ADANA HACI SABANCI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Bölge Müdürlüğü
Sayı : AOSB-78815
Konu : Bilgilendirme Duyurusu Hk.

Tarih : 10.05.2019

Sayın Sanayicimiz,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji verimliliğinde destek modellerinin
daha etkin hale getirilmesi, sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, enerji
yönetim sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda, 14 Mart 2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Verimlilik
Artırıcı Projelerin (VAP) yatırım bedeli bir milyon Türk Lirasından beş milyon Türk Lirasına, destek
bedeli üç yüz bin Türk Lirasından bir buçuk milyon Türk Lirasına Gönüllü Anlaşma destekleri
kapsamında destek bedeli iki yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına artırılmıştır.
28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi kapsamında, Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak
yıllık enerji tüketimi 500-1000 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) arası işletmelerin de Enerji Verimliliği
Kanununda belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeleri şartıyla Verimlilik Artırıcı Proje ve Gönüllü
Anlaşmalara başvurmaları sağlanmıştır.
Ayrıca, Bakanlık tarafından onaylanan projelere 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. Bölge teşviklerinden yararlandırılacaktır. Faydalanılacak teşvikler, katma değer
vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primim işveren hissesi desteği,
faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir.
Diğer taraftan, enerji yönetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde faaliyetler yürütülerek
mevzuatta tanımlanan şartların sağlayan bütün işletmelerin enerji yöneticisi atamaları
hedeflenmektedir.
Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.

e-imzalıdır

Ersin AKPINAR
Bölge Müdürü

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.
E-İmzalı suretinin aslını görmek için https://bd.adanaorganize.org.tr:8446/BelgeDogrulama/?nALasiW6SSCV adresini ziyaret ediniz
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