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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, 9 Mayıs 2021 tari-
hinde Resmi Gazete’de Elektrik 
Piyasasında Depolama Faaliyetleri 
Yönetmeliği’ni yayımladı. 
Yönetmelik kapsamında tedarik 
lisansı sahip şirketler müstakil, 
üretim lisansına sahip şirketler bü-
tünleşik enerji depolama tesisleri 
kurabilecekken, dağıtım şirketleri 
ve TEİAŞ’a ise şebeke işletmecileri 
olarak depolama tesisi kurabilecek. 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsa-
mında, elektrik depolama üniteleri 
veya tesislerinin kurulmaları, iletim 
veya dağıtım sistemine bağlanmala-
rı ile bu ünite veya tesislerin piyasa 
faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin 
usul ve esasları belirlemek amacıyla 
yayımlanan yönetmelikte, pompaj 
depolamalı hidroelektrik santraller 
ile enerji kesintisi sırasında kullanıl-
mak üzere tesis edilen kesintisiz güç 
kaynakları kapsam dışında bırakıldı. 
Tanımlar maddesinde “elektrik depo-
lama tesisi”, “elektrik enerjisini depola-
yabilen ve depolanan enerjiyi sisteme 
verebilen tesisi” olarak tanımlanırken, 
müstakil, üretim veya tüketim tesisine 
bütünleşik ve şebeke işletmecilerinin 
kuracağı tesisler olarak ayrıldı. 

Üretim lisansı sahibi tüzel kişile-
rin, üretim tesisinin elektriksel kurulu 
gücünü aşmayacak şekilde bütünle-
şik elektrik depolama ünitesi kurabi-
leceğine hükmedilen yönetmelikte, 
“Üretim tesisine bütünleşik elektrik 
depolama ünitesine şebekeden çeki-

lip tekrar şebekeye verilen enerji, ilgi-
li üretim tesisinin ürettiği enerji için 
verilen herhangi bir teşvik veya alım 
garantisi kapsamına girmez” denildi. 
Yönetmelikte, bütünleşik elektrik de-
polama ünitesinin ayrı bir uzlaştırma-
ya esas veriş çekiş birimi olarak kay-
dedileceğinin belirtildi.

Tüketim tesisinin bağlantı anlaş-
masındaki sözleşme gücünü aşma-
mak koşuluyla depolama tesisi kuru-
labileceğinin belirtildiği yönetmelikte, 
“Tüketim tesisine bütünleşik elektrik 
depolama tesisi sadece ilgili tüke-
tim tesisinin ihtiyacı için kurulabilir. 
Tüketim tesisine bütünleşik elektrik 
depolama tesislerinden şebekeye 
enerji verilmesi durumunda bu enerji, 
ilgili tedarikçinin uzlaştırmaya esas 
veriş miktarlarında dikkate alınmaz” 
ifadelerine yer verildi. 

 Tedarik lisansına sahip olan şir-
ketlerin kurulu gücü 2 MW altında 
olmamak kaydıyla depolama tesis-
leri kurabileceğine yer verilen yö-
netmelikte, “Bu madde kapsamında 
kurulan elektrik depolama tesislerin-
den Elektrik Piyasası Yan Hizmetler 
Yönetmeliği uyarınca gerekli şartları 
sağlayan tesisler yan hizmetlere, den-
geleme birimi niteliğini haiz olanlar 
dengeleme güç piyasasına katılabilir” 
denildi. 

Dağıtım şirketleri ve TEİAŞ’ın da 
depolama tesisi kurabileceğine yer 
verilen yönetmelikte, şöyle denildi: 

“Dağıtım şirketleri fayda-maliyet 
analizleriyle yeni şebeke yatırımından 
daha ekonomik olduğunu ispat etmek 

kaydıyla; elektrik depolama tesisini, 
tesis bazında Kurul onayı ile yatırım 
planları kapsamında kurabilir. Dağıtım 
şirketleri tarafından tesis edilen elekt-
rik depolama tesisleri, dağıtım faaliye-
ti dışında kullanılamaz. TEİAŞ, yatırım 
planlarında yer almak kaydı ile pilot 
uygulamalar kapsamında ve ticari fa-
aliyete konu edilmeksizin depolama 
tesisleri kurabilir.”

Tanımlar maddesinde elektrik 
depolama tesisinde kullanılacak teç-
hizat, bağlantı sistemi ve performans 
kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırası-
na göre TS, EN, IEC, ISO ve diğer ulus-
lararası standartların uygulanacağının 
ifade edildiği yönetmelikte, şöyle de-
nildi:  

“Bu Yönetmelik kapsamındaki 
elektrik depolama ünitesi ve tesis-
lerinin projelendirilmesi, kurulumu, 
sisteme bağlantısı, kabulü, işletilmesi 
ile gerekli görülmesi halinde test fa-
aliyetleri ilgili teknik mevzuat, ilgili 
standartlar ile teknik kriterlerde ta-
nımlandığı şekliyle yürütülür.

Şebeke işletmecisi tarafından ilgili 
teknik mevzuatın ve ilgili standartla-
rın gerektirdiği koşulları sağlamayan 
elektrik depolama tesislerine ilişkin 
olarak, can ve/veya mal güvenliği ba-
kımından tehlikeli veya elektrik siste-
minin güvenliğini etkileyen riskli du-
rumlarda herhangi bir bildirime gerek 
kalmaksızın elektrik depolama ünitesi 
veya elektrik depolama tesisinin du-
rumu uygun hale getirilinceye kadar 
şebekeden ayrılması da dâhil, gerekli 
önlemler alınır.”
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