EK-3
PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
(............................... 1)
Taraflar
MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra “GENEL MÜDÜRLÜK” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ................... 2 (bundan
sonra “İŞLETME” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara ilişkin bilgiler ve tebligat
MADDE 2- (1) GENEL MÜDÜRLÜK:
Posta Adresi
:
Tel No
:
Faks No
:
Elektronik Posta Adresi
:
(2) İŞLETME
:
Posta Adresi
:
Tel No
:
Faks No
:
Elektronik Posta Adresi
:
(3) İşbu Sözleşme kapsamındaki elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, 11/02/1959
tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.
(4) Her iki taraf birinci ve ikinci fıkrada belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak
kabul etmişlerdir. Tebligat, ilgili tarafa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir
ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar ki; tebliğ yapılacak tarafın müracaatı veya kabulü şartiyle
her yerde tebligat yapılması caizdir.
(5) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen tarafa, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen diğer
usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
(6) Burada düzenlenmeyen hususlarda 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Aksi bu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşmede yer alan
terim, kavram ve kısaltmaların, enerji verimliliğine ilişkin mevzuatta tanımlanan anlamları
esas alınır.
Sözleşmenin konusu ve amacı
MADDE 4- (1) İşbu Sözleşmenin konusu; İŞLETME’nin mevcut sistemlerinde enerji
verimliliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan ve 18/4/2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Enerji Verimliliği
Koordinasyon Kurulu’nun (Kurul) ………………… 3 tarihli ve ………………. 4 sayılı kararı
ile desteklenmesi uygun görülen ……………………………………………. 5 adlı, özet bilgi-
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Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen kod numarası yazılır. (Örnek: VAP-2012/0001)
İŞLETME’nin açık adı ve ünvanı yazılır.
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun karar tarihi 00/00/0000 formatında yazılır. (Örnek: 02/11/2011)
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun karar no yazılır.
Projenin çerçeve adı yazılır.
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leri işbu Sözleşmenin ekinde yer alan projenin uygulanmasına ve destek ödemesinin yapılmasına yönelik;
a) Temel ilkelerin,
b) Hak ve yükümlülüklerin,
c) Uygulama ve ödemeye ilişkin usûl ve esasların
belirlenmesi olup, uygulamanın enerji verimliliği mevzuatına ve projesine uygun olarak
gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Uygulamaya ve ödemeye ilişkin genel hükümler
MADDE 5- (1) Proje uygulamasının tamamlandığı, işbu Sözleşmenin
imzalalanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde GENEL MÜDÜRLÜĞE yazılı olarak bildirilir.
Bildirim tarihini takip eden 60 (altmış) iş günü içinde, IŞLETME ve GENEL MÜDÜRLÜK
veya GENEL MÜDÜRLÜK adına yetkilendirilmiş tüzel kişilerin temsilcilerinin katılımı ile
yerinde inceleme yapılır. Söz konusu yerinde inceleme kapsamında, uygulamanın projesine
uygunluğu kontrol edilir. Projesine uygun yapıldığı görülen bileşenler için projede öngörülen
tasarrufların sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesine yönelik olarak, projede tanımlanan
ölçümler yapılır.
(2) Yerinde inceleme çalışmasını müteakip, uygulama ile ilgili bilgileri, yeminli mali
müşavir tarafından onaylanmış faturaları, ölçüm ve hesaplamaları içine alan uygulama raporu
IŞLETME tarafından hazırlanır ve GENEL MÜDÜRLÜĞE sunulur.
(3) Uygulama raporu GENEL MÜDÜRLÜK tarafından incelenir. Uygulama raporunda yer alan hesaplamalarda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, bu uygunsuzluklar İŞLETME‘ye yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzluklar bildirimi takip eden 10 (on)
takvim günü içinde giderilir.
(4) Aşağıdaki durumlarda destek ödemesi yapılmaz.
a) İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içinde
uygulamanın tamamlandığının GENEL MÜDÜRLÜĞE yazılı olarak bildirilmemesi halinde
destek ödemesi yapılmaz. Projenin uygulama süresi, işbu Sözleşmenin imzalanması ile
uygulamanın tamamlandığının GENEL MÜDÜRLÜĞE bildirildiği zaman arasında geçen
süredir. Uygulama raporunun hazırlanması, değerlendirilmesi ve varsa uygunsuzlukların giderilmesi sürecinde geçen süre projenin uygulama süresine dahil değildir.
b) 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. Uygulama
sonundaki bileşen enerji kazancının, projedeki miktarının altında gerçekleşen proje bileşenleri
desteklenmez. Bu durumda uygulanacak destek miktarı; kabul edilmeyen proje bileşeninin
Kurul onayı alan projede yer alan bedelinin proje bedelinden çıkarılması suretiyle
Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak hesaplamalara göre belirlenir.
c) Yerinde inceleme için gerekli koşulların sağlanmaması halinde destek ödemesi
yapılmaz.
ç) Uygulama raporunda GENEL MÜDÜRLÜK tarafından giderilmesi istenen
uygunsuzlukların giderilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz.
d) İşbu Sözleşmenin feshedilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.
(5) Ödeme, İŞLETME tarafından GENEL MÜDÜRLÜĞE sunulan uygulama
raporlarının GENEL MÜDÜRLÜK tarafından onaylanmasından sonra yapılır. Ödemelerin
yapılması ile ilgili usûl ve esaslar şunlardır:
a) Destek miktarının ödenmesinde GENEL MÜDÜRLÜĞE tahsis edilen ödenek
imkanları esas alınır. Uygulama raporunun onaylanmasını müteakip GENEL MÜDÜRLÜK
ödenek durumuna göre bir ödeme planı hazırlar ve istenen bilgi ve belgelerle birlikte
İŞLETME’ye bildirimde bulunur. Ödeme planının hazırlanmasında, cari yıl içindeki ödenek-
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lerin yeterli olması halinde destek ödemesi tek seferde yapılır. Ödenek imkanlarının yeterli
olmaması durumunda yıllara yaygın ödeme planı hazırlanır.
b) Cari yıl içinde yapılacak destek ödemelerinde önceki yıllarda tamamlanan projelerin destek bedelleri öncelikle ödenir. Mevcut ödeneğin yetersiz olması halinde, mevcut
ödeneğin projelere uygulanacak toplam destek miktarına oranı nispetinde ödeme yapılır.
c) GENEL MÜDÜRLÜK, yıllara yaygın ödeme durumunda, sonraki yıllarda ödeneklerde meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle ödeme planında değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
ç) İŞLETME, işbu Sözleşmede tanımlanan usûl ve esaslara göre yapılan ödemelere
ilişkin herhangi bir hak ve faiz talebinde bulunamaz.
(6) İŞLETME, işbu Sözleşmeye istinaden GENEL MÜDÜRLÜK’ten herhangi bir
tazminat talep edemez.
(7) İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü vergi, resim ve harcın ödenmesinden İŞLETME sorumludur.
(8) Taraflar, ülkenin emniyetine, tarafların ticarî ilişkilerine zarar verecek bilgileri
gizli tutmakla ve gizlilik gerektiren diğer hallerde gizlilik gereklerine uymakla yükümlüdür.
İŞLETME’nin yükümlülükleri
MADDE 6- (1) İŞLETME, Kurul tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerin
uygulanmasında aşağıdaki temel yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Yürürlükteki mevzuata, Kurul kararlarına ve bu Sözleşme hükümlerine uymak.
b) GENEL MÜDÜRLÜK tarafından talep edildiğinde, proje uygulamaları ile ilgili
konularda ayrıntılı bilgiyi, gerektiğinde belgeleri ile birlikte vermek ve yerinde yapılacak inceleme ve denetim çalışmalarında gerekli koşulları sağlamak.
c) Projenin, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden 2 (iki) yıl içinde projesine uygun şekilde uygulanmasını sağlamak.
Mücbir sebebler
MADDE 7- (1) Tarafların kusurundan ileri gelmemiş olmakla beraber, işbu Sözleşme
hükümlerinin yerine getirilmesini engelleyen bir durum meydana geldiğinde, tarafların bu
durumu ortadan kaldıramadığı haller, mücbir sebeb olarak kabul edilir. Bir halin mücbir sebeb
olarak kabulü için, durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 (otuz) takvim günü içinde durumun karşı arafa belgeleri ve gerekçesi ile bildirmesi şarttır. Bildirimin intikalini takip eden
30 (otuz) takvim günü içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak mücbir sebebin kabulüne
veya reddine karar verilir ve ilgili tarafa bildirilir.
(2) Mücbir sebeb olarak kabul edilecek haller şunlardır:
a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar,
c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri,
ç) Genel ekonomik kriz,
d) Diğer 6
e) Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olduğu diğer tarafca
kabul edilen benzer hallerdir.
(3) Projenin uygulanmasında İŞLETME tarafından bildirilen mücbir sebebin GENEL
MÜDÜRLÜK tarafından kabulü durumunda, proje uygulaması mücbir sebeb ortadan kalkana
kadar durdurulabilir. Mücbir sebebin ortadan kalktığının İŞLETME tarafından GENEL
MÜDÜRLÜĞE bildirilmesi üzerine proje uygulamasına devam edilir. Proje uygulamasının
durdurulduğu süre, projenin uygulama süresine ilave edilir.
Hak ve yükümlülüklerin geçersiz olması
6

GENEL MÜDÜRLÜK ile İŞLETME arasında Sözleşmenin imzalanması aşamasında belirlenecek özel haller
yazılır.
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MADDE 8- (1) İşbu Sözleşme sona ermediği, geçerlilik süresi devam ettiği veya
feshedilmediği sürece, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler geçerlidir.
Sözleşmenin feshi
MADDE 9- (1) İşbu Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması halinde GENEL
MÜDÜRLÜK tarafından feshedilebilir.
a) İŞLETME’nin işbu Sözleşme eki olarak kabul edilen ve 13 üncü maddede belirtilen
mevzuata ve işbu Sözleşmede belirtilen temel ilkelere ve yükümlülüklere aykırı hareket
ettiğinin GENEL MÜDÜRLÜK tarafından tespit edilmesi durumunda, GENEL
MÜDÜRLÜK tarafından yapılan yazılı bildirimlere rağmen aykırılıkların giderilmemesi,
b) Mücbir sebeb halinin projenin uygulamasının devamına engel olduğunun GENEL
MÜDÜRLÜK tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenmesi,
Sözleşmenin dili
MADDE 10- (1) İş bu Sözleşmenin dili Türkçe’dir ve işbu Sözleşme gereği bütün yazışmalar Türkçe olarak yapılır.
Sözleşmede değişiklik yapılması veya ek sözleşme düzenlenmesi
MADDE 11- (1) Tarafların mutabakatı ile ek sözleşme düzenlenmek suretiyle bu
sözleşmede değişiklik yapılabilir.
(2) Mücbir sebeple proje uygulamasının durdurulması halinde, bu Sözleşmenin süresi,
ek sözleşme düzenlenmek suretiyle proje uygulamasının durdurulduğu süre kadar uzatılabilir.
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 12- (1) İşbu Sözleşmenin uygulanmasından, yorumundan veya feshinden
doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara İdare Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bağlayıcı düzenlemeler
MADDE 13- (1) Aşağıdaki mevzuat işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak kabul edilir. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sırası ile aşağıda sayılan mevzuat hükümleri uygulanır:
a) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
b) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelik,
c) Endüstriyel İşletmelerin Verimlilik Artırıcı Proje Uygulamalarının ve Enerji Yoğunluğu Azaltımlarının Desteklenmesinde Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
ç) Diğer 7
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe girecek hükümler taraflar
açısından bağlayıcıdır,
Diğer Hususlar
MADDE 14- 8
Yürürlük ve yürütme
MADDE 15- (1) İşbu Sözleşme; 15 (onbeş) madde, ……… 9sayfa ve ……… 10 sayfa
ek’den ibaret olup, GENEL MÜDÜRLÜK ve İŞLETME tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra iki (2) orjinal nüsha olarak hazırlanmış ve ………….. 11 tarihinde taraflar
arasında imzalanmış, bir (1) nüshası GENEL MÜDÜRLÜK’te bir (1) nüshası da
İŞLETME’de alıkonulmuştur.
(2) İşbu Sözleşme imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.
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Sözleşmenin imzalanması aşamasında yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat yazılır.
Bu maddede, enerji verimliliği ve genel mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, GENEL MÜDÜRLÜK ve/veya İŞLETME tarafından yazılması gerekli görülen diğer konulara yer verilir.
Sayfa sayısı rakam ve yazı ile yazılır. Örnek: 5 (beş)
Sayfa sayısı rakam ve yazı ile yazılır. Örnek: 2 (iki)
İmza tarihi yazılır. (Örnek: 02/11/2011)
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(3) işbu Sözleşme, mücbir sebeblerden dolayı olabilecek uzatmalar hariç, yürürlük tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerlidir.
(4) İşbu Sözleşme hükümlerinin yürütülmesinden BAKANLIK adına Genel Müdür,
İŞLETME adına yönetim sorumludur.
İŞLETME 12 ADINA
İMZA
ADI SOYADI
ÜNVANI

BAKANLIK ADINA
İMZA
ADI SOYADI
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL
MÜDÜRÜ

EKLER:
1- Proje Verimlilik Bileşenleri Tablosu (…. 13 Sayfa)
2- Proje Yerinden Üretim Bileşenleri Tablosu (…. 14 Sayfa)
3- Diğer (……… 15)
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İŞLETME’nin açık adı ve ünvanı yazılır.
Sözleşme aşamasında, proje içeriğine göre düzenlenen tabloya göre sayfa sayısı yazılır.
Sözleşme aşamasında, proje içeriğine göre düzenlenen tabloya göre sayfa sayısı yazılır.
Sözleşme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek diger ekler yazılır.
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