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Enerji VerimliliğiEnerji Verimliliği Destekleri 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)  

 Destekleri Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, 
onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve 
proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji 
kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile 
birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konularda 
çözümleri de kapsayan ve Enerji Verimliliği Destekleri 
Hakkında Tebliğ usul ve esaslarına uygun olarak 
hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
olarak değerlendirilmektedir 



Destek Ne Miktarı   
 KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon 

Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla 
%30’u hibe olacak şekilde destek verilmektedir. 



Kimler Başvuru Yapabilir  
 Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel 

kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 
TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan ticaret ve sanayi 
odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak 
faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan 
endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden 
yararlanmak için başvuruda bulunabilirler. 



Desteklenen Miktar ve Yapılan Tasarruf  

 VAP ile işletmeler yaptıkları tasarrufla hem kendi hem 
de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu tür 
projeler 2009 yılından beri Bakanlığımız tarafından 
desteklenmektedir. Günümüze kadar toplam 210 
projeye 23,1 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır. Bu 
projelerin toplam yatırım tutarı 96,5 milyon TL olarak 
gerçekleşirken yıllık 84 milyon TL parasal tasarruf 
sağlanmıştır. 



Başvuru Zamanları ve Yeri  
 VAP destek başvuruları her yıl Ocak ayında 

Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir. Bakanlık, 
internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, 
başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini 
erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde 
başvuru alabilir. 



Gönüllü Anlaşma Destekleri   
 Gönüllü Anlaşma Destekleri Gönüllü Anlaşma, bir 

endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji 
yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda 
enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 
oranında azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile yaptığı 
anlaşmayı ifade eder . 



Miktarı Ne kadar  
 Gönüllü anlaşma destekleri kapsamında taahhüdünü 

yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla 
ait enerji giderinin %30’u 1.000.000 TL’yi geçmemek 
kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır. 



Kimler Yararlanabilir  
 Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel 

kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 
TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası 
veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 
her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü 
Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda 
bulunabilirler.  



Desteklenen Miktar –Yapılan 
Tasarruf  
 Gönüllü Anlaşma destekleri 2009 yılında başlamış 

olup, taahhüt ettiği enerji yoğunluğunu düşüren 7 
endüstriyel işletmeye 700.000 TL destek ödemesi 
yapılmıştır. Endüstriyel işletmeler 5,2 milyon TL 
yatırım yapmış olup yatırım karşılığı yıllık 4,1 milyon 
TL parasal tasarruf sağlamıştır. 



Nereye –Ne zaman Başvuru Yapılacak  

 Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Ekim ayında 
Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 
Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir. 



 5. Bölge TeşvikleriBakanlığımızın vereceği proje 
onayına istinaden yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi 
olan mevcut imalat sanayi tesislerinde 
gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az % 20 
oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan 
ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş 
süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik 
yatırımlar, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5.  
Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan 
teşviklerden yararlandırılmaktadır 



Faydalanılacak Teşvikler,  
  katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi 

muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir. 



Nereye Başvuru Yapacağım  
 Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. Bölge 

teşvikleri kapsamında değerlendirilmesini isteyen 
işletmeler başvurularını Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına yaparlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
projenin enerji verimliliği açısından uygunluğunu 
değerlendirmek üzere Bakanlığımıza (Enerji 
Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) gönderir. 
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