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HİBRİT GES’ler
Açısından Değerlendirilmesi



26.8.2021 tarihli ve 10375 sayılı
EPDK Kurul Kararı, 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu’nun
Geçici 29. Maddesi çerçevesinde
lisans başvuruları sonlandırılan
RES’ler neticesinde açığa çıkan
kapasitenin tahsis edilmesiyle ilgili
olarak, TEİAŞ tarafından bağlantı
görüşü oluşturulması şartlarını
düzenlemekte. Açığa çıkan RES’ler,
yarışmalarda eksi fiyat veren son
lisanslı kapasitelerden oluşuyor.

Her yıl 3GW Güneş

Karar neye
ilişkin bir
düzenleme
içermekte?1

Açığa Çıkan Toplam Kapasite: 1.026 MW



Bu kapasite, öncelikle, bu bölgesel 
kapasiteler çerçevesinde;

• Ana kaynağı hidro, biyokütle, 
jeotermal, kömür ve doğalgaz 
olan santraller için yardımcı 
kaynağı güneş ve rüzgar 
olacak proje veya tesislere 
yönelik tahsis edilecek.

Hibrit GES’ler açısından bakılırsa, 
özetle;

• Hibrit GES kurmak isteyen 
RES’ler bu kapasiteden 
faydalanamayacak.

• Hibrit GES kurmak isteyen 
HES, JES, BES ve TES’ler bu 
kapasiteden faydalanabilecek.

Bu ilk tahsisten arta kalan
kapasitenin %60’ı,

• Ana kaynağı rüzgar ve güneş
OLAN tesisler ile

• Yardımcı kaynağı rüzgar ve
güneş OLMAYAN tesisler

için tahsis edilecek.
Yani hibrit GES kurmak isteyen
RES’ler olursa bu arta kalan
kapasiteden faydalanabilecek.

Her yıl 3GW Güneş

Açığa çıkan
kapasitenin
tahsisi ne 
şekilde
yapılacak?
2



Bu kapsamda verilecek yardımcı 
kaynağa dayalı kapasite en fazla 
ana kaynak gücünün %15’i kadar 
olacak.

Her yıl 3GW Güneş

Kapasite
tahsisi için
herhangi bir
güç sınırı
var mı?
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Bu kapsam
dışında hibrit
santraller için
tahsis
edilebilecek
kapasite nedir?
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Bu kurul kararı açığa çıkan RES 
kapasitesinin tahsisi konusunda bir 
önceliklendirme içermekte olup, genel 
pratikte hibrit yapıda kurulacak 
santraller için tahsis edilebilecek güç 
sınırları farklıdır. Ana kaynak gücü 50 
MW’a kadar olan tesislerde ana 
kaynak gücüne kadar, 50 MW 
üzerinde olan tesislerde “50 MW + 50 
MW üzerindeki kısmın yarısı kadar” 
bir kapasite tahsis edilebilmektedir.

Bu kapsamda
arta kalan
kapasite ne 
olacak?5

Tüm bu tahsisler sonunda arta kalan 
kapasite, lisanslı GES’lerin kapasite 
artış talepleri ya da yeni lisanssız 
GES kapasite tahsisinde 
değerlendirilebilecek.
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