2018 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: 2018 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında 1.000.000,00 tutarında
bir projemiz var. Bu tutarın %90’ı kadar olan kısmı ajanstan talep edeceğiz. Bu durumda
%10’u bizim karşılamamız gerekiyor. Rehberinizde insan kaynakları ve seyahat başlıklarına
ayrılan tutarın %10’u geçemeyeceği belirtiliyor. Kurumunuzda çalışan ve projede görev
yapan kamu personelinin maaşını ödememiz gereken %10’luk kısım için eş finansman olarak
gösterebilir miyiz?
Cevap 1: İnsan kaynakları ve seyahat başlıklarına ayrılan tutarın %10’u geçemeyeceği Mali
Destek Programları için umumi bir hükümdür. Ancak Ajans Desteklerinin tabi olduğu Destek
Yönetim Kılavuzu’nda yararlanıcının en %10 oranında projeye katkıda bulunması gerektiği
belirtilmektedir. Dolayısıyla projeye yararlanıcı tarafından projenin en az %10’u
oranında nakdi katkıda bulunulması zorunludur.

Soru 2: Binamızın enerji maliyetleri çok yüksek. Kurumumuzu bir nebze olsun rahatlatmak
için binamızın çatısına güneş panelleri koymak istiyoruz. Bu proje desteklenir mi?
Cevap 2: 2018 YNE Mali Destek Programı kapsamında rehberin 21. Sayfasında
“Desteklenmeyecek Konular” başlığı altında “Kamu kurumlarının enerji maliyetlerini
düşürmeye yönelik projelerin” desteklenmeyeceği belirtilmekte, gene aynı maddede kamu
yararını gözeten başka kesimlere fayda sağlayan projelerin bu kapsam dışında kalacağı
belirtilmektedir. Diğer bir deyişle hem kamu yararını gözetme hem de toplumun diğer
kesimlerine faydalı olma kapsamı dışında kalması sebebiyle binanızın enerji maliyetini
düşürmeye yönelik projeniz desteklenemeyecektir.

Soru 3: Firmamız yenilenebilir enerji alanında yatırım yaparak, fabrikamızdaki enerji
maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Projemiz geçer mi?
Cevap 3: 2018 2018 YNE Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden kurumlar
uygun başvuru sahibi değildir. Uygun başvuru sahiplerinin ayrıntılı listesine ajansımız
internet sitesinde “Destek Programları” sekmesi altında 2018 Mali Destek Programları alt
sekmesi altında bulunan başvuru rehberlerinden de ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Proje başvurusu yapmak istiyoruz ancak kurumumuz uygun başvuru sahipleri
arasında değil. KAYS’tan giriş yapamıyoruz. Kurumumuzun türünü uygun başvuru
sahiplerinden biriymiş gibi girerek başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 4: KAYS’tan bu şekilde giriş bile yapsanız, ön değerlendirme sırasında uygun başvuru
sahibi olmamanız sebebiyle değerlendirme dışı bırakılırsınız.

Soru 5: Proje başvurusu yaparken bağlantı onayı almış olmamız gerekli midir?
Cevap 5: Proje başvuru sürecinde Kuruluş Belgesi, Yetkilendirme Belgesi, Mali Tablolar,
Ortaklar ile İlgili Belgeler, Fiyat Teklifleri, Yapım İşleri için Fizibilite Çalışması, İmza
Sirküleri ve Beyannameler zorunlu sunulması gereken belgelerdir. Bağlantı onayının alınmış
olması ve bunun sunulması avantaj olabilir. Ancak resmi makamlardan alınması gereken her
türlü izin, ruhsat ve benzeri belgelerin projeniz destek almaya hak kazandığı takdirde proje
bitiş tarihinden önce alınması zorunluluktur. Bu sebeple projenizin değerlendirme
aşamasında başarılı olması ve destek almaya hak kazanmanız durumunda sözleşme
imzalarken bu belgeleri proje bitiş tarihinden önce alacağınıza dair sizden beyanname
sunmanız istenecek ve bu belgeleri proje bitiş tarihinden önce alıp almamanız takip
edilecektir.

Soru 6: Program önceliklerinizi inceledim yapmak istediğimiz program önceliklerden biriyle
biraz ilgili gibi. Projemiz destek alır mı? Destek almamız için bu ilgiyi nasıl kuralım?
Cevap 6: Ajansımız personeli projeleri başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu, projede
talep edilen tutarın belirlenen sınırlar içinde kalıp kalmaması, proje süresinin belirlenen
sınırlar içinde kalıp kalmaması ve proje konularının uygunluğu açısından inceleyebilmektedir.
Projenizin program öncelikleriyle ilgili olup olmaması “Bağımsız Değerlendiriciler”
tarafından yapılacak teknik ve mali değerlendirmenin konusudur. Bu değerlendirme 4
kısımdan oluşmakta ve toplamda 65 puan alan projeler başarılı sayılmaktadır. Ancak puanı 65
üzerinde olmasına rağmen projenin kısaca program hedefleriyle, öncelikleriyle ve bölge
ihtiyaçlarıyla olan ilgisini ölçen İlgililik kısmından 15 puanın altında alan projeler bu
aşamada elenecektir. Özetle projenin program öncelikleriyle ilişkisi son derece önemli
olmakla beraber teknik ve mali değerlendirme ajansımız personeli tarafından değil bağımsız
değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. Bu tarz sorulara ajans personeli tarafından
verilen cevap bağlayıcı olmadığı gibi bir geçerliliği de yoktur. Projenizi nasıl ifade
edeceğinize siz karar vermelisiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, teknik ve mali değerlendirme ile
ilgili kısımları ve puan tablosunu Proje Başvuru Rehberinin 39. sayfasında bulabilirsiniz.

Soru 7: Kurumumuzun Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na pay borcu bulunmaktadır. Proje
başvurusunda bulunabilir miyiz?
Cevap 7: Ajansımıza pay borcunuzun olması başvuru yapmanıza engel değildir. Projenizin
başarılı bulunması halinde ise ajansa pay borcunuzun olmadığına dair belge sizden talep
edilecektir. Borcunuzun ödenmemesi durumunda sizinle sözleşme imzalamamız mümkün
değildir. Dolayısıyla en geç sözleşme imzalamadan önce bu borcu kapatmanız gerekmektedir.

Soru 8: C ilinin D ilçesinde bir ilköğretim okuluyuz. Elektrik masraflarımız çok yüksek.
Bahçemiz müsait. Güneş panelleriyle masraflarımızın bir kısmını karşılamak istiyoruz uygun
olur mu? Eş finansman miktarını bulamazsak başka bir kurumla ortak olarak bu projeyi
yapmak istiyoruz. Kabul edilir mi?
Cevap 8: Okullar bu program kapsamında uygun başvuru değildir. 2018 Yenilenebilir Enerji
Mali Destek Programı kapsamında ortaklar da başvuru sahipleriyle aynı özellikleri taşımak
zorundadır. Proje başvuru sahibi olamayanlar proje ortağı da olamamaktadır.

Soru 9: Ajansınıza daha önce de başvuru yapmıştık. Son başvuru tarihi olarak 9 Mart,
taahhütname teslim tarihi olarak da 16 Mart tarihi var. Başvuru sırasında hazırladığımız ve
KAYS’a yüklediğimiz belgeleri 9 Mart’ta mı 16 Mart’ta mı teslim etmeliyiz? Kurum yetkilisi
müdür bey ancak projeyi ben yazıyorum, taahhütnameyi e-imza ile ben mi imzalamalıyım
yoksa müdür bey mi?
Cevap 9: Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile bu yıl önceki yıllardan farklı
bir uygulamaya geçilmiştir. Önceki yıllarda KAYS’dan çevrimiçi(online) olarak başvuru
yapılır, bir hafta sonrasında da sisteme yüklenmiş olan belgeler ajansa teslim edilirdi. Bu sene
ise 9 Mart 2018 23:59’a kadar geçen yıllarda olduğu gibi KAYS üzerinden başvurunuzu
tamamlamanız gerekmektedir. Ancak bu sene başvurunuz tamamlandıktan sonra KAYS size
“Taahhütname” adında bir belge verecektir. 16 Mart 17:00 tarihine kadar bu Taahhütnameyi
elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak bize ulaştırmanız gerekmektedir aksi halde projeniz
değerlendirme dışı kalacaktır. KAYS’a yüklediğiniz belgeler projeniz değerlendirme
aşamasında başarılı olursa sizden talep edilecektir. Taahhütnameyi ve diğer belgeleri kimin
imzalayacağı projeyi sizin yazmanız veya kurumun başında müdür beyin olmasıyla alakalı bir
mesele değildir. Proje başvuru evrakları içerisinde geçen “Yetkilendirme Belgesi” bu sorunun
cevabını vermektedir. Örneğin bir belediye için Belediye Meclis Kararında kim
yetkilendirilmiş ise o kişi proje evraklarını ve Taahhütnameyi imzalamalıdır veya bir il
müdürlüğünde en üst yetkili amir “Tatbiki İmza” belgesi ile kimi yetkilendirmiş ise, bu
kişi kendisi veya başka bir çalışan olabilir, o kişi bu belgeleri ve Taahhütnameyi
imzalamalıdır. Elektronik imzanın olmadığı veya teknik bir aksaklıktan ötürü
kullanamadığınız durumlarda ıslak imza ile de Taahhütname imzalanabilir.

Soru 10: A köyü Sulama Kooperatifi adına sulama masraflarımızın azaltılması için başvuruda
bulunmak istiyoruz. Uygun başvuru sahipleri içerisinde “Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve
Kooperatifler” ifadesi geçmektedir. Bunu nasıl ispatlayabiliriz?
Cevap 10: 2018 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında başvuru sırasında
istenen evraklardan olan Kuruluş Belgesi’nde “5 yıl süreyle kar dağıtılmasını yasaklayan
hüküm” referans göstermeniz gereklidir. Ajans desteklerinin tabi olduğu “Destek Yönetim
Kılavuzunda”, “destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar

dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi
olabilir” hükmü geçmektedir. Kuruluş sözleşmesi bu hükme uygun ibare taşımayan başvuru
sahipleri değerlendirme dışı bırakılabilecektir. Bununla birlikte başvuru sırasında istenen
belgelerden olan “Yetkilendirme Belgesi” kapsamında da hem projede yetkili kişinin
belirtilmesi hem de 5 yıl süreyle ortaklara kar dağıtılmayacağı hükmünün geçmesi
zorunludur. Dolayısıyla kar amacı gütmeyen kooperatif ve birliklerin hem kuruluş
belgelerinde hem de yetkilendirme belgelerinde bu ibare yer almalıdır.

Soru 11: Kurumuzun birçok alt birimi var. Bunlardan bir kısmı proje başvurusunda bulunmak
istiyor. Kurumumuz adına mı yoksa o alt birim adına mı başvuru yapmaları gerekli. En fazla
kaç başvuru yapabiliriz? Hepsi geçer mi?
Cevap 11: Kurumlarınız alt birimleri proje başvurusu yapamazlar. Dolayısıyla kurum adına
başvuru yapılması zorunludur. 2018 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında
en fazla 2 proje başvurusu yapabilirsiniz. 2 başvurudan 1 tanesinden destek alabilirsiniz. Her
2 projenin de geçer puanı alması durumunda puanı yüksek olan proje başarılı kabul edilir,
diğeri elenir.

Soru 12: Projemiz program önceliklerinden 2. Öncelik ile ilgili. 1. Öncelik ile ilgili olsaydı
daha mı çok puan alırdı. Öncelikler arasında bir sıralama var mı?
Cevap 12: Program öncelikleri arasında puan bazında herhangi bir sıralama yoktur, hepsi eşit
ağırlıktadır.

