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Bu duyuru, 24 Haziran 2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, yerli katkı ilave fiyatından
faydalanmak üzere lisans sahibi tüzel kişiler tarafından yapılan başvurulara yönelik başvuru
dosyalarının hazırlanması, başvuruların değerlendirilmesi ve elektrik üretim tesislerinde
kullanılan aksamın üretim yerinde kullanımına ilişkin Yerli İmalat Tespit Heyetince yapılan
denetimlere yönelik hazırlanmıştır.
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1- Başvurular:
1.1 Başvuru Dosyası Hazırlanması:
Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvuru (Beyanname ve İlk Başvuru için) İstenen Asgari Bilgi ve
Belgelere ilişkin olarak Yönetmelikte adı geçen tüm bilgi, belge ve dokümanların 4 üncü
maddede

belirtilen

hususlar

çerçevesinde

eksiksiz

olarak

sunulmasına

azami

özen

gösterilmelidir. İlaveten;
a. Yönetmelik Ekleri ve Lahikalarında yer alan “Mühür-İmza-Tarih” bulunan yerlerde
mühür, imza ve tarih ile birlikte imzalayan yetkili kişinin adı ve soyadı da
yazılacaktır.
b. “EK-3 Beyanname” formunda yer alan tabloda “Yerli İlave Katkı Fiyatından
Faydalanılan Yıllar” satırına faydalanılan yıllar aralarına virgül konarak yazılacaktır.
c. Yönetmelik Ekleri ve Lahikalarında Bulunan Aksam ve Bütünleştirici Parça Adları
Yönetmelikte yer alan EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar
Listesi Tablosundaki Adlar ile aynı olacak şekilde eksiksiz yazılmalıdır.
d. Yönetmeliğin EK-4 Lahika-1’inde yer alan Elektrik Üretim Tesisinde Kullanılan Aksam
ve Bütünleştirici Parçaya Ait Bilgi Tablosu her bir Bütünleştirici Parça için ayrı ayrı
düzenlenecek olup bunlarda yer alan mühür, imza ve tarih ile birlikte imzalayan
yetkili kişinin adı ve soyadı tablonun alt kısmında yer alacaktır.
e. Yönetmeliğin EK-4 Lahika-2’inde yer alan Yerinde Tespit Tutanağı her bir Bütünleştirici
Parça için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bunlarda yer alan mühür, imza ve tarih ile
birlikte imzalayan yetkili kişinin adı ve soyadı metnin altında yer alacaktır.
f. Yerli ilave katkı fiyatından yararlanmak üzere yapılan başvurular kapsamında
Yönetmelik ve Eklerinde adı geçen belgelerin asıllarının veya Bakanlığımızca
onaylanmış örneğinin ya da noter onaylı suretinin sunulması zorunlu olup, fotokopi
kabul edilmeyecektir.
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g. Yerli ilave katkı fiyatından yararlanmak üzere yapılan başvurular kapsamında
Yönetmelik ve Eklerinde ve Lahikalarda istenen belgelerin geçerlilik sürelerinin
Yönetmelik

kapsamındaki

başvuru

süreci

dikkate

alınarak

dolmamış

olması

gerekmektedir.
h. Yerli ilave katkı fiyatından yararlanmak üzere yapılan başvurular kapsamında
Yönetmelik ve Eklerinde ve Lahikalarda istenen belgeleri imzalayan Yeminli Mali
Müşavir (YMM) belge düzenleme tarihi itibarıyla faaliyette olmalıdır. Ayrıca, başvuru
sürecinde geçerli tarihe sahip Faaliyet Belgesi ve İmza sirkülerinin aslını veya
Bakanlığımızca onaylanmış örneğini ya da noter onaylı suretini ekleyecektir.
i. Yerli ilave katkı fiyatından yararlanmak üzere yapılan başvurular kapsamında sunulan
imza sirkülerlerinin, vekaletnamelerin imza sahiplerinin temsil ve ilzam yetkileri
Bakanlığımızdaki iş ve işlemler bazında yeterli olması dikkate alınarak ve azami özen
gösterilerek hazırlanması gerekmektedir.
j. Yönetmelik Ek-8 Yerli İmalat Durum belgesi geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden
itibaren 1 yıl olup, başvuru tarihinde bu belgenin süresi geçerli olacak şekilde alınmalıdır.
k. Yerli ilave katkı fiyatından yararlanmak üzere yapılan başvurular kapsamında aksam
ve/veya bütünleştirici parça tedarikçilerine ait Sanayi Sicil Belgesinin aslı veya
Bakanlığımızca onaylanmış örneğinin ya da noter onaylı suretinin sunulması
gerekmektedir.
1.2 Diğer Hususlar:
Başvuru kapsamındaki aksam ve/veya bütünleştirici parçaların yurt dışından ayrı parçalar
halinde ithal edilip yurt içinde basit birleştirme ile oluşturulmaması gerekmektedir.
2-Kapasite Artışı/Kurulu Güç Artışı /Modernizasyon/Değişiklik/Yenileme Yapan Tesislere
İlişkin Hususlar:
Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanan ve kapasite artışı/kurulu güç Artışı
/Modernizasyon/Değişiklik/Yenileme olması ve kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren
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üniteleri olması durumunda başvuru sahipleri tarafından Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
bildirilen hükümler uygulanarak yeni ünitelere ilişkin başvurunun belgeleri ile eski ünitelere
ilişkin Ek-3 Beyannamenin 1 Ağustos tarihi mesai saati bitimine kadar, tatil gününe rastlaması
halinde tatili takip eden ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze
sunulması gerekmektedir. Aksi taktirde değerlendirme yapılmayacaktır.
3-Yerli İmalat Tespit Heyeti Denetimine İlişkin Hususlar:
a. Yönetmeliğin 3 üncü maddesi birinci fıkrası (o) bendi ile 9 uncu maddesinde tanımlanan
Yerli İmalat Tespit Heyeti, aksam ve/veya bütünleştirici parçanın imal edildiği yer ile
kullanıldığı elektrik üretim tesisinde yaptığı inceleme ve denetimlerde gerekli görmesi
halinde tesis kabul tutanaklarını, Yönetmeliğin 3 üncü maddesi birinci fıkrası (b)
bendinde tanımlanan aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçilerine ait sanayi
işletmelerinin ait kapasite raporları ile sanayi sicil belgelerini, fatura ve irsaliyelerini
isteyebilecektir. Bu sebeple anılan belgelerin önceden tedarik edilerek bulundurulması
gerekmektedir.
b. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinde inşaat ve montaj yapılması
sırasında toprak altında / su altında kalacak olan ve/veya gözle tespit yapılamayacak
şekilde kapalı hale getirilmesi gereken yurt içinde imal edilen aksamın bütünleştirici
parçalar için elektrik üretim tesisi sahibi tüzel kişi, Genel Müdürlüğü imalat aşamasında
bilgilendirmesi, imalata ilişkin belge, bilgi, fotoğraf, video gibi dokümanları gerektiği
halde sunmak üzere hazır bulundurması faydalı olacaktır.

4-Süreler:
Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerinde yer alan sürelere dikkate alınarak yerli katkı
ilave fiyatı başvurusu yapılması gerekmektedir. Özellikle EK-3 beyannamelerin 1 Ağustos tarihi
mesai saati bitimine kadar, tatil gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk iş gününün mesai
saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. Aksi taktirde
beyannameye ilişkin değerlendirme yapılmayacaktır.
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5- Önem Arz Eden Diğer Hususlar:
a. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli
Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurulara dair
duyuruların takip edilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinin takibinde fayda bulunmaktadır.
b. Aksam ve/veya bütünleştirici parça imalatçıları tarafından Yönetmelik kapsamında
yapılan başvurulardaki aksan ve/veya bütünleştirici parçaların hangi Elektrik Üretin
Tesisi/Sistem Tedarikçisi için üretildiği ve üretimin yapıldığı tarih bilgisini beyan eden
bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze 1 Ağustos tarihi mesai saati bitimine kadar, tatil
gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar
Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.
c. Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak üzere başvuru yapan/yapacak olan lisans sahibi
tüzel

kişiler ve kanuni temsilcileri, sistem tedarikçileri ile birlikte aksam ve/veya

bütünleştiricileri parça tedarikçileri başvuru dosyalarına ilişkin bilgi, belge ve başvuru
evraklarını Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine bir yazı ile vereceklerdir.
d. Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak üzere başvuru yapan/yapacak olan lisans sahibi
tüzel kişiler ve kanuni temsilcileri, sistem tedarikçileri ile birlikte aksam ve/veya
bütünleştiricileri parça tedarikçilerinin başvuru dosyalarına ilişkin teknik heyet ekibinden
bilgi talebi olması halinde, teknik heyet ile firma temsilcileri Proje Dairesi Başkanının
odasında Görüşme Formunu doldurularak görüşme yapmaları gerekmektedir.
e. Yönetmelik Ekinde verilen başvuru evraklarında format ve içerik yönünden değişiklik
yapılamaz.
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