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                                                                                                GES KREDİLENDİRMESİ İŞ BİRLİĞİ   

                                                                        PROTOKOLÜ  

 

 

➢ Banka tarafından finansman sağlanması uygun görülen OSB’ler ve OSB sanayicilerine 

hem TL hem de döviz bazlı borçlandırma/kredilendirme üzerinden finansal destek 

sağlanacaktır. (Döviz/yabancı para veya TL borçlandırma şartları değişkenlik arz 

edebilecektir.) 

➢ Banka tarafından finansman sağlanması uygun görülen OSB’ler ve OSB sanayicilerine 

sağlanacak vade koşulları değişkenlik gösterebileceğinden, ilgili hususta Bankanın 

şubeleriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

➢ Bankaya başvuran OSB’ler ve OSB sanayicilerine GES yatırımlarının %75’ine kadar 

finansman sağlanacaktır.  

➢ KOBİ kriterlerine haiz OSB sanayicilerine 2 milyon USD, KOBİ kriterlerinin üzerinde 

rakamlara sahip olan ve Banka tarafından “Ticari segment” olarak sınıflandırılan OSB 

sanayicilerine ise 5 milyon USD’ye kadar finansal destek sağlanacaktır.  

➢ Euro ve USD geri ödemeli/borçlanmalı finansmanlar için 48 sıra taksite kadar 

vadelendirme olacaktır. (Ortalama vadesi 780 gün içerisinde kalacak şekilde.) 

➢ Banka tarafından finansman sağlanması uygun görülen OSB’ler ve OSB sanayicilerine 

aşağıda belirtilen kâr payları ile finansman desteği sağlanacak olup, bu kâr payları 

değişkenlik gösterebilecektir.  

Euro yıllık kâr payı %10,36 (Aylık %0,88) 

USD yıllık kâr payı %11,56 (Aylık %0,96) 

Piyasa koşulları ve Bankanın likit pozisyonunun kontrolü amacıyla TL 

vadelendirmesi her gün değerlendirmeye tabi tutulduğundan sabit bir fiyat/ kâr 

payı belirlenememektedir.  

➢ Geri ödeme ve taksitler her bir OSB ve OSB sanayicisi için değişkenlik arz 

edebileceğinden, sabit bir geri ödeme tablosu söz konusu olmayacak olup; enerji 

üretimine göre taksit tablosu oluşturulabileceği gibi sıra taksit olacak şekilde de bir geri 

ödeme tablosu oluşturulabilecektir.  

➢ OSB ve OSB sanayicisinin içerisinde bulunmuş olduğu coğrafi şartlar finansal destek 

için herhangi bir koşul oluşturmayacaktır.  

➢ 5.1.h kapsamındaki GES yatırımları da finansal destek kapsamında olacaktır.  

➢ Bir defaya mahsus olmak üzere Banka tarafından %0,5 komisyon alınacaktır.  

➢ Finansal desteğin sağlanması ile ilgili iş ve işlemler Bankanın ilgili şubeleri tarafından 

gerçekleştirilecek olup, OSB’ler ve OSB sanayicilerinin finansal destekten 

faydalanabilmeleri için şubelerle iletişime geçmeleri gerekmektedir.  
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