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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 İlgi: 02/03/2020 tarih 24048564-202.01.01-E.12824 sayılı yazımız.  

 

Bilindiği üzere ilgi yazımız ile Kuruluşumuz stoklarında bulunan naturel nohutlar 01-31 

Mart 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talep edilmesi 

durumunda mevcut nohut stoklarımız peşin satışın yanı sıra ilgi talimatımızda yer alan fiyatlarla 

“Sabit Fiyat Garantili Peşin Satış Sözleşmesi” imzalanarak da satılabilecektir. Satışlarda depo 

bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak nihai satış fiyatı oluşturulacak 

olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.  

Söz konusu satışlarda kullanılacak Sabit Fiyat Garantili Peşin Satış Sözleşmesi Taslağı 

(Bakliyat) ekte gönderilmektedir..  

Mal bedeli, mal bedeline ait KDV ile sözleşme damga vergisinin tamamı sözleşme 

imzalanmadan önce, Borsa tescil ücreti ise teslimat işyerlerince teslimattan önce peşin tahsil 

edilecektir.  

Teslimat süresi, sözleşme imzalanacak miktara göre değişmekte olup;  

 

(a) 1.000 tona kadar olan satışlarda (1.000 ton dahil) 10 işgünü,  

(b) 1.001 tondan 3.000 tona kadar olan satışlarda (3.000 ton dahil) 20 işgünü  

(c) 3.001 tondan 5.000 tona kadar olan satışlarda (5.000 ton dahil) 25 işgünü,  

(ç) 5.001 tondan 10.000 tona kadar olan satışlarda (10.000 ton dahil) 30 işgünü,  

(d) 10.001 tondan 20.000 tona kadar olan satışlarda (20.000 ton dahil) 40 işgünü,  

(e) 20.001 tondan 30.000 tona kadar olan satışlarda (30.000 ton dahil) 50 işgünü,  

(f) 30.001 tondan 40.000 tona kadar olan satışlarda (40.000 ton dahil) 60 işgünü,  

(g) 40.001 tonun üzerindeki satışlarda ise 70 işgünü olarak uygulanacaktır 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

Derya ŞAHİNLER 

Şube Müdürü 

 

Ek:  Peşin Satış Sözleşme Taslağı (4 sayfa) 

 

Dağıtım:   Ajans Amirliklerimiz.  

      Ticaret Borsası. (samsuntb@tobb.org.tr)  

      Ticaret Sanayi Odası.(samsuntso@samsuntso.org.tr)   
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