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Yurt içii satışlarda uygulanmaakta olan vve en son 115.12.2009 tarihinde yyayınlanan Bağlantılı Satış
Sistemi,, bu tarihtenn sonra yapıllan düzenlemeleri kapssayacak şekiilde 20.12.22011’den itibbaren aşağııdaki
şekilde güncellenm
g
miştir.
1. ÜR
RÜN TALEB
Bİ VE BAĞ
ĞLANTI Y
YAPMA
1.1. Bağğlantılı Satıış Sistemi üçer
ü
aylık ddönemler hhalinde uyguulanır. Petkkim, her üçç aylık dönemin
başşlangıcındann yaklaşık bbir ay öncee Müşterilerre e-posta göndermek
g
suretiyle aalmak istediikleri
ürünnlerin miktaarlarını tür bazında billdirmelerinii ister. Müşşteriler, üç aaylık dönem
mde tür bazzında
alm
mak istedikleeri ürünlerinn miktarlarını ilan edileen süre içerrisinde Petkkim’e Müşteeri Bilgi Sisstemi
(MB
BS) aracılığğı ile bildirirrler.
1.2. Fabbrika bazındda aylık asgaari talep mikktarı, Petkiim’in bildirddiği miktar kadar
k
olmallıdır.
1.3. Pettkim, üretim
m ve stok imkanları ile
i belirlediiği kriterler çerçevesinnde Müşteriilerin talepllerini
karşşılayıp karşıılayamayacaağını ya da nne kadarını karşılayabileceğini e-pposta ile kenndilerine bilddirir.
Madde 1.3.’de aylık oolarak belirttilen ürün m
miktarlarını alıp
1.4. Müüşteriler, geeçerli fiyat üüzerinden M
alm
mayacaklarınnı ya da nee kadarını aalacaklarını (Petkim’inn belirlediğii asgari taleep miktarlaarının
altınna inmemekk kaydı ile)) ilgili ayınn ikinci iş ggünü saat 222:00’e kaddar Petkim’e Müşteri B
Bilgi
Sisttemi üzerinnden teyid ederler. B
Bu şekilde Petkim ile Müşteri arasındaki aylık bağğlantı
tam
mamlanmış oolur. Müşterrilerin verileen süre içeriisinde talepllerini teyid etmemeleri
e
halinde alım
mdan
vazgeçtikleri vaarsayılarak bağlantılarıı iptal edilir..
2. BİR
RİM FİYAT
T
2.1. Baağlantılı Sattış fiyatları döviz bazzındadır. Ö
Ödemeler Tüürk Lirası (TL) veyaa döviz bazzında
gerççekleştirilebbilir. Dövizzin Türk L
Lirası’na çevrilmesindee, T.C Merrkez Bankaası Döviz Satış
(MB
BDS) Kuru esas alınır.
2.2. Petkkim, Bağlanntılı Satış fiiyatlarını, peetrokimyasaal ürün fiyattlarındaki konjonktürel
k
l dalgalanm
malara
bağllı olarak gerrektiğinde değiştirebilirr. Bu durumda ;




A
Artış yönüündeki fiyaat değişiklliği; siparişe bağlanm
mış ürünleere uygulannmaz, bağğlantı
bbakiyelerinee uygulanır.
A
Azalış yönüündeki fiyatt değişikliğği; bağlantı bakiyelerinne ve sevkiyyatı yapılm
mamış sipariişlere
uuygulanır. A
Ancak, Petkkim’in belirrlediği süree içerisinde sevkiyatı yyapılmayan tahsisteki ürün
ssiparişlerinee fiyat indiriimi uygulannmaz.
A
Artış veya aazalış yönünndeki fiyat ddeğişikliği hhalinde, Müşşteriler yenii fiyatın ilann tarihini izlleyen
2 (iki) iş güünü içerisindde bakiye kotalarını
k
allıp almayacaklarını ya da ne kadaarını alacakllarını
P
Petkime e-pposta ile billdirirler. Firrmaların ilaanı takip edden ikinci iiş günü saaat 22:00’e kadar
k
ccevap vermeemeleri haliinde, mevcuut kota tahsis miktarını ve ilan edileen yeni fiyaatı kabul ettiikleri
vvarsayılır.

3. DİĞ
ĞER HUSU
USLAR
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3.1. Aynnı fabrika içinde olmakk kaydı ile türden türee talep ve bbağlantı reviizyonu (virm
man), üretim
m ve
stokk durumunaa bağlı olarakk Petkim oppsiyonundaddır.
3.2.Müşşterilerin ayylık taahhütlerinin, en az % 85’inni sipariş yyaptırmaları ve tahsis ssüresi içerissinde
ürünnlerini teslim
m almaları esastır.
B gibi duruumlarda yappılan
3.3. Petkkim, gerektiiğinde Bağllantılı Satış Sistemi’ndee değişiklikk yapabilir. Bu
değğişiklikler M
Müşterilere, M
MBS ve e-pposta ile bilddirilir.
4. YAP
PTIRIMLA
AR
4.1. Ayllık bağlantı miktarlarınna ait ödemeelerin, her aay ilan edileen teyit bilddiriminde taariflenen tarrihler
arassında yappılması esasstır. Siparişşi yapılmayyan miktar kadar, baağlantı mikttarı azaltılıır ve
müşşterinin Peerformansınaa yansıtılır.
4.2. Müüşterilerin, mali yüküm
mlülüklerinii yerine geetirdikleri bağlantılı ürrün siparişlerini, Petkiim’in
tahssis etmesini takiben 200 takvim güünü içerisindde teslim allmaları gereekir. Tahsis edilen siparrişler
beliirlenen süre içerisinde teslim alınm
madığı takdirde perform
mansına yannsıtılır. PET
TKİM, süressinde
teslim alınmayaan ürünler için müşteridden ardiye üücreti talep edebilir.
5. AYP
PE VE AY
YPE-T ÜR
RÜNLERİ İÇİN KA
ARŞILIKLII MİKTAR
R BAĞLA
ANTILI SA
ATIŞ
SİSTEM
Mİ ESASLA
ARI
5.1. GENEL ÇERÇ
ÇEVE
- Karşılıklı M
Miktar Bağllantılı Satış Sistemi; AY
YPE / AYPE
E-T ürün tüürleri için geeçerlidir.
- Burada bellirtilmeyen hhususlarda Bağlantılı S
Satış Sistem
mi’nin diğer hükümleri geçerlidir.
g
5.2. MÜ
ÜŞTERİ YÜ
ÜKÜMLÜL
LÜKLERİ V
VE YAPTIIRIMLAR
- Müşteriler alacakları m
miktarı, tür bbazında ayllık olarak Peetkim’e MB
BS ile bildirrir.
- Ay içerisinndeki işlemllerin Bağlanntılı Satış Sistemi çerçeevesinde yürrütülmesi essastır.
- Müşteriler, kendilerine tahsis edillen miktarı en
e az bir ay önceden reevize edebiliirler.
- Her üç aylıık dönem soonunda Müşşterilerin performansı değerlenddirilir.Perform
mans
ddeğerlendirm
mesinde, Müşteriye tahsis edilen üç aylıık toplam bbağlantı m
miktarının enn az
%
%85’inin sippariş yapılm
ması dikkatee alınır.
- Müşterileriin 12 aylık dönemde,
d
en az 6 ay talepte bulunm
maları gerekkmektedir.
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5.3. PET
TKİM YÜK
KÜMLÜLÜ
ÜKLERİ V
VE YAPTIR
RIMLAR
P
Petkim, müşterilerin taaleplerini deeğerlendirerrek, tahsis eettiği kesin bağlantı miktarını
m
e-pposta
iile müşteriyee bildirir.
P
Petkim, müşşterilerin talleplerini üreetim program
mı ve stok
ggayret eder..

imkanları

ölçüsündde

karşılam
maya

5.4. MÜ
ÜŞTERİYE
E SAĞLANA
AN AVANTAJLAR
P
Petkim, sıralı dağıtımdaa karşılıklı miktar
m
bağlaantılı Müşteerilere öncelik tanır.
M
Müşterinin, Petkim nezzdinde teyitli teminat mektubu ve D
DSTS teminnatı olması kkaydı ile;
aa) Vade orannı uygulanm
maksızın fiilli bağlantı m
miktarına göre peşin fiyatına;
30 - 150 ton/ay aaralığındakii miktar içinn 5 gün
151- 250 ton/ay aralığındakki miktar içinn 7 gün
251 ton/ay
t
ve üzzerinde mikktar için 10 ggün vade yaapılır.
bb) Vadeli yaapılan sipariişlerde vadee süresine;
30- 150
1 ton/ay aaralığındaki miktar için vade farkı aalmaksızın 5 gün
151- 250 ton/ay aralığındakki miktar içinn vade farkıı almaksızınn 7 gün
251nn/ay ve üzeriinde miktarr için vade fa
farkı almaksızın 10 gün eklenir.
M
Müşterilerinn talebi halinnde AYPE üürünlerine 4 aya kadar, AYPE-T üürünlerine 7 aya kadar vade
uuygulanır.
B
Bağlantı mikktarlarının ssiparişlerinee ilişkin aylıık ödemeler her ayın ilkk iki haftasınnda
ddilim, son ikki haftasındaa ikinci dilim
m olmak üzzere en az ikki eşit dilimdde yapılır.
5.5.

biriinci

““Karşılıklı M
Miktar Bağlantılı Satış Sistemi” ilee satışı gerçeekleştirileceek ürünlerin tespiti,
yapılacak ddeğişikliklerr
uuygulama süüreleri ve vaadeler Petkim opsiyonuunda olup, uygulamada
u
M
Müşterilere bildirilir.

6. ANLAŞMAZL
LIKLARIN
N HALLİ
A
Anlaşmazlıkk halinde İZ
ZMİR/ KAR
RŞIYAKA Mahkemeler
M
ri ve İcra Daaireleri yetkkilidir.
7. BAĞ
ĞLAYICI VE DÜZEN
NLENMEM
MİŞ HUSU
USLAR
M
Müşteriler m
mevcut Bağllantılı Satış Sistemi ile bilahare Peetkim tarafınndan yapılann ve Müşterrilere
yyazı, faks veeya e-postaa ile bildirilen değişikliikleri öğrennmiş ve bunlları kabul ve
v taahhüt eetmiş
ssayılır.
B
Bağlantılı S
Satış Sistem
mi, Petkim
m Satış Gennel Şartlarıı ile birlikkte uygulannır ve bunllarda
ddüzenlenmeeyen hususlarda ve hüükümlerin yyorumunda ihtilafa düşşülmesi hallinde ne şekkilde
iişlem yapılaacağına Petkkim tarafınddan karar verrilir.
Bu belgee 3 sayfa vee 7 maddedeen ibarettir.

