
 

DUYURU 
1 -  13/03/2017 tarihinde başlamak ve 24/03/2017 tarihinde bitirilmek üzere aşağıda isimleri 
yazılı Fabrikalarımızda % 20’ si peşin % 80’ ni 12 ay vadeli olarak, toplam 85.000 ton şeker 
vade farkı alınmaksızın KDV. Hariç TL/Kg 2,68 fiyatla satışa sunulmuştur.                    

 
  Satışa Sunulan  

Şeker Miktarı 
Fabrika Adı (Ton) 
Elbistan Şeker Fabrikası 26.000 
Erciş Şeker Fabrikası 7.000 
Erzincan Şeker Fabrikası 15.000 
Erzurum Şeker Fabrikası 18.000 
Kars Şeker Fabrikası 5.000 
Muş Şeker Fabrikası 14.000 
                                            
Toplam                                                                    

 
85.000 

                
2-  Vadeli  satışlarda  talep  edilen  şeker  bedelinin,  %  20  peşinatı ile,   KDV.  tutarının  tamamı 
yatırıldığı taktirde % 20 lik  kısmının faturası derhal kesip teslimata hemen başlanacaktır.       
% 80 lik vadeli kısmın faturası ise verilecek teminat mektubunun ilgili bankadan veya Genel 
Müdürlüğünden usullerimiz dahilinde teyidi alındıktan sonra kesilecek ve teslimata 
başlanacaktır. Ancak söz konusu satışlarda bir firma vadeli satış yapan Fabrikalarımızdan 
toplamda en fazla 10.000 ton şeker alabilecektir.  

3-   Satın alınan şekerlerin ambarda muhafaza süresi fatura kesim tarihinden itibaren başlamak 
üzere 5.000 tona kadar olan alımlarda 30 iş günü, 5.000  ile  10.000 tona kadar olan alımlarda ise 
60 iş günü olacaktır.  

4-  Peşinatlı vadeli şeker satışı yapılan Fabrikalarımızdan toplamda 3.000 ton ve üzeri şeker alan 
müşterilerimize 1 ay ilave vade,  5.000 ton ve üzeri şeker alan müşterilerimize ise 2 ay ilave vade 
uygulanacaktır. Müşterilerimizin bu uygulamadan yararlanabilmesi için aynı günde 3.000 ton 
veya 5.000 ton ve üzeri şeker alımı için vadeli şeker satışı yapılan Fabrikalarımıza müracaat 
etmeleri ve talep ettikleri şeker miktarına isabet eden % 20 peşinat tutarı ile KDV’nin tamamı 
aynı gün yatırmaları gerekmektedir.  

     Örnek : Müşteri A  2 ay ilave vade almak amacıyla vadeli satış yapan Fabrikalarımız 
içerisinde yer alan  Elbistan Fabrikasından 2.000 ton, Erciş Fabrikasından  2.000 ton ve Muş 
Fabrikasından  da 1.000 ton olmak üzere toplam 5.000 ton şeker alım talebinde bulunmuş olsun. 

     Müşteri A, almayı talep ettiği 5.000 ton şeker bedeline isabet eden Katma Değer Vergisi 
tutarı ile % 20 peşinat tutarını, aynı gün şekeri almayı talep etmiş olduğu Fabrikalarımıza 
ödediği taktirde ilave vade alımı için gerekli şartları yerine getirmiş olduğundan her üç 
Fabrikalardan alacağı şekerler için 2 ay ilave vade hakkı kazanmış olacaktır.  

5-  Yeteri kadar talep olduğu taktirde usullerimiz dahilinde Cumartesi günleri de  yükleme 
yapılabilecektir.  

6-  Verilecek teminat mektuplarının geçerlilik süreleri vade bitiminden itibaren en az bir ay 
fazla olmalıdır. ( Örneğin 12 aylık vadeli alımlarda en az 13 ay, 14 aylık vadeli alımlarda ise en 
az 15 aylık olmalıdır.)    
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