2012 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIMININ ÖZENDİRİLMESİ MALİ
DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR – I

1.Soru: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programında insan
kaynakları/ personel istihdamı proje bütçesinden karşılanabilir mi? Bütçede bununla ilgili bir miktar
sınırlaması var mıdır?
Cevap: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
sunulacak projelerde, insan kaynakları maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.

2.Soru: Üniversitelerin fakülteleri uygun başvuru sahibi midir?
Cevap: Fakülteler ayrı tüzel kişiliklere sahip olmayan üniversite birimleridir. Dolayısıyla, yetkili organın
kararıyla ve üniversite adına proje başvurusunda bulunabilirler.

3.Soru: Elektrik üretimi, faaliyette bulunan işletmelere yakın bir yerde olmak zorunda mı?
Cevap: 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.

4.Soru: Proje kapsamında üretilen elektriğin işletmede kullanılmayan kısmı nasıl değerlendirilir?
Cevap: 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.

5.Soru: Tek tip üniteler kurmak zorunlu mu?
Cevap: Zorunlu değildir. Hibrid üniteler de (örneğin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin birlikte
kullanılması) kurulabilir.

6.Soru: Enerji potansiyeli nereden öğrenilebilir?
Cevap: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün web sitesindeki ( www.yegm.gov.tr – eski adı
Elektrik İşleri Etüt İdaresi) GEPA (http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx) ve REPA
(http://www.yegm.gov.tr/duyurular/YEK/YEKrepa/REPA-duyuru_01.html)
haritalarından
yararlanabilirsiniz.

7.Soru: Fizibilite raporu hazırlama maliyetleri uygun maliyet midir?
Cevap: Fizibilite raporu hazırlama maliyetleri, destek miktarının %2’sini aşmamak kaydıyla proje
yazımına yönelik danışmanlık hizmetleri maliyeti altında bütçelendirilebilir.

8.Soru: Proje sunabilmek için sadece elektrik üretmek mi gerekiyor?
Cevap: Isıtma, kurutma ve sulama amaçlı enerji kullanımı da destek kapsamındadır.

9.Soru: Alınması gereken izinlerin proje tesliminde muhakkak tamamlanmış olması gerekli midir?
proje sunuş tarihinde değil sözleşme tarihinde aranması?
Cevap: 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 izinlerin alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Projenizin başarılı
olması durumunda sözleşme imzalanması safhasına kadar yasal izinlerin tamamlanması mümkündür.
Resmi izinlerin alınmasından sonra sözleşme imzalanarak proje uygulama süreci başlayacaktır.

