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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi 

             Başvuru 

             MADDE 15 – (1) VAP’larının desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen esaslara uygun olarak hazırladıkları veya 

şirketlere hazırlattıkları projelerini aynı esaslara uygun olan enerji etüt raporu ile birlikte her 
yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe sunar. 

             (2) Endüstriyel işletme, desteklerden yararlanmak üzere en fazla iki VAP ile başvuruda 

bulunabilir. VAP’larının desteklenmesi Kurul tarafından onaylanan endüstriyel işletmeler bu 

VAP’larına ilişkin uygulama raporları onaylanana kadar yeni bir VAP’ın desteklenmesi için 
başvuruda bulunamaz. 

             Değerlendirme  

             MADDE 16 – (1) VAP’lar aşağıdaki şekilde değerlendirilir: 

             a) Genel Müdürlük her yıl Ocak ayında VAP’ları değerlendirmek üzere en az şube 

müdürü düzeyinde bir kişinin başkanlığında ve Genel Müdürlüğün en az beş personelinden 
oluşan bir VAP değerlendirme komisyonu kurar. 

             b) VAP değerlendirme komisyonu aşağıdaki çalışmaları yürütür. 

             1) Öncelikle proje dosyasında belirlediği eksikliklerin veya yetersizliklerin giderilmesini 

başvuru sahibi endüstriyel işletmeden ister. Endüstriyel işletme otuz gün içinde eksiklikleri 
tamamlar. 

             2) Projedeki tasarruf potansiyellerini, geri kazanım yöntemlerini, uygulama 

maliyetlerini ve geri ödeme sürelerini, piyasa araştırması yapmak suretiyle kontrol eder. 

             3) Projenin uygulanmasında, daha fazla tasarruf sağlayabilecek ve/veya proje bedelini 
azaltabilecek önerileri başvuru sahibi endüstriyel işletmeye bildirir. 

             c) Başvuru sahibi endüstriyel işletme VAP değerlendirme komisyonunun yerinde 

yapacağı incelemelere imkân tanır ve VAP değerlendirme komisyonunun iyileştirme 

önerilerini kabul etmesi halinde otuz gün içinde nihaî proje dosyasını Genel Müdürlüğe ikinci 
kez sunar. 

             ç) VAP değerlendirme komisyonunun değerlendirmesi sonucunda teknik açıdan 

uygun ve geri ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde belirlenmiş bedeli en fazla 



beşyüzbin Türk Lirası olan VAP’lar desteklenmeye değer projeler olarak belirlenir. Bu 
projelere Kurul onayı ile sağlanabilecek destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir.   

             D = [20-(5/4) x (S-1)]/100 x M 

             D: Destek miktarı (Türk Lirası) 

             M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası) 

             S: Geri ödeme süresi (Yıl), bir yılın altındaki geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır.  

             d) VAP değerlendirme komisyonu desteklenmeye değer olan VAP’ları aşağıdaki 
formül ile hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar. 

             P = 0,6 x G + 0,4 x ETO 

             P: Toplam puan  

             G: 100 puan üzerinden, en kısa geri ödeme süresine göre normalize edilmiş geri 

ödeme süresi puanı, 

             ETO: 100 puan üzerinden, toplam tasarruf içinde en fazla elektrik enerjisi tasarruf 
oranına göre normalize edilmiş elektrik enerjisi tasarruf oranı puanı. 

             e) VAP değerlendirme komisyonu bu sıralamada en yüksek puanlıdan başlamak 

suretiyle ve Genel Müdürlüğe verilen ödenek miktarı ile sınırlı olmak üzere desteklenecek 

VAP’ları belirler. Bu şekilde belirlenen VAP’lar desteklenmek üzere Genel Müdürlük 

tarafından Kurul onayına sunulur. Desteklenme kararı verilen VAP’lar onbeş gün içerisinde 

Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir ve başvuru sahiplerine yazılı olarak 

bildirilir. Başvuru sahipleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içersinde Genel Müdürlüğe 
sözleşme yapmak üzere başvurur. 

             Desteklerin uygulanması 

             MADDE 17 – (1) VAP destekleri aşağıdaki şekilde uygulanır: 

             a) Genel Müdürlük, desteklenmek üzere Kurul tarafından onaylanan VAP’ların 

sahipleri ile uygulama raporunun onaylanmasını müteakip, Genel Müdürlüğün internet 
sayfasında yayınlanan formata uygun destekleme sözleşmesi yapar.  

             b) Sözleşme yılı içinde tamamlanan projeler için destek ödemeleri yılı içinde yapılır. 

Bir sonraki yılda tamamlanan projeler için mevcut ödeneğin bu projelere uygulanacak toplam 

destek miktarına oranı nispetinde ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ödemelere ilişkin 
herhangi bir hak ve faiz talebinde bulunulamaz. 

             c) VAP destekleri için carî yıla ait toplam kullanılabilir ödenek miktarı Genel 
Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir. 



             ç) VAP’ları desteklenen tüzel kişiler bu projeleri işletmesinde iki yıl içinde uygular. Bu 

süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmez. Projede öngörülen 

uygulama bedeli içinde kalmak kaydıyla, projesine göre daha az enerji tasarrufu 

sağlanmasına sebep olan proje bileşenleri projesinden farklı yapılan uygulamalar olarak 
kabul edilir. 

             d) Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüleri içeren ve Genel Müdürlük 

tarafından belirlenen formata göre hazırlanmış uygulama raporları Genel Müdürlüğe 
gönderilir. Uygulama sonuçları Genel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir. 

             e) Uygulanacak destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir. 

             D = [20-(5/4) x (S-1)]/100 x (M-F) 

             D: Destek miktarı (Türk Lirası) 

             M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası) 

             S: Geri ödeme süresi (Yıl), altı ayı aşan geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır. 

             F: Projesinden farklı yapılan proje bileşeninin uygulama bedeli (Türk Lirası) 

             f) Uygulama projelerinin desteklenmesi kapsamındaki her türlü ödeme endüstriyel 

işletme tarafından Genel Müdürlüğe sunulan uygulama raporlarının yerinde yapılan inceleme 

ve kontrol sonucu Genel Müdürlük tarafından onaylanmasını müteakip yapılır. 


