
ELEKTRİK DEPOLAMA 

KONUSUNDA 

MEVZUATA YAPILAN 

GES’LERİ İLGİLENDİREN 

EKLEMELER

Hazırlayan:

SOLAR3GW.ORG

Mayıs, 2021



Elektrik depolama ünitesi veya tesisi vasıtasıyla yürütülebilecek

faaliyetler 9 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik

Piyasası’nda Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği hükümlerinde

düzenlenmiş sınırlar içerisinde;

a) Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi,

b) Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi,

c) Müstakil elektrik depolama tesisi,

ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek elektrik depolama

tesisi,

vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.
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Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik

depolama üniteleri, önlisans başvurusu yaparak; normal lisanslama

prosedürüne tabi olacaktır. Mevcut üretim tesislerine elektrik depolama

ünitesi eklenmek istendiğinde, bu tesis bilgileri, üretim lisansına derç

edilecektir.

Lisanslı bir üretim tesisine, lisansa derç edilmiş elektriksel gücünü

aşmayacak şekilde bütünleşik depolama ünitesi kurulabilecektir.

YEKDEM veya başka bir alım garantisi mekanizmasından faydalanan

santraller, şebekeden çekip depolayarak, sonrasında bu depolamadan geri

şebekeye verdikleri elektrik enerjisi için alım garantilerinden

yararlanamayacaktır.

Bu tesislere bütünleşik kurulacak elektrik depolama üniteleri ayrı bir veriş

çekiş birimi olarak kaydedilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’in 8. Madde’sine eklenen 5.

fıkra ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik depolama

ünitelerine ait veriş miktarları, yani depolama ünitesinden şebekeye basılan

elektrik enerjisi YEKDEM kapsamı dışında bırakılmıştır.*

Üretim tesisine bütünleşik depolama tesislerinin kabulü ancak üretim

tesisinin kısmen veya tamamen kabulü sonrasında yapılabilecektir.

Bütünleşik elektrik depolama ünitesine sahip üretim tesislerinin uzlaştırma

dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim tesisinin kabulü

yapılan elektriksel kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını

geçemeyecektir.

* Burada, yenilenebilir enerji santralinde daha önceden üretilerek depolanmış elektrik enerjisi için bir istisna

bulunmadığı ve depolama ünitesinin ayrı bir veriş-çekiş birimi olacağı ana yönetmelikte düzenlendiği için,

yenilenebilir kaynaktan üretilerek depolanmış elektriğin daha sonraki bir zamanda şebekeye verildiğinde

YEKDEM fiyatından satışı konusunun mevzuatta netleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri, tüketim tesisi ile aynı

bağlantı noktasında ve sözleşmedeki bağlantı gücünü geçmeyecek şekilde

kurulabilecektir.

Bu depolama tesisleri, sadece tüketicinin iç ihtiyacına yönelik

kurulabilecektir. Bunlardan şebekeye elektrik verilmesi halinde bunlar dikkate

alınmayıp bu enerji için bir ödeme yapılmayacaktır.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5.1.ç maddesi uyarınca GES

kurmuş tüketiciler de bütünleşik elektrik depolama tesisi kurabilecektir.

OSB sınırlarına kurulacak elektrik depolama üniteleri, direkt tüketim tesisine

bütünleşik elektrik depolama tesisi olarak değerlendirilecektir.
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Tüketim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama 

Tesisleri
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Herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı olmaksızın doğrudan

şebekeye bağlı elektrik depolama tesisleridir.

Şebekeden çektiği elektriği depolayıp daha sonra bunları şebekeye

bastığında karşılığında ödeme alabilecek depolama tesisleridir.

Bu tesisleri kurup işletebilecekler tedarik lisansına sahip olmalı ve her bir

tesis en az 2 MW kurulu güçte olmalıdır.

Her yıl 3GW Güneş

Müstakil Elektrik Depolama Tesisi4

Şebeke İşletmecileri tarafından Kurulacak Elektrik 

Depolama Tesisleri5

Dağıtım şirketlerince, sadece dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere

kurulabilen tesislerdir.

TEİAŞ da pilot uygulamalar kapsamında, ticari faaliyete konu edilmeksizin

depolama tesisi kurabilir.



Sadece üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri için kamulaştırma

yapılabilirken, diğer depolama tesisleri için kamulaştırma söz konusu

olmamaktadır.

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında

kurulacak depolama üniteleri ve tesisleri için başvurular, TEİAŞ’ın bunlar için

belirleyeceği teknik kriterlerin yayınlanmasından 1 ay sonra alınmaya

başlanacaktır. TEİAŞ’a bu kriterleri belirlemek üzere, Elektrik Şebeke

Yönetmeliği’nde yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile

1.9.2021’e kadar süre tanınmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde de depolama tesisleri ile ilgili

değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Buna göre:

1. Üretim tesisine bütünleşik depolama ünitelerine yönelik bir sermaye

yükümlülüğü ve teminat gerekliliği aranmamaktadır. (12. Madde’ye

eklenen yeni 12. Fıkra)

2. Mevcuttaki önlisansa, ya da lisansa (hazlihazırda işletmedeki tesisler için

de bu geçerli) depolama tesisi eklenmesi amacıyla tadil yoluna

gidilebilmesi için ilgili şebeke işletmecisinden, bağlantı görüşü alınması

gerekmektedir.

3. Mevcuttaki önlisansa, ya da lisansa (hazlihazırda işletmedeki tesisler için

de bu geçerli) depolama tesisi eklenmesi amacıyla tadil yoluna

gidilebilmesi için mevcut santral sahasının dışına çıkılmaması

gerekmektedir.
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Mevzuatta Depolama ile ilgili Diğer Önemli 

Hususlar
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