
                                                   

 

                                            D U Y U R U  

 

Aşağıdaki tablolarda isimleri yazılı fabrikalarda  22/07/2019 tarihinden  geçerli olmak üzere, 

cari satış fiyatımız olan, KDV Hariç  3,57 TL/kg üzerinden peşinatlı-vadeli ve indirimli-

peşin olarak 2 ayrı şekilde şeker satışı uygulaması başlatılacaktır. 

1 - Şeker almak isteyen müşterilerimiz 26/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar satın almak 

istedikleri miktarda şekeri peşinatlı-vadeli almak isterlerse, %25 oranındaki peşinatı ve 

almak istedikleri şekerin tamamına tekabül eden KDV tutarını  ilgili fabrika hesaplarına 

yatırarak Vadeli Şeker Satış Sözleşmesi’ni imzalayacaklardır. % 25’lik peşinata tekabül eden 

şeker faturası aynı gün kesilerek teslimata başlanacaktır. Bakiye şeker bedeli için verilecek 

teminat mektubu en geç 02/08/2019 mesai bitimine  kadar  ilgili fabrikalara teslim edilecektir. 

Teminat mektubunu belirtilen sürede teslim etmeyen firmaların sözleşmeleri hiçbir ihtara 

gerek kalmaksızın fesh edilerek % 25 peşinat karşılığı yatırılan bedelin tutarı ve şekerin 

tamamına ait yatırılan toplam KDV tutarı cari satış fiyatımız olan 3,57 TL/kg üzerinden fatura 

edilerek peşin satış  kabul edilecektir. Şayet müşterilerimiz indirimli-peşin uygulamamızdan 

şeker almak isterlerse almak istedikleri miktarda şekere ait bedeli KDV’si ile birlikte ilgili 

fabrikanın hesaplarına tablodaki birim fiyat üzerinden peşin olarak yatıracaklardır. 

Müşterilerimizin banka dekont açıklamasına hangi uygulamadan şeker alımı yapacaklarını 

belirtmeleri gerekmektedir. 

 

2 - Teminat mektubu teslim edilmeden firmalara teslim edilecek şeker miktarı, firmanın 

hesaplarımıza yatırdığı peşinat + KDV tutarına karşılık gelen şeker miktarının üzerinde 

olmayacaktır.  

 

3 - Satışlarımız fabrika stokları ile sınırlıdır. Talepler banka hesabına giriş zamanına göre 

değerlendirilecektir. Peşin kesilen faturadan geriye kalan şeker bedeli faturaları en geç 

02/08/2019 tarihi mesai bitimine kadar kesilecektir.  

4 - Vade başlangıcı fatura kesim tarihi olacaktır. 

 

5 - Çekme süresi içerisinde ambarda muhafaza ücreti alınmayacaktır. 

6 - Bu kampanyadan yararlanan firmalar, şekerin tamamını belirtilen çekme sürelerinde 

almaları halinde fiyat artışlarından etkilenmeyeceklerdir. 

7 - Müşterilerimiz bu 2 uygulamadan aynı satış için sadece birinden yararlanabileceklerdir. 

Farklı satışta ise diğer uygulamamızı kullanabileceklerdir.  

8 - Faturası kesilen şekerin ambarda muhafaza sürelerinde teslim edilmesini sağlamak 

amacıyla usullerimiz dahilinde Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde de 24 saat yükleme 

yapılacaktır. 

 

 



 

 

 

1 - PEŞİNATLI- VADELİ SATIŞ : 

 

 

FABRİKA ADI PEŞİN (%) 

KALAN % 75' İN 

VADE SÜRESİ 

( AY ) 

AZAMİ 

ŞEKER 

ÇEKME 

SÜRESİ 

( GÜN) 

SUSURLUK, ELAZIĞ 25 5 45 

ANKARA, ILGIN, 

EREĞLİ 
25 7 60 

AĞRI, YOZGAT, 

KARS  
25 9 

30 

 

          

            

         2 - İNDİRİMLİ-PEŞİN SATIŞ : 

 

         

FABRİKA ADI 

SATIŞ FİYATI  

(KDV HARİÇ) 

(TL/kg) 

AZAMİ ŞEKER ÇEKME 

SÜRESİ 

( GÜN) 

SUSURLUK, ELAZIĞ 3,40 45 

ANKARA, ILGIN, 

EREĞLİ 

3,36 
60 

AĞRI, YOZGAT,KARS  
3,29 30 

 

 

 


