YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TR83/14/YENERJİ
SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ
-1Soru 1: Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin oluşturduğu bir kooperatif
proje sunabilir mi?
Cevap 1: Başvuru rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı
altında “Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,” ifadesi yer almaktadır. Bu yapılarda kar
amacı güden kurum/kuruluşların farklı şekillerde oluşturduğu tüzel kişiliklerdir. Küçük Sanayi
Sitelerinin bir kooperatif olduğu dikkate alındığında benzer şekilde kar amacı gütmeyen tüm
Kooperatifler uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir. Başvuru sahibi kooperatifin ana
sözleşmesi gereği kar amacı gütmediğini ya da son 5 yıldır kar dağıtımı yapmadığını ispatlaması
istenecektir.
Soru 2: Yüksekokulumuz adına bir proje sunmayı planlıyoruz. En fazla 2 proje sunabilme kuralı,
bağlı olduğumuz üniversite için mi geçerlidir?
Cevap 2: Başvuru rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı
altında yer alan Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler,
Yüksekokullar, Enstitülerin her biri ayrı ayrı 2 proje sunabileceklerdir.
Soru 3: Meslek Liseleri başvuru sahibi veya ortak olabilir mi?
Cevap 3: Başvuru rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı
altında “Meslek Liseleri” yer almamaktadır. Bu nedenle Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
kapsamında proje başvurusunda bulunamamakta ve ortak olarak yer alamamaktadırlar. Ancak uygun
bir kurumun sunacağı projede bir rolü olması kaydıyla iştirakçi olarak yer alabilecektir.
Soru 4: İlçe müftülüğü olarak Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programına başvurabilir miyiz?
Cevap 4: Başvuru rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı
altında “Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde
bulunan en üst birimleri” uygun başvuru sahibi olarak yer almaktadır. Bu kapsamda ilçe müdürlükleri
program kapsamında proje başvurusunda bulunamamakta ve ortak olarak yer alamamaktadırlar. Ancak
uygun bir kurumun sunacağı projede bir rolü olması kaydıyla iştirakçi olarak yer alabilirler.
Soru 5: Belediye’nin yenilenebilir enerji tesisi kurarak elektrik üretebilmesi için bir şirket kurması
gerekli midir?
Cevap 5: Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu
amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir.
Soru 6: Tarımsal sulama yapılan sistemin yenilenebilir enerji sistemi ile entegre edilmesi projesi
birincil tarım kapsamına girer mi? Uygun bir proje konusu mudur?
Cevap 6: Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programının amacı “yenilenebilir enerji kaynakları
(Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynakları) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımları desteklemek” olarak
belirlenmiştir. Programda temel amaç yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretiminin
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sağlanması olup üretilen elektriğin hangi amaçlarla kullanılacağı dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
sulamada kullanılmak üzere elektrik üretimine yönelik proje yapılması mümkündür.
Soru 7: Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
kapsamında Başvuru Sahibi olabilir mi?
Cevap 7: Başvuru rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı
altında “Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler” ifadesi yer almaktadır. Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuş olan Merzifon Polis
Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü aynı başlığın devamında başvuru sahiplerinin proje hesabını kendi
adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması
durumunda proje başvurusunda bulunabilecektir.
Soru 8: Halen OKA’dan proje yürütmekte olan belediyemiz 2014 Teklif Çağrısına proje sunabilir mi?
Cevap 8: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde “Bir
takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama
döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa
başvuramaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu husus kar amacı güden kuruluşlar için geçerlidir. Belediyeler
gibi kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje başvurusu yapmasına proje yürütüyor olması engel
değildir.
Soru 9: Sunmayı düşündüğümüz proje inşaat işi içermektedir. Başvuru aşamasında avan proje
sunmamız yeterli midir? Proje çizimlerini Ajansa KAYS üzerinden mi yoksa zarf içerisinde mi
sunmamız gerekmektedir?
Cevap 9: Başvuru rehberinin “2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler” başlığı altında yer alan
“Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” kısmında 7. Maddede;
Teknik tasarımlar, teknik şartnameler, planlar, mahiyetine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti
(malzeme/metraj ve keşif listesi) içeren ve hazırlayan teknik kadro tarafından onaylanmış uygulama
projesinin sunulması istenmektedir. Aynı bölümde Önemli Uyarı alanının 2. Maddesinde “Detaylı
teknik özellikleri içeren proforma faturalar, uygulama projeleri ile keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif
listesi) özenle hazırlanmalıdır. Başvuru sırasında sunulan bu belgelerin değerlendirme ve bütçe
revizyonlarında esas alındığı, başarılı olan projeler açısından sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olduğu ve uygulama döneminde tüm işlemlerin bu belgeler dikkate alınarak yürütüleceği
unutulmamalıdır.” ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle uygulama projeleri sunulmayan projeler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca Ajansa sunulan uygulama projesi ve keşif/metrajlarda proje
uygulama döneminde bir değişiklik yapılmayacağı dikkate alınarak ilgili belgelerin titizlikle
hazırlanması tavsiye edilmektedir. Uygulama projesinin çizim ya da PDF formatında KAYS veri
tabanına yüklenmesi gerektiği gibi aynı zamanda basılı halde de sunulması gerekmektedir. KAYS veri
tabanı 10 MB’a kadar izin verdiği için 10 MB’ın üzerindeki çizim ya da PDF dosyalarının elektronik
ortamda ayrıca sunulması gerekmektedir.
Soru 10: Projelerde görev alan kamu personelinin maaşları, yararlanıcının karşılaması gereken eş
finansman olarak sayılabilir mi?
Cevap 10: Başvuru Rehberinin 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler
başlığı altında yer alan 4 nolu dipnotta belirtildiği üzere; kamu görevlilerinin maaşları projede
çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı
olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje
bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de
karşılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu
görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, Başvuru Rehberinde belirtilen şartlara göre uygun maliyet
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olarak kabul edilebilir. Bu durumda kamu görevlilerinin maaşlarının primler dahil olacak şekilde brüt
ücretler üzerinden bütçede yer alması gerekmektedir.
Soru 11: Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında 10.000 TL üzerindeki bütçe
kalemleri için ez az 2 adet proforma fatura talep edilmektedir. Ajansın proforma faturalar için aradığı
herhangi bir şart bulunmakta mıdır?
Cevap 11: Başvuru rehberlerinin “2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler” başlığı altında yer alan
“Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” kısmında yer alan
Önemli Uyarı alanının 2. Maddesinde “Detaylı teknik özellikleri içeren proforma faturalar, uygulama
projeleri ile keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) özenle hazırlanmalıdır. Başvuru sırasında
sunulan bu belgelerin değerlendirme ve bütçe revizyonlarında esas alındığı, başarılı olan projeler
açısından sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu ve uygulama döneminde tüm işlemlerin bu belgeler
dikkate alınarak yürütüleceği unutulmamalıdır.” ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda proforma
faturalar ve teknik şartnameler özenle hazırlanmalıdır. Alınacak olan her 2 proforma faturanın proje
kapsamında alınması planlanan mal/hizmetleri karşıladığı öngörülmelidir. Teknik şartnamelerde,
alınacak olan mal/hizmetlerin adları açıkça belirtilmeli, bütçede yer alan kalem adları ile uyum
göstermesine dikkat edilmelidir. Teknik şartnameler alınması hedeflenen mal/hizmetleri temsil edecek
ve tanımlayacak detayda olmalıdır.
Soru 12: Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin proje bütçelerini KDV dahil olarak hazırlamaları
uygun mudur?
Cevap 12: Kar amacı gütmeyen destek yararlanıcıları açısından projeler kapsamında
gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya ait Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Köylere Hizmet Götürme Birlikleri gibi kar amacı gütmeyen
destek yararlanıcıları tarafından sunulan projelere ait bütçelerin KDV dâhil fiyatlar üzerinden
hazırlanması gerekmektedir.
Soru 13: Enerji mevzuatının işleyişinde TEDAŞ onayı sonrası elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu elde etmenin 6 ay gibi bir süre gerektirdiği görülmektedir. Yenilenebilir
Enerji Mali Destek Programı son başvuru tarihinin 28/02/2014 olması ve TEDAŞ’ta yaşanacak iş
yoğunluğundan ötürü bağlantı anlaşması çağrı mektubunun yetiştirilemeyeceği düşünülmektedir. Bu
durum proje değerlendirmelerini nasıl etkileyecektir?
Cevap 13: Belirtilen konu ajansımızın bilgisi ve öngörüleri içerisinde yer almaktadır. Yenilenebilir
enerji mali destek programı rehberinde bu hususla ilgili gerekli açıklama ve kolaylıklar 23. Sayfada
önemli uyarı başlığı ile yapılmıştır. Sonuç olarak ajansımıza yenilenebilir enerji mali destek programı
kapsamında başvuru yapacak olan kurum/kuruluşların bağlantı anlaşması, ÇED raporu ve mülkiyet
belgelerini sözleşme sonrasında ilk ödeme talebi ile getirilebileceği belirtilmiş ve gerekli önlem
alınmıştır.
Soru 14: Proje kapsamında elektrik dağıtım şirketine elektrik satmadan kendi enerjisini üretip kendisi
saklayabilen ve böylece yenilenebilir enerjiyi üretip kendisi kullanan bir teknolojiyle üretim yapmayı
planlıyoruz. Bu kapsamda bağlantı anlaşması yapmamız gerekir mi?
Cevap 14: Belirtilen şartlar altında yapılacak bir proje için program kapsamında istenen belgeler
arasında yer alan bağlantı anlaşmasını yapma zorunluluğu konusunda nihai karar elektrik dağıtım
şirketine aittir. Bununla birlikte genel bir yorumlama ile elektriğin üretileceği ve kullanacağı sistemde
elektriğin üretilmediği anlarda normal şebeke elektriği kullanılıyorsa bağlantı anlaşması yapmak
mevzuat açısından zorunlu tutulmaktadır.
Soru 15: Kamu kurumlarının ürettikleri elektrik geliri ne olacaktır?
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Cevap 15: 02 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 18, 19 ve 20. maddelerinde ihtiyaç fazlası elektriğin
değerlendirilmesi belirtilmiştir. 18. Maddenin b fıkrasında “…ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak
görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen
fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere, on yıl süreyle satın alınır.” ifadesi yer
almaktadır. Bu doğrultuda kurum tükettiği elektrikten fazlasını görevli tedarik şirketine
satabilmektedir.
Soru 16: Kamu Kurumu olarak elektrik üretip ilçedeki evlerin ihtiyacını karşılayabilir miyiz?
Cevap 16: Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programının amacı “yenilenebilir enerji kaynakları
(Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynakları) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımları desteklemek” olarak
belirlenmiştir. Programda temel amaç yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretiminin
sağlanması olup üretilen elektriğin hangi amaçlarla kullanılacağı dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
ilçedeki evlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik proje yapılması mümkün olacaktır.
Soru 17: Projelerimizi illerde yer alan yatırım destek ofislerine teslim etmemiz mümkün müdür?
Cevap 17: 2014 yılı mali destek programları kapsamında sunulacak olan projeler Ajans merkezi ile
birlikte illerde yer alan yatırım destek ofislerine teslim edilebilecektir. Yatırım destek ofislerinin
adresleri başvuru rehberinin 28. sayfasında yer almaktadır. Amasya yatırım destek ofisi ile ilgili adres
değişikliği yapılmıştır. Amasya Yatırım Destek Ofisine projelerini teslim edecek olan başvuru
sahiplerinin 1 Şubat 2014 tarihi itibari ile yeni iletişim adresini dikkate alması gerekmektedir.
Amasya YDO yeni adresi: Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 (Yapı Kredi Bankası Amasya
Şubesi Arkası) AMASYA
Soru 18: İnternet sitenizde bir başvuru formu bulamadık, başvurularımızı nereye ve nasıl yapacağız?
Cevap 18: Mali destek programları kapsamında tüm başvurular internet ortamında KAYS üzerinden
(http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi
(www.oka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri
doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Online başvuru
tamamlandıktan sonra tüm evrakların çıktıları alınmalı imzaya yetkili kişi tarafından paraflanmalı,
Başvuru Sahibi Beyanı ve Bütçe kısmı imzalanmış şekilde, 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak Ajansa
teslim edilmelidir. KAYS üzerinden online olarak yapılan ancak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına
matbu olarak ulaştırılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgi amaçlı internet sitesine koyulmuş
olan başvuru formu ve eklerinin PDF den diğer formatlara çevrilerek doldurulmasının kabul
edilmeyeceği, tüm başvuruların öncelikle online sistem üzerinden yapılması gerektiği
unutulmamalıdır.
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