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TİCARİ /ÇİFTÇİ FATURA KARŞILIĞI KATKI PAYLI KREDİ

Hayata geçirdiğimiz iş modelimizde; Ana firmalardan bayilerine yapılan satışlar için mevcut satış çeşitlerine ilave ek bir
seçenek oluşturulmuştur.

Mevcut olan satış seçenekleri; peşin, açık hesap vadeli, sıra çek vadeli, DBS, Teminat Mektubu vb. seçeneklerin
yanında, Şekerbank ile yapılan işbirliği sayesinde faizsiz, masrafsız daha uzun vadeli kredi kullanım imkanı ile peşin
satış fiyat avantajlarıyla ürün alımı yapılması sağlanacaktır.

Peşin satışlar ile vadeli satışlar arasında uygulanan vade farkı, Bankamıza peşin komisyon-katkı payı olarak ana firma
tarafınca ödenmesi ile krediler sıfır faizli olarak bayilere kullandırılabilecektir. Burada katkı payı firma özelinde tam
ve/veya kısmi seçenekler dahilinde olabilmekte, kısmi katkı payı seçeneğinin ana firma tarafından tercih edilmesi
halinde bayilerin kullanacağı kredilere faiz yansıyacaktır.

Bu modelimiz sayesinde bayi riski ve vadeli satışlarda tahsilat riski bertaraf edilmiş olacaktır. Bayilere yapılan ürün
satışları için kullandırılan krediler ana firma hesabına aktarılacak, ana firmaların daha uygun fiyat ile nakden ara
mamül/hammadde alımı yapabilmeleri veya döviz artış risklerine karşı kendilerini koruyabilmeleri sağlanacaktır.

Ana firma-Bayileri arasında yapılan kurgu aynı zamanda bayilerden üretici/çiftçilere yapılan satışlar içinde
uygulanabilmekte olup, bu sayede nihai son kullanıcıya kadar finansman imkanı sağlanarak, bayi-çiftçi ödeme/tahsilat
riskleri Banka üzerinde kalacak, Ana firma ve bayilerin yaptığı ürün satışlarının bedellerine peşin satışta olduğu
nakden ulaşım imkanı doğacaktır.



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

33.333 TL 
çek

Ana firmanın Bayilerine 30-60-90-120 

gün vade ile sıralı çek karşılığında satış 

yapabilmektedir

Ana Firma – Bayisi ile mevcut çalışma şartları

Bayinin 
firmadan 90 

gün vadeli çek 
ile mal alımı

33.333 TL 
çek

33.334 
TL çek

100.000 TL tutarlı ekipman satışı 



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

16.666 TL 

Ana firmanın Bayilerine Şekerbank ile 

yaptığı işbirliği Protokolüne istinaden 

ürün/ekipman satışı

Ticari – Fatura Karşılığı Katkı Paylı Kredi

Katkı Paylı Kredi ile 
sıralı çek vadelerine 
ilaveten +3 ay veya 

daha  fazla vade 
imkanı  

Bayinin 
firmadan katkı 
paylı model ile 

mal alımı

16.666 TL

100.000 TL tutarlı ekipman satışı 

16.666 TL 16.666 TL 16.666 TL 16.666 TL 



Mart 
2022

Nisan 
2022

Mayıs 
2022

Haziran 
2022

Temmuz 
2022

Ağustos 
2022

Eylül 
2022

Ekim 
2022

Kasım 
2022

Aralık
2022

Ocak 
2023

Şubat
2023

Üreticiye Şekerbank ile yaptığı işbirliği 

Protokolüne istinaden sıfır faiz hasat 

ödemeli kredi imkanı 

Çiftçi – Fatura Karşılığı Katkı Paylı Kredi

Çiftçinin ana firma 
veya bayiden katkı 

paylı model ile 
mal alımı

100.000 TL 
taksit 

ödemesi 
(sıfır faiz)

100.000 TL tutarlı 
kredi ile ekipman 
alımı 

Çiftçinin Ekstre 
Kesim Tarihi

31 Aralık



• Peşin satışlarda yapılan iskonto oranının bankaya verilmesi ile, bayilere faizsiz kredi 
kullandırımı yapılması sayesinde Ana firmanın ertesi gün ürün satış bedeline ulaşma imkanı 
(protokole göre 1-10 gün arasında bedellerin Bankada tutulması istenecektir)

• Bayilerin tahsilat sorunlarının engellenerek, bayi riskinin Banka üzerine bırakılması
• Döviz kurundaki dalgalanmalara karşı istikrarlı duruş
• Stoklarındaki hareketliliğinin ve üretim sürekliliğinin sağlanması

Ana Firma 

Avantajları

Avantajlar..

• Peşin alımların haricinde 30 – 60 – 90 – 120 gün vadeli satışlara ilave ekstra vade imkanı
• Ana firmanın sağlayacağı katkı payına göre bayilere faizsiz finansman imkanı
• Çek, Senet, Teminat mektubu gibi finansal ürünlerin yanı sıra ek bir ödeme seçeneğin de 

sağlanması
• Ana firma bayi arasında yapılan katkı paylı işlerin, bayi ile üretici arasında da yapılması ile 

hasat dönemini beklemeden nakde ulaşılması ve bu sayede yeni stok ürünlerin peşin para 
ile alabilme imkanına ulaşılması

Bayi Avantajı

• Faizsiz ve masrafsız kredi imkanı
• Hasat zamanı ve yılda bir olarak ödeme imkanı
• Finansman maliyeti olmadan yatırım imkanı ile tarımsal faaliyetin büyütülmesi
• Sistemin yaygınlaşması sayesinde nakde kolay ulaşım sonucunda girdi fiyatlarının reel 

olarak ucuzlayacak olması, 

Üretici Avantajı



Bayiler Ödeme planları

Aylık Eşit ödemeli Katkı payına göre planlar

Model-1

Katkı payı: Ana firmanın bayisine yaptığı ürün satışlarının ödenmesinin Şekerbank seçeneği ile yapılacak olması 
halinde, bayinin Bankamızdan kullanacağı krediyi faizsiz olarak kullanma imkanı sağlayan ve ana firmanın 
Bankamıza ödediği paydır. 
Bayilere kredi tahsis edilecek, bayi ürün satış faturasını şubeye ibraz edecek, Ana firmanın Model-1’e göre hangi 
ödeme vadesini bayisine katkı payı olarak vereceği belli ise; kredi kullandırımı ile “katkı payı” ve anlaşmaya dahil 
ise “kredi kullandırım masrafı” ve varsa “kredi sigorta tutarı” ana firma hesabına aktarılan kredi bedeli içinden ana 
firma hesabında otomatik kesilecektir.

Not 1 : Kullandırılan kredilerden “Kredi Kullandırım 
Masrafı”, “Kredi Tahsis Ücreti”, “Gerçek Kişi bayilere 
Kullandırılacak Kredilerde „‟Kredi Hayat Sigortası” tahsil 
edilecektir.

Not 2 : Fiyatlar güncel olarak verilmiş olup, protokol 
öncesi veya sonrasında faiz oranlarında aşağı ve yukarı 
yönlü değişiklik olduğunda firmanız ile paylaşılacaktır.

Not 3 : Gönderilen taksit tablosuna göre maksimum vade 
bilgisinin ve kredi kullandırım masraflarını kimin (ana 
firma, bayi) üstleneceğinin tarafımıza bildirilmesi 
gerekmektedir.

Kredi 

Tutarı(A)
Vade

Taksit 

Periyodu

Katkı 

Payı 

Tutarı

Katkı 

Payı 

Tutarı

(BSMV 

dahil

Kredi 

Kullandır

ım 

Masrafı 

(BSMV 

dahil)

TOPLAM 

Masraf

Taksit 

Tutarı
Kredi Geri

100.000 ₺ 1ay aylık eşit ₺1.520 ₺1.596 ₺1.155 ₺2.751 100.000 100.000 ₺

100.000 ₺ 2 ay aylık eşit ₺2.350 ₺2.468 ₺1.155 ₺3.623 50.000 100.000 ₺

100.000 ₺ 3 ay aylık eşit ₺3.050 ₺3.203 ₺1.155 ₺4.358 33.333 ₺ 100.000 ₺

100.000 ₺ 4 ay aylık eşit ₺3.600 ₺3.780 ₺1.155 ₺4.935 25.000 ₺ 100.000 ₺

100.000 ₺ 5 ay aylık eşit ₺4.500 ₺4.725 ₺1.155 ₺5.880 20.000 ₺ 100.000 ₺

100.000 ₺ 6 ay aylık eşit ₺5.200 ₺5.460 ₺1.155 ₺6.615 16.667 ₺ 100.000 ₺

Bayiler için Tamamı Katkı  Paylı 3 4,5,6 ay vadeler

Kredi kullandırım masrafının firma tarafından üstleneceği varsayılarak %1,1 kredi kullandırım 

masrafı ile ödeme tabloları oluşturulmuştur. 

Toplam masraf sütununda; katkı payı, kredi kullandırım masrafı ve bu iki masrafa ait BSMV 

bedelleri dahil edilerek toplam masraf tutarı belirtilmiştir. Bayilere yapılan satışlara max. 6 ay 

vade uygulanacaktır



Kredi kullandırım masrafı, yasal olarak kredi tutarının %1,1’i olup, Kredi vadesine 

ücret değişecektir. (Anapara *%1,1 / 364*kredi vade günü)

Kredi tahsis ücreti, toplam kredi limiti üzerinden alınan yasal bir ücret olup tahsis 

edilen limitin onbinde 25’i kadardır. 

Kredi hayat sigortası, bayi tarafında sadece şahıs firması dediğimiz gerçek kişi ticari 

işletmelerinde zorunludur. 

100 bin TL’lik bir alışveriş için örnek bir hesaplama

100 bin TL bayiye kredi için 6 ay vadeli eşit ödeme seçeneğini dikkate aldığımızda;

Katkı Payı: 5.200+BSMV=5.460.- TL

Kullandırım Masrafı: %1,1 orandan =1.100 TL / 364 * 181= 546 TL+Bsmv (574 TL)

Kredi sigortası yok ise ana firma hesabına 100.000 TL -5.460 TL - 574 TL=93.966TL 

geçmiş olacaktır. 



Çiftçi Ödeme planları

Çiftçi/üreticilere satış kısmını genelde bayilerin yapıyor olmaları nedeniyle, son kullanıcı olan 

çiftçi/üreticilere uygun satış modelleri bayiler özelinde protokoller ile gerçekleştirilecektir. Yani Bayiler 

tarafı için; her bayinin kendi özeline göre terzi usulü tablolar ile ilerlenecektir.

Ana firmaların bayi haricinde eğer ki perakende satışları da olabiliyor ise; aşağıda yer alan perakende satış 

tablosu kullanılabilir. 

Kredi 

Tutarı(A)
Vade (ay)

Taksit 

Periyodu

Katkı 

Payı 

Tutarı

Katkı 

Payı 

Tutarı

(BSMV 

dahil

Kredi 

Kullandır

ım 

Masrafı 

(BSMV 

dahil)

TOPLAM 

Masraf

Taksit 

Tutarı
Kredi Geri

10.000 ₺ 3 ay 3 ayda 1 ₺440 ₺462 ₺1.155 ₺1.617 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 4 ay 4 ayda 1 ₺585 ₺614 ₺1.155 ₺1.769 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 5 ay 5 ayda 1 ₺720 ₺756 ₺1.155 ₺1.911 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 6 ay 6 ayda 1 ₺850 ₺893 ₺1.155 ₺2.048 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 7 ay 7 ayda 1 ₺975 ₺1.024 ₺1.155 ₺2.179 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 8 ay 8 ayda 1 ₺1.100 ₺1.155 ₺1.155 ₺2.310 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 9 ay 9 ayda 1 ₺1.250 ₺1.313 ₺1.155 ₺2.468 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 10 ay 10 ayda 1 ₺1.375 ₺1.444 ₺1.155 ₺2.599 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 11 ay 11 ayda 1 ₺1.485 ₺1.559 ₺1.155 ₺2.714 10.000 ₺ 10.000 ₺

10.000 ₺ 12 ay 12 ayda 1 ₺1.660 ₺1.743 ₺1.155 ₺2.898 10.000 ₺ 10.000 ₺

Toplam masraf sütununda; katkı payı, kredi kullandırım masrafı ve bu iki masrafa ait BSMV 

bedelleri dahil edilerek toplam masraf tutarı belirtilmiştir. Çiftçilere yapılan satışlara max. 12 ay 

Perakende Satış (Çiftçilere satış) İçin Tamamı Katkı Paylı 12 ay vade

Kredi kullandırım masrafının firma tarafından üstleneceği varsayılarak %1,1 kredi kullandırım 

masrafı ile ödeme tabloları oluşturulmuştur. 



Teşekkürler


