
2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- GAP BÖLGESİ’NDE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 

PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI 

2- GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ 

DESTEK PROGRAMI 

3- YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

Soru 1: İkinci el ekipman alımı için Ajans destek programlarından yararlanabilir 

miyim? 

Cevap 1: İkinci el ekipman alımı destek programlarımızda uygun maliyet olarak 

değerlendirilmemektedir. 

 

Soru 2: Çiftlik kurma veya tarım ürünü yetiştirme gibi faaliyetler destekleniyor mu? 

Cevap 2: 2016 GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

Başvuru Rehberinin 2.1.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler başlığı altında birincil tarım 

faaliyetlerine ilişkin projelerin desteklenmeyeceği belirtilmektedir. 

 

Soru 3: 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kamu personellerine ödenecek 

aylık ödemeler uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?  

Cevap 3: Ajansımız mali destek programları kapsamında kamu çalışanlarına verilecek aylık 

maliyetler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber kamu 

personeli çalıştıracak olan projelerde, personelin aylık maliyetlerinin eş finansman olarak 

değerlendirilmesi de mümkün değildir. 

 

Soru 4: Okulumuzun elektrik enerjisini üretmek için Yenilenebilir Enerji Mali Destek 

Programına başvuru yapabilir miyiz?  

Cevap 4: 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre 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. 

 

Soru 5: 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında 

Kooperatif ortaklıklarının sulama sistemlerinde kullanılmak üzere güneş enerjisi 

kullanmalarını sağlamak amacıyla hibe projesine başvuruda bulunmaları mümkün mü? 

Cevap 5: İlgili destek programından kooperatif ortaklıklarının yararlanabilmesi için başvuru 

sahibi Kooperatifin kendisi ya da kar amacı güden KOBİ olması gerekmektedir Kooperatif 

ortağı sıfatı uygun başvuru yapmak için yeterli değildir. 

 

Soru 6: Kadın istihdamını artırmak için bir eğitim atölyesi kurmayı düşünüyoruz bu 

kapsamda nasıl bir destek alabiliriz? 

Cevap 6: 2016 Yılı Mali Destek Programlarımız kapsamında üretim sağlamayan eğitim ve 

hizmete yönelik atölye kurulması ve istihdam projeleri konu itibariyle uygun değildir. 

 

Soru 7: KAYS üzerinden yapacağımız başvurularda “Başvuruyu Tamamla” butonuna 

tıklayarak online başvuru yapılması yeterli midir?  

Cevap 7: Hayır yeterli değildir. Online başvurusunu tamamladığınız proje başvuru formunun, 

sistemden 2 nüsha halinde (1 asıl, 1 kopya) çıktısını almanız ve paraf /imzaları atılmış şekilde 

Ajansımıza sunmanız gerekmektedir.  

 

Soru 8: Eğitim, yurt açma ve dershanecilik gibi faaliyetler için destek alabilir miyiz? 

Cevap 8: 2016 Yılı Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin Uygun Projeler: Destek 

Başvurusu Yapabilecek Projeler” bölümünde uygun olmayan proje konuları ve faaliyetleri 

sıralanmıştır. Sadece eğitim faaliyeti içeren projeler uygun olmayan proje konuları 

arasındadır. 

 

 



Soru 9: Hibe destekleri sadece makine alımına mı yönelik, inşaat işleri için de destek 

alabiliyor muyuz? 

Cevap 9: 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında inşaat işlerinin tamamı 

desteklenmemekte olup, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans 

tarafından sağlanan desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun 

maliyet olarak değerlendirilmektedir. 

 

Soru 10: Üretim yapmak için alanımız yok, Ajans destek programı kapsamında yer 

sağlayabilir mi? 

Cevap 10: Ajans sunulan projeye uygun olan maliyetleri karşılamak koşuluyla hibe desteği 

sunmakta olup yer tahsisi yapılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Ayrıca 

destek programları kapsamında binek araç, arazi veya bina alımları uygun olmayan maliyet 

olarak değerlendirilmektedir. 

Soru 11: Aynı Makine/ekipman alımı için teşvik belgesi ve Ajans desteklerinden aynı 

anda faydalanabilir miyim? 

Cevap 11: 11 Nisan 2011 tarihinden önce alınan teşvik belgeleri için, Ajans destekleri ve 

teşvik belgesinden aynı makine/ekipman alımı için faydalanmak mümkün iken bu tarihten 

sonra alınan teşvik belgeleri ve Ajans desteğinden aynı makine/ekipman alımı için 

faydalanmak mümkün değildir. 

 

Soru 12: 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında KDV uygun maliyet midir? 

Cevap 12: GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları 

Mali Destek Programı, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek 

Programı ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında kar amacı 

güden işletmeler tarafından yapılan proje başvuruları kapsamında KDV uygun maliyet 

değildir. Bütçe dokümanı hazırlanırken kalemler KDV hariç olarak maliyetlendirilmelidir.  

Diğer taraftan kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri tarafından yapılan proje başvuruları 

kapsamında KDV uygun maliyet olup, Bütçe dokümanı hazırlanırken ilgili kalemler KDV 

dâhil olarak maliyetlendirilmelidir. 

 



Soru 13: 2016 Yılı Mali Destek Programlarına başvuru yapabilmek için şirketlerin yıllık 

net satış hâsılatının  üst limiti var mı? 

Cevap 13: 2016 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru yapacak şirketlerin ilgili 

yönetmelikte tanımlanan KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte) şartlarını taşıyan şirket olması 

yeterlidir.      

 

Soru 14: Soğuk hava deposu ve meyve paketleme ve hububat paketleme başlıkları 

altında 2 proje başvurusu yapmayı planlamaktayız.  Soğuk Hava Deposu 

oluşturulmasına yönelik projeler destek kapsamında mı? 

Cevap 14: 2016 yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Mali Destek Programı Rehberine göre 

söz konusu soğuk hava deposu, proje faaliyetleri içerisinde gerekli olması koşulu ve organik 

ürünlerin depolanmasına ilişkin olması şartıyla desteklenmektedir.  

 

Soru 15: Rehberinizde Mali Destek Programlarına belediyelerin bütün daire 

başkanlıklarının ayrı ayrı başvurabileceği belirtilmiştir. 

1. Bir kurum en fazla kaç proje başvurusunda bulunup, kaç proje kabul edilebilir? 

2. Belediyeler söz konusu olduğunda proje başvuru ve kabul sınırlaması kurum için mi 

yoksa her bir daire başkanlığı nezdinde sınırlanır? 

Cevap 15: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde 

"Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, 

ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans 

bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir" ibaresi yer almaktadır. Buna göre 4 

proje başvurusunda bulunabilirsiniz ve 2 projenize destek alabilirsiniz. 2016 Yılı Mali Destek 

Programı rehberlerinde Daire Başkanlıklarını da uygun başvuru sahibi olarak kabul 

edildiğinden yukarıdaki sınırlama daire başkanlıkları nezdindedir. Özetle bir daire başkanlığı 

bir yıl için toplam 4 proje başvurusu yapabilir ve Ajans bunlardan en fazla 2 tanesine destek 

sağlayabilir. 

 

 



Soru 16: Tesisimizde ARGE Laboratuarının kurulması için hibe desteği almamız 

mümkün mü? 

Cevap 16: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

kapsamında organik ürünler özelinde ARGE laboratuarının kurulması için hibe desteği 

alınabilir.  

 

Soru 17: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında iki ayrı ilçeye 

tek proje ile Güneş Enerjisi paneli kurmak istiyoruz. Projenin iki ayrı ilçede 

uygulanması sorun teşkil eder mi? 

Cevap 17: 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı Rehberi Uygun 

Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler" bölümünde "Projeler, Ajansın faaliyet 

gösterdiği TRC2 Bölgesi'nde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) gerçekleştirilmelidir" ibaresi yer 

almaktadır. Projelerin  uygulama alanının TRC2 Bölgesinde yer alması şartıyla farklı iki 

ilçede uygulanmak üzere proje başvurusunda bulunabilirsiniz.  

 

Soru 18: 2016 Yılı Mali Destek Programlarına kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar başvuru yapabilir mi? 

Cevap 18: GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları 

Mali Destek Programına sadece kar amacı güden KOBİ'ler başvuru yapabilirken GAP 

Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve Yenilenebilir 

Enerji ve Çevre Mali Destek Programlarına kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar başvuruda bulunabilirler. 

 

Soru 19: Solucan gübresi üretmek istiyorum veya kapasitemi artırmak istiyorum bu 

kapsamda Ajanstan hibe alabilir miyim? 

Cevap 19: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

kapsamında solucan gübresi üretimi organik olması şartıyla desteklenebilmektedir.   

 

Soru 20: Fide alımı için hibe başvurusunda bulunabilir miyim? 



Cevap 20: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

kapsamında tarımsal ürünün sürdürülebilirlik ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde tedarik 

edilmesi, işlenerek katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştürülmesi ve bölgesel, ulusal ve 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte pazara erişiminin sağlanması ve bu süreçlerin 

etkinliğinin Başvuru Sahibi ve (varsa) Ortakları ile Proje İştirakçileri tarafından temin 

edilmesi beklenmektedir. Bu sebepten dolayı sadece fide alımına yönelik projeler uygun 

projeler değildir.  

 

Soru 21: Oteller GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot 

Uygulamaları Mali Destek Programına başvuru yapabilir mi? 

Cevap 21: Bu programa sanayide faaliyet gösteren KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir. Oteller 

bu program için uygun başvuru sahibi değildir.  

 

Soru 22: GAP Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezine (GAP OTADAM) 

projemi yazdırabilir miyim? 

Cevap 22: GAP Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezine (GAP OTADAM) entegre 

organik üretim, işleme ve pazarlama girişimleri başta olmak üzere, bölgesel, sektörel ve/veya 

ürün bazlı nitelikli projelerin tasarlanması ve uygulanması süreçlerinde hizmet vermektedir. 

Fakat başvuru sahibi yerine proje yazmamaktadır.  

Başvuru sürecinde GAP OTADAM, bünyesinde görevlendirilecek ve bölgesel ve yerel 

ekonomik kalkınma, rekabet edebilirlik, organik tarım, Organik Tarım Değer zinciri, ürün ve 

süreç yenilikçiliği, işletme yönetimi, kalite ve sertifikasyon, pazarlama, markalaşma, 

kurumsal kapasite geliştirme, örgütlenme vb. konularda uzmanlaşmış Teknik Danışman 

Grubu tarafından teknik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunacaktır. 

 

Soru 23: Aynı projem için birden fazla destek olabilir miyim? 

Cevap 23: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 karar sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanan yatırım harcamaları, Ajansların desteklerinden yararlanamaz. Ajansların 

desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar 

kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemez. Bu 



madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler 

ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. (19.06.2012 tarih ve 28328 Resmi Gazetede 

yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın 29 uncu maddesi).  

Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması 

devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz. Fakat proje, 

bağımsız bir proje olduğu ve alınan destek, tahsis edilen başka bir finansal kaynağın yerine 

geçmediği sürece başlamış ve halen devam eden etaplandırılmış bir projenin parçası olabilir. 

 

Soru 24: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek 

Programına TRC2 Bölgesi (Diyarbakır - Şanlıurfa) dışında olan bir kurum kuruluş 

başvuru yapabilir mi? 

Cevap 24: Proje teklifinin finansman desteği alabilmesi için, başvuru sahipleri aşağıda 

belirtilen genel koşulların tümüne uymalıdır: 

 Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) 

sınırları içinde kurulmuş ve/veya kayıtlı olması ve faaliyet göstermesi (merkezi ya da 

şubesi), 

 Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortaklarıyla birlikte) doğrudan 

sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, 

 Projenin konusunun ve faaliyet alanının, projeyi sunan kurum/kuruluşun görev 

ve/veya yetki ve/veya iştigal alanı içerisinde bulunması. 

Fakat proje ortakları için TRC2 Bölgesi dâhilinde kayıtlı olması ve faaliyet göstermesi hükmü 

geçerli değildir. Proje Ortakları TRC2 (Diyarbakır - Şanlıurfa) Bölgesi dışından olabilir.  

Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar ortak 

olamazlar, ancak iştirakçi olabilirler. İştirakçiler, projenin uygulamasında gerçek bir rol 

üstlenir ve eş finansmana katkıda bulunabilir ancak mali destekten pay alamazlar. 

 

Soru 25: Organik Sertifikası nereden alınır?  

Cevap 25: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlardan alınabilir ve 

bu kurumların listesi Bakanlığın internet sitesinde mevcuttur.  



 

Soru 26: Proje hazırlanırken kar amacı güden bir kuruluşa kar amacı gütmeyen bir 

kuruluş proje ortağı olabilir mi? 

Cevap 26: Bu çerçevede, program kapsamında sağlanan destek oranları kar amacı güden ve 

kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için farklılık gösterdiğinden, GAP Organik Tarım 

Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden 

kuruluşlar, sadece kar amacı güden kuruluşlarla Proje Ortağı olabilir. Kar amacı gütmeyen 

kurum ve kuruluşlar ise, yine yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla Proje 

Ortağı olabilir.  

Ancak, değer zinciri bakış açısı ile kar amacı güden bir Başvuru Sahibi tarafından sunulan bir 

Proje Teklifi kapsamında, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar İştirakçi ve/veya Alt 

Yüklenici statüsüyle yer alabilir. Örneğin, Başvuru Sahibi’nin Kar Amacı Güden bir KOBİ 

olduğu bir Proje Teklifi kapsamında; ilgili ürünün, üyeleri nezdinde üretimini koordine eden 

ve Kar Amacı Gütmeyen bir Üretici Birliği ile ilgili ürün özelinde organik girdi alanında 

uygulamalı araştırma faaliyetlerini yürüten ve yine Kar Amacı Gütmeyen bir Araştırma 

Enstitüsü İştirakçi statüsüyle girişime dâhil olabilir.  

 

Soru 27: Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilir mi? 

Cevap 27: Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmemektedir.  

 

Soru 28: Ortak ve iştirakçiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olabilirler mi? 

Cevap 28: Olamazlar.  

Soru 29: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek 

Programına sunulacak projeler üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinin hepsini 

içermeli midir? 

Cevap 29: Hayır ama üretim, işleme ve pazarlama süreçlerini entegre bir biçimde ele alan 

projeler Programın kilit başarı unsurları arasında sayılmaktadır.  

 



Soru 30: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

kapsamında başarılı bulunan projelerde öngörülen faaliyetlerin hepsinin TRC2 

Bölgesinde icra edilmesi şartı var mıdır?  

Cevap 30: Projenin sabit yatırımlarının TRC2 Düzey 2 Bölgesi sınırları içerisinde bulunan 

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kümelenme yaklaşımı ve 

değer zinciri bakış açısı ile proje konusu stratejik ürünün üretiminden, pazara erişimine kadar 

olan aşamalarının bir bölümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan diğer illerde 

ve/veya Türkiye’nin diğer illerinde yürütülüyor olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, değer 

zincirinin belirli bölümlerinin farklı bölgelerde/illerde yürütülmesi, ağ oluşturma, fuar ve 

benzeri etkinliklere katılma, ticari seyahat ve işletme ziyaretleri, kurumsal kapasite geliştirme 

faaliyetleri vb. proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, proje 

faaliyetleri TRC2 Bölgesi dışında gerçekleştirilebilir.  

 

Soru 31: GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 

kapsamında desteklenecek ürün grupları nelerdir?  

Cevap 31: Program kapsamında organik ürün sertifiaksına sahip veya geçiş aşamasında olan 

ürünler desteklenmektedir. Ancak, pamuk, tekstil ürünleri, unlu mamuller, kırmızı mercimek, 

nohut, mısır, üzüm, nar, antepfıstığı, zeytin, biber, buğday, arpa, tıbbi aromatik bitkiler, 

pirinç, bal, yumurta, ceviz, badem, organik girdi üretimi (gübre, hastalık ve zararlılar ile 

mücadele için kullanılan maddeler) program kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlerdir. 

Program kapsamında ayrıca arıcılık/bal üretimi ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği de 

desteklenmektedir.  

 

Soru 32: 2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında bir programa kaç proje 

sunabilirim? 

Cevap 32: Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Ajansa tek başına en fazla iki (2) projesi için 

destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir. 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar Ajansa tek başına en fazla iki (4) projesi için destek 

başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (2) projesi için destek alabilir. 

 



Soru 33: Projenin bütçesini hazırlarken KDV hariç mi hazırlayacağım? 

Cevap 33: Kar amacı güden kuruluşlar proje bütçelerini KDV hariç, kar amacı gütmeyen 

kurum ve kuruluşlar proje bütçelerini KDV dâhil olarak hazırlamalıdır.  

 

Soru 34: Projemi online olarak nasıl başvuracağım? 

Cevap 34: Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. 

Başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde (www.karacadag.org.tr) duyurular altında yer alan 

"KAYS Giriş" butonunu tıklayarak veya (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) linkinden 

öncelikle (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) “başvuru sahibi kullanıcısı” olarak 

sisteme kayıt olmalıdır.  

Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta 

adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına 

başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru 

sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru 

Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir.  

KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  

Başvuru Sahibi Kullanıcı Kılavuzları için  : http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553 

Başvuru Sahibi Yardım Videoları için        : http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=1913  

KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum; 

"Başvuru Sahibinin Kamu kurumu olması durumunda KAYS'a DETSİS (DTVT) numaralarını 

girmeleri gerekmektedir. Kurumunuza ait DETSİS numarasına www.kaysis.gov.tr adresinden 

ulaşılabilir." 

Kar Amacı Güden kategorisinde ise, TRC2/2016/GAP ODZ 01 

Kar Amacı Gütmeyen kategorisinde ise, TRC2/2016/GAP ODZ 02 referans kodu 

seçilmelidir.  

Online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin çıktısı sistem üzerinden 

alınarak çıktının her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalı ve gerekli yerler başvuru 

sahibi ve/veya proje ortağı/iştirakçisi tarafından imzalanmalıdır. Online  başvuruyu 

tamamlayan başvuru sahipleri çıktısını aldıkları proje başvurusuna Ajans tarafından talep 

edilen destekleyici belgeleri ekleyerek proje dosyasını oluşturmalıdır.  

http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=1913
http://www.kaysis.gov.tr/


Proje dosyası [online başvuru çıktısı (başvuru formu, mantıksal çerçeve ve proje bütçesinin 

içerisinde eksiksiz olarak bulunması zorunludur.) ve destekleyici belgeler] 1 (bir) asıl (ıslak 

imzalı ve paraflı) ve imzalı aslın 1 (bir) sureti olarak teslim edilmelidir. Asıl belgeler 

KIRMIZI renkli dosyaya, suretler ise MAVİ renkli dosyalara yerleştirilmelidir.  

 

 

 

Soru 35: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında ticari amaçlı 

elektrik üretmek istiyorum, programa başvuruda bulunabilir miyim? 

Cevap 35: Ticari amaçlı elektrik üretimi projelerine (tüketim fazlası elektriğin satım halleri 

hariç) destek verilmeyecektir. Başvuru esnasında ilgili kurum/kuruluşun yıllık elektrik 

sarfiyatı ile ilgili belge istenecek ve proje değerlendirmeleri bu bilgiler göz önüne alınarak 

yapılacaktır.  

Elektrik  üretiminin yapılacağı yer ile elektrik tüketiminin yapılacağı yerin TRC2 bölgesi 

içerisinde yer alması gerekmektedir. 

 

Soru 36: 2 Megawatt kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımı yapmak istiyorum. Bu 

yatırımın maliyeti için programa başvuru da bulunabilir miyim?  

Cevap 36: Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyogaz vb) ile lisanssız elektrik 

üretimine yönelik olarak en az 100 kw, en fazla 1 Megawatt kapasiteli yatırımları içeren 

projeler desteklenmektedir. 2 megawatt için bu programa başvuru yapamazsınız.  

 

Soru 37: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programına başvurmak için 

bağlantı anlaşması çağrı mektubunu sunmak zorunlu mudur?  

Cevap 37: Bağlantı anlaşması çağrı mektubu programa başvuru esnasında destekleyici 

belgelerden birisidir. Başvuru esnasında “Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu” sunan Başvuru 

Sahiplerine ilave 5 puan,  Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu sunan Başvuru 

Sahiplerine ilave 3 puan verilecektir. Lisanssız Üretim için ilgili dağıtım şirketine başvuru 

yapmamış olan başvuru sahiplerine ise 1 puan verilecektir.   

 



Soru 38: GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot 

Uygulamaları Mali Destek Programına başvurmak istiyorum, teknik danışmanlığı 

nereden alabilirim?  

Cevap 38: GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV),  GAP 

Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) ve GAP Yenilenebilir Enerji 

ve Enerji Verimliliği (GAP YEEV) Projesi’nin ilgili uzmanları tarafından kurulacak bir 

Teknik Danışman Ekibi ile proje başvurusu yapacak olan paydaşlara teknik danışmanlık 

hizmeti sağlanacaktır.  

Görüşme Talebinin Teknik Danışman Ekibi’ne İletilmesi 

E-posta Adresi muhyettin.sirer@undp.org.tr 

E-posta Başlığı Görüşme Talebi / (Teklif Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı) 

Telefon Tel: (0 414) 347 08 20 

 

Sanayide Enerji Verimliliği Teknik İstişare Görüşmeleri 

Bölge / İller TRC2 / Diyarbakır 

Görüşme Dönemi 09.05.2016 – 27.05.2016 

Görüşme Adresi 

Karacadağ  Kalkınma Ajansı 

Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 

Bağlar / DİYARBAKIR 

 

Sanayide Enerji Verimliliği Teknik İstişare Görüşmeleri 

Bölge / İller TRC2 / Şanlıurfa 

Görüşme Dönemi 09.05.2016 – 27.05.2016 

Görüşme Adresi 

Karacadağ Kalkınma Ajansı- Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok, Kat 4) 

Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA 

 

Soru 39: GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot 

Uygulamaları Mali Destek Programına başvurmak için enerji tüketim miktarlarıyla 

ilgili bir kısıt var mıdır?  

Cevap 39:  Programa yıllık toplam enerji tüketimi 100 TEP (Ton-Eşdeğer Petrol) ve üzerinde 

olan endüstriyel işletmeler başvuruda bulunabilir. 

mailto:muhyettin.sirer@undp.org.tr


 

Soru 40: GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot 

Uygulamaları Mali Destek Programına başvurmak için Ön Etüt Raporunu sunmak 

gerekiyor mu?  

Cevap 40: Proje kapsamında desteklenecek proje başvuruları için ön koşul, Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü'nden akredite bir enerji verimliliği danışmanlık (EVD) firmasından 

ve/veya GAP Bölgesi'nde faaliyet gösteren GAP EVD Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi 

ve Harran Üniversitesi GAP YENEV Merkezi'nden, proje başvuru tarihinden itibaren en fazla 

6 (altı) ay önce ön etüt kapsamında bir rapor alınmış olmasıdır. Ön etüt raporunu başvuru 

esnasında sunmayan projeler idari incelemede elenir. 

 

Soru 41: Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kullanabilir miyiz? 

Cevap 41: 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde 

Tarımsal sulamayı kısıtlayıcı herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Lisanssız Elektrik 

üretimine ilişkin mevzuat ve yasalara uygun olması halinde, tarımsal sulamada kullanılmak 

üzere proje başvurusunda bulunabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 


