YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET
MALİ DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR
1.

Okulumuzun elektrik enerjisini üretmek için Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet
Mali Destek Programına başvuru yapabilir miyiz?

2015 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı kapsamında uygun
başvuru sahipleri destek programı rehberinde sıralanmıştır. Bu doğrultuda okullar doğrudan başvuru
sahibi olamamakta İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.
Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konu itibariyle programa uygundur.
2. Programın 1. önceliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
arttırılmasının destekleneceği belirtilmiştir. Bu konuda herhangi bir sektör (sanayi, turizm,
tarım vb.) kısıtlaması var mıdır?
Belirtilen öncelik kapsamında herhangi bir sektör ayrımı olmayıp, lisanssız elektrik üretimi içeren
projeler ile başvuru yapılması uygundur.
3. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı kapsamında
kooperatiflerin kar amacı gütmeyen kategorisinde başvuru yapması mümkün müdür?
Rehberin “2.1.1. Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu” kısmında da belirtildiği üzere kar amacı
gütmeyen kategorisinde kooperatifler uygun başvuru sahibidir.
4.

Apartman/site yönetimi olarak bu programa başvuru yapabilir miyiz?

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri ve
ortakları Başvuru Rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu” bölümünde
belirtilmiştir.
Apartman/site yönetimleri bu bölüm kapsamında yer almamaktadır, bu nedenle apartman/site
yönetimleri bu program için uygun başvuru sahibi değillerdir.
5.

Biyogazdan lisanssız elektrik üretimi program kapsamında uygun bir proje konusu mudur?

Yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogazdan lisanssız elektrik üretimi konulu projeler Öncelik 1
kapsamında konu bakımından uygundurlar.
6.

Öncelik 2 kapsamında hazırlanacak projeler için ilgili tebliğde belirlenen koşullara uygun
olarak Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun alınması ya da alınması için başvuru
yapılmış olması istenmektedir. Bu mektubu temin ettik. Ayrıca talep edilen Bağlantı ve
Sistem Kullanım Anlaşmasını temin etmek için gerekli işlemlere ne zaman başlamamız
gerekmektedir?

Program başvuru sırasında Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu veya alınması için başvuru yapılmış
olması talep edilmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınmasından sonra, yenilenebilir
enerji ile lisanssız elektrik üretimi sistemi kurulabilmesi için dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem

Kullanım Anlaşması yapılması gerekmektedir. Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının, proje başarılı
bulunur ve sözleşme imzalanır ise, ön ödemenin yapılabilmesi için başvuru sahibi tarafından temin
edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, proje başvurusu yapan başvuru sahiplerinin Bağlantı ve
Sistem Kullanım Anlaşması için gerekli süreçleri en kısa sürede başlatmaları gerekmektedir. Bu
süreçlerin başarılı projelerin ilan edildiği ve/veya ORAN ile destek sözleşmesinin imzalandığı tarihten
sonraya bırakılması durumunda, yararlanıcılar projeyi süresi içerisinde tamamlamakta güçlük
yaşayabileceklerdir. Projenin feshine neden olabilecek gecikmeler yaşanmaması için hazırlıklara erken
başlanması önem arz etmektedir.
7.

Belediye’nin yenilenebilir enerji tesisi kurarak elektrik üretebilmesi için bir şirket kurması
gerekli midir?

Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir
şirket kurmaları gerekmemektedir.
8.

Tarımsal sulama yapılan sistemin yenilenebilir enerji sistemi ile entegre edilmesi projesi

birincil tarım kapsamına girer mi? Uygun bir proje konusu mudur?
Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı ile “yenilenebilir enerji kaynakları
(Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi fosil olmayan enerji kaynakları) ile lisanssız
elektrik üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlardan bir tanesi olarak belirlenmiştir.
Programda temel amaç yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretiminin sağlanması olup
üretilen elektriğin hangi amaçlarla kullanılacağı dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle sulamada
kullanılmak üzere elektrik üretimine yönelik proje yapılması mümkündür.
9.

Kamu kurumlarının ürettikleri elektrik geliri ne olacaktır?

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.
10. Elektrik üretimi, faaliyette bulunan işletmelere yakın bir yerde olmak zorunda mı?
Elektrik üretiminin işletmenin yakınında gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. İşletmenin tükettiği
elektriğin ürettiği elektrikten mahsup edilmesi mümkün olduğundan projenin, üretilen elektriğin
TEDAŞ şebekesine aktarılabileceği bir alanda gerçekleştirilmesi yeterlidir.
11. Proje kapsamında üretilen elektriğin işletmede kullanılmayan kısmı nasıl değerlendirilir?
Proje kapsamında üretilen enerji direkt şebekeye aktarılarak mahsuplaşma yöntemiyle TEDAŞ’a
satılacaktır. Üretilen enerjinin hepsinin işletme tarafından tüketilmesi gibi bir zorunluluk
bulunmamaktadır. İhtiyaç fazlası enerji şebekeye bağlı diğer tüketiciler tarafından
kullanılabilmektedir.

12. Tek tip üniteler kurmak zorunlu mu?
Zorunlu değildir. Hibrid üniteler de (örneğin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin birlikte kullanılması)
kurulabilir.
13. Alınması gereken izinlerin proje tesliminde muhakkak tamamlanmış olması gerekli midir?
21 Temmuz 2011 ve 10 Mart 2012 tarihli resmi gazetelerde “Lisansız Elektrik Üretimi Yönetmelikleri”
nde alınması gereken izinler detaylı olarak belirtilmiştir. Fakat ajansımıza proje başvurusu yapabilmek
için ilgili izinlerden bağlantı çağrı mektubunun alınmış olması ya da alınması için başvuru yapılmış
olması dışında bir zorunluluk bulunmamaktadır. Projenizin başarılı olması durumunda sözleşme
imzalanması safhasına kadar yasal izinlerin tamamlanması mümkündür. Resmi izinlerin alınmasından
sonra sözleşme imzalanarak proje uygulama süreci başlayacaktır.
14. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için nereye başvuru yapmak gerekir?
Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynaklara dayalı olarak kurulmak istenmesi halinde üretim
tesisinin kurulacağı yerin İl Özel İdaresine veya il özel idaresinin bulunmadığı yerlerde Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığına, diğer kaynakların kullanılmak istenmesi halinde ise ilgisine göre üretim
tesisinin kurulacağı bölgedeki dağıtım şirketine ya da OSB’ye yapılır. (Detaylı bilgi için
http://www.epdk.gov.tr adresini ziyaret ederek Elektrik Piyasası Lisanssız Üretim Sıkça Sorulan
Soruları inceleyiniz.)
15. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı kapsamında Kamu
İdarelerinin faaliyetlerine ait kayıtlar nasıl tutulmalıdır?
Kamu idareleri Desteklerinin Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine ilişkin Usul ve Esaslara göre,
yararlanıcıların Ajans’ın belirtmiş olduğu kurallar çerçevesinde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir. Bu
kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasını müteakip beş yıl süreyle saklanmalıdır.
16. Firmamız müteahhitlik faaliyetleri yürütmektedir. Kendi elektriğini kendisi üreten konutlar
inşa edilmesi istenmektedir. Bu kapsamda TR72/15/YESR1 kodlu programın 1. önceliğine
proje sunabilir miyiz?
Başvuru rehberlerinde belirtilen program amacı ile ve önceliklerinden en az bir tanesi ile proje
konusunun ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda projelerin hazırlanırken amaç ve
önceliklerle uyumuna dikkat edilmelidir.
17. Kalkınma ajanslarına hazırlanan projelerde bazı destekleyici belgeler istenmektedir.
bunlardan bir tanesi de üst yönetim organlarının kararıdır. Kamu hizmetlerinin sunumuna
ilişkin yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince de açıkça belirtildiği üzere herhangi bir kamu
kurumuna ilk başvurularda belge istenmemesi ve belgenin işlemlerin kabulü aşamasında
verilmesi hususu belirtilmektedir. Bu konunun ilgilileri tarafından tekrar değerlendirilmesi
mümkün müdür?
Başvuru rehberinin ilgili bölümünde başvuru aşamasında ve sözleşme aşamasında hangi belgelerin
başvuruyla beraber sunulması gerektiği açıklanmıştır. Değerlendirme sürecinde sadece başvuru
formunda yazılanlar değil, sunulan bütün evraklar bütünleyici bir anlayışla tamamen

incelenebilmekte ve sunulan diğer evraklar da değerlendirmeyi etkileyebilmektedir. Bu anlamda
başvuru rehberlerinde yazılan evrakların sunulması gerekmektedir.
18. Kar amacı güden bir kurum inşaat vb. altyapı yatırımları için başvuruda bulunabilir mi?
Başvuru rehberinin uygun maliyetler kısmında da belirtildiği üzere kar amacı güden bir başvuru sahibi
tadilat-onarım gibi işlerde kullanılmak üzere talep etmiş olduğu destek miktarının %30’unu
aşmayacak şekilde bütçelendirme yapabilir. Örneğin; proje ile 200.000 TL toplam bütçeli bir projede
100.000 TL ajans desteği talep edilmekte ise 30.000 TL’yi aşmayacak şekilde ufak tadilat vb. işlere yer
verilebilir. Ancak kar amacı güden başvuru sahipleri yeni bina inşaatı, yarım kalan binanın
tamamlanması gibi inşaat işleri için bütçede yer ayrılması uygun maliyetler kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

