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Elektrik depolama tesislerinin
• İletim sistemine bağlantısı
• SCADA ile izlenmesi
• Yan Hizmetlere katılımına dair teknik

kriterleri
kapsam içinde,

• Pompaj depolamalı HES’ler
• Enerji kesintisi sırasında kullanılmak

üzere tesis edilen kesintisiz güç
kaynakları
kapsam dışındadır.
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Ø Elektrik depolama tesislerinin bağlantı 
görüşlerinin değerlendirilmesinde 
depolama tesisinin kurulu güç bilgileri 
sistemden alış ve sisteme veriş 
yönünde ayrı ayrı bildirilecektir.

Ø Elektrik depolama tesisleri, şebekede 
enerji kesik iken şebekeye enerji 
vermeyecek şekilde tesis edilecek ve 
işletilecektir.

Ø Elektrik depolama tesisleri, Elektrik 
Şebeke Yönetmeliği’nde izin verilen 
harmonik, gerilim dalgalanmaları ve 
flikerlara uygun çalışmalıdır.

Ø Elektrik depolama tesislerinin SCADA 
ve OSOS ile izlenmesi zorunludur.
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Müstakil elektrik depolama tesisleri yan 
hizmetlere katılabilmek için;
Ø Tedarik lisansına sahip olmalıdırlar.
Ø Yan hizmetlerin izlenmesi kapsamında 

gerekli altyapıya sahip olmalıdırlar.
Ø Tam kapasite enerji çeker durumdan 

tam kapasite enerji verir duruma 2 
saniyede; durur durumdan tam 
kapasite enerji verir veya çeker duruma   
1 saniyede geçebilecek teknik 
donanıma sahip olmalıdırlar.

Ø Sistem, Primer Frekans Kontrol Rezerv 
Kapasitesinin tamamını en fazla 
1 saniyelik süre içinde 
etkinleştirebilecek donanımda olmalıdır.
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Ø Primer Frekans kontrol hizmetine 
katılım için tesis;

Ø En az 10 MW kurulu gücünde 
olmalıdır.

Ø Enerji Kapasitesinin Rezerv 
Kapasitesine oranı en az 1.25 
olmalıdır.
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Ø Sekonder Frekans kontrol hizmetine katılım 
için tesis;

Ø En az 10 MW kurulu gücünde olmalıdır.
Ø 3 saatlik teklif dönemlerine teklif 

verebilmeleri için enerji kapasitelerinin 
rezerv kapasitelerine oranı en az 6,75 
olmalıdır.
Ör: 10 MW x 3 saat x 2 yönlü x 1,125       

(acil durum) = 67,5 MWh enerji kapasitesi

Ø 4 saatlik teklif dönemlerine teklif 
verebilmeleri için enerji kapasitelerinin 
rezerv kapasitelerine oranı en az 9 
olmalıdır.
Ör: 10 MW x 4 saat x 2 yönlü x 1,125

(acil durum) = 90 MWh enerji kapasitesi

Ø 5 saatlik teklif dönemlerine teklif 
verebilmeleri için enerji kapasitelerinin 
rezerv kapasitelerine oranı en az 11,25 
olmalıdır.
Ör: 10 MW x 5 saat x 2 yönlü x 1,125

(acil durum)= 112,5 MWh enerji kapasitesi
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Ø Reaktif güç kontrolü hizmetine katılım 
sağlamakla yükümlüdürler.

Ø Elektrik depolama tesisleri kurulu 
gücünün %40’ı kadar reaktif gücü 
sistemden çekebilecek veya 
sisteme verebilecek reaktif güç 
kapasitesine sahip olmalıdır.

Ø TEİAŞ tarafından hazırlanan 
toparlanma yollarında oturan sistemin 
toparlanması hizmetine katılım 
sağlamak üzere görevlendirilmeleri 
durumunda Elektrik Piyasası Yan 
Hizmetler Yönetmeliği doğrultusunda 
oturan sistemin toparlanması hizmetine 
katılım sağlayacaklardır.
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