐP P ŞŞEMASIEMASI

TEIAS

TEDAS     

YG 

DAGITIM

  AG 

DAGITIM

DIREK TIP I

YG SABIT 

KOMPANZASYON

KES ICILI 

KORUMALI YG 

KOMPANZASYON

AG SABIT 

KOMPANZASYON

34,5/ 0,4 kV

154/ 34,5kV

34,5kV

34,5kV

0,4kV

  AG

MUSTERI

  AG

MUSTERI

  AG

MUSTERI
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�� GEDGEDĐĐZ EDAZ EDAŞŞ ĐĐzmir zmir ĐĐl Ml Müüddüürlrlüüğğüü hizmet hizmet 
alanalanıındaki 154/34,5kV ve 154/10,5kV ndaki 154/34,5kV ve 154/10,5kV 
indirici merkezlerdeki kurulu gindirici merkezlerdeki kurulu güçüç dedeğğerleri, erleri, 
trafo trafo puantpuant ggüçüçleri ve gereken leri ve gereken 
kondansatkondansatöör gr güçüçleri aleri aşşaağığıdaki tabloda daki tabloda 
belirtilmektedir.belirtilmektedir.



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

3379.701393.300.92160.42122325154/10.5TR-CBORNOVA10

5621.002167.500.92470.41164450154/10.5TR-ABORNOVA9

628.000.000.97750.215758100154/34.5TR-BBORNOVA8

5

7160.304665.800.86760.573250.550154/10.5TR-2PĐYALE7

1778.90504.400.93430.381525154/10.5TR-1PĐYALE6
4

4705.201676.000.92790.40193250154/34.5TRULUCAK53

1093.400.000.97530.22654950154/34.5TR-BKEMALPAŞA4

1061.10945.600.58281.39445650154/34.5TR-AKEMALPAŞA3
2

1766.500.000.97380.2336136100154/34.5TR-CIŞIKLAR2

464.200.000.97820.2125109100154/34.5TR-AIŞIKLAR1
1

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN GEREKEN(MW)(MVA)(kV)
NOK
TASI

ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐ
ÖLÇ
ÜM

TRAFO 
MERKEZĐ

ÖLÇÜMTM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

5239.602513.700.92160.42114650154/10.5TR-BBUCA20

3366.602032.300.88430.52802225154/10.5TR-ABUCA19
10

5493.102583.100.91350.44545050154/10.5TR-ABAHR ĐBABA189

2493.901604.400.87080.564526.520154/10.5TR-2HATAY17

6526.204036.400.87960.540838.550154/10.5TR-1HATAY16
8

4094.402623.100.87180.56182425154/10.5TR-2GÜZELYALI15

1901.70560.100.93340.38432520154/10.5TR-1GÜZELYALI14
7

5269.103393.200.87060.56512525154/10.5TR-CBOZYAKA13

117.600.000.97970.20486480154/34.5TR-BBOZYAKA12

50154/34.5TR-ABOZYAKA11

6

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN 
GEREKEN

(MW)(MVA)(kV)
NOKTA

SI
ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐÖLÇÜM
TRAFO 

MERKEZĐ
ÖLÇÜMTM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

2197.901152.600.90390.473326.320154/10.5TR-2BOSTANLI29

2658.601202.400.91620.43732620154/10.5TR-1BOSTANLI28
14

7381.304032.500.89920.486556.550154/10.5TR-2KARŞIYAKA27

7197.804115.200.89990.484557.850154/10.5TR-1KARŞIYAKA26
13

6906.604507.700.86720.57434650154/10.5TR-CKARABA ĞLAR25

5470.903487.200.87930.54172625154/10.5TR-BKARABA ĞLAR24

0.000.000.99070.13728780154/34.5TR-AKARABA ĞLAR23

12

4042.301733.400.91950.427633.350154/10.5TR-DÜNĐVERSĐTE22

0.000.000.98680.164370.880154/34.5TR-AÜNĐVERSĐTE21
11

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN GEREKEN
ĐÇĐN 

GEREKEN
(MW)(MVA)(kV)

NOKTA
SI

ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURU
LU 

GÜCÜ
GERĐLĐMĐÖLÇÜM

TRAFO 
MERKEZĐ

ÖLÇÜMTM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

1549.300.000.97130.24513050154/34.5TR-BTAHTALI39

2178.20569.600.93600.37602425154/34.5TR-ATAHTALI38
18

3041.901431.200.91350.445525.525154/10.5TR-2ILICA37

2769.300.000.95640.30543950154/10.5TR-1ILICA36
17

2894.601220.700.92040.424823.525154/10.5TR-DEBSO35

3575.301955.900.89910.48702325154/10.5TR-CEBSO34

1278.400.000.96520.27092750154/34.5TR-AEBSO33

16

2517.601316.400.92170.420919.520154/10.5TR-2HĐLAL32

1256.80439.100.94560.34421420154/10.5TR-1HĐLAL31

49.600.000.98040.201276100154/34.5TR-AHĐLAL30

15

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN GEREKEN(MW)(MVA)(kV)
NOKTA

SI
ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐÖLÇÜM
TRAFO 

MERKEZĐ
ÖLÇÜMTM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

1342.600.000.97040.24902250154/34.5TR-BTĐRE-249

10548.307290.100.84960.620942.250154/34.5TR-ATĐRE-248
23

8092.703036.400.92590.40814150154/34.5TR-BÖDEMĐŞ-247

8827.604764.300.90070.48243150154/34.5TR-AÖDEMĐŞ-246
22

3330.500.000.96890.25546280154/34.5TR-BASLANLAR45

7700.603470.500.91640.43674950154/34.5TR-AASLANLAR44
21

721.600.000.97540.22583650154/34.5TR-BALAÇATI43

5542.604433.000.76220.84931625154/34.5TR-AALAÇATI42
20

5755.302503.700.91860.43014250154/34.5TR-BURLA41

2959.701572.300.90250.477325154/34.5TR-AURLA40
19

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN GEREKEN(MW)(MVA)(kV)
NOKTA

SI
ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐÖLÇÜM
TRAFO 

MERKEZĐ
ÖLÇÜMTM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

0.000.001.00000.007929100154/34.5TRALOSB Đ5831

183.3046.700.93650.374550154/10.5TR-CŞEMĐKLER5730

5229.901817.300.92870.39925650154/34.5TR-BBERGAMA5629

865.70475.200.89860.488225154/34.5TR-CALMAK5528

2576.000.000.96010.29133850154/34.5TR-DALÇUK5427

919.300.000.97510.22764480154/34.5TR-DHABAŞ53

0.000.007080154/34.5TR-CHABAŞ52
26

1202.700.000.96040.29021850154/34.5TR-CAL ĐAĞA-15125

273.700.000.97210.24128.125154/6.3TRVĐKĐNG5024

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN 
GEREKEN

(MW)(MVA)(kV)
NOKTA

SI
ADINOK.SIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐÖLÇÜM
TRAFO 

MERKEZĐ
ÖLÇÜMTM



MANMANĐĐSA SA ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐ

0.000.98810.15593550154/34.5TR-BDERBENT16

0.000.99310.11821825154/34.5TR-ADERBENT15
10

3037.400.95080.32583550154/34.5TR-ASOMA149

1609.000.96430.27481750154/34.5TR-BSARUHANLI138

0.000.99740.0721825154/34.5TR-ADEMĐRKÖPRÜ127

4032.0442.20.94500.34602550154/34.5TR-ASAL ĐHLĐ116

643.359.40.94580.3432820154/34.5TR-ADEMĐRCĐ105

5201.92309.10.91740.4338025154/34.5TR-BALAŞEHĐR9

955.400.97520.22713250154/34.5TR-AALAŞEHĐR8
4

2815.500.96570.268929100154/34.5TR-DAKH ĐSAR7

--
TÜKETĐ
M YOK50154/34.5TR-BAKH ĐSAR6

1765.5530.90.93290.38591420154/15.8TR-AAKH ĐSAR5

3

3079.900.96630.26645350154/34.5TR-BMORSAN4

1342.532.10.94790.33624950154/34.5TR-AMORSAN3
2

0.00**154/34.5TR-3MANĐSA2

0.00**154/34.5TR-2MANĐSA1
1

(KVAR)(KVAR)NO

KOND.GÜCÜKOND.GÜCÜSIRANO

ĐÇĐN 
GEREKEN

ĐÇĐN 
GEREKEN

(MW)(MVA)(kV)
NOK
TASI

ADINOKSIRA

tgΦ2=0.20 
(cosΦ2=0.98)

tgΦ2=0.33 
(cosΦ2=0.95)

cosΦ1tgΦ1
PUANT 
GÜCÜ

KURULU 
GÜCÜ

GERĐLĐMĐ
ÖLÇ
ÜM

TRAFO 
MERKEZĐ

ÖLÇ
ÜM

TM



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
ĐĐNDNDĐĐRRĐĐCCĐĐ TRAFO MERKEZLERTRAFO MERKEZLERĐĐNDEKNDEKĐĐ
MEVCUT KONDANSATMEVCUT KONDANSATÖÖR GR GÜÇÜÇLERLERĐĐ

7440012400TOPLAM

48002400BERGAMA13

36001600TĐRE-212

120002400ÖDEMĐŞ-211

1200ASLANLAR10

6000600URLA9

9600HĐLAL8

600KARŞIYAKA7

132002400KARABA ĞLAR6

2400HATAY5

7200BOZYAKA4

7200BORNOVA3

36001200KEMALPAŞA2

4800IŞIKLAR1

KESĐCĐ
KORUMALI

(KVAR)

DĐREK TĐPĐ

(KVAR)

MEVCUT KONDANSATÖR GÜÇLER Đ
TRAFO MERKEZ Đ

ADI

TM
SIRA
NO



REAKTREAKTĐĐF GF GÜÇÜÇ KOMPANZASYONU MALKOMPANZASYONU MALĐĐYET HESABIYET HESABI

3.354.902,403.354.902,401.450.336,001.450.336,00209.681,40209.681,4090.646,0090.646,00GENEL TOPLAMGENEL TOPLAM

391.718,40391.718,4053.979,2053.979,2024.482,4024.482,403.373,703.373,70TOPLAMTOPLAM

28.248,0028.248,008.494,408.494,401.765,501.765,50530,90530,90154 / 15,8154 / 15,8

363.470,40363.470,4045.484,8045.484,8022.716,9022.716,902.842,802.842,80154 / 34,5154 / 34,5

MANMANĐĐSASA

2.963.184,002.963.184,001.396.356,801.396.356,80185.199,00185.199,0087.272,3087.272,30TOPLAMTOPLAM

4.379,204.379,200,000,00273,70273,700,000,00154 / 6,3154 / 6,3

1.670.699,201.670.699,20875.492,80875.492,80104.418,70104.418,7054.718,3054.718,30154 / 10,5154 / 10,5

1.288.105,601.288.105,60520.864,00520.864,0080.506,6080.506,6032.554,0032.554,00154 / 34,5154 / 34,5

ĐĐZMZMĐĐRR

tgQ2=0.20 tgQ2=0.20 
ĐĐÇÇĐĐN N 

MALMAL ĐĐYET YET 
(YTL)(YTL)

tgQ2=0.33 tgQ2=0.33 
ĐĐÇÇĐĐN MALN MAL ĐĐYET YET 

(YTL)(YTL)

tgQ2=0.20 tgQ2=0.20 ĐĐÇÇĐĐN N 
GEREKEN GEREKEN 

KOND.GKOND.GÜÜCCÜÜ
TOPLAMI TOPLAMI 
(KVAR)(KVAR)

tgQ2=0.33 tgQ2=0.33 ĐĐÇÇĐĐN N 
GEREKEN GEREKEN 

KOND. GKOND. GÜÜCCÜÜ
TOPLAMI TOPLAMI 
(KVAR)(KVAR)

GERGERĐĐLL ĐĐMMĐĐ
(KV)(KV)

ĐĐL L 
MMÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ



5.270,01.816,10,92890,3988230,20,00,97910,2079TR-BBERGAMA

3.330,50,00,96890,25540,00,00,98720,1617TR-B

7.700,63.470,50,91640,4367380,60,00,97680,2191TR-A
ASLANLAR

8092,73.036,40,92590,40810,00,00,99870,0503TR-B

8.827,64.764,30,90070,48240,00,00,99370,1124TR-A
ÖDEMĐŞ

1.342,60,00,97040,24900,00,00,99690,0789TR-B

10.548,37.290,10,84960,62096,10,00,98050,2006TR-A
TĐRE

1.093,40,00,97530,22650,00,00,98330,1849TR-BKEMALPAŞA

3.379,71.393,30,92160,42121.503,00,00,95350,3160TR-C

628,00,00,97750,21570,00,00,99320,1175TR-B

5.621,02.167,50,92470,41162.936,50,00,95450,3125TR-A

BORNOVA

2.197,91.152,60,90390,47331.500,10,00,95490,3109TR-2

2.658,61.202,40,91620,43731.609,80,00,95190,3220TR-1
BOSTANLI

7.381,34.032,50,89920,48652.930,20,00,95850,2974TR-2

7.197,93.908,70,89990,48452.735,20,00,96080,2885TR-1
KARŞIYAKA

4.094,32.623,00,87180,56182.148,5306,30,94340,3516TR-2

989,20,00,96450,27391.784,836,40,94890,3327TR-1
GÜZELYALI

1.659,3312,10,94090,36011.603,016,40,94920,3313TR-2

6.526,24.036,40,87960,54083.116,10,00,95030,3275TR-1
HATAY

TANΦ2=0,20
ĐÇĐN GEREKEN
KOND.GÜCÜ

TANΦ2=0,33
ĐÇĐN 

GEREKEN
KOND.GÜCÜ

MEVCUT
COSΦ1
DEĞERĐ

MEVCUT
TANΦ1
DEĞERĐ

TANΦ2=0,20
ĐÇĐN GEREKEN
KOND.GÜCÜ

TANΦ2=0,33
ĐÇĐN GEREKEN
KOND.GÜCÜ

MEVC
UT

COSΦ
1

DEĞE
RĐ

MEVCUT
TANΦ1
DEĞERĐ

TEMMUZ 2007 ENDEKS DEĞERLERĐNE GÖREOCAK 2007 ENDEKS DEĞERLERĐNE GÖRE

ÖLÇÜM 
NOKTASI

TM ADI



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
20072007--TEMMUZ SONU DETEMMUZ SONU DEĞĞERLERERLERĐĐ

�� AlAlıınan Enerji  : 7.020.934.653 nan Enerji  : 7.020.934.653 kWhkWh

�� SatSatıılan Enerji : 6.310.552.479 lan Enerji : 6.310.552.479 kWhkWh

�� KayKayııpp--KaKaççak Oranak Oranıı : % 10,12: % 10,12

�� Toplam Abone SayToplam Abone Sayııssıı : 1.641.309: 1.641.309

�� YYııllllıık Tahakkuk Miktark Tahakkuk Miktarıı: 912.466.018 YTL.: 912.466.018 YTL.

�� YYııllllıık Tahsilat Miktark Tahsilat Miktarıı :   909.444.615 YTL.:   909.444.615 YTL.

�� Tahsilat OranTahsilat Oranıı : % 99,67: % 99,67



ĐĐZMZMĐĐR R ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
20072007--AAĞĞUSTOS SONU  DEUSTOS SONU  DEĞĞERLERERLERĐĐ

�� Kurulu GKurulu Güçüç : 3728 MVA: 3728 MVA

�� Metropol Alan Metropol Alan PuantPuant YYüükküü : 1217 MW: 1217 MW

�� ĐĐzmir zmir ĐĐli Toplam li Toplam PuantPuant YYüükküü : 2266 MW: 2266 MW

�� YatYatıırrıım m ÖÖdenekleri Tutardenekleri Tutarıı : 72.315.650 YTL.: 72.315.650 YTL.

�� YatYatıırrıım Harcamalarm Harcamalarıı TutarTutarıı : 29.251.609 YTL.: 29.251.609 YTL.

�� YatYatıırrıım Germ Gerççekleekleşşme Oranme Oranıı: % 40,45 : % 40,45 



MANMANĐĐSA SA ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
20072007--TEMMUZ SONU DETEMMUZ SONU DEĞĞERLERERLERĐĐ

�� AlAlıınan Enerji  : 1.174.716.747 kWhnan Enerji  : 1.174.716.747 kWh

�� SatSatıılan Enerji :    965.936.826 kWhlan Enerji :    965.936.826 kWh

�� KayKayııpp--KaKaççak Oranak Oranıı : % 17,77: % 17,77

�� Toplam Abone SayToplam Abone Sayııssıı : 588.731: 588.731

�� YYııllllıık Tahakkuk Miktark Tahakkuk Miktarıı: 152.958.649 YTL.: 152.958.649 YTL.

�� YYııllllıık Tahsilat Miktark Tahsilat Miktarıı :   146.313.644 YTL.:   146.313.644 YTL.

�� Tahsilat OranTahsilat Oranıı : % 96: % 96



MANMANĐĐSA SA ĐĐL ML MÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜ
20072007--AAĞĞUSTOS SONU  DEUSTOS SONU  DEĞĞERLERERLERĐĐ

�� Kurulu GKurulu Güçüç : 1747 MVA: 1747 MVA

�� Manisa Manisa ĐĐli Toplam li Toplam PuantPuant YYüükküü : 450,2 MW: 450,2 MW

�� YatYatıırrıım m ÖÖdenekleri Tutardenekleri Tutarıı : 11.189.200 YTL.: 11.189.200 YTL.

�� YatYatıırrıım Harcamalarm Harcamalarıı TutarTutarıı :   3.080.665 YTL.:   3.080.665 YTL.

�� YatYatıırrıım Germ Gerççekleekleşşme Oranme Oranıı:   % 27,53 :   % 27,53 






