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KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

HİBE MİKTARI 
Asgari:   50.000 TL 

Azami: 500.000 TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 

PROJE SÜRESİ Azami: 9 Ay   
SON BAŞVURU 

TARİHİ 
        3 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
5.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
DİYARBAKIR - ŞANLIURFA 

 

 

ÖNCELİKLER 

 

1. Yenilenebilir enerji kullanımında farkındalığın artırılması, 

2. Bölgede üretim yapan işletmelerde ve kurum/kuruluşlarda 

başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 

kullanımının teşvik edilmesi, 

3. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak 

üzere jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının 

desteklenmesi, 

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım (tarımsal sulama), 

sanayi ve turizm gibi bölgede potansiyeli olan sektörlerde 

kullanımına yönelik uygulamaların desteklenmesi, 

5. Yenilenebilir Enerji Test ve Uygulama Merkezlerinin kurulması 

veya mevcutların geliştirilmesi. 

 

 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

Üretici Kooperatifleri, Üretici Birlikleri, KOBİ’ler, diğer 

gerçek ve tüzel kişilerdir. 

 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine 

http://www.aya.com.tr/


 

Canberk Plaza No:4  Kat:1-3-4  Hasanpaşa-Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0216 450 6007 (pbx)        Fax: 0216 450 28 99     info@aya.com.tr 

                          www.aya.com.tr            www.akkasgroup.com 

                                                              

yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt 

kapasiteli elektrik üretim sistemlerinin kurulması, 

 Başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına yönelik yatırımların yapılması, 

 Jeotermal ve güneş enerjisinin tarımsal ürünlerin üretilmesi 

ve işlenmesi alanlarında kullanılması, 

 Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, 

cadde-park aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik 

işaret ve sinyalleri gibi yenilenebilir enerji destekli uygulamaların 

yapılması, 

 Endüstriyel üretim süreçlerinde ısıtma, soğutma vb. ihtiyaçlar 

için başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir 

enerji kaynaklarından faydalanılması, 

 Kamu binaları ve fabrika binalarında yenilenebilir enerji 

kullanımının artırılması, 

 Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık) artıklardan elektrik üretilmesi, 

 Hayvan atıklarından biyogaz üretilmesi, 

 Tekstil işletmelerinde ihtiyaç duyulan sıcak su ve buharın 

üretimi için güneş enerjisi kaynaklı olanakların değerlendirilmesi, 

 Eko-turizm, termal turizm ve sağlık turizminde turizm 

cazibesi oluşturabilmek amacıyla konaklama tesisleri ve 

otellerde güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma vb. uygulamaların 

        yapılması. 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır.) 

 

 Sarf malzemesi maliyetleri 

 

 Destek miktarı 200.000.-TL’nin üstündeyse denetim maliyetleri 

 

 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) 

 

 Görünürlük maliyetleri 

 

 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin 

% 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam 

eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir). 
 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili 

diğer ücret ve maliyetler 
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BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 

 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 2012 – 2013 Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, YMM onaylı) 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Sgk borcu yoktur yazısı 
 

 

 10.000 TL ve üstü makine-ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alımlarda teknik    özelliklerin 

detaylı olarak belirtildiği teknik şartname ve her bir kalem için en az 3 (üç) adet proforma fatura veya 

teklif mektubu. 

 Üretim yapan firmalar için güncel Kapasite Raporu 

 ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi 

 

 Başvuru Sahibinin 2012 ve 2013 yıllarına ait elektrik tüketimini ve aboneliğini 

gösterir, ilgili dağıtım şirketinden alınmış belge 
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