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İHRAÇ KAYITLI  

SATIŞ ESASLARI 

 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında elde 

edilen toplam 105.000 yaş ton (87.150 kuru ton)  Kalsine Demir Oksit, stok sahasında, 

sahada bulunduğu haliyle, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde, ALICI’nın 

talebine istinaden aylık sevkiyat miktarının tamamı veya bir kısmı İhraç Kayıtlı Satış olarak 

satılması halinde ALICI’nın yerine getirmesi gereken satış esasları aşağıda belirtilmiştir. 

 

TERMİN 

ALICI, üretim ve stok durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki termin programı dahilinde 

Kalsine Demir Oksit  taşımasını yapacaktır. Ancak gerek görülmesi halinde termin programında 

değişiklik yapılabilir. 

 

TERMİN PROGRAMI 

Termin başlangıç tarihi Madde 2’de belirtilen işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. Ay 

hesaplamasında işe başlama tarihi esas alınacaktır (Örnek: İşe başlama tarihi 10.06.2019 ise; 1. 

Ay-10.06.2019/09.07.2019, 2. Ay-10.07.2019/09.08.2019 gibi).  

 

GENEL HUSUSLAR 

1. ALICI'nın nihai alıcıya satış fiyatı, sözleşmede geçerli olan satış fiyatının altında 

olmayacaktır. 

2. ALICI malın bedelinin % 25’i (yüzde yirmi beş) tutarında kesin teminat vermek 

zorundadır. Teminat Türk Lirası olarak verilebilir. 

3. Bu esaslar kapsamında verilecek kesin teminatlar hakkında, hüküm bulunmayan hallerde 

Teklif Alma Şartnamesinin 13. maddesi uygulanır.   

4. Söz konusu teminat bedeli; 

a) Malın tamamının TEŞEKKÜL ve ALICI arasında mutabık kalınmış olan tarihe kadar ihraç 

edilememesi, 

b)Eğer varsa, ALICI'nın söz konusu malın ihracatı nedeniyle tahsil etmesi gereken primlerin 

ve/veya teşviklerin (navlun primi, DFİF ve benzeri) tahsil edilen bedellerin tamamının, 

tahsilât gününden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TEŞEKKÜL’e ödenmemesi, 

c) Söz konusu satışa ait teşviklerden herhangi birinin ALICI'nın sebebiyet verdiği herhangi 

bir nedenle TEŞEKKÜL’e intikal etmemesi,  
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ç) Teslim edilen malın derhal ihraç olunarak, bu mala ait G.Ç.B. ile varsa D.A.B.'nin ve 

gümrüğe ibraz edilen G.Ç.B.’ye esas faturanın imzalı kaşeli bir suretinin malın teslim 

tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) gün içerisinde TEŞEKKÜL’e ibraz edilmemesi, 

d) ALICI'nın nihai alıcıya satış fiyatının, satış sözleşmesinde belirtilen teslim şekli esasıyla 

belirlenmiş ihraç kayıtlı satış fiyatının altında olması, 

e) Bu esaslara aykırı hareket edilmesi nedeniyle TEŞEKKÜL’ün zarara uğraması, 

f) 13 ve 14. maddelerde belirtilen ve tahakkuku halinde peşinen ve nakten ödenmesi gereken 

Katma Değer ve Damga Vergilerinin TEŞEKKÜL’e ödenmemiş olması, 

g) Verilecek satış hakkının TEŞEKKÜL’ün yazılı onayı alınmadan bir üçüncü şahsa 

devredilmesi 

durumlarında TEŞEKKÜL’ce irat kaydedilir. 

5. Söz konusu teminat; 

a) İhracatın tamamlanması, 

b) Eğer varsa her türlü prim ve teşviklerin tamamının eksiksiz olarak TEŞEKKÜL’e 

ödenmesi, 

c) Bu prim ve teşviklerin ALICI tarafından tahsil tarihlerinin  belgelerle tevsiki, 

ç) Gümrük Beyannamesinin 7. madde ve 8. maddeye uygun olarak düzenlendiğinin tevsiki,   

d) 4. maddede belirtilen teminatın irat kaydını gerektiren durumlardan herhangi birinin 

mevcut olmaması halinde, 

ilgili vergi dairesince tetkikini müteakip ALICI'ya iade edilir. 

6. Fatura, kalite belgesi, menşe şehadetnamesi gibi TEŞEKKÜL tarafından hazırlanması 

istenebilecek belgeler, teslimattan en az 10 (on) gün önce yazılı olarak TEŞEKKÜL’e 

bildirilecektir. İstenilen belgelerin düzenlenmesi sırasında oluşacak tüm masraflar ALICI’ya 

aittir. 

7. Gümrük Beyannamelerine ve Gümrük Beyannamelerine esas faturaya " İMALATÇI: 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT 

FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ" ibaresi düşülecektir. 

8. Söz konusu mal için alınmış teşvik belgesi mevcut ise bu satışın teşvik belgesi kapsamına 

girmesini teminen, TEŞEKKÜL tarafından verilecek, teşvik belgesine ait bilgiler Gümrük 

Beyannamesinde belirtilecektir. 

9. Yürürlükte olan ve yürürlüğe girebilecek tüm kanun, kararname ve tebliğler uyarınca söz 

konusu malın ihracatından doğacak teşvikler dahil tüm haklar istisnasız TEŞEKKÜL’e ait 

olacak ve düzenlenecek olan G.Ç.B.’leri TEŞEKKÜL’ün ihracatına sayılacaktır. Bu hakların 

TEŞEKKÜL’e ait olduğu, Kalsine Demir Oksit satış sözleşmesinin imzalanması ile gayri 

kabil-i rücu taahhüt edilmiş sayılacaktır. 

10. Bu satış esaslarına aykırı hareket edilmesi nedeniyle TEŞEKKÜL aleyhine doğacak her 

türlü zarar ve ziyan, 4. maddede bahsi geçen teminattan mahsup edilir ve teminatın zarar ve 

ziyanı karşılamaması halinde kalan kısım sözleşme hükümleri çerçevesinde ALICI’dan tahsil 

edilir. 
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11. İhraç için teslim olunan malların, mevzuatın gerektirmesi halinde Gümrük 

Beyannamelerinin ve Döviz Alım Bordrolarının Katma Değer Vergisi nüshaları ve ihraç için 

teslim olunan mal teşvik belgeli ise Gümrük Beyannamelerinin, Döviz Alım Bordrolarının 

taahhüt kapatma nüshaları ile Gümrük Beyannamesine esas fatura, malın teslim tarihlerinden 

itibaren en geç 25 (yirmibeş) gün içerisinde TEŞEKKÜL’e verilecektir. Alıcı tarafından 

kesilecek olan faturanın tarihi, TEŞEKKÜL’ce kesilen faturanın tarihinden önce 

olmayacaktır. 

12. Gümrük Beyannamesi için kesilen faturanın tarihi ile Gümrük Beyannamesi tarihi 

arasındaki fark, 7 (yedi) günü geçmeyecek ve faturanın ıslak imzalı, kaşeli bir sureti 

TEŞEKKÜL’e teslim edilecektir. 

13. Damga Vergisi, tahakkuku halinde ALICI'ya aittir ve tahakkuk ettiğinde peşinen ve 

nakten TEŞEKKÜL’e ödenecektir. 

14. Her türlü Katma Değer Vergisi ALICI'ya aittir ve tahakkuku halinde peşinen ve nakten 

TEŞEKKÜL’e ödenecektir. 

15. İhraç Kayıtlı satış esasları 15 madde olup kalsine demir oksit  Satış Sözleşmesinin ekidir. 

ALICI, söz konusu sözleşmeyi imzalamakla bu satış esaslarını da kabul etmiş olur. 

 

 


