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Yapılan ekleme ile depolamalı GES’ler
için ölçüm zorunluluğu kaldırılmış.

Her yıl 3GW Güneş

Madde 12
Fıkra 7

(a) bendi ile (GES trafo gücü, MWe) /
(Batarya şarj/deşarj gücü, MW) <= 1
olması
(b) bendi ile 10 MWe <= (GES trafo
gücü, MWe) <= 250 MWe (RES`ler için
alt limit 20 MWe) olması
(c) bendi ile (Batarya kapasitesi, MWh) /
(Batarya şarj/deşarj gücü, MW) >= 1
(min. 1 saatlik depolama) olması
(ç) bendi ile depolama ünitesinin,
başvurulan santral sahası içerisinde yer
alması
hükme bağlanmış.

Madde 12
Fıkra 14

(GES pik yani DC gücü, MWp) / (GES
trafo gücü, MWe) <= 2 olması hükme
bağlanmış.

Madde 12
Fıkra 15

Madde 15
Fıkra 8

Yapılan ekleme ile depolamalı üretim
tesislerinin depolama ünitesine ilişkin
TEİAŞ’ın teknik değerlendirme yapacağı
hükme bağlanmış.
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(b) bendi ile değerlendirmeye alınan
başvuruların, DEĞERLENDİRMEYE
ALINMA SIRASINA GÖRE TEİAŞ’a
bağlantı görüşüne gönderileceği
yazılmış. TEİAŞ’ın bölgesel kapasiteye
ulaşıncaya kadar bağlantı görüşü
vereceği; ilgili son başvurunun, ilgili bölge
başvuru kapasitesini aşması durumunda,
bunu aşmayacak şekilde revize
edilmesinin isteneceği, revizyon olursa o
kapasiteyle, revizyon başvuru sahibince
kabul edilmezse de başvurunun
reddedilmesiyle bölge için kapasite
sürecinin sonlanacağı belirtilmiş.

(c) bendi ile bağlantı görüşü olumlu
sonuçlanana başvuruların, yine başvuru
sırasına göre EİGM’ye teknik
değerlendirmeye gönderileceği; teknik
değerlendirmede santral sahası çakışma
kesişme olanlardan, yine sıraya göre
santral sahası revizyonu istenip, bu
revizyon sonrası yeniden EİGM’ye teknik
değerlendirmeye gönderileceği hükme
bağlanmış.

Madde 15
Fıkra 9



İşletmede bulunan üretim tesislerinin
depolama kurmayı taahhüt etmeleri
halinde taahhüt edilen depolama ünitesi
gücü kadar kapasite artışına izin
verilmesi hükme bağlanmış. Bu kapasite
artışının MADDE 12 Fıkra 14 uyarınca
yapılacağı belirtilmiş.
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Madde 24
Fıkra 21

İşletmeye alınacak GES kurulu gücünün
ancak işletmeye alınan depolama ünite
gücü kadar olacağı hükme bağlanmış.
Depolama işletmeye alınmadan GES
işletmeye alınamıyor.

Madde 30
Fıkra 8

Lisans bedellerinin belirlenmesinde
depolama ünitesine karşılık gelen
bedeller ile tesis mekanik gücüne karşılık
gelen bedellerin toplanarak belirleneceği
hükme bağlanmış.*

Madde 43
Fıkra 18

xxx.
*DEĞİŞİKLİK : 25.11.2022 tarih ve 32024 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 11412-1 ve 2 
sayılı kurul kararları ile başvuru esnasında sunulması gereken önlisans ve lisans bedelleri, 
mekanik güç ve depolama kapasitesine karşılık gelen bedellerin toplanarak belirlenmesi
yerine SADECE mekanik güce karşılık gelen bedel olacak şekilde değiştirilmiştir.



Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle müstakil depolama tesisi ile
lisansı tadil edilmiş tedarik lisansı
sahipleri, 3 ay içerisinde başvurmaları
halinde, müstakil depolama için verilmiş
bağlantı görüşlerinin, depolamalı elektrik
üretim tesisleri için de geçerli olacağı
hükme bağlanmış. (Özetle müstakil
depolama tesisinden, depolamalı GES
veya RES’e geçici geçiş imkanı
tanınmış.) Ancak bu madde kapsamında
önlisansa başvurulacak depolamalı
üretim tesisi kurulu gücünün,

<250 MWe olması durumunda
başvurulan güce eşit miktarda

(250 MWe < Başvuru Gücü) olması
durumunda, 250 MWe’ye kadar aynı,
bunun üzerindeki kısmı için üzerindeki
kısmın yarısı miktarında

Olabileceği; başvurulan gücün ise hiçbir
surette 500 MWe’yi geçemeyeceği
belirtilmiş.
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Geçiçi Madde 
37



Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten,
30.06.2022’ye kadar yapılan
başvurularda teminat ve asgari sermaye
yükümlülüklerin başvuru esnasında
aranmayacağı yazılmış. Teminat
yükümlülüğünün, başvuru
değerlendirmeye alındıktan 90 gün;
asgari sermaye yükümlülüğünün ise
önlisans verilmesine ilişkin kurul kararının
başvuru sahibine tebliğini takip eden 90
gün içerisinde tamamlanabilmesine
imkan tanınmış.

Özetle 10 yıldır ‘’yatırım gücü baştan
itibaren olmaksızın basvuru yapıp
kapasiteyi kapatıp sonrasında
pazarlayabilecekler’’ için hep zorlaştırma
yönünde adım atılırken, uzun zamandır
ilk defa Kurul tarafından bu profilin
başvurusunu oldukça kolaylaştıran bir
adım atılmış.
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Geçiçi Madde 
38



GES Birim yatırım tutarının 6.500.000
TL/MWm’ye yükseltilmesine (eski
3.000.000 TL/MWm) ve Depolama
ünitesi birim yatırım tutarının 3.700.000
TL/MWh olmasına karar verilmiş. Asgari
sermaye yeterliliği, bu tutarlara göre
hesaplanacak Toplam Yatırım Bedelinin,
önlisans aşamasında %5’i, lisans
aşamasında ise %20’si olacak şekilde
hükme bağlanmış.
Ayrıca yine aynı kararda önlisansta
sunulacak teminatın 50.000 TL/MWm
(eski 10.000 TL/MWm) ve 50.000
TL/MWh olması karara bağlanmış.
ÖRNEK: 10 MWe / 15 MWm / 10 MWh
bir depolamalı GES için asgari sermaye:
Önlisansta (15*6,5 + 10*3,7)*0,05= 
6.725.000 TL 
Lisansta (15*6,5 + 10*3,7)*0,20= 
26.900.000 TL olmalıdır.
Sunulması gereken teminat mektubu, 
aynı proje için 
Önlisansta 15 * 50.000 + 10 * 50.000 = 
1.250.000 TL olacaktır.
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27.10.2022 tarih 
ve 11328 Nolu
Kurul Kararı
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