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1. Özet 

1.1. Projenin genel sunumu 

Bu nihai rapor, bu projenin genel kapsamlı sunumunu yapmayı amaçlar: 10 görevinin tümünün 
sonuçları, öğrenilen bilgileri ve çıktıları: 

 
 

Şekil 1 Bu projenin 10 görevi 

Bu proje, ETKB ve TEİAŞ’ın Türkiye’de batarya depolamaya yönelik yol haritasını ayrıntılı bir şekilde 
hazırlamak için her türlü bilgi ve kabiliyeti edinmesini amaçlamıştır. Bu projenin temel hedeflerinin 
aşağıdakiler olmasının sebebi budur: 

 Başta Avrupa’da olmak üzere dünyada depolamanın geniş kapsamlı panoramasını sunmak 

 Türkiye’de batarya depolama potansiyelini belirlemek ve tartışmak 

 Türkiye’de bataryaların optimum kullanımına yönelik bazı öneriler sunmak 

Daha da ileri giderek prototip ön fizibilite çalışması ile bir EPC sözleşmesi yoluyla bataryanın sahibi ve 
işleticisi olması durumunda TEİAŞ’a yardımcı olmak için bazı görevlere eklentiler yapılmıştır. 

ETKB ve TEİAŞ için bataryalar hakkında güncel ve yararlı bilgi edinmek en önemli konu olmuştur. 
Ardından danışman özel olarak bir dizi eğitim ve saha ziyareti planlamıştır. Ayrıca sonuç ve 
metodolojinin yanında ölçüt ve bilgi sunulan 650 sayfayı aşkın rapor yayımladık. Bunun yanı sıra bu 
projenin çalışmalarının gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm yazılım, eğitimleri ve kullanıcı kılavuzları ile 
birlikte paydaşlara iletilmiştir. 

16 etkinlik düzenlenmiştir: TEİAŞ, ETKB, EPDK, Dünya Bankası ve ELDER’den gelen 60’a yakın 
uzmanın katıldığı, paydaşlar tarafından alınan 500 güne karşılık gelen çalıştay, eğitim, saha ziyareti, 
sonuç sunumu. Paydaşlar, Paris ve Ankara’da EDF’nin 16 uzmanıyla görüşebilmiştir. Paydaşların 
beklentilerine yönelik önerilerin yeterliliğinden emin olmak için ana etkinliklerden sonra memnuniyet 
anketleri düzenlenmiştir. Bu anketlere göre eğitimlerin tamamı beklentileri karşılamıştır (ortalama 7,9/10, 
bkz. Ek, bölüm 17). 

Bu rapor, her görev ve çıktı için temel bulgu ve öğrenilen bilgileri sunmaktadır. Temel noktaların kısa 
özeti şunlardır: 

  

Depolama 

Teknolojilerinin 

Analizi 

Kısıt Yönetimi 

açısından 

Türkiye İletim 

Sisteminin 

Analizi 

Frekans 

Kontrolü ve 

Yan Hizmetler 

Eğitimi 

Enerji Depolama 

Sistemleri Raporu 

için İhtiyaçların 

Tespiti 

Pazar 

Araştırması 

Fizibilite 

Raporu 

Teknik 

Şartnameler 

Enerji 

Ekonomisi ve 

Yatırım Kararı 

Alma Eğitimi 

DigSilent Yazılımı 

olan bir Şebekede 

Batarya 

Entegrasyonu Eğitimi 

Batarya Prototipi 

Ön Fizibilite 

Çalışması 
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1.2. Türkiye’de batarya depolamaya yönelik yol haritası 

Enerji depolama, dünya çapında olağanüstü bir inovasyon ve gelişim alanıdır. Temel etmenlerinden biri, 

sürekli olmayan yenilenebilir enerjinin yoğun ve istikrarlı gelişimine bağlı olarak güç sistemlerinde 

esnekliğe yönelik giderek artan ihtiyaçtır. Gerçekten de interkonektör gelişimi ve talep tarafı yönetimine 

ek olarak enerji depolama da enerji sistemlerinin güvenli ve ekonomik işleyişini sağlamak için uygun bir 

alternatiftir. 

Görev 1’in giriş özelliğindeki çalıştayında günümüzde mevcut olan çok sayıdaki depolama teknolojileri 

arasında bataryaların en hızlı gelişeni olduğu belirtilmiştir. Gerçekten de Şekil 2’de gösterildiği gibi 

maliyetleri geçtiğimiz 10 yıl içinde önemli ölçüde düşmüştür ve bunun devam etmesi beklenmektedir. 

Bunun bir sonucu olarak dünyanın her yerinde çok sayıda ticari proje ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 2 Batarya depolama maliyetinin gelişimi 

Yine de bir batarya ve konvertör, teknik olarak hemen hemen her hizmeti (primer ve sekonder frekans 

rezervi, enerji kaydırma, peak shaving vb.) sağlayabiliyor olsa bile, sisteme değer katıp katmadıklarını 

belirlemek için tekno-ekonomik analizlerinin yapılması gereklidir. Sistem için en iyi uygun çözümün 

önerildiğinden emin olmak adına batarya projelerinin ayrıca alternatif yöntemler ile kıyaslanması 

gereklidir. 

Türkiye’de batarya depolamanın potansiyelini değerlendirmeye yönelik olarak, sonuçları aşağıda 

verilen, çalışmaları gerçekleştirmemizin sebebi budur: 

 Kısıt yönetimi 

Görev 2’de Türkiye iletim şebekesindeki en kötü 3 kısıt durumu incelenmiştir. Günde 1 kısıt olduğu ve 

bataryalar lehine varsayımların kullanıldığı durumda bile böyle bir projenin anüitesinin yalnızca %15’i 

gelirler tarafından karşılanır. 

 Kısıtı yönetmek için şebeke güçlendirme, bataryalara kıyasla daha iyi bir seçenektir. 

Yeniden tevzi ise her zaman için en iyi opsiyondur. 

Türkiye’de 2018 yılında kısıt yönetiminin maliyeti 16 M€ olmuştur. Bu değer, kısıt durumlarını gidermek 

için bataryaların kullanımını ekonomik açıdan uygunsuz kılmaktadır. Ancak bu projede ele alınan bazı 

varsayımların önemli ölçüde değişmesi halinde kısıt yönetimi sağlamak adına batarya sistemi için en iyi 

konumun ve en uygun boyutun seçilmesine yönelik olarak ayrıntılı bir metodoloji geliştirilmiştir. Bu 

temelde 2019 yılında TEİAŞ ve EDF tarafından Johannesburg’da yazılan CIGRE çalışması 

sunulmuştur. 

 Frekans kontrolü 

Görev 3, Avrupa Birliği’nde frekans kontrolü ve yan hizmetlere yönelik genel bir görünüm sunmuştur. 

Bataryalara yönelik mevzuat, önemli ölçüde yerel kurallara bağlıdır. Avrupa’daki yan hizmetler 

uygulamalarıyla yapılacak bir karşılaştırma, neden farklı ülkelerde bataryalara yönelik mevzuatta 

BNEF tarafından gözlenen değerler: 

yıllık lityum-iyon batarya fiyat endeksi 

2010-2016 

Kaynak: Bloomberg New Energy Finance 
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farklılıklar olduğunu anlamak için yararlıdır. Bu sayede mukayese yoluyla Türkiye’de batarya 

kullanımına yönelik bazı ilave tavsiyeler sunuyoruz. Tekno-ekonomik analizde üç ürün ele alınmıştır 

(Görev 4): 

o  Hızlı frekans kontrol rezervi 

2016 yılında National Grid tarafından açılan ihale, kapsamı bakımından (200 MW) etkileyici ve hızlı 
primer rezerv gereksinimi ile dünyada ilk olması açısından da ilgi çekiciydi. Ancak bataryalar 
milisaniyeler içinde tepki verebilseler dahi sistemdeki değeriyle kıyaslanması gereken bir maliyetleri 
vardır. Büyük Britanya, HVDC bağlantısıyla İrlanda’ya ve kıta Avrupa’sına bağlıdır ve bu özelliğiyle bir 
elektrik adasıdır. Yenilenebilir enerjiler hızla geliştikçe Büyük Britanya, atalet eksikliğiyle karşılaşabilir. 

TSO’lara göre kıta Avrupa’sı 2035 yılından önce atalet sorunlarıyla karşılaşmayacak. Bu bölgede, hızlı 
FCR (Frekans Kontrol Rezervi) geliştirme planlarının olmamasının sebebi budur. Türkiye, Kıta 
Avrupa’sına aynı frekansta bağlı olduğu için bataryanın hızlı tepki süresinin çekici olmasına rağmen: 

 Hızlı FCR (Frekans Kontrol Rezervi), Türkiye’de geliştirmek için uygun bir ürün değildir. 

 

o Frekans Kontrol Rezervi (FCR) 

FCR (Frekans Kontrol Rezervi) için 

batarya boyutunu belirlemeye yönelik 

normal çalışma, alarm durumu ve eskime 

gereksinimlerini dikkate alan ayrıntılı bir 

yöntem sağlanmıştır. 

Saf ve kusursuz bir rekabet varsayımıyla 

bataryalar için ekonomik potansiyelin 2020 

yılında 50 MW, 2025’te 100 MW ve 

2030’da 150 MW olacağını değerlendirdik. 

Ancak 275 MW’lık FCR (Frekans Kontrol 

Rezervi) gereksinimi ile kıyaslandığında 

batarya projesinin boyutu önemsiz 

kalacağı için saf ve kusursuz rekabetin 

gerçek yatırım ortamını yansıtmadığı ve 

kanibalizm etkisi varsayımları yatırımcıları 

caydırabilir. 

Gelir garantili bir ihale bu sorunu çözebilir ancak EPDK taslak mevzuatı, FCR (Frekans Kontrol Rezervi) 

sağlayan mevcut santrallere karşı haksız olabileceğinden dolayı bunu yasaklamaktadır. TSO gibi bir 

devlet firması, bataryanın sahibi ve işleticisi olabilir ancak bu piyasayı bozucu etki yapacaktır. Bu 

hususun, Avrupa mevzuatında da yasak olmasının sebebi budur.  

 Bu tam anlamıyla bir paradokstur: batarya sisteme değer yaratabilir ancak kanibalizm 
etkisi sebebiyle kârlı olmayacakları neredeyse kesin olduğundan dolayı hiçbir ticari 
batarya projesinin yapılmaması mümkün olabilir. 

Görev 1, 3 ve 4’te mevzuat çerçevesi için çok sayıda öneride bulunulmuştur: 10 mHz ölü banda, 
bataryaların gereksiz eskimesini sınırlamak için sürekli şarj etme stratejilerine ve alarm durumunda 15 
dakikalık süreye izin verilmesi gibi. 

o Otomatik Frekans Kontrol Rezervi 

Türkiye’de toplam sekonder frekans rezervi yaklaşık 800 MW’dir. aFRR sağlamak için gerekli olan 
batarya sistemi boyutunun FCR (Frekans Kontrol Rezervi) için gerekenden 4 kat büyük olacağı ancak 
piyasa fiyatlarının eşit olacağı tahmininde bulunduk. Bu nedenle: 

 Türkiye’de sekonder rezerv bataryalar ile kârlı olmayacaktır. 

 Arbitraj 

 
Şekil 2 Türkiye’de FCR için bataryaların potansiyeli 

FCR için tahmin edilen BESS kapasitesi 
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Arbitraj, enerjinin fiyatlar düşük iken şarj 

ve fiyatlar yüksek iken deşarj 

edilmesidir. Talebin şekli, bu hizmeti 

gerekçelendirmede bakılacak bir kriter 

değildir. Bu enerji kaydırmanın gelirlerini 

hesaplamak için tüccar gibi karar alan 

bir araç geliştirdik: gün öncesi fiyatlara 

karşı bataryanın değerini maksimize 

edecektir. Bunu yapmak için temel 

olarak batarya, fiyatlar düşükken şarj 

edecek, fiyatlar yükseldiğinde ise deşarj 

edecektir. Arbitrajın kârlılığını 

değerlendirmede temel gösterge olan 

Türkiye’de bugünkü fiyat farkı yaklaşık 

30 €/MWh’tır. Bu değer, batarya sistemi 

anüitesinin yalnızca %12’sini 

karşılayabilir. 

 Mevcut fiyat yapısıyla Türkiye’de batarya ile yalnızca arbitraj sağlamak uygun maliyetli 

değildir 

Depolama maliyetinin 2’ye bölündüğünü hesaba kattığımızda bile gelecekte kârlılık koşullarının 
oluşması gerçekten mümkün değildir: yılın her günü piyasa fiyatlarının günde birkaç saat yaklaşık 0 
olmasını ve ayrıca aynı zaman aralığında pik fiyatların 100 $/MWh’ın üzerine çıkmasını gerektirmektedir. 
Bu durumda dahi mümkün ise pompajlı hidro depolamanın yapılması daha uygun maliyetli olabilir. FCR 
(Frekans Kontrol Rezervi) için bu çalışmada dikkate alınmayan kanibalizm etkisi, bataryalara yönelik 
arbitraj potansiyelini büyük ölçüde sınırlayabilirdi. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını düzeltme 

Yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltme, bir bataryanın, bir güç sisteminin ihtiyaçlarına uyması için, 

güneş veya rüzgâr üretiminin profilini uyarladığı durumlar için kullanılan genel bir terimdir. Bu hizmetin, 

bir güneş enerjisi santralinin ilgili boyutundaki küçük bir güç sistemine yönelik makul görünse de, 

yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltmenin Türkiye gibi büyük enterkonekte bir şebekede gün öncesi 

piyasada kârlılığını ortaya koymak imkansızdır. 

Sağlanan hizmet arbitraja benzer; enerjiyi kaydırmak için bazı saatlerde enerji almak ve sonraki 

saatlerde vermek. Ancak bu, sistem genel marjinal fiyatlarıyla veya piyasa fiyatlarıyla piyasaya göre 

optimize edilmiş bir bataryadan daha az verimlidir. 

 Gün öncesi piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarını düzeltme arbitraja göre daha az 

verimlidir. Değeri, Türkiye’de bu gibi bir hizmet için bataryaların kârlılığını ortaya koymak 

için yeterli olmayacaktır. Ancak gün içi veya dengeleme değerleri gibi tamamlayıcı 

varlıkların incelenmesi uygun olabilir. 

 Büyük güneş enerjisi tesislerine bataryaların kurulmasını zorunlu kılmak, depolama 

maliyetini doğrudan artan yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlamaya yardımcı olabilir. 

Bu gibi bir hizmeti sunmak için Görev 4’te batarya boyutunun belirlenmesine yönelik olarak farklı 
yöntemler önerilmiştir. 

 

Kapasite geliştirmeyle ilgili olarak potansiyel değerlendirmesi için kullanılan tüm araç ve yöntemler, 2 
günlük Görev 4 Elektrik Enerjisi Depolama modelleme eğitiminde aktarılmıştır. Görev 8 kapsamında 
operasyonel ve yönetim düzeyinde 65 kişi için 3 günlük gerçekleştirilen enerji ekonomisi eğitiminde, 
tekno-ekonomik yaklaşımda yatırım kararı almada kullanılan temel kriterlerin öğrenilmesi ve güç sistemi 
(üretim ve iletim) için bir yatırımın değer kaynaklarının anlaşılması için kapasite geliştirilmesi teklif 
edilmiştir.  
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profitable in Turkey
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Şekil 3 Arbitraj sağlayan BESS için kârlılığa yönelik gereken 
yayılım 

Türkiye’de arbitraj bataryasını kârlı yapmak için gerekli 

yayılım 
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Yol haritası ve öneriler 

Aşağıda Türkiye’nin özel durumuna yönelik danışmanın sonuçlarının ve önerilerinin sentezi 
sunulmuştur: 

Hizmet 
Ekonomik 
potansiyel 

Önerilen piyasa tasarımı Yorumlar 

Kısıt yönetimi 0 MW - 

En azından önümüzdeki on yıl 
için kısıtı yönetmek adına 
bataryalardan daha verimli 
olan diğer alternatifler 
mevcuttur. Ör.: 

 Yeniden tevzi 

 Şebeke güçlendirme 

 Senkron kondansatör 

Frekans 
kontrol 
rezervi 
(primer 
rezerv) 

50 MW 2020 

100 MW 2025 

150 MW in 2030 

Gelirler, mevcut FCR 
(Frekans Kontrol Rezervi) 
piyasası üzerinden ve gelir 
garantisi gibi özel tasarım 
olmadan sağlanmalıdır. 

 

Piyasa aksaklıklarını 
önlemek için batarya 
kurulumunu TSO’nun 
değil yalnızca özel 
sektörün yapmasını 
tavsiye ediyoruz (Avrupa 
mevzuatına uygun olarak) 

Kanibalizm etkisi nedeniyle 
muhtemelen ekonomik 
potansiyelin tamamı 
kurulamayacaktır. Ancak bu, 
en iyi genel çözümdür. 

Hızlı primer 
rezerv (<1sn) 

0 MW - 

Türkiye, kıta Avrupa’sına aynı 
frekansta enterkonekte olduğu 
için enerji sistemi, ülkede 
sürekli olmayan yenilenebilir 
enerjilerin yüksek payı olması 
halinde dahi en az 15 yıl 
boyunca atalet eksikliği 
yaşamayacaktır. 

Sekonder 
rezerv 

0 MW - 

FCR (Frekans Kontrol Rezervi) 
ile kıyaslandığında batarya 
boyutu, dört kat daha yüksek 
CAPEX ve OPEX’e sebep olur, 
yıllık gelirler ise yalnızca biraz 
daha yüksektir. 

Arbitraj 0 MW 

Mevcut piyasa tasarımı: 
Sahip ve işleten özel 
sektördür. Gün öncesi ve 
gün içi piyasa kullanılır... 

En azından önümüzdeki on yıl 
için bataryanın arbitraj 
getirmesi potansiyeli yoktur. 
Ancak bu hizmeti geliştirmek 
isteyen özel yatırımcı mevcut 
ise buna bir yasak getirmenin 
bir sebebi de 
bulunmamaktadır. 

Yenilenebilir 
Enerji 

Kaynaklarını 
düzeltme 

0 MW - 
Destek olmadan bazı projelerin 
ortaya çıkması çok mümkün 
görünmemektedir. 

Tablo 1 Yol haritası ve öneriler 
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Geçtiğimiz birkaç yıl içinde batarya sistemlerinin maliyetinin düşmüş olmasına rağmen, Türkiye’de 
önümüzdeki yıllarda çoğu hizmete yönelik olarak bataryaların bir ekonomik potansiyeli yoktur.  

Ancak Türkiye’de böyle bir sistemi, örneğin FCR (Frekans Kontrol Rezervi) için, geliştirmek isteyen bazı 
özel yatırımcılar varsa buna karşı çıkmanın bir sebebi bulunmamaktadır. Danışman tavsiyesi, geleceğin 
bu projede ele alınanlardan farklı varsayımlar getirmesi halinde enerji sisteminin batarya depolamadan 
yararlanabilmesi için bu projede formülleştirilmiş teknik önerileri izlemek yoluyla Türkiye’nin, 
depolamaya yönelik (bağlantı kuralları, sertifikasyon/kalifikasyon, piyasa tasarımı uyarlamaları) 
mevzuatı belirlemeye devam etmesi yönündedir. Bataryaların teknik olarak sağlayabileceği hizmetlerin 
piyasalarda halihazırda düzenlenmiş olmasından dolayı piyasada aksaklıklar oluşmaması için TSO’nun 
bataryaların sahibi ve işleticisi olmamasını öneriyoruz. Bu öneriler, Görev 3’te ölçüt olarak sunulmuş 
olan Avrupa uygulamalarıyla tutarlıdır. 

 

Bataryaların potansiyelini değerlendiren genel bakış, ölçüt ve çalışmaları sunan eğitimlerden sonra 
proje, 2019 yılının ortalarında başka bir aşamaya girmiştir. İki farklı pazar araştırmasında EPC ve özel 
şirketlerden gerçek maliyet ve teknik özelliklerin toplanmasının yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmaya 
istekli aktörlerin belirlenmesi istenmiştir. 

Pazar araştırması (Görev 5), bu projede kullanılan maliyet modelini ve bununla birlikte de potansiyel 
değerlendirmesinin sonuçlarını doğrulamıştır. Gökçeada’da Arz Güvenliği ve Kumlimanı trafo 
merkezinden FCR (Frekans Kontrol Rezervi) sağlamak için üç EPC firması anahtar teslim çözümler 
önermiştir. 

İki teklif İki teklif teknik ve mali açıdan kabul 
edilebilir nitelikte olmuştur. Bu tekliflerden bu 
sistemlerin LCOS değerinin 100.000 €/MWh 
miktarından fazla olacağını tahmin edebiliriz 
(Görev 6). Bunun, 5.200 €/MWh olan kayıp yük 
değeriyle karşılaştırılması gerekir. 

 

 

 

 

Net Bugünkü Değer kullanıldığında, sonuç daha da 
açık olur.  

 Kumlimanı’nda Arz Güvenliği ve FCR 
(Frekans Kontrol Rezervi) sağlamak, Türk 
ekonomisine 10 yıl içinde 1 ila 6 milyon avro 
ekonomik kayıp getirir. 

 

 

 

 

Net Bugünkü Değer (k€) 

İlk teklif (uygulanabilir 

değildir) 
İkinci teklif Üçüncü teklif 

Şekil 4 Farklı hizmet ve tekliflerin net bugünkü 
değeri 

Şekil 5 Farklı hizmet ve tekliflerin LCOS 
değeri 

Arz Güvenliği 

Arz Güvenliği + 

FCR (Frekans 

Kontrol Rezervi) 

(kanibalizm etkisi 

ile) 

 

Arz Güvenliği 

Arz Güvenliği + FCR 

(Frekans Kontrol 

Rezervi) (kanibalizm 

etkisi ile) 

Arz Güvenliği + Arz 

Güvenliği + FCR 

(Frekans Kontrol 

Rezervi) (kanibalizm 

etkisi olmadan) 

 

İlk teklif (uygulanabilir 

değildir) 

İkinci teklif Üçüncü teklif 

Farklı depolama çözümlerine yönelik depolamanın 

seviyelendirilmiş maliyeti (€/MWh) 

Arz Güvenliği 

Arz Güvenliği + FCR 

(Frekans Kontrol 

Rezervi) (kanibalizm 

etkisi ile) 

Arz Güvenliği + Arz 

Güvenliği + FCR 

(Frekans Kontrol 

Rezervi) (kanibalizm 

etkisi olmadan) 



 

EDF – Şubat 2020 11 CIST-DER-XED-20-0001 

 

 

Pazar araştırmasının sonuçlarına göre Görev 6’da Kumlimanı’nda yer alan bir batarya ile FCR (Frekans 
Kontrol Rezervi) sağlamak için bir özel yatırımcının ihtiyaç duyabileceği fiyat konusunda da tahminde 
bulunduk. Bu fiyatın 11,9 €/MW/h olacağını tahmin ediyoruz. Bu değer, Türkiye’deki mevcut FCR 
(Frekans Kontrol Rezervi) piyasa fiyatlarından (yaklaşık 13 €/MWh) daha düşüktür. 

Diğer önemli bir çıktı da özel yatırımcıların bu araştırmaya cevap vermemiş olmasıdır. Analizden sonra 
yatırımcıların, geliştirme maliyetlerinden kaçınmak için bağlayıcı olmayan danışmanlığa göre bağlayıcı 
olan ihalelere cevap vermeye daha istekli olabilecekleri sonucuna vardık. Ancak önümüzdeki yıllarda 
hiçbir yatırımcı Türkiye’de batarya kurulumu yapmak istemezse TEİAŞ’ın bataryaların sahibi ve işleticisi 
olması düşünülebilir. Böyle bir durumda bizim önerimiz TEİAŞ’ın işveren mühendislik şirketi ve EPC 
şirketinin desteğinden yararlanmasıdır. Böyle bir planda bile bu gibi projeleri yönetmek için kabiliyete 
ihtiyaç vardır ve bu proje boyunca pek çok kapasite geliştirme yapılmıştır: 

Görev 10 Batarya Prototipi ön fizibilite çalışması, TEİAŞ’ın asıl kurulum ve devreye alma süreçlerine 
hazırlıklı olabilmesi için TEİAŞ’ın bir EPC sözleşmesi aracılığıyla bataryanın sahibi ve işleticisi olması 
halinde kuruma yardımcı olmak adına pek çok konu hakkında bilgi sunmuştur. 

 

 

Kurulum yapılandırması 

Kumlimanı trafo merkezinin ziyaret edilmesinin ardından kurulum için iki bölge belirlenmiş ve birisi 
önerilmiştir. Bu bölgede yandaki yapılandırma önerilmiştir: 

İnşaat işi gereksinimleri ve elektrik konfigürasyonu 

Şekil 6 Kurulum Düzeni 

Kabinde 
TRANSFORMATÖR 

Kabinde HALKA 
DEVRE BİRİM 

BATARYA 
KONTEYNERİ 

BATARYA 
KONTEYNERİ 

BATARYA 
KONTEYNERİ 

BATARYA 
KONTEYNERİ 
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Bir BESS projesinin tüm temel boyutları için gereksinimler önerilmiştir. BMS, EMS, SCADA, kaplama 
alanının optimizasyonu, soğutma sistemi, yangın koruma ve mevcut trafo merkezine bağlantı vb. 

Ayrıca ön boyut belirleme kriterleri ve performans da ayrıntılarıyla verilmiştir: depolama sistemi tepkisinin 
özellikleri, boyutlandırma sınırları, gerilim düzeyi, harmonik bozulma, verimlilik, gürültü bozunumu vb. 

Görev 7 Teknik şartname eğitimi EDF’nin Birleşik Krallık’taki 49 MW West Burton projesinden edindiği 
deneyime dayalı olmuştur. Uyulması gereken bazı uluslararası standartlar sunulmuştur: bataryanın 
nakliyesi, kurulumu ve sökülmesi için. Minimum İşlevsel Özellikler belgesi için olduğu gibi temel 
belgelerin teknik içeriği tartışılmıştır: performans, şebeke yönetmeliği, EMS özellikleri, invertör, inşaat 
işleri vb. Ayrıca ihale düzenlemeye yönelik 3 farklı yol iletilmiştir: Anahtar teslim çözümler, sınır arayüzler 
sözleşmesi, sınır ve iç arayüzler sözleşmesi. 

Son olarak EPC seçimine yönelik olarak minimum garanti süresi, üreticinin üretim kapasitesi gibi kilit 
kriterler önerilmiştir. Bu eğitim boyunca katılımcılar, EDF’nin Birleşik Krallık’taki West Burton batarya 
projesinden edindiği uzmanlığın geri bildirimlerinden yararlanabilmişlerdir. 

Tüm çalıştaylar, eğitimler ve somut tecrübesi olan uzmanlarla yapılan tartışmaların yanı sıra bu eğitim, 
tüm paydaşlara gerçek bir bataryayla enerji depolama sistemi tasarlama ve kurulumunu yapma 
konusunda otonomi geliştirmelerine yönelik benzersiz bir fırsat sunmuştur.  

Bu sistemin tüm güvenlik kriterlerine uyarak iletim şebekesine entegre edilmesi gerektiğinden dolayı 
Görev 9, DigSilent PowerFactory yazılımı entegre olan bataryalarla şebeke çalışmaları gerçekleştirmek 
için tüm kabiliyetleri sağlamıştır. 

Son olarak, ortaya çıkacak güçlükler 14.2’de belirlenmiştir. Temel olanı muhtemelen bu projelerin 
önerilerini izlemek ve gelecek yıllarda gerekli olduğunda bunları geliştirmek olacaktır. 
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği danışmanın münhasır sorumluluğu 

altındadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 


