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 ENERJİ AR-GE PROJELERİ  

DESTEK PROGRAMI (ENAR) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından  

enerji politikalarına  

enerji arz güvenliğine  

yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine  

 

hizmet edecek şekilde oluşturulacak teknoloji geliştirme ve 

yenilik odaklı araştırma, geliştirme (Ar-Ge) ve iyileştirme içeren 

projelere hibe desteği sağlanmaktadır. 

 

Bakanlık tarafından onaylanan enerji konulu Ar-Ge projelerine 

(ENAR Projeleri’ne) Bakanlar Kurulu Kararı ile %80’e varan 

oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. 

 

 

 

 



 ENERJİ AR-GE PROJELERİ  

DESTEK PROGRAMI (ENAR) 

ENAR Hibe Destek Programı kapsamında desteklenecek 

projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır: 

Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi 

Yenilenebilir enerji teknolojileri 

Temiz enerji teknolojileri 

Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri 

Enerji verimliliği teknolojileri 

Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri 

Çevrim teknolojileri 

Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke 

uygulamaları.  

 

 

 

 

 

 



 BAŞVURU YAPABİLECEKLER 

ENAR Hibe Destek Programı’na Türkiye’de yerleşik bir veya 

birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan firmalar, proje 

ortağı olarak en az bir üniversite ile çalışmak kaydıyla 

başvurabilirler. 

 

Proje sahibi firmanın üniversite ortağı daha sonra belirlenmek 

kaydıyla da, hibe destek başvurusu yapılan projesi Bakanlar 

Kurulunca destek almaya hak kazanabilir. 

 

Başvuruda bulunacak firmaların serbest bölgelerde yer 

almaması gerekmektedir. 

 



BAŞVURU ZAMANI 

ENAR Proje hibe başvuruları her yıl 31 Aralık tarihine kadar 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü’ne yapılır. 

 

Bu süre uygun bulunması durumunda Genel Müdürlük 

tarafından on beş günden fazla olmamak kaydı ile uzatılabilir. 

 



PROJE DESTEK SÜRESİ VE TUTARI 

Proje destek süresi 2 yılı geçemez. Ancak gerekmesi halinde 
projenin tamamlanabilmesi için altışar aylık iki dönem ek 
süre verilebilir. 

 

Desteklenmesine karar verilen ENAR proje bütçesinin azami % 
80’i Bakanlıkça, en az % 20 si ise firma tarafından nakdi 
olarak karşılanır. 

 

Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz. 

 

 



PROJE DESTEK SÜRESİ VE TUTARI 

 

Projede özel şirketlerden, dernek ve sivil toplum 
kuruluşlarından, Avrupa Birliği çerçeve programları ve benzeri 
uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler 
olması durumunda, bu tutarlar desteklenmeye tutardan 
indirilir. 

 

Kamu menşeili başka bir kaynak tarafından desteklenerek 
devam eden veya sonuçlandırılmış projelere destek 
sağlanmaz. 

 

 

 



ENAR PROJELERİ  

DESTEKLEME MEKANİZMASI 

 
ENAR Proje hibe başvurularının ön değerlendirilmesi, ENAR 

projeleri yönlendirme heyeti tarafından yapılır. 

 

Uygun görülen projeler proje değerlendirme heyeti üyelerine en 

geç 28 Şubat’a kadar gönderilir. 

 

Proje dosyaları, proje değerlendirme heyeti üyeleri tarafından 

en geç 31 Marta kadar incelenerek ve Genel Müdürlükçe 

hazırlanan proje değerlendirme formu yardımı ile değerlendirilir. 

 

  

 

 



ENAR PROJELERİ  

DESTEKLEME MEKANİZMASI 

 
ENAR projeleri yönlendirme heyetinden gelen raporlara 

istinaden Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü her yıl 7 Mayıs 

tarihine kadar, desteklenmesi önerilecek projeleri belirleyip 

Genel Müdür imzası ile Bakan onayına sunar.  

 

En düşük geçer not 70 olacak şekilde Bakan onayı alan 

projeler topluca Bakanlar Kuruluna nihai onay için sunulur. 

 

Desteklenmesine karar verilen ENAR projeleri sahipleri ile 

sonuçların Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan 

edilmesinden en geç 6 ay içinde proje sözleşmesi imzalanır.  

 

 

  

 



DESTEKLENEN  

HARCAMA KALEMLERİ 

Hibe desteğine hak kazanan ENAR projeleri için 

desteklenebilecek harcama kalemleri şu şekildedir: 

Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele 
ödenen ücretler 

Projenin uygulanması için gerekli hizmet alımı 

Proje personeli ve/veya Genel Müdürlük personelinin 
proje kapsamındaki harcırah ve seyahat giderleri 

Makine-donanım, prototip kalıp 

Yazılım lisansı, sarf malzemesi  

Laboratuvar test ve analiz raporları  

Mevcut bir cihazın iyileştirilmesi için yapılan 
harcamalar 

Gümrük masrafları, güvenlik tedbirleri ile ilgili giderler. 



DESTEKLENMEYEN  

HARCAMA KALEMLERİ 

ENAR projeleri için desteklenmesi uygun bulunmayan 

harcama kalemleri şu şekildedir: 

Sermaye kullanım maliyeti 

Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri 

Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri 

Coğrafi işaret ve marka tescil giderleri 

Sekreterlik ve benzeri idari giderler 

Brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim 
giderleri 

Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri 

 

 



DESTEKLENMEYEN  

HARCAMA KALEMLERİ 

Seyahatlerde ulaşım, harcırah ve konaklama dışındaki 
kongre, fuar, seminer katılım ücretleri gibi giderler 

Yakıt giderleri,  

Büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan 
masraflar 

Ofis, depo, stant, ve benzeri kiralar 

İnşaat ve tesisat giderleri 

Kırtasiye giderleri 

Sözleşme imzalanmadan önce yapılan giderler. 

 


