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Ekli yazıdan da görüleceği izere,27 Hazirarı 2014 tarihinde imzalanan, "KOSGEB Geri Ödemeli
Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin Doğrudan Kefaleti Protokoliinün, KOSGEB
tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.20L6 tarihi itibariyle "KOSGEB
Desteklerinden Yararlanacak KOBİ'lere KGF'nin "Doğrudan Kefaleti Protokolü" adi altında
yenilendiği btlitirilmi ştir.

Ekte takdim edilen 09.02.20|6 tmihinde imza|arıan söz konusu protokol ve içeriği hakkında
üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunu bilgilerinize rica edet'ız.
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DAĞITIM YERLERİNE

. 
Bildiğiniz üzere, teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB DestekProgramlarındaki Geri Ödemeli Desteklİ_re erişıİekte zorlahan Ko-Bj,ıere çözümolabilmek amacıYla Başkanlığımız ile. Kredi o"r"nİİ Fonu A.ş. (KGF) arasında 27Haziran 2014 tarİhinde,"KÖSGE-B Geri ödemeli »"=t"lı"rınden yararlanacak KoBi,lereKGF' nin Doğrudan Kefaleti ProtokoJü'' imzalanmışt,;.--'
ğ

Söz konusu Pıotokot, sürekliliği sağlanmak ve KoBi maliyetlerini düşürmekamacıYla,09,02-2016_ta_rihİ itibariyle "KdSGr"s »esteı<İerinden yararJanacak KOBi,lereKGF'nin "Doğrudan Kefaleti Protokoıü" adı altında v"nİİ"n*ış bulunmaktadır,

Sayı: 56525663-030.03/2841
Konu: Doğrudzuı Kefalet Protokolü
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EK:
EK-I Dağıtım Listesi
EK-2 Doğrudan Kefalet Protokolü (6 Sayfa)

26.a?-20L6

KOBİ'lerden istenen ve
yıllık komisyon oranı ise

Koksal ÖZEN
Müdür

_.Bu bağlarnda, Yenilenen protokol ile KGF tarafından1.300.-TL'ye kadar olan başvuru ücretl 5OO.-TL'ya, Y.İ,s oırno/oa,7 5' e (en fazla) indiril m iştir.

Pı:otokolün, Yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemter,27.06.2o14 tarihl]Protokol hükümlerlne göre yürütülecek olup, yenilenen ve 09.02.2016 tarihindeimzalanan söz konusu protokoİ, Ek'te sunulmaktadır..
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Kos GEB DESTEI(LERh{DE N
YARARLANA CAK KOBİ, LERE KGF,NİN DOĞRUDAN I(EFALETİ

PROTOKOLU

Amaç
MADDE 1- Küçük ve Orta Öiçekli İşlerme}eri Geliştirme ve DestekJeme idaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Destek Program]an kapsanunda vei]en destek]er için İşletıneler lehine Kredi
Caranti Fonu Anonim Şiıketi (KGF) tarafindan cioğrudzı kefa]eı sağianması arnacıy}a
düzenienmişıir.

Konusu ve Kapsamı
MADDE 2- KOSGEB Desıek Frogramlan kapsamrnda veriien desıekler için, KGF'nin
lŞieımeler lehinc gayri ırakdi kredi nitellginde doğrudan kefalet sağlamak suretiyle,
KOSGEB'e karsı temİnat oluşturma şürecinde Eraflann yükümtülıikleri ile usul ve esaslan
kapsar.

Dayanak
MADDE3-Buproıokoi;

l) t2/4/L990 tarihli ve 3624 sayılı Kiiçük ve Oria Öiçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Desteklenre İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkrnda Kanunun 12, maddesine,

2) 2Z,04.2a09 tarih ve 5891 sayılı "KOSGEB Tarafrırdan Verilecçk Flizmetler ve
Destek]erden,. Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki lşletmelere İişkin Sektöre]
ve Bölgesel ÖnceliktEriıı Belirlenrnesi" hakkurdaki Bakaniar Kurulu Karannu,

3) 15 Haziran 2010 tarih ve Z1612 sayılı KOSGEB Destek Programlarr Yönetmeliğine,
4) KOSGEB mevzualına,
5) Yürüı,lükte bulunan ilgili ııeri ııevzuata,
6) Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesi ve Uygulama Esaşlarına

dayanı l arak hazırlanmı.ş tır,

Tanımlar
VIADDE 4 -

l) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Işletrneieri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı'nı,

2) KGF: Kredi Gaıanti Fonu Anoninr Şirketi'ni,
3) Destek: KOSGEB Destek Programlan kapsamrnda İrsletmelere KOSGEB tarafindaır

sağlanarı desteği,
4) Destek Kefalet Lirniti; KOSGEB Desıek Programları kapsamrnda İşletmelere

öngörlilmüş destek tutailna karsrlık, KGF tarafindan KOSGEB'e hitaben verjlecek
kefalet tutannl,

5) Destek Kefalet Mektubu: İ,sle[menin KOSGEB tarafından öpgöftilmüş destek
tutarına karŞılık İşletme lehine KGF tarafından sağlanan ve S«-l'Oe yer alan
mütesel§il kefa]eı mektubunu,

6) İŞ PIanı: İsletmenin, nitelik]eri hec]efleri ile bu hedef]ere ulaşmak için izleyeceği yol
ve gerçekleştireceği faaliyctleriui açıkladığı ve KOSGEB'e sunduğu nihai stiateji
do}iiirnanını,

7) IŞletme: L8/I7/2O05 Erihli ve 25997 sayiiı Resml Gazete'de yayrnüanan "Küçük ve
Oria Eüyüklükıeki İşletme]erin Tanlrnr, Nitetiklefi ve Sınıflaıdırılması Hakkında
Yönetmeiik" kapsaııuııda yer alan ve I8/9/2Oa9 tarih_li ve 27353 sayrlr Resmi

I(osqçB DESTEKi.ERlI\DEN ),Arr^Rl-ANAcAK KoİI,LERE, xct,utı poĞnrr»^N KEr.Aı,E-ıİ PRoToKol.ü
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Gazeıe'de yayırnlanan 2009/L5431 nuınaralı Bakanlar Kuru]u karan ile tespit edi]en,sektörlerdejı{iv:, gö.§tercn küçük yg orta biiyüklükteki tşı"t*JÇİkb;iJ;-"8) KarŞılü: KGF'nin İŞletme lehine KOSGEBie hitaben dtizentddiği .Destek KefaletMekrubU" ile_üstlendiği edimin tamamen veya iısmen gi,ivence altrna a]ınmasınısağlaYan ve KGP tarafindan gerçek ya da tıizei kişilerden alınan h". tir.ıü ;;k ;;alacak]ar ile 
_ayni 

ya da şahsi vaİi:t. gaıanti, kefaleİler "" ,içUn"ir Ü;İ*" veriimişher türlü nakdi veya gayrinakdi varlıklİn,
9) Kefalet İŞletmenin KOSGEB'e karşı deİtek ödernesi taahhüdünti yeririe getirrnemesi

halinde, KGF'nin 6098 sayıIı Türk Borçlar Kanunu uyailnca müteselsiİ kefit sıfatıyia
YükümlüIük,altına girmeyi kabul ettİği ve işletrne ıJı".,-roİEdb," hitabeııdüzenlenen 'oDeştek Kefalcı Mektubu" ile yüİ<leıilen eatminr";-;"ğ; muaccelalacağını KOSGEB'in KGF'den tazminine ıatep haklo veren kefaleti,

10) Kefalet Vadesi: KOSGEB desteğinin, ,on g"rİ ödeme ıarihini ıakip eden 6, ayın songününü,
,t1) Kurul Kararı: KOSGEB bünyesinde oluşturulan Kulul taıafindan, destege konu işPlanı/Pğe baŞvurusunurr, desteklenip desteklenmediğini ye desteklenme kararr
,., l§liui",:.öngörülen desteklerin konu ve futaılannr içerİn beigeyi, ' '

J2) Proje: IŞletmeıin; 
_"Tl91, kapsanıı, hedefi, çıktllan, srıresi, Uİİç""l, diğer kaynaklanile uYgulaYrÇr]arr beİirti ve birbirlerl5le' iİlştiıerınin açıklandrgİ ,J KçSGEB,esunduğu faaliyeıIer btjtününü,

i3) Taahhiitname: KOSGEB Destek Programından yararlanmak üzere başvuranİŞ]eunelerin KOSGEB'e verdik]eri iaari, nİali ve hukuki taahhiitlerini içğreu belgeyi,l4) ToPlam Kefalet Limitiı İşletme lehine KOSGEB,; hitub*n rce ru*i';arn verilccekkefa]et tutarlan toplamını,
15) UYgunsueluk Yönergesi; KOSGEB tarafindan işIetmeler, girişimciler ve mçslekkuruluŞiarını clestekleme mevzuatına. sözleşmr, protokoı ve ıaahhütrıaııe hükitmleriile ceza mevzuattna aYkın duruınlannırı tespiti'iİe yapılacak işlemlerin bş]irlenmesiamacıyla düzenlenen yönetmeliği

ifade eder.

Taraflar
MADDE 5- İşbu Protokol; Abdülhak Hamiı_ Cad. No: 66 Marnak / ANKARA adresind,e
ruT-. KOSGEB (SÇg\ v_e orta ölçekii işletmeleri çeıİsİırrr"- ;-';;;;;k;e idaresiBaŞkanlığı) ile TOBB ikiz Kule]eri c Blok, K,,t 5 - 6 - ;;;;,ö#t?rrrı No:252ANKARA adresinde nrukim KGF (Kredi Garanti Fonu Anonim şirketi) arasındaimzaIanmıştır_

MADDE 6_
1) KGF taraf:ndan KOSGEE'e hitaben bir İsletme lehine veri]ecek kef,alet limiti, KuruIKararlarında belirtilen destek tutarlgnnın toplarorru- g"ç*;;;" r;;; azamiI.000.0O0.-TL'dir. Bir risk grubunu oluşturau fşl.a.-el*İljnfue.verilecek toptamkefatet limitt tse 1"5O0.000.-TL ile srnırlıdır. --',---"

Bu Iimidn hesaplanmlşında, işletnrenin KGF özkaynaklanndan kullandığı me.,cutkefalet riskleri de dahil eoiieclttıı Ancak işletme lehine KGF taraflndan fIazinedesteklerinden venlen kefa]et riskleri limite auırıı 
"aıImez-2) KOSGEB'e hitaben düzenlenecek. "Destek Kefaleı Mektubu"nda vade,desteğin sonödeme tarihini takip eden altrncı ayln §on gününe kadar olacaktır. KOŞGEB kefaJet

ovadesi İÇerisİnde kalmak üzere yazıİr tazmin talebinde bulunabi]ecİk;;. 
- ---

ffiiiJİitletmeler lehine

1q
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KOSGEB'e verilecek kefalet risklerj toplaff1, her yıl risk tutarlan, temerrüt oranları
ve verimlilik yöııünden değerlendirilerek KGF Yönetim Kurulu tarafindan tespiı
olunur ve bu durum yazilı olarak KOSGEB'e bildirilir.

Başvuru ve Başvuruda İstenllen Belgeler
MADDE 7- KOSGEB'den destek ödemesi almaya hak kazanan İşletrneier, KGF'nin
kefaletinden yararlanabilmek için kGF'nin web sitesindeki başvuru formunu doldurduktan ve
KGF'nin Şubelerine gönderdikten sonra, KGF'nin ilgili Şubelerine aşağıdaki sayılan belgeleri
ibraz eder,

t) İşletmenin başı,rıru tarihine göre soq i5 gün içerisinde aldığı Vergi ve SGK borç
durumunu gösteren yazı.

z)

4)

Ilgili KOSGEB Müdürlüğünün, uygun gördüğü desıekleri ve tutarlan, revizyon yapıldı
ise revize destek ve tuta_rlarını, İşletmeye bildiren Müdiiriük yaztn:;n kopyası,
İşletme ve kefillerin den alırracak İstihbarat tvIuvafakatname §i.
Firma §ahibİ veya ortaklanrun ve v&rsa kefilin / kefillerin Findeks Risk Raporlarr.

Kefalet Dğerlendirrue Süreci vt Maliyetler
MADDE 8_

l) KGF, İşletmeden talep eniği belgeleri eksiksiz o1arak ıeslim aldığı tarihten itibasen 15
gün içerisinde değeriendirmeşini yapar ve kaıara bağlar.

2) İşietme, KOSGEB'den desteğe hak kazaırmış olsa dahi. KGF kefalet talepierini kendi
usul ve esaslarına göre değerlendirecek oiup, kefalet verip vermemekte serbesıtir.

3) KOSGEB, KGF'nin, İşletrnenin destek kapsam:nda satın aldığı / alacağı makine,
teçhizat, donanım, yazrlım ve benzeri taşıııırlafı kefaletinin karşılrğı o]arak öngörmesi
halinde söz konusu taşlnlrlar üzeı,ine rehin, bloke, hapis tıakkı ıesis etmesine
nruvafakaı eder.

4) KGF tarafrnda:ı uygun bulunan başvuıular İşIetmeye bildirilir. Uygun bulunan
başvuruya ilişkin "Desıek Kefalet Mekıubu" KOSGEB'e ibraz eımesi için* KGF
tarafindan İşletme'ye veri]ir. Ayrıc6 KGF, kefaletin miktarını, süresini içeren "Destek
Kefalet Mektubu" verildi teyit yazısı ile durumu ilgili KOSGEB Müdürlüğü'ne
bildirilir. "De§ıek Kefalet Mektubu" olmaksızın, KOSGEB tırafındaı İşleımeye
yaprlacak destek ödemelerinden KGF sorumlu olmaz_

5) Kefa]etten yararlanma süresi KGF'nin kefalet tah§i§ tarihinden iıibaren 6 aydıt.
5) KGF, KOSGEB ıarafından "Destek Kefalet Mektubu" iade edilinceye kadar her yıI

için kefalet riski üzerinrJen, karşr!ık ve kefalet vadeşine göre İşle&neden kefalet
komisyonu tahsit eder. Tahsil edilecek kefalet komlsyonu oraııı yı||ık ?o Or75'den
(bindeyedinoktabeş) fazla olamaz. Aynca KGF, başvurü esnasında iştetmeden bir
kereye rnahsus olmak üzere 500.-TL (BeşyiizTl-) başvuru ve inceleme iicreti aiır.

7} KGF'nin kefalet verınesine ilişkin başvuru ücretleri dahil, tüm masraf ve komisyonları ,

ödeme yükümlüliiğü, lehine kefalet veri]eı] İşletmeye aitıir_ KOSGEB bu konuda
KGF'ye herhangi ödemede ya da raahhritte bulunmaz. . ,

KGP' nİn Kethlet Sorumluluğunu Yerine Getirmesi
MADDE 9 -

I) KOSGEB, "Uygunsuzluk Yönergesi" hükiimleri kapsamında, borcun muaccel ha]e
gelmesi durumunda, KGF'nin kefaletine konu olan destek tutarından İşletme
tarafindan geri ödenmemis olan tutaı iie fer'i aiacaklsfı, kefalet vadesi içinde yazrlr
olarak tazmin talebinde bulunacakıır, Ancak tazmin tutarl "Destek Kefa]et
Mekıubu"nda gösterilen ilıaıı geçemez.

' Z} tşletmenin KOSGEB'e olan cidemelerinden herhangi birini vadesinde yapmamasr ya

xosoEB DE§TE(ı"EıİN»Eş vlnını,ıNAc^K KoEı,LİiRE KG!.,NİN DoĞEüDAN KEFALEİt PEo]-oİ(oLü
Sıyfa 3 / 5qq



da taahhütlerini yerine getirnemesi durumunda; İşletmeye yapılan KOSGEBtebligatının bir kopyası ilgili KOSGEB Müdüılüğunce KGF'ye de et":d;;ir.3) KOSGEB'in kısrni tazmin talebinde bulunması-halinde, ödenen tutar kadar KGF'ninkefaleti hükümsüz kalır.
4) KGF, KOSGEE tar.afrn dzn yazılı 9larak talep edİlen tazmin tutannı, iazmin ta!çp

Yazısında bi]diri]eı hesaba talep taıihinden itib-aren 7 gtJniçerisinde oJ"*rt surctiyletazmin sorumluluğ-unu Yedne getirir. KGF, ödeme *orIoırırgr", z gtı"lçnde yerinegeıirmediği takdirdE, 7 günden sonlaki süreler için tazmin tutİnru oıaİ sayıı KanundabeIirtilen oran]arda gecikrne faizi ilebirlikte Oder.

Taraflarrn Sorumlırluğu ve Ortak Hükümler
MADDE 10 _

I ) İıgıi xoscEB Müdürlüğü tarafından, ilgili Destek Ptogramı Uygulanıa Esaslaıındabelirtilen carih]erde lŞ]etmeye bjldirilen ;!ed ödeme irkr,i*irir,, aslı gibidir kaşeli,güncei tarih ve imzalr kopyası, KGF'ye gö;aeriiir.
2) KOSGEB, KGF'nin taJebi haiina" rc-raEt verdiği işIetmelere ilirskin ..dönemsel iziemeralmrlan" düzenlenmiŞ ise bir suretini K§İ'ye veımekten'imtina etmeyecektir,RaPorlann KGİ 

1-l. 
paylaşılması hususunda İsletrnenin, Ko§GEB,e karşı herhangi biritiraz veYa h* ']"i 1üremeyeceğine ilişkin -o"JJ"a, işLİr"r-ı" İİÖİ ur*,oauimzalanacak "Kefalet Tas.tüıiinamesiııde''' uyn"iy;;ir,

3) KGF tarafından ilgili KOSGEB Mudurlıığtı'ne'gonJeri]ecek olan ,.Destek Kefa_letMekfubu" verildİ teYit Yazısı, efl 8eç, "Deş|ek Kefİtet Mektubu"n"n ışıeot.y. teşlimedilmesini 
'"jgP_ 

ede1 t (bir) iş grinü içinde iadeU-taaJıhütlü olarak';";İu verilir.ııgııı roscEB vtaıırıuğu, kcn"tarafrndaıı gcınderi-ü teyit yazısıuı almadarı işlem[ahsis etmez.
4) Taraflar, İşletmenin iflas, konkordato, iflas erteleme ve benzeri hallerden birisineuğradığnı haber almaları halinde_ kefaleti tehlikeye düşüiecek ya da etkileyecek

Şekilde iŞletme hakkında edindiği, her titrlü ıiIğ ve gelişmeden gecikmeksizin
b irbirlerini lıaberdar eder-

5) KGF'nin sorumluluğu, "Destek Kefalet Mektubu"nda be]irtilen Destek progıamlan iles.ınırlr oluP, KOSGEB'in [Şletme lehine yaphğı u*yu yu|r"ağı diğer programlara aitdestek öderneleri için geçerli olmaz,
6) İŞletme tarafından KG-r''*n "Destek Kefalet Mektubu,,nun KOSGEE,e teslinredilmesine rağmen, koscEB'in İşietmeye destek ödemçsini herhangi bir nedenJeiPtal etrnesi Ya da destek programınİn yünirtükıen kaldrrılmr-İ rŞt.ıJ*#n aestektalebinden vazgeçmesi halleriııde KOSGEB,'.Destek Kefalet Mektubu''nu İşletme' yeteslim.etmeyeıek,iptal edilmesi kayüyla §G|'ve g"* to;orır. Bu <lurumd, buşoo*ücıeri lŞIetrneYe iade edrlmez, KGF t_arafindr" 

"İr.^ leşin tahsil editmi| ko*ı=yonücretinden q/o lo otanında işiem maşrafi kesilerek, bakiye İutar İşletrneye iad* edilir,7) İ,sbu Protokol'de_ dilzenlenrn.ym hu*urlarda, TUrk İl.rr"c Karro.rd Türk BorçlarKanuııu, Bankacılık Kangnu, KOSGEB mğvzuatı ve destek prograrrlları uygulamalan,kGF mevzuatı ile diğer iigiti kanuıı ye mevzuat hükümleri uygulanır.8) Taraflar" Yetkili imzaLaıı havi seki]de faks u.yu 
--"-posralar 

ile birbirierinegönderecekleri talimatlan, orijinal İeyitlerini beklemeksi zin, yedııe getirir. Ancak,ıaraflar faks talimatlarının orijinallerini 5 O"ş) gün içerisiıde karşı tro6 gönderir,9) Tafaflai, fakslı talimatın üzerindeki imzo,o]İn karsılaştınrken makul bir dikkaıgl§sterirleı, Taraflar,_ ilk balısta ayırt edilem*y"""İ iİİa beruer|ikleri / hi]e vesahıeciliklerin sonuçlanııdaı; bağlı olduklan genel veya özet iJElişig1 vasıtaiarrnrnişlememesinden ve5ıa şrızalanmaşİndan sorum], a"gnat,
ı0) Taraflar iŞbu Prorokol ile ilgili olarak ortaya çıkaJak ihtilaflarda gerek.KoSGEB,int-

KOSGES DESTEKLERİNDEN ı^RnnLANAcArKost.ı.ıiRE KGFN1N D6Ğ1uDANKEFALEı1 pnoToKoLü
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gerekse KGF'nin defter ve bilgisayar kayıtlannın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu,na
göre geçerli, bağlayıcı, kesin ve rnünhasır delil terskil ettiğini; kabul, beyan ve taahhütederler.

ı ]) İşbu protokol, irnza ıarihinden itibaren beş (5) yıl siire ile geçerlidir, süreninbitinrinden bir (1) aY önce haber vErrnek sureçi ite taraflar Proİoİolti feshetmeye
Yetkili olduğu gibi, bu hak ku]lanrlmadığı taiıdirde protoko] l yıl süre ile yenilerımişsayılır,

l2) Taraflardan biri Protokole aYkrn haıeket eder voya Protokoltı uygulamazsa; diğer tarafihtarname Çekerek; Protoko]ün uygulanrrıa.sinı yeya aykınııgın clüzeltilmesini
isteYecektir, İhtarnamenin tebliğ rarihiuden itibaren uır ay- içind! protokole uygt,ndavranrlrnaz veYa aYk:nlık düzeltilnıezse, ihtar çeken t-rfrn protokolü feshetmeyetkİsi doğar,

13)Protokolün sona ermesi veya feshi hahnde verilmiş olan kefa]etlerde, işletmenin,desıeği geri Ödenıesine ait süreç tarnamlanıncaya i<ada, işbu protokol ıruktımlerigeçerli olup, KGF'nin yükümlülüğıi devan eder.
14) Taraflar protokol süresini beklemeye gerek olmaksızın tek tarafiı oiarak protokolü

fesheırne yetkisine sahiptirler.
15)Taraflar iŞbu Protokol sebebiyle yapılacak tebligatlar için Madde S,de belirtilenadres]erini yasal ikamctgah ve tebligat adresi oıarlt ue]irjedıı<ıçrini kabul ve beyanederler. Bu adres]erde rneYdana geleöilecek değişikiikieri diğer t"r^İİ yurrıi olarakbildirmedikleri sürece Yukarıda be_lirtilen adrese ğOnarrıı.n tebligattar geğrıı sayıiır.tQ İşbu protoko]den dolan ilrtil.aflann çözıımtiıde Ankara Mahkemelerj ve icra

Mü dıirlük]eri yetkilidir.

yürürllik

YAD_DE 11- 5 (beŞ) SaYfa. 1 (bir) ekve 11 (onbir) Madc]e ile birGeçiciMaddeden oluşanişbu Protokoj.O3 /OL,- 2016 tarihinde 2 (iki) orijinai nüsha olarak imzalanmış olup, irnzararihinden itibaren yürürlüğe girer

Geçici Ek Hükiimler
cEÇİCİ MADDE t_

1) İŞbu Protokolün taraflarca imzalanarak yürüriüğe girmesi i]e birlikte, 21.06.2014tarihinde taraflarca imzalanmış olan -..ı<oscEn GEzu ' o»eüEriDESTEKLERrNDEN YARARLANACAK KoBİ'LERE KGF,NİN DoĞRunl];KEFALETİ pRororolÜ'' yiirfu lükten kalkar,
2) İŞbu protokolün yürürlüğe ğilaigi ıarihe kadaı olan iş ve islem]er , 27.06.2014

tarihinde taraflarca imzalanrnış olan protokol hükünrlerine göre yürütülür.

(Zn-L
KosGEB İn.dnısi naşraNırĞı

Recep BIÇER
Başkan

İsmet GERGERLİ
Genel Müdiir

ısbu protokol Eki
Ek : Destek Kefaleı Mekıubu,

KREDİ GARA

ı<osGEl] DDS'!?I(LEnİrıorıu ı'ınını,lNAcAK Rosİ,LcRE IçcF,NiN DoĞRUDAN KEi.ALE_ft FRoTot(olü
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EK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş,

DESTEK KEFALET MEKTUBU

T.C. KÜ-çÜK vE oRTA ÖLÇEKI-İ
ISLETMELERİ GELİŞrı*_vi w
DESTEKLEME İDARESI EAŞ KAuııĞı
(KosOEE)

KosGEB .,,,,.. ıııünüRLüĞü

(KGr)

TARIH
A.A

sAYI

KEFALET NO :

Müreselsil Kefil sıfatıyla. Şirketinri. (59_F) ile Kuruluşunuz (KOSGEB) arasrndaıarihinde imzalanan K.SGEB DE,TEKiERİNDEN'YARARLANACAK K.Bİ,LEREKGF'NİN ooĞnu»aŞ KEFALETİ PROToKoİü]nun 
"u ve a5,ırılmaz bir parçası olan işbu mektup ile Kuruluşunuz taı,fınd,an, KoŞcEB *r"ruuu çerçevesindeDESTEK PROGRAMI kaPsamında .,....--.:.:, (ad-soyaclı-firma adı_unvaı) işletmesineyapılacak .. ,, TL (yazıyla TL) tutarındaki desrek ödemesinin ,,,, rl (yazıylaTL) kadar tutafina.. §jrke_tirıuİ_ın İşİetme ile biriikte mütese]sil kefi] sıfatlyt. sorum]uolduğunu, gayrikabili rücu kabul, beyan ve nahhüt ederiz,

BorÇlu İŞletmenin, ,[T'iruoluzdarİ işbu müteselsil kefaletimiz ile aldığı destek öd,emesinedeniYle KOSGEB Mevzuatlarından doğan sorum]uluğunu herhangi bir nedenle tamamenvelveYa }csrnen Yerine getimlediği veya yerine g^"tl.-{"."ğinin Kurııluşunuzca anlaşdrJığııakdirde; iŞbu kefalet rnektubumuza istjnaden kefaletinrİz trtrnnda doğan borcu, mütese]si]kefil sıfatıyla ilk yazılı ta]ebinizde, aynca jhtarname aı:z.nıeieye, nrahkeme hükmü aramayaveya borç]tr İşietmenin _iznini aımaya gerek olmakrr.rn u" aıamızda düzen]enen protokoihükiiınleri esa§ alrnarak, Yazılı tuzmİn ıal"p tarihinden iiibaren 7 (yedi) gün içinrleödeYeceğinrizi, bu süreyi aşan günier i_ein f- ;İ8',rlı Kanuııda belirtilen oraılardahesaPlanacak gecikrrıe faiziYle beİaber nakden ve defaten Jjey*..gimizi, KREDİ GARANTIFoİ'{U A-Ş,'nin imza atınaya yetkili temsilcisi ur..;;;;Iıfaay)a, gayrikabili rücu şekildebeyan ve mahhüt edenz.
Mütese]sii kefaleümiz ile düzenlenen iş bu Kefalet Mektubumuz düzenlendiğr tarihtenbaŞlarrıak t}zere "",.-. tarihine kadar geçeriidir. KuruIuşunuz tarafındaır bu tarihe kadareiimize geÇecek ŞekilcJe YazıIı tezmın tuĞbincıe uuırnuımajŞ t.ı.a;.a, Kefalet Mektrıbumuzhükümsüz olacaktır.
KOsGEB'in Yazılr rnuvafakatı alınmadan iş bu kefalet mektubunun, vadesi içinde riskkapama,sı ve çıkışı yapılmayacaktır,
Is bu "Destek Kefaiet Mektubu"nruz dahil olmak üzere Kııruluşunuza karşı yüklenmişoiduğunıuz müreselsi] kefalet riskimiz ., tanhi itibariyle . . , 1-1-'Tiİi;}], Tl)'dif.Iş bu "Destek Kefa]et Mektubu" ... tarih ve,-......... sayılı kefalet tahsis karannais tinaden düzenIenmişdr,

Müteselşj] KefilSaygıIanmızla,
KREDİ GARAIVTİ FONU A.Ş,

iisim, fJnvaıı, İmza)

,tq


