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EK-5: YATIRIM KREDİ PROTOKOLÜ TASLAĞI 

MADDE 1. TARAFLAR 

İşbu Protokol, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra “SSB” olarak anılacaktır.) ile 

……………………………………. (bundan sonra “X” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda 

belirtilen şartlar dahilinde mutabakata varılarak imzalanmıştır. 

MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bu Protokol’de geçen; 

Borçlu :  X’i, 

Faiz Oranı :  Yıllık % …..’i,  

Gecikme Cezası :  Yıllık Faiz Oranı’nın 3 (üç) katını, 

Geri Ödeme Dönemi : -/-/20…’den -/-/20...’e kadar geçen kredi anapara geri  

ödemesinin ve kredi faiz ödemesinin yapılacağı dönemi (SSB 

tarafından ilk kredi dilim ödemesinin yapıldığı tarihe uygun 

olarak doldurulacaktır.), 

Geri Ödemesiz Dönem : SSB tarafından ilk kredi dilim ödemesinin yapıldığı tarihten 

itibaren sadece faiz ödemelerinin yapılacağı 2 (iki) tam yıllık 

süreyi, 

HAB : Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni, 

Katılımcı : HAB’da arazi tahsis edilen firma/kuruluşu, 

Kredi Geri Ödeme Planı : X tarafından kullanılan krediye ilişkin kredi anapara geri 

ödemesinin ve kredi faiz ödemesinin vadelerini gösteren Ek-

1’de yer alan planı,  

Kredi Komisyonu : Kredi başvurularını değerlendirmek üzere oluşturulan 

komisyonu, 

Kredi Protokolü : SSB ile X arasındaki makine ve teçhizat yatırımı için azami 

tutarı ……….TL (…….TürkLirası) olan krediye ilişkin işbu Kredi 

Protokolü’nü, 

SSDF : Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nu, 

Taraflar : SSB ve X’i, 

 

 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İLE 

………………………………. ARASINDA 

………………………………………………… İLE İLGİLİ 

KREDİ PROTOKOLÜ 
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TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, 

TL :  Türk Lirası’nı, 

Yıllık Faaliyet Raporu : Borçlu tarafından SSB’ye her yılın bitimini müteakip 45 

(kırkbeş) gün içinde verilen raporu 

ifade eder. 

MADDE 3. KAPSAM 

Madde 3.1. İşbu Kredi Protokolü, SSB tarafından, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme 

Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında, yerli sanayi kuruluşu olan X’e SSDF’den kredi 

kullandırılmasına ilişkin koşulları kapsar. 

MADDE 4.  KREDİ HÜKÜMLERİ 

Madde 4.1. İşbu Kredi Protokolü kapsamında X’e kredi olarak aktarılacak tutar, SSB tarafından 

onaylanan makine ve teçhizat yatırımları için, SSB tarafından ilk kredi dilim ödemesinin yapıldığı 

tarihten başlamak üzere azami …. ( ) yıl vadeli olarak Ek-1 Kredi Geri Ödeme Planı’nda belirtilen 

sürelerde geri ödenmek üzere geri dönüşümlü kullandırılacaktır. Geri Ödemesiz Dönem, SSB 

tarafından ilk kredi dilim ödemesinin yapıldığı tarihte başlar. İşbu Kredi Protokolü’nde belirtildiği 

üzere Ek-3 SSB Onaylı Makine ve Teçhizat Listesi kapsamındaki kalemlerin temini için yapılacak 

ödemelerin finansmanı dışında kullanılamaz.  

Madde 4.2. İşbu Kredi Protokolü kapsamında X’e aktarılacak tutar, Ek-3 SSB Onaylı Makine ve 

Teçhizat Listesi’nde belirtilenlerin teminine ilişkin firma kredi başvuru tarihi olan …/…/2021 

tarihinden sonra yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin finansmanı için kullanılabilecektir. 

Madde 4.3. Ek-3 SSB Onaylı Makine ve Teçhizat Listesi’nde yapılacak değişiklikler SSB onayına 

tabidir. X, bu yönde oluşacak talebini SSB’ye yazı ile bildirecek, SSB söz konusu talebin uygun 

olup olmadığını X’e iletecektir. 

Madde 4.4. İşbu Kredi Protokolü kapsamında X’e kredi olarak aktarılmak üzere belirlenen tutar 

azamidir.  

MADDE 5. KREDİ TALEBİ 

Madde 5.1. SSB tarafından X’e verilecek makine ve teçhizat yatırımı için azami ……….. TL 

(………….TürkLirası) tutarındaki kredinin, Ek-5 Kredi Talebine Konu Makine ve Teçhizat 

Listesi’nde yer alan toplam tutardan oluşan ilgili dilimi, Geri Ödemesiz Dönem içinde olmak kaydı 

ile, aşağıda Madde 5.1.1.’de yer alan şartların tamamının gerçekleştirilmiş olmasını müteakip 30 

(otuz) gün içerisinde X’in ilgili banka hesabına aktarılacaktır.  

Madde 5.1.1.  

a. İşbu Kredi Protokolü’nün ekleri ile birlikte imzalanması, 

b. Ek-3’te yer alan SSB Onaylı Makine ve Teçhizat Listesi’nin kapsamında olmak kaydı ile, 

talep edilen kredi dilimine ilişkin makine ve teçhizatı içeren Ek-5 Kredi Talebine Konu 
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Makine ve Teçhizat Listesi’nin doldurularak Ek-4 Kredi Serbest Bırakılma Talep Formu 

ekinde sunulması,  

c. Ek-5’te yer alan Kredi Talebine Konu Makine ve Teçhizat Listesi kapsamında temin 

edilecek makine ve teçhizatın ilgili tedarikçiden sipariş edildiğini belgeleyen proforma 

fatura, sözleşme ve/veya ilgili sipariş emri, ithal makine veya teçhizatın gümrük girişinin 

yapılmış olması durumunda ilgili gümrük beyannameleri, ilgili avans veya ara ödemesi 

yapıldıysa ilgili banka dekontu ve ilgili firmaya kalan ödemelerin yapılacağı tarihleri 

belgeleyen dokümanların ve SSB’nin talep etmesine bağlı olarak söz konusu makine ve 

teçhizatın ödeme ve temin işlemlerine ilişkin doğrudan veya dolaylı her türlü diğer 

belgelerin sunulması, 

d. Talep edilen kredi dilimi tutarı ve SSB’nin muhtemel kredi serbest bırakma tarihi dikkate 

alınarak hesaplanacak kredi faizinin toplamına karşılık gelen ve EK-2’de bir örneği yer alan 

Kesin Teminat Mektubu’nun veya Kesin Teminat Mektubu bedel artırımının ibrazı, 

e. İşbu Kredi Protokolü’nün imzasından doğan Damga Vergisi’nin ödendiğine ilişkin belgenin 

ibrazı,  

f. Firma vergi borcu yoktur belgesi ibrazı,  

g. Firma SGK borcu yoktur belgesi ibrazı, 

h. SSB’nin talep etmesine bağlı olarak ödemelere ilişkin doğrudan veya dolaylı her türlü diğer 

belgelerin ibrazı. 

Madde 5.1.2. Alt madde 5.1.1’de belirtilen ve SSB’nin kabulünü gerektirecek her bir belgenin, 

SSB’ye sunulmasına müteakip, SSB söz konusu belgelerde uygun bulunmayan hususlara ilişkin 

görüşlerini X’e bildirecektir. X, uygun bulunmayan belgeyi SSB’nin talimatlarına göre düzelterek 

SSB’ye sunacaktır. 

MADDE 6. RAPOR VE İNCELEME 

Madde 6.1. Firma, alınan kredi dilimi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin 

(dekont vb.) bir kopyasını ödemenin SSB tarafından firmaya yapıldığı tarihten itibaren 90 (doksan) 

gün içinde SSB’ye sunacaktır. Kredi diliminin kullanımına ilişkin gecikmeler SSB’ye yazılı olarak 

bildirilecektir. 

Madde 6.2. X, Kredi Protokolü’nün imzalanmasını müteakip, kredi talebine konu makine ve 

teçhizata ilişkin yatırım faaliyetlerini, SSB’den alınan kredi miktarını, alınan kredi dilimi 

kapsamındaki yapılan harcamaların listesini, varsa yapılan kredi geri ödemelerini, verilen kredi ile 

gerçekleştirilen yatırımları, yatırımın gerçekleştirilmesi sonucu edinilen kazanımları, kredi konusu 

Kredi Protokolü kapsamında gerçekleştirilen işleri, yapılan satış ve ihracata ilişkin bilgi vb. 

içerecek şekilde hazırlanacak “Yıllık Faaliyet Raporu”nu SSB’ye her yılın bitimini müteakip 45 

(kırkbeş) gün içinde iletecektir.  
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Madde 6.3. SSB gerekli gördüğü takdirde raporda yer alan belgelere ilaveten kredinin kullanımı ile 

ilgili olabilecek her türlü teknik, idari, mali bilgileri ve belgeleri talep edebilecek veya yerinde 

inceleyebilecektir. X, söz konusu ilave belgeleri SSB’nin talep tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş 

günü içerisinde kendi tesislerinde eksiksiz olarak SSB’nin incelemesi için hazır bulunduracak veya 

SSB’ye yazı ekinde sunacaktır.  

Madde 6.4. Rapor ve belgelerin incelenmesini müteakip kredi kullanımına ilişkin firma/Katılımcı 

tesislerinde, SSB tarafından yerinde inceleme yapılacaktır. 

MADDE 7. GERİ ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI 

Madde 7.1.  İşbu Kredi Protokolü kapsamında, SSB tarafından Madde 5.1’de belirtilen esaslar 

doğrultusunda SSDF’den X’e ilk kredi dilim ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren Ek-1’de verilen 

Kredi Geri Ödeme Planı’na göre SSB’nin bildirimine gerek olmaksızın X tarafından TL cinsinden 

ödeme yapılacaktır. 

Madde 7.2.  X tarafından kullanılan kredi tutar(lar)ına, her bir kredi dilimi için ayrı ayrı 

hesaplanacak şekilde, ilgili kredi diliminin X’e transfer edildiği tarihten başlamak üzere yıllık % ….. 

(TL üzerinden) basit faiz uygulanır. Serbest bırakılan kredi dilimleri için ilk faiz ödemesi, SSB’nin 

bildirimine gerek olmaksızın Ek-1’de verilen Kredi Geri Ödeme Planı’na göre ilk kredi dilim 

ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra yapılacaktır. Takip eden faiz ödemeleri 

SSB’nin bildirimine gerek olmaksızın, Ek-1’de verilen Kredi Geri Ödeme Planı uyarınca 

ödenecektir. Kredi faizi hesaplanırken 1 (bir) yıl 360 (üçyüzaltmış) gün olarak dikkate alınacaktır. 

Ek-1’de verilen Kredi Geri Ödeme Planı her bir kredi dilimi transferinin gerçekleştirilmesi akabinde 

ilgili faiz ve anapara geri ödeme tutarları hesaplanmak ve Geri Ödeme Planı’na işlenmek sureti ile 

revize edilecektir.  

Madde 7.3.  SSB tarafından aksine bir bildirim yapılmadığı sürece faiz ve ana para ödemesi  X 

tarafından SSB’nin Madde 14.1’de belirtilen hesabına aktarılacaktır. 

Madde 7.4. Herhangi bir kredi anapara geri ödemesinin ve kredi faiz ödemesinin tatil gününe 

gelmesi halinde ödeme, takip eden ilk iş gününde yapılacaktır. 

MADDE 8.  GECİKME CEZASI 

Madde 8.1. Herhangi bir kredi anapara taksitinin ve/veya kredi faizinin EK-1’de yer alan Kredi Geri 

Ödeme Planı’nda öngörülen vadede ödenmemesi durumunda söz konusu tutarlar, Ek-1’de yer 

alan geri ödeme tarihinden, kredinin geri ödendiği tarihe kadar tahakkuk edecek Gecikme Cezası 

ile birlikte ödenecektir. Gecikme Cezası basit faiz oranı, TL üzerinden Yıllık Faiz Oranı’nın 3 (üç) 

katıdır. (Gecikme Cezası hesaplanırken, bir yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.)  

Madde 8.2. X, anapara ve faizlere ilişkin ödenmeyen tutarı ve/veya bu tutara tekabül eden 

gecikme cezasını Kredi Geri Ödeme Planı’nda yer alacak geri ödeme tarihinden itibaren en geç 

30 (otuz) gün içinde ödemediği takdirde, SSB ödenmeyen tutarı ve gecikme cezasını işbu 
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Protokol Madde 10.1 uyarınca verilecek Kesin Teminat Mektubu’ndan tahsil etme hakkına sahip 

olacaktır.  

Madde 8.3. SSB tarafından aksine bir bildirim yapılmadığı sürece, ödenmeyen tutar ve gecikme 

cezası, X tarafından SSB'nin alt madde 14.1'deki hesabına aktarılacaktır. 

MADDE 9. ERKEN ÖDEME 

Madde 9.1. X’in işbu Kredi Protokolü kapsamında kullanılan kredi tutarını, en az 15 gün önceden 

SSB’ye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, kısmen ya da tamamen vadesinden önce ödemesi 

durumunda erken ödeme tutarı için erken ödeme tarihinden sonra faiz tahakkuk ettirilmez.  

MADDE 10. TEMİNATLAR 

Madde 10.1.  X kredi kullanım talebini içeren yazı ile talep edilen kredi dilim tutarı ve SSB’nin 

muhtemel kredi serbest bırakma tarihi dikkate alınarak hesaplanacak kredi faizinin toplamına 

karşılık gelen ve EK-2’de bir örneği yer alan, Kredi Protokolü süresinden 1 yıl fazla vadeli Kesin 

Teminat Mektubu’nu veya Kesin Teminat Mektubu bedel artırımını SSB’ye sunacaktır. ( burdaki 

tüm ilgili yerlere şirket garanti mektubu da eklensin) 

Madde 10.2. X, işbu Kredi Protokolü kapsamında vermekle yükümlü olduğu teminat 

mektuplarını, ilgili mevzuata göre Türkiye’de bankacılık faaliyetine izin verilen bankalardan alabilir. 

Madde 10.3. X tarafından sunulan Kesin Teminat Mektubu, SSB tarafından incelenecek ve 

uygun bulunmayan teminat mektuplarının düzeltilmesi için X’e 15 gün süre verilecek olup; teminat 

mektubu ibraz edilmeden veya verilen süre içerisinde teminat mektubu sunulup SSB tarafından 

uygun bulunmadan kredi kullandırılmaz.  

Madde 10.4. Teminat mektubuna ilişkin tüm masraflar, X  tarafından karşılanacaktır. 

Madde 10.5. Kesin Teminat Mektubu’nun geçerlilik süresinin uzatılmasının SSB tarafından 

uygun görülmesi halinde teminat mektubunun geçerlilik süresi, firmaya yazılı olarak bildirilen süre 

kadar uzatılacaktır. Yazılı bildirimden sonra mektubun süresi uzatılmazsa SSB teminat 

mektubunda bulunan mevcut miktarın tamamını nakde çevirme hakkına sahip olacaktır. 

Madde 10.6. Kesin Teminat Mektubu’ndan, Ek-1 Kredi Geri Ödeme  Planı’nda yer alan takvime 

uygun olarak yapılacak kredi geri ödemesini müteakip, X tarafından yazılı talepte bulunulması 

şartıyla, SSB takdirine bağlı olarak anapara ve/veya faiz geri ödeme tutarı serbest bırakılacaktır. 

Ek-1 Kredi Geri Ödeme Planı’nda yer alan tüm ödemelerin gerçekleşmesini müteakip X tarafından 

yazılı talepte bulunulması ile kalan Kesin Teminat Mektubu serbest bırakılacaktır.  

MADDE 11. KREDİ PROTOKOLÜNÜN SONA ERMESİ 

İşbu Kredi Protokolü, aşağıdaki alt maddelerde belirtilen şekil ve kapsamda son bulacaktır: 

Madde 11.1. İşbu Kredi Protokolü X tarafından kullanılan kredinin Ek-1’de yer alan Kredi Geri 

Ödeme Planı’na uygun olarak SSB’ye geri ödenmesi ve X’in, işbu Kredi Protokolü altında kredi 
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faizi ve (varsa) gecikme cezası da dahil olmak üzere, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin SSB 

tarafından kabul edildiğinin resmi yazı ile X’e bildirilmesi halinde, sona ermiş kabul edilecektir. 

Madde 11.2. X’in; 

 İşbu Kredi Protokolü kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

ve/veya Kredi Protokolü’nün herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve bu durumu SSB’nin 

yapacağı yazılı bildirimi müteakip 30 (otuz) gün içerisinde düzeltmemesi, 

 İflas etmesi, tasfiyesine karar verilmesi, 

 Malları için kayyum veya aynı yetkilere sahip başka bir görevli atanması, 

 Hakkında yapılan bir takibin semeresiz kalması 

halinde işbu Kredi Protokolü, SSB tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecek ve bu durum, SSB 

tarafından X’e yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda X işbu Kredi Protokolü kapsamında varsa 

geri ödemesi henüz yapılmamış, SSB’nın yazılı bildiriminin firmaya iletildiği tarihe kadar 

hesaplanacak tüm ana para, faiz ve gecikme cezasını SSB’nin yazılı bildiriminde belirtilen süre ve 

şekilde SSB’ye ödeyecektir. Aksi durumda, SSB, elinde bulunan Kesin Teminat Mektuplarından 

bu bedeli tahsil edecektir. 

Madde 11.3. İşbu Protokol X’e verilen kredinin, X tarafından Madde 9’daki koşullar dahilinde 

tamamının erken ödenmesi ve işbu Protokol kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine 

getirildiğinin SSB tarafından teyidi halinde sona ermiş kabul edilecektir.   

MADDE 12. VERGİ, RESİM ve HARÇLAR 

Madde 12.1. İşbu Kredi Protokolü’nün imzalanması ve ifasından doğan her türlü vergi, resim harç 

ve masraflar X tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 13.1. Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması durumunda, Taraflardan biri tarafından 

diğer tarafa uyuşmazlık konusunun yazılı bildirimini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde Taraflar bir 

araya gelip uyuşmazlığın çözümü konusunda bir anlaşma sağlamaya çalışacaklardır. Bu süre 

içerisinde Taraflar bir araya gelmezler ve/veya bir araya gelmelerine rağmen bir anlaşma 

sağlayamazlarsa, uyuşmazlığın çözümü konusunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili 

olacaktır. 

MADDE 14.  HESAP BİLGİLERİ 

Madde 14.1.  SSB tarafından başka türlü bir bildirim yapılmadığı sürece, işbu Kredi Protokolü 

kapsamında, X tarafından SSB’ye yapılacak her türlü ödeme, SSB’nin TR37 0000 1001 0000 

0350 160001 no.’lu SSDF TL hesabına aktarılacaktır ve ödemenin yapıldığını gösteren dekontun 

bir örneği 5 (beş) gün içerisinde X tarafından hazırlanacak resmi yazı ekinde Savunma Sanayii 

Başkanlığı / Sanayileşme Daire Başkanlığı’na sunulacaktır. 
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Madde 14.2.  SSB tarafından X’e ödenecek kredi tutarı, X’in resmi yazı ile bildireceği TL 

hesabına aktarılacaktır. 

Madde 14.3.  Herhangi bir ödemenin, alt madde 14.1’de belirtilen hesap dışında bir hesaba 

yapılmasının gerekmesi ya da bu hesabın herhangi bir nedenle değişmesi halinde değişiklik, 

planlanan ödeme tarihinden itibaren en az 10 (on) gün öncesinden ilgili Tarafça bildirilecektir. 

Herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece, alt madde 14.1’de belirtilen hesaba yapılan 

ödemeler gerçekleşmiş sayılacaktır. 

MADDE 15. MÜCBİR SEBEPLER 

Madde 15.1. Mücbir sebep olarak ileri sürülebilecek haller, aşağıda belirtilen durumlar ile sınırlı 

olacaktır: 

Madde 15.1.1. İlan edilmiş savaş hali, 

Madde 15.1.2. Kanuni grev, 

Madde 15.1.3. Deprem, yangın, sel veya diğer afetler, 

Madde 15.1.4. Genel salgın hastalık, 

Madde 15.1.5. X’in Kredi Protokolü altındaki yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan terör olayları, 

Madde 15.1.6. Kredi Protokolünün imzalanması anında mevcut olmayan ancak Kredi 

Protokolünün imzalanmasından sonra ortaya çıkan SSB’nin işbu protokol kapsamındaki haklarına 

kısıtlama/sınırlama getiren ve ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından alınan idari kararlar ile 

başvuru için gerekli yükümlülükler yerine getirilmesine rağmen sürüncemede bırakılan haller. 

Madde 15.2. Alt madde 15.1’de belirtilen durumlar; ancak aşağıdaki şartların birlikte 

gerçekleşmesi halinde mücbir sebep olarak ileri sürülebilecektir; 

Madde 15.2.1. X’in kontrolünde değilse ve 

Madde 15.2.2. X’in basiretli tacir sıfatına uygun olarak itina göstermesine rağmen 

engellenemiyorsa ve 

Madde 15.2.3. X’in Kredi Protokolü altındaki yükümlülüklerinin ifasını maddeten olumsuz şekilde 

etkiliyorsa ve X Kredi Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edemeyişinin 

dolaysız veya dolaylı sonucu değilse.  

Madde 15.3. SSB, X’in beyan ettiği mücbir sebep iddialarını tetkik etme hakkına sahiptir. X, 

SSB’ye bu tetkik sırasında, gereken her türlü yardımı derhal sağlayacaktır. 

Madde 15.4. SSB’nin, herhangi bir mücbir sebep gerçekleşmediğine karar vermesi durumunda, 

işbu Kredi Protokolü’nün Madde 11 hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 15.5. SSB’nin mücbir sebebin gerçekleştiğine karar vermesi durumunda, Tarafların 

karşılıklı mutabakatı ile X’in Kredi Geri Ödeme Planı ve/veya SSB kredi ödemeleri bu hallerin 

etkilerinin ortadan kalktığı tarihe göre yeniden ayarlanacak ve X’e gecikme faizi 

uygulanmayacaktır. 

MADDE 16. BİLDİRİMLER 
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Madde 16.1. İşbu Kredi Protokolü hükümleri altında Tarafların birbirine yapacağı bildirimler, 

aşağıda belirtilen adrese veya yazılı olarak bildirilecek başka bir adrese iadeli taahhütlü posta ile 

ya da elden teslim edilerek yapılacaktır. Taraflar, haberleşme amacıyla, aşağıda belirtilen telefon 

ve faks numaralarını kullanabilecektir. 

SSB : 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Savunma Sanayii Başkanlığı 

Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi 6/7 06420 Çankaya / Ankara 

Telefon No: (0312) 411 90 00 Faks No: (0312) 411 93 86  

 

X : 

………………………… 

Telefon No: (0 ) Faks No: (0 )  

Madde 16.2.  Taraflar arasında yapılacak tüm bildirimler, karşı Taraflarca teslim alındığı tarihi takip 

eden günden itibaren geçerli olacaktır. 

Madde 16.3.  Alt madde 16.1’de belirtilen bilgilerde meydana gelen herhangi bir değişiklik, 

değişiklik tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde ilgili Taraflarca bildirilecektir. Adres 

değişikliği bildirilinceye kadar, Tarafların eski adreslerine yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. 

MADDE 17. YÜRÜRLÜK 

13 (onüç) sayfa, 17 (onyedi) madde ve 5 (beş) adet Ek’ten oluşan işbu Kredi Protokolü, 1 orijinal 

nüsha halinde hazırlanmış olup Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  …/... / 2021 

EKLER : 

Ek-1: Kredi Geri Ödeme Planı Formatı (1 sayfa) 

Ek-2: Kesin Teminat Mektubu Örneği (1 sayfa)  

Ek-3: SSB Onaylı Makine ve Teçhizat Listesi (1 sayfa) 

Ek-4: Kredi Serbest Bırakılma Talep Formu (1 sayfa)  

Ek-5: Kredi Talebine Konu Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (1 sayfa)  

SSB X  

  

İmza : İmza : 

 

İsim : İsim :  

Unvan : Unvan :  
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Ek-1: Kredi Geri Ödeme  Planı 

        
  Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kapsamında Verilen Kredi 

 
  Toplam Kredi Tutarı: Azami  ……….TL (…….TürkLirası)   

Yıllık Faiz Oranı: % ………… 
    

      Vade: 2 yıl geri ödemesiz toplam ….yıl vadeli  
 

      Yıllık Azami Anapara Geri Ödeme Tutarı: …………… TL/……… 
 

      

    KULLANIM/BAKİYE GERİ ÖDEME 

TÜRÜ TUTARI TARİHİ VADE GÜN FAİZ ANAPARA TOPLAM AÇIKLAMA 

KULLANIM   …/…/20.. …/…/20.. 365        FAİZ ÖDEMESİ 

KULLANIM  …/…/20.. …/…/20.. 365    1. TAKSİT 

BAKİYE   …/…/20.. …/…/20.. 365    2. TAKSİT 

BAKİYE   …/…/20.. …/…/20.. 365    3. TAKSİT 

BAKİYE   …/…/20.. …/…/20.. 365    4. TAKSİT 

…..  …. ….. …..    … 

…..  …. ….. …..    … 

TOPLAM          

 

İşbu Kredi Geri Ödeme Planı, her bir kredi dilimi transferinin akabinde, ilgili faiz ve anapara geri ödeme tutarları hesaplanmak ve Kredi Geri 

Ödeme Planı’na işlenmek sureti ile SSB tarafından güncellenecektir. 
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Ek-2: Kesin Teminat Mektubu Örneği 
 

…………………..BANKASI A.Ş 
                Tarih:…………….. 

Mektup No.:……………… 
KESİN TEMİNAT MEKTUBU      
 
T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 
ANKARA 
 
İdarenizle yüklenici … (yüklenici  adı) … arasında yapılan … (Kredi Protokolünün adı) … Kredi 
Protokolü çerçevesinde yüklenici …  (yüklenici adı) …’nin ilgili mevzuat ve Kredi Protokolü 
hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan  … (rakamla miktar) … 
(…yazıyla miktar …) TL’yi Bankamız garanti ettiğinden, adı geçen yüklenici, Kredi Protokolü 
kapsamındaki yükümlülüklerini veya taahhütlerini ilgili kanun veya Kredi Protokolü hükümlerine 
göre kısmen ya da tamamen yerine getirmediğinde, protesto çekmeye, hüküm almaya ve adı 
geçen yüklenicinin yazılı ya da sözlü iznine gerek kalmaksızın ve adı geçen yüklenici ile idareniz 
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazari itibare 
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı, ilk yazılı talebinizden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde 
idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinde geçerli olan TCMB Yıllık Avans 
Faiz Oranı üzerinden, talep tarihi ile hesabınıza geri ödemenin yapılacağı tarih arasındaki süre için 
hesaplanacak faiziyle birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu 
sıfatıyla, Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 
 
-İşbu teminat mektubu düzenlendiği tarihte yürürlüğe girmiştir ve …… tarihine kadar geçerliliğini 
koruyacaktır. Bahsekonu sürenin sonunda, Kredi Protokolü kapsamında Kesin Teminat 
Mektubunun geçerlilik süresinin uzatılmasının gerekmesi halinde, işbu teminat mektubunun 
geçerlilik süresi, idare tarafından Bankamıza yazılı olarak bildirilen süre kadar uzatılacaktır. 
 
- İşbu Teminat Mektubu Türk Kanunlarına tabidir. 

 
 
  

(Bankanın Adı) 
(Banka Şubesinin Adı)  Şubesi 

   Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzası  
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Ek-3: SSB Onaylı Makine ve Teçhizat Listesi    

Sıra No Makine ve Teçhizat Adı Açıklayıcı Bilgiler* 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

   

   

    

 

* Açıklayıcı Bilgiler bölümüne ilgili makine/teçhizatın/yazılım/donanımın menşei, modeli, tanımlayıcı parça ve/veya seri numaraları, test, 

sertifikasyon, akreditasyon ve kalifikasyon faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi (hizmet alınan firma, yer, vb.) yazılacaktır.
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Ek-4: Kredi Serbest Bırakılma Talep Formu                                                                                           

Konu: Kredi Talebi                                                                                      Tarih 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 

SANAYİLEŞME DAİRE BAŞKANLIĞI 
 

X olarak ………………………………………….yatırım projemizi gerçekleştirmek için Ek’te detayları 
verilen makine ve teçhizat alımına yönelik ………… (tutar rakam ve yazıyla) krediye ihtiyaç 
duymaktayız. 
 
İşbu dilekçe vasıtasıyla ………………….… (tutar rakam ve yazıyla) kredi başvurumuzun Savunma 
Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında değerlendirmeye 
alınmasını arz ederiz. 
 
 
 
                                                                                                            Firma Kaşe ve imzası 
 
 
 
EK: Kredi Talebine Konu Makine ve Teçhizat Listesi (NOT: Kredi Protokolü Ek-5 Kredi Talebine Konu 
Makine ve Teçhizat Listesi doldurularak eklenecektir.) 
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Ek-5: Kredi Talebine Konu Makine ve Teçhizat Listesi   

 

Sıra 
No. 

Onaylı Liste 
Sıra No. 

Makine ve Teçhizat 
Adı/Menşei 

Fatura 
Bedeli 

Para Birimi Tarih Kur 

Fatura 
Bedeli* 

Ödenmesi Talep 
Edilen Bedel 

(TL)  (TL) 

    (Onaylı Liste ile Uyumlu)             

         

         

         

 

Açıklamalar 

*TL dışında olan ilgili bedeller fatura tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kurundan TL’ye çevrilerek belirtilecektir.  


