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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ülkemizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kara yolu taşımacılığı geniş bir paya
sahiptir. Türkiye, tarih boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayan en kısa yol olması
nedeniyle köprü işlevi görmüştür. Son yıllarda ekonomik ve sosyal şartlarda meydana gelen
hızlı değişim ve transit ticaretteki genişleme sonucu kara yolu taşımacılığının önemi
artmıştır. Ülkemizde teşvik tedbirleri ile uluslararası kara yolu yük ve yolcu taşımacılığında
hızlı bir gelişme sağlanmış olup, bugün diğer ülkeler ile rekabet edebilecek güçlü bir filoya
sahip hâle gelinmiştir.
Kara yolu ile uluslararası taşımacılık faaliyetleri genellikle ikili ve çok taraflı
uluslararası kara yolu taşımacılığı anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu anlaşmalara
bağlı olarak imzalanan protokoller gereği ikili, transit, dönüş yüklü ve üçüncü ülke
taşımalarında geçiş izin belgeleri kullanılmakta, taşımacılıkla ilgili belgeler bu anlaşmalara
uygun şekilde düzenlenmektedir.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile uluslararası kara yolu
taşımacılığında firmaların düzenlemesi gereken ticari belgeleri ve bu belgelerin
düzenlenmesi ile ilgili gerekli koşulları öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Ofis, saha ve depo ortamında, bilgisayar telefon, yazıcı ve faks gibi donanımları
kullanarak, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ne uygun
şekilde sevk irsaliyesi ve proforma fatura düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Sevk irsaliyenin hangi durumlarda düzenlendiğini ve kimlerin düzenlemekle
yükümlü olduğunu araştırınız.
Proforma faturanın içeriği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken kuralları
araştırınız.
Proforma fatura ve sevk irsaliyesinin hatalı ya da eksik doldurulmasından
dolayı yapılan kontrollerde verilebilecek cezaları araştırınız.
Bulabildiğiniz sevk irsaliyesi ve proforma fatura örneklerini sınıfa getiriniz.
Araştırma yaparken çevrenizde bulunan muhasebe bürolarından, lojistik firma
ya da nakliye firmaları ile anlaşmalı olarak çalışan işletmelerin muhasebe
servislerinden ve kargo hizmeti veren firmalardan yararlanabilirsiniz.

1. SEVK İRSALİYESİ VE PROFORMA
FATURA
Ticari belgeler, genel olarak ihracatçının ithalatçı ile yaptığı anlaşma koşulları
gereğince hazırlamak zorunda olduğu belgelerdir. Taraflar bu belgelerle, hem anlaşma
koşullarını yazılı hâle getirmiş olurlar hem de yerine getirdiği koşulları karşı tarafa ve
muhatabı olduğu bankalara ispatlar. Ayrıca her iki tarafın bağlı bulundukları ülkelerin ticari
ve mali mevzuatları gereğince yapılacak ticari işlemin kayıt altına alınabilmesi amacıyla,
ihracatçının düzenlemek, ithalatçının da aldığı malın kaynağını ispatlamak zorunda olduğu
belgelerdir.
Uluslararası ticari belgelerin bir başka önemli özelliği ise; ihracat işlemleri sırasında
ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırıcı özelliğinin bulunmasıdır. Sevk
esnasında malın tüm ayrıntılarını detaylı bir şekilde ortaya koydukları için resmî işlemlerin
tamamlanması sırasında özellikle istenen belgelerdir.
İşletme açısından mal ve hizmet sağlayan kuruluşlardan gelen faturaların varlığı tek
başına anlam ifade etmemektedir. Böyle bir fatura geldiğinde faturayı düzenleyen firmanın
faaliyet konusunun tarafımıza kesmiş olduğu faturanın içeriği ile uyumunun, fiyat ve KDV
tutarlarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.
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Ayrıca bir mal hareketi söz konusu olduğunda sevk irsaliyesinin kontrolü yapılmalı
(sevk irsaliyesinde malların teslim edildiğini onaylayan imzaların varlığı şarttır), harekete
ilişkin ödemelerin (banka, çek, nakit vb.) çok açık bir şekilde belgelendiriliyor ve ilgili fiş
eklerinde yer alıyor olmasına özen gösterilmelidir.
Faturası gelen firma ile ilgili herhangi bir şüphe oluşması hâlinde; yetkili kişilere
haber verilerek firma ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması sağlanmalıdır.
Sevk irsaliyelerinde yapılan usul hatalarından dolayı (fiili sevk tarihinin yazılmaması,
eksik nüsha, aracın durmaması, irsaliyenin onaylanmaması vb.) ilgili yıl içinde üç kez ceza
kesilmesi durumunda firma aleyhine “Özel Usulsüzlük Cezası” kesilebilecektir.
Uluslararası Ticaret Odası tarafından gözden geçirilerek 1993 yılında yeniden
yayınlanan “Vesikalı Krediler Hakkındaki Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” (uniform
custom and practise for documentary credits /U.C.P. No:500) isimli yayın genel olarak
akreditifli işlemlere dair bilgiler içermekle birlikte kullanılan belgelere ilişkin açıklamalar da
bulunmaktadır. Uluslararası kabul gören UCP 500’e 2002 yılında elektronik kayıtların
ibrazına ilişkin düzenlemeler de eklenmiştir (+e UCP, 2002).

Resim 1.1: Uluslararası ticaret

Uluslararası belgelerin standartlaştırılması, basitleştirilmesi ve bunun da ötesinde;
bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla elektronik ortamlarda zaman, yer kısıtlamasını
aşarak daha da hızlı gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalar vardır. Birleşmiş Milletler ve
Dünya Ticaret Örgütünün öncülük ettiği bu çalışmalar uzun vadede kişilerden kaynaklanan
hataları sıfırlayacak ve otomasyonu sağlayacaktır.
Dünya Ticaret Örgütünün ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin çalışma programı içinde:



İthalat ve ihracat prosedürlerinde kullanılan belgelerin kolaylaştırılması ve
standardizasyonu,
Elektronik olarak bilgi aktarımı için bağlayıcı, homojen standartların kabul
edilmesi hususları yer almaktadır.

Ülkemizde de bu konuda çeşitli projeler mevcut olup dış ticaret işlemleri ile ilgili
olanları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.
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1.1. Sevk İrsaliyesi
İrsaliye; mal alış ve satışlarında malı sevk ederken stok çıkışları veya yolda sevk
esnasında meydana gelecek hasarları tam tespit için ve mali konum açısından yolda ne tür
mal taşındığını ve ne kadar mal çıkışı yapıldığını belgelemek üzere düzenlenen evraktır.
Sevk irsaliyesi, malın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mutlaka
düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir. Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından
taşındığı veya taşıttırıldığı hâllerde satıcının, alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması
hâlinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta
bulundurulması şarttır.
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak
üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hâllerde de, malın gönderen
tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.

1.1.1. Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Unsurlar












İrsaliye numarası
Fatura numarası
İrsaliye düzenleme tarihi
İrsaliye sevk tarihi
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın tam unvanı
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın adresi
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın telefon ve faks numarası
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın vergi dairesi
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın vergi numarası
İrsaliyeyi kesen - alan tarafın yukarıdaki bilgileri gösteren kaşesi ve üstüne
sorumlu kişinin imzasının vurulması
Açıklamalar kısmında satılan malın veya verilen hizmetin anlaşılır biçimde
açıklama olarak belirtilmesi

Birden farklı mal satışında, irsaliyeye konu olan her bir malın diğerinden farklı
olduğunu gösteren tam tarifinin (kodunun) detaylı olarak yazılması,
İrsaliyede yazılı olan bilgilerin faturada belirtilen mallar için yapılan açıklamalarla
aynen örtüşmesi gerekir.
Faturalara ekli irsaliyelerin mutlaka orijinallerinin bulundurulması ve üzerinde bariz
yırtık, çizik gibi tahrifata uğramaması gerekir. İrsaliyeler; sabit kalemle veya daktiloda
karbon kullanılarak veya bilgisayarda print edilmek suretiyle yazılabilir.
206 seri nu.lı VUK Genel Tebliği uyarınca sevk irsaliyesi asgari 3 nüsha olarak
düzenlenmesi ve iki nüshasının taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu tebliğde
en az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmediği varsayılmaktadır.
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Resim 1.2: Toplu taşıma irsaliyesi

1.1.2. İhracat ve İthalat İşlemlerinde Sevk İrsaliyesi
Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve malın daha
sonra sevk edildiği durumlarda, faturayı düzenleyenler malın daha sonra sevk edileceğin,
faturada belirteceklerdir. Malın tesliminden sonra faturaya malın teslim tarihi ve irsaliye
numarası şerh verilerek fatura ve sevk irsaliyesi ilişkilendirilmelidir.
İthalat ve ihracat işlemlerinde nakil vasıtalarındaki malların mevcudu tespit edilip
mühürlendikten sonra Gümrük İdaresince verilen resmi belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul
edilebilir. Ancak uygulamada ithal ve ihraç edilen mallara ilişkin olarak örneğin ithal edilen
300 ton mal için Gümrük İdarelerince tek bir belge düzenlenmektedir. Oysa bu mal 15’er
tonluk 20 ayrı kamyonla taşınabilmektedir. Bu durumda Gümrük İdaresince düzenlenmiş
resmi belgenin sevk irsaliyesi yerine geçmesi mümkün değildir.
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Dolayısıyla, ithalatçının her bir nakil vasıtası için ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemesi
ve taşıtta bulundurması gerekmektedir (Kanunda, ithal edilmiş olan veya ihraç edilecek olan
malların sevk irsaliyesine bağlanmasına ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte taşınmakta
olan ticari nitelikteki tüm mallarda irsaliye aranacağı yolundaki anlayış sonucunda ithal ve
ihraç malları da dahil her türlü ticari mal taşınmasında irsaliye sorulmaktadır).
İhracat işlemlerinde malın depolardan gümrüğe kadar ki nakli Türkiye’de
gerçekleşmiş bir nakil olduğu için bu işlemlerin sevk irsaliyesiyle ve Türkiye’den çıktıktan
sonraki hareketi ise Gümrük İdaresince verilen resmi belgelerle tevsik (belgeleme) edilmesi
gerekir.

Resim 1.3: Malın alıcıya teslim edilmesi

1.1.3. Satın Alınan Malın Doğrudan Bir Başka Mükellefe ya da Birden Farklı
Noktaya Gönderilmesi
Bir mükellefin başka bir mükellefe teslim edilmek üzere, üçüncü bir şahsa talimat
vermek suretiyle mal sevk ettirmesi durumunda, irsaliye aşağıdaki örnekte açıklandığı
şekilde düzenlenecektir.
Örnek: X A.Ş. toptancı Y’yi arayarak, perakendeciye kendi adına mal sevkiyatı
yapılmasını istemiş olsun. Bu durumda X, irsaliyeyi düzenleyecek, bir nüshasını kendisine
saklayacak, diğer iki nüshasını ise alıcı Z’ye verilmek üzere taşıtta bulunduracaktır (Araçta
iki nüsha irsaliye bulundurulması zorunludur.). Bununla birlikte irsaliye üçten fazla nüsha
düzenleniyorsa bir fotokopisini siparişi veren Y’ye yollayacaktır. Sevk irsaliyesinin
müşteriler bölümüne ise “Y adına Z’ye teslim edilmek üzere” ibaresini yazacaktır. Her üç
firmanın da faturalarını kayıtlara alırken bu irsaliyelerle ilişkilendireceği tabiidir.
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Resim 1.4: Örnek sevk irsaliyesi

Bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasındaki mal sevkiyatında
yaşanabilecek mal miktar ve/veya çeşit değişikliklerinde, aşağıdaki örnekte açıklandığı gibi
sevk irsaliyesi düzenlenmelidir.
Örnek: Gümrükten çekilen ithal makine aksamını merkezden Ankara ve Malatya
fabrikalarına götüren X A.Ş’ne ait kamyonet, Malatya fabrikasına giderken Ankara’dan
aldığı bir miktar numune malı da götürecektir. Numune malın Ankara - Malatya arasında
sevk irsaliyesi olmaksızın hareket etmesi mümkün değildir. Bu durumda ya sadece numune
mal için bir sevk irsaliyesi düzenlenerek makine aksamına ait irsaliye ile birlikte araçta
bulundurulmalıdır ya da yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmeli ve bu irsaliyede hem makine
aksamı hem de numune mala ait bilgiler yer almalıdır. Diğer taraftan, makine aksamına ait
ilk sevk irsaliyesi artık malla birlikte Malatya’ya gitmeyeceğinden üzerinde yazılı olan
“Malatya Fabrikası” çizilerek o da fiili duruma uydurulmalıdır.
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Sevk irsaliyesi;

1.1.4. Sevk İrsaliyesi İçin Özellik Arz Eden Hususlar




Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecek ve iki nüshası mutlaka malı
taşıyan taşıtta bulundurulacaktır. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk
irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
Mal sevkiyatında düzenlenmiş olan sevk irsaliyelerinin mutlaka taşıtta
bulundurulması mecburi olduğundan, yapılan kontrollerde sevk irsaliyesinin
taşıtta bulundurulmadığının tespiti hâlinde ceza uygulaması yönüne gidilecektir.
Malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hâllerde ise sevk irsaliyesi
düzenleme zorunluluğu alıcıya aittir. Ancak, alıcı ve satıcının bu konuda
mutabık kalmaları hâlinde, sevk irsaliyesi satıcı tarafından da
düzenlenebilecektir. Buna göre, satıcının sevk irsaliyesi düzenlemesi hâlinde
alıcı tarafından ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmeyecektir. Sevk
irsaliyesi düzenleme mecburiyeti alıcıya ait bulunduğundan, sevk irsaliyesinin
düzenlenmediğinin tespiti hâlinde, ceza alıcı adına kesilecektir.

Ancak taşıma alıcı tarafından yaptırılmakla birlikte varılan mutabakat gereği sevk
irsaliyesinin satıcı tarafından düzenlenmesi durumunda, sevk irsaliyesinde tarih, müşterinin
adı veya ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, malın cinsi ve miktarına ilişkin
bilgilerden her hangi birinin yer almadığının veya yanlış yazıldığının tespit edilmesi hâlinde,
bu belgeye ilişkin ceza belgeyi düzenleten satıcı adına kesilecektir. Denetim sırasında fiilen
araçta bulunan malların cins ve miktarları ile sevk irsaliyesinde yer alan malların cins ve
miktarları arasında tutarsızlık tespit edildiği takdirde ise öncelikle tutarsızlığın sebebi
araştırılacaktır.
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Resim 1.5: Sevk irsaliyesi (boş form)





Düzenlenen sevk irsaliyesine, sevk edilen malların cins ve miktarlarına ilişkin
bilgiler, satıcı tarafından eksik veya yanlış yazılmış ise ceza, belgeyi düzenleyen
satıcı adına kesilecektir. Satıcı tarafından sevk irsaliyesi doğru olarak
düzenlendiği hâlde araca sonradan alıcı, taşıyıcı veya diğer şahıslar tarafından
başka mallar yüklenmiş olmasından dolayı tutarsızlığın ortaya çıktığı
durumlarda ise araca sonradan yüklenen malları taşıtan adına ceza kesilecektir.
Denetimler sırasında malların sevk irsaliyesinde belirtilenden farklı bir
güzergâhta seyrettiği tespit edilir ise ceza, malları taşıtan adına kesilecektir.
Yoğun sevkiyat programları dolayısıyla sevk irsaliyelerinde yazılı malların aynı
gün sevk edilemediği ve sevk irsaliyelerinin düzenleme tarihi ile malın fiili sevk
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tarihi arasında farklılık olduğu takdirde yapılan denetimlerde ceza kesilecektir.
Sevk irsaliyesinde düzenlenme tarihinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
Sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması
uygun görülmüştür. Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri
üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması
hâlinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin
düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası
kesilecek ve bu tespitler iş yeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate
alınacaktır.
Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenlenmesi ve düzenlenme
tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması hâlinde, fiili sevk tarihi bu belge
üzerine elle yazılabilecektir.
İrsaliyelerde gönderilen malın nev'i ve miktarı ile satıcıya veya malı sevk edene
ait bilgiler ile müşteriye ait bilgilerin (mükellefin diğer iş yerine veya satılmak
üzere bir alıcıya gönderildiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiğinin)
bulunması ve bunların satıcı tarafından imzalanması gerekmektedir.
Alım-satımın çeşitli şekillerine göre irsaliye ile ilgili olarak yapılacak işlemler
aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır.




Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve
alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil
vasıtası ile mal gönderilmesi hâlinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm
mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilir. Ayrıca düzenlenen sevk
irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne "Muhtelif Müşteriler"
ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta
bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk
irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim
edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu
faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış
için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak faturaya iş yerinde teslim
edildiğine ilişkin şerh verilecektir. Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi
ile sevk edilen mallar için yedi (7) günlük süre beklenilmeksizin faturanın
malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. Perakende satışlarda ise
perakende satış fişinin malın teslimi anında düzenleneceği esasen tabiidir.
Diğer taraftan, faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla
önceden tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkânı tanınan
mükelleflerin, faturayı anında düzenlemeyip daha sonra yedi günlük süre
içinde düzenlemek istemeleri hâlinde belirtilen kolaylıktan yararlanmaları
mümkün bulunmamaktadır. Bu takdirde genel esaslara göre malın sevki
anında her alıcı için ayrı birer sevk irsaliyesi düzenlenmesi
gerekmektedir.
Satılan mallara ilişkin faturaların malın tesliminden önce düzenlendiği ve
malın daha sonra sevk edildiği durumlarda; faturayı düzenleyenler
faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirteceklerdir. Faturada
bulunması gereken malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise, malın
tesliminden sonra alıcı ve satıcı kendilerinde kalan sevk irsaliyesinden
faydalanarak faturaya şerh verecekler, fatura ve sevk irsaliyesi arasında
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uyumu sağlayacaklardır.
Mükelleflerin, yarı mamul veya mamul mallarını, bazı işlemler yapılmak
üzere, diğer mükelleflere göndermeleri ve bu mükelleflerden malları geri
getirmeleri durumunda götürülen ve geri getirilen mallar için gidiş ve
geliş taşımaları sırasında ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemeleri
zorunludur. Malların götürülmesinde düzenlenecek sevk irsaliyelerinin
müşteriler bölümüne işlemi yapacak kimsenin adı ve soyadı, varsa ticaret
unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile yapılacak işin türü (Mesela:
"Boyatılmak, tamir ettirilmek, parça değiştirmek, işlemek üzere" şeklinde
bir ibare) yazılacak, işlem gördükten sonra malın tekrar taşınmasında
düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler bölümüne ise, işlem türü ile
işlemi yapana ilişkin bilgiler yazılacaktır.
Bir mükellefe ait merkez, şube, ambar gibi birden fazla iş yerinin
bulunması ve bu yerlerden diğerine mal naklinde sevk irsaliyesi
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu taşımalarda müşteri adı yerine "Dâhilî
Sevkiyat" tabiri kullanılmalı ve malın nereden nereye götürüldüğü
belirtilmelidir.

1.2. Proforma Fatura
1.2.1. Fatura
İhracatçı açısından en önemli belgeler, faturalar ile taşıma ve sigortaya ilişkin
düzenlenen belgelerdir. Akreditifli (kredili) işlemlerde akreditif mektubunda yer alan
belgelerin hepsinin hatasız biçimde doldurulması ödemenin zamanında yapılabilmesi
açısından önem taşır.
İşletmeler açısından borcu doğuran belge faturadır. Fatura hem satan ya da hizmet
veren hem de müşteri bakımından önem taşır. Malı veren ya da hizmeti sağlayan
düzenlendiği faturanın ikinci nüshasını elinde tutar ve bunu yapılan işlemin kanıtı ve
kayıtlarının dayanağı olarak saklar. Faturayı alan ise kendi yönünden yaptığı mal veya
hizmet alımının kanıtı ve buna ilişkin kayıtların desteği olarak bu belgeyi kullanır.
Vergi kanunları ışığında faturanın tanımını yapmak gerekirse; “Fatura, satılan emtia
veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi
yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir belgedir.”
Fatura ayrıca ‘muhasebe kayıtlarına temel oluşturan ve hukuki bir kıymeti ifade eden
belgedir’ şeklinde de tanımlanabilmektedir. Kuşkusuz, belgeler içinde en önemlisi faturadır.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında bedeli
ne olursa olsun fatura düzenlenmesi ve defterlere faturalara dayanılarak kayıt yaptırılması
gerekmektedir.
Faturanın VUK yönünden iki önemli özelliği bulunmaktadır:

Bunlardan birincisi, faturanın olayı temsil etmesidir. Ticari faaliyete konu olan
mal veya hizmetin cinsini, miktarını, fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği tarihi
temsil eder.
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İkinci özelliği ise, mal satış bedelinin kanuni
defterlere kaydedilmesinde esas olması ve
alıcı tarafından bakılacak olursa, mükellefin
satın aldığı malın veya hizmetin maliyet
bedeliyle kanuni defterlere aktarılmasına

esas oluşturmaktadır.

Resim 1.6: Fatura kayıtları

1.2.2. Faturanın Özellikleri







Fatura, malı satan ya da hizmeti sunan tarafından düzenlenir.
2008 mali dönemi boyunca 600 TL’nin üzerindeki ticari borçlanmalarda fatura
düzenlenmesi zorunludur.
Fatura, en az bir asıl bir örnek olmak üzere 2 nüsha düzenlenir.
Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faturaya itiraz süresi faturayı aldığı
tarihten itibaren 8 (sekiz) gündür. Söz konusu süre içerisinde itiraz edilmemesi
durumunda, fatura kabul edilmiş sayılır.
Faturada genel ilke, faturanın mal teslimi ya da hizmet sunumundan sonra
düzenlenmesi gerektiğidir.

Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere
satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırılması durumunda satıcının, taşınan veya taşıttırılan
mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) Malın, bir
mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı ve satılmak üzere bir
komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hâllerde de, malın gönderen tarafından sevk
irsaliyesine bağlanması gereklidir. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca
belirtilir. Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları
malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması hâlinde bu mallara ait fatura veya perakende
satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

1.2.3. Faturada Bulunması Gereken Unsurlar



Fatura numarası
Fatura tarihi

Fatura, irsaliye sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde kesilmesi ve fatura tarihinin
irsaliye sevk tarihini 7 günden daha fazla aşmaması gerekmekte olup, her halükarda ay sonu
atlanmadan sevk irsaliyesi faturaya bağlanmalıdır.



İrsaliye numarası,
İrsaliye düzenlenme ve sevk tarihi,
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Maliye bakanlığı soğuk damgası,
Faturayı kesen - alan tarafın tam unvanı,
Faturayı kesen - alan tarafın adresi, telefon ve faks numarası,
Faturayı kesen - alan tarafın vergi dairesi,
Faturayı kesen - alan tarafın vergi numarası,
Faturayı kesen tarafın yukarıdaki bilgileri gösteren kaşesi ve üstüne sorumlu
kişinin imzasının vurulması,
Açıklamalar kısmında satılan malın veya verilen hizmetin anlaşılır biçimde
açıklama olarak belirtilmesi,
Fatura üzerindeki bedelin döviz cinsinden (yabancı para) düzenlenmesi hâlinde
fatura üzerine o günkü döviz alış kuru esas alınmak suretiyle Türk lirası
karşılığının yazılması, faturada belirtilen meblağın faturanın düzenlendiği
tarihten sonraki bir tarihte ödenmesi hâlinde ortaya çıkan kur farkı için de ayrı
bir fatura düzenlenmesi gerekir.
Birden çok farklı mal satışında her malın diğerinden farklı olduğunu gösteren
tam tarifinin (kodunun) detaylı olarak yazılması gerekir. Daha önce alınan mal
veya hizmetlere dair alınan faturaya istinaden kesilen satış faturalarının
açıklamasında’ nu.lı faturaya istinaden’ açıklamasının yer alması.
Açıklamalarda belirtilen her malın miktar olarak ifadesinin kg, adet, kutu, paket,
çuval, m3, cm3 olarak ifadesi. Her bir malın birim fiyatının, tutarının, toplam
tutarın, iskontoların, KDV tutarı ve / veya tutarlarının TL, dolar, euro olarak
yazılması gerekir.

Fatura üzerinde yukarıda yazılan bilgiler üzerinde sonradan tükenmez kalemle yapılan
düzeltmeler ve çizikler faturanın şekil şartlarını bozacağı için düzeltme yapılan tarafın uygun
bir boşluğuna paraf atılarak ‘düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır’ yazısının yazılması, şirket
damgası ve sorumlu imzasının atılması gerekir.
Mahsup fişlerine ekinde yer alan faturaların mutlaka orijinallerinin bulundurulması ve
üzerinde bariz yırtık, çizik gibi tahrifat bulunmaması gerekir. Faturalar mürekkeple, makine
ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulmalıdır.

1.2.4. Proforma Fatura
Ticari hayatın oldukça çeşitlendiği günümüz piyasalarında birçok satış yöntemleriyle
karşılaşılabilmektedir. Müşterileri için iyi bir hizmet sunmak yanında onların anlayabileceği
şekillerde ve şartlarda anlaşma yapılabilmesi için bir takım belgeler düzenlenebilmektedir.
Bu belgeler, fatura, teklifname, sözleşme fatura benzeri belgeler şeklinde karşıya
çıkmaktadır. Çoğu zaman piyasada fatura benzeri belgeler düzenlenip alınabilmektedir. İşte
bu belgelerden bir tanesi de proforma faturalardır.
Proforma fatura genel olarak, ihracatçının ve ithalatçının pazarlıklar sonucu
oluşturdukları mal bedelinin bir ödeme şekline bağlanması amacıyla düzenlenen ve fatura
formunda hazırlanan bir belgedir. Satışa konu olacak malın, nihai satış işleminden önce,
ihracatçının ithalatçıya yapmış olduğu teklifi içeren faturadır. Dolayısıyla bir teklif teyididir.
Aynı zamanda ticaretin başlangıcıdır. İhracatçı, hangi nitelikteki malı ne kadar ücret
karşılığında satmak istediğini normal satış gerçekleştiriyormuş gibi bir faturaya işler ve
alıcıya gönderir.
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Teklif mektubu niteliği taşıyan bu fatura, üzerinde “Proforma Fatura” ibaresini taşır.
Bu faturadaki fiyatlar kesin değildir. Kesin fiyat, satış anındaki veya satış sözleşmesinde
belirtilen fiyattır. Proforma fatura üzerindeki fiyat daha çok bir ön bilgi verme amacına
yöneliktir. Sipariş almak üzere posta ile numune gönderilmesi gerektiğinde ithalatçı ülkenin
gümrük idaresi içinde proforma fatura tanzim edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Akreditifli
işlemlerde bazen akreditif ile proforma faturanın ilişkilendirildiği gözlenmekte ise de;
uluslararası ticari kurallara göre satış sözleşmeleri ile akreditifler birbirinden tamamen farklı
ve bağımsız işlemlerdir. Ancak ihracatçı ile ithalatçı arasındaki sözleşme tamamlandığı
takdirde kesinleşen fiyatlar çerçevesinde bu belge, ticari faturaya dönüşür.
Doğru hazırlanmış bir proforma fatura, anlaşmada bulunması gereken birçok detayı da
içinde barındırır. Alıcının ve satıcının iletişim detayları ile birlikte, ürüne ait bilgiler, ödeme
şekli, teslim yeri ve süresi ve benzeri birçok detayı da kapsar.
Eğer ihracatçı proforma faturayı ithalatçıya teklifini teyit etmek için veriyorsa, bu bir
anlaşmaya dönüştürülebilir. Doğal olarak ithalatçının bu proforma faturaya kaşe basıp ve
yetkili tarafından imzalayıp ihracatçıya geri göndermesi hâlinde, bu bir sözleşmeye dönüşür.
İthalatçı bu eylemi ile proforma faturada belirtilen detaylar üzerinde mutabakatını bildirmiş
olur.

Resim 1.7: Proforma fatura örnek form

15

Kuşkusuz bu tam anlamı ile bir anlaşma sayılamasa da, tarafların karşılıklı beyan
ettikleri hususlarda sözleştiklerinin teyididir. Bu proforma faturada belirtilmeyen herhangi
bir hususta çıkabilecek anlaşmazlığın, can sıkıcı olacağı da bir gerçektir. Bu nedenle, bir
anlaşmada belirtilebilecek kadar olmasa da, anlaşmazlık olasılığı olan bazı noktaların da
proforma faturada belirtilmesi faydalı olabilir. Öte yandan bu belgenin kapsamının da
sözleşme kapsamı kadar geniş tutulamayacağı da açıktır.
Bankalardaki ihracat ve ithalat işlemlerine konu olan asıl belge, ticari fatura olup,
proforma faturanın herhangi bir işlem için kullanılması söz konusu değildir.
Proforma fatura gönderen tarafından 5 nüsha olarak düzenlenmelidir. Düzenlenen
belgenin her nüshası imzalanmalıdır.

Resim 1.8: Proforma fatura örnek form

1.2.4.1. Proforma Faturada Olması Gereken Bilgiler







Receıver (alıcı bilgileri)

Company/Contact name (şirket veya şahıs ismi)

Number of pieces (gönderi adedi)

Date (düzenleme tarihi)

Reveiver address (alıcının adresi)

VAT number (vergi numarası)
Full description of the goods ( gönderilerin tanımı)
Origin of the goods (gönderilerin menşe)
Total amount of the goods and ıt’s exchange rates ( eşyaların değeri ve kuru.
Dolar veya euro tavsiye edilir.)
Sender (gönderen bilgileri)
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Company/Contact name (şirket veya şahıs ismi)

Sender address (gönderenin adresi)

VAT number (vergi numarası)

Signature (imzası)
EUR1 - ATR (gerekli olursa)
Uluslararası teslim şekli

Resim 1.9: Proform fatura örnek form

1.2.4.2. Proforma Fatura Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar



Proforma fatura ve koli listesi doldurulurken, koli listesinde gösterilen ambalaj
numarası ile proforma faturalardaki numaraların aynı olmasına dikkat edilmesi
gerekir.
Ambalajlara konulan her malzeme proforma faturada yer almalıdır.
17








Ambalajlara konulan malzemelerin proforma faturaya yazılan değer üzerinden
sigortalanacağı göz önüne alınarak, malzemelerin gerçek değerleri yazılmalıdır.
Malzemelerin gönderileceği ülke Avrupa ülkesi ise ürünlerin değeri euro
cinsinden, diğer ülkelerde ise ABD doları cinsinden yazılmalıdır.
Bedelli veya bedelsiz ürünlerin esas olan mal cinsi, adet, kg, ambalaj ve GTİP
(gümrük tarife istatistik pozisyon) numarası mutlaka belirtilmelidir.
Gönderilecek elektrikli ve elektronik cihazların, (motor, jeneratör, televizyon,
video vb.) markası ve seri numaraları proforma üzerine yazılmalıdır.
Proforma fatura ve koli listesindeki ürünlerin ağırlığı ve hacmi (en x boy x
yükseklik) gerçek değerleriyle yazılmalıdır.
Proforma faturalar Türkçe-İngilizce, daktilo ya da bilgisayarda yazılmalı, firma
yetkilisi tarafından imzalanmalı ve firma kaşesi basılmalıdır.

1.2.4.3. Proforma Fatura ve Yasal Çerçevesi
Bir mal veya hizmetin hangi fiyat, bedel ve şartlarla satılabileceğini gösteren
teklifname niteliğindeki ticari mektuba proforma fatura adı verilmektedir. Proforma faturalar
bu şekilde tarif edilmiş olmalarına rağmen vergi kanunları yönünden düzenlenmesi gereken
bir belge olup olmadığı, damga vergisine tabi olup olmadığı yönlerinden özellik arz
etmektedir.
Vergi kanunlarında, proforma faturalara ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Fatura;
satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, malı
satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir belgedir. Anlaşılıyor ki, fatura
satılan bir mal veya yapılan bir hizmeti temsil etmek üzere düzenlenmektedir. Bu
özellikleriyle proforma faturadan ayrılabilmektedir. Çünkü fatura düzenlendiği anda bir mal
satılmış veya hizmet yapılmış olmaktadır. Oysa proforma fatura, bir mal veya hizmetin hangi
fiyat, bedel veya şartlarla satılabileceğini gösteren teklifname niteliğindeki bir mektuptur.
Yani proforma fatura bir nevi mektuptur. Proforma fatura başlıklı kâğıda yazılı fatura
görünümünde ve “Proforma fatura “ibaresini taşıyan bir metinden ibaret iken fatura bir mal
veya hizmetin kaça satıldığını, vergisinin ne olduğunu ve ödemenin nasıl gerçekleştiğini
gösteren ispat edici bir vesikadır. Proforma faturaya dayalı muhasebe kaydı ve hâsılat
teşekkülü söz konusu olmaz iken faturaya dayalı muhasebe kaydı ve hâsılat teşekkülü her
halükarda olmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
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hatasız olmasına dikkat ediniz.
 En az 5 nüsha olarak düzenlediğiniz  Proforma
faturayı
müşteriye
proforma faturanın her nüshasını yetkili
göndermeden önce her nüshasının
kişilere onaylatınız.
onaylanmış olduğunu kontrol ediniz.
 İnternet ortamında ya da faks yardımıyla  Proforma faturanın müşterinin eline
proforma faturayı müşteriye gönderiniz.
ulaştığından emin olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesi düzenlerken yapılacak bir usul hatasıdır?
A)
Fiili sevk tarihinin yazılması
B)
Fazla nüsha düzenlenmesi
C)
Aracın markasının yazılmaması
D)
KDV bilgilerinin yazılması

2.

Hangi durumda sevk irsaliyesi aranmaz?
A)
Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşınması
B)
Nihai tüketicinin tüketim amacıyla, perakende olarak aldığı malları taşıtması
C)
Malın satılmak amacıyla komisyoncuya gönderilmesi
D)
Mal birden fazla araçla taşınacaksa, her bir araç için belgenin düzenlenmesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi “Sevk İrsaliyesi”nde bulunması gereken unsurlardan biri
değildir?
A)
İrsaliyeyi alan tarafın detaylı bilgileri
B)
İrsaliye sevk tarihi
C)
Satılan mal ya da hizmetin açık tarifi
D)
Fatura KDV bilgileri

4.

Sevk irsaliyesi en az kaç nüsha düzenlenmelidir?
A) 2
B) 3
C) 4

D) 5

TTK’ya göre faturaya itiraz süresi kaç gündür?
A) 7
B) 8
C) 9

D) 10

5.
6.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi faturada bulunmaz?
A) Faturayı düzenleyene ait bilgiler
C) Malı taşıyan araca ait bilgiler
B) Faturayı alan tarafa ait bilgiler
D) İrsaliye bilgileri

7.

Aşağıdakilerden hangisi faturada dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A)
Fatura en az 3 nüsha doldurulmalıdır.
B)
Fatura mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemle doldurulmalıdır.
C)
Ambalajlara konulan her malzeme proforma fatura üzerinde yer almalıdır.
D)
Fatura üzerinde bariz yırtık, çizik ve tahrifat olmamalıdır.

8.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi proforma faturada bulunmaz?
A) Uluslararası teslim şekli
C) Sevk irsaliyesi numarası
B) Gönderilerin menşei
D) Gönderenin imzası
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9.

Aşağıdakilerden hangisi proforma fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken
hususlardan biridir?
A)
Gönderilecek elektrikli ve elektronik cihazların fiyatı fatura üzerine
yazılmalıdır.
B)
Proforma faturaların sadece İngilizce yazılması yeterlidir.
C)
Fatura üzerinde yapılan düzeltmeler paraf atılarak gösterilmelidir.
D)
Proforma faturada sadece ürünün ağırlığının yazılması yeterlidir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

10.

En az 3 nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyesi hiç ………………….
sayılacaktır.

11.

Malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda, sevk irsaliyesi
düzenleme zorunluluğu ………… aittir.

12.

Alıcının kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan durumlarda,
irsaliyenin müşterinin adı ve adresi bölümüne ………… …………….. ibareleri
yazılır.

13.

Bir mükellefe ait merkez, şube, ambar gibi birden fazla iş yerinin bulunması ve bu
yerlerden diğerine mal naklinde sevk irsaliyesinin müşteri adı bölümüne ……….
…………… tabiri kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda “Sevk İrsaliyesi ve Proforma Fatura” ile ilgili uygulamalarda karşınıza
çıkacak durumlar sıralanmıştır. “Sevk İrsaliyesi ve Proforma Fatura” ile ilgili listelenen
davranışları tabloda bulunan değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. (Sevk İrsaliyesi ve
Proforma Fatura)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

Düzenleme kurallarına bağlı kalarak örnek bir sevk
irsaliyesi doldurdunuz mu?
Düzenlenen irsaliyenin 2 nüshasını malları taşıyacak taşıt
sürücüsüne teslim ettiniz mi?
Düzenleme kurallarına bağlı kalarak proforma faturayı
eksiksiz olarak oluşturdunuz mu?
En az 5 nüsha olarak düzenlediğiniz proforma faturanın her
nüshasını yetkili kişilere onaylattınız mı?
İnternet ortamında ya da faks yardımıyla proforma faturayı
müşteriye gönderdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Ofis ortamında, bilgisayar, yazıcı telefon ve faks gibi donanımları kullanarak, Vergi
Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’ne uygun şekilde ticari fatura
ve diğer faturaları düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA








Ticari faturanın hangi durumlarda düzenlendiğini ve kimlerin düzenlemekle
yükümlü olduğunu araştırınız.
Ticari faturanın içeriğini ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken kuralları
araştırınız.
Navlun faturası hangi durumlarda düzenlenir? Bilgi toplayınız.
Konsolosluk faturasının hangi durumlarda düzenleneceğini ve hangi ülkelerin
bu faturayı düzenlemeyi zorunlu tuttuğunu araştırınız.
Yerli faturanın özelliklerini araştırınız.
Bulabildiğiniz fatura örneklerini sınıfa getiriniz.
Araştırma yaparken çevrenizde bulunan muhasebe bürolarından, lojistik firma
ya da nakliye firmaları ile anlaşmalı olarak çalışan işletmelerin muhasebe
servislerinden ve kargo hizmeti veren firmalardan yararlanabilirsiniz.

2. TİCARİ FATURA VE DİĞER
FATURALAR
2.1. Ticari Fatura (the commercial ınvoice)
Ticari fatura, uluslararası ticarette kullanılan en temel belgelerden biri olup ihracatçı
tarafından düzenlenmektedir. Fatura: Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesi ile Vergi Usul
Kanunu’nun 230. maddelerinde düzenlenmiş olup, satılan, üretilen mal veya yapılan bir
hizmet karşılığı satılan malın niteliği, ölçüsü ile birim satış fiyatını ve toplam bedeli gösteren
bir belge olmaktadır. Faturaların mümkün olduğunca kapsamlı olmasına, bilgilerin açıkça
belirtilmesine ve kısıtlı düzeyde yabancı dil bilgisi olan birinin dahi anlayabileceği düzeyde
anlaşılır ve basit olmasına dikkat edilmelidir.
Ticari faturada bulunması gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır:



Faturanın tarihi,
Mal/hizmet cinsi,
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Satıcının ve alıcının isim/unvan ve adresleri,
Ödeme şekli,
Malların menşe,
Teslim şekli,
Yükleme ve boşaltma yerleri,

Resim 2.1: Yükleme ve boşaltma yerleri








Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı,
Malların ağırlığı/ebatları/miktarı,
Sevkiyatın şekli,
Mallara ilişkin ambalaj özellikleri, numara vb. detay açıklamalar,
Düzenleyenin imzası bulunması gerekir. UCP-500’ün 37. maddesi gereğince
faturaların imza zorunluluğu olmamakla birlikte, ülkemiz yasaları gereği söz
konusu belgelerin orijinal imzalı (elle atılmış/ıslak imzalı) olması zorunludur.
Navlun ve sigorta prim tutarları, ticari faturalarda yer alması gereken önemli
noktalardır.

Ticari faturalar; proforma faturaya, siparişe, kontrat ve sözleşmeye istinaden satıcı
tarafından düzenlenen mal ve hizmetin satışını gösteren belgelerdir. Ticari fatura, gümrük
işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan kesin faturadır. Proforma
faturada belirtilen satış koşullarının alıcı tarafından uygun bulunması durumunda alıcının
verdiği sipariş üzerine proforma fatura kesin satış faturasına dönüştürülür. Satış işleminin
gerçekleşmesinden sonra düzenlenen faturaya orijinal fatura da denir.
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2.1.1. Ticari Faturada Yer Alan Bilgiler

















İhracatçının adresi tam olarak belirtilmelidir.
İhracatçı ile temasa geçilmesinde faydalı olabilecek her türlü bilgi mümkün
olduğunca detaylı verilmelidir (ihracatçının telefon, faks, teleks numaraları, email adresi gibi).
İhracatçı açısından kimlik referansı olabilecek bilgiler yer almalıdır (vergi
numarası vb.).
Faturanın gönderileceği alıcı adresi açıkça belirtilmelidir. Burada ithalatçının
verdiği talimatlara dikkatli bir şekilde uyulması gerekmektedir. Bazen malların
ve faturanın gönderilmesi istenen adresler farklı olabilmektedir.
Malların gönderileceği adres yazılmalıdır.
Alıcının vergi numarası gibi referans olarak gösterilecek bir bilginin
belirtilmesine ihtiyaç olup olmadığı, alıcıya sorulmak suretiyle kontrol
edilmelidir.
Alıcıdan ihracatçıya ulaşan siparişin referans numarası tam olarak
belirtilmelidir.
Fatura kapsamında yer alan malların miktarı açıkça belirtilmelidir.
Her bir miktara karşılık gelen malların tanımı, kolayca ayırt edilebilecek şekilde
belirtilmeli ve bu malların ithalatçı ülkenin gümrük tarifesine uygun şekilde
tarife numarası da bu bölümde yer almalıdır.
Her bir malın birim fiyatı, taraflar arasında kabul edilen para birimi cinsinden
belirtilmelidir.
Birim fiyat
İthalat vergi ve harçlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere faturanın toplam
değeri FOB (free on board) olarak gösterilmelidir.
Şayet taşıma giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa, nakliye şeklinin ayrıca
gösterilmesi gerekmektedir.
İhracatçı sigorta giderlerini de karşılamakla yükümlü ise, bu da ayrıca
gösterilmelidir.
Malın ulaşımını ihracatçı organize ediyorsa, malların ne şekilde teslim yerlerine
ulaştırılacağı belirtilmelidir.
Faturanın orijinal ve kopyaları tek tek imzalanmalıdır.
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Resim 2.2: Ticari fatura-boş form
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2.1.2. Ticari Fatura Düzenlerken Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar






Eğer ihracatçı ile bağlantı kurmaya ilişkin bilgiler tam değilse, gereksiz
gecikmeler olabilir. Firmanın fatura formu üzerinde, haberleşme ile ilgili
bilgiler bulunuyorsa bu bilgiler (telefon, faks, teleks vb.) daktilo edilmek veya
etiket yapıştırılmak suretiyle ilave edilmelidir. Firmanın vergi numarası gibi
bilgilerinin de fatura üzerinde bulunmasına dikkat edilmelidir.
Adresin eksik belirtilmesi hâlinde belgelerin yerine ulaşması gecikebilir. Aksi
belirtilmedikçe fatura, müşterinin malların gönderildiği adrese yollanmalıdır.
Teslim yerine ilişkin adres belirtilmez veya yanlış yazılırsa, mal tesliminde
gecikme olabilir. Aksi belirtilmedikçe mallar, aynı adrese gönderilmektedir.
Sipariş mektubundaki müşteri talimatları bu açıdan dikkatle incelenmelidir.
Müşteri tarafından belirtilmesi istenen vergi numarası veya benzeri bilgi
faturada yer almamışsa, gecikmeler ve maddi kayıplar doğabilmektedir.

Müşterinin fatura üzerinde özellikle belirtilmesini istediği bilgilerin olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Bazı ülkelerin, ithalatta alınan vergilerle ilgili düzenlemeleri gereği;
ihracatçının vergi numarasının veya başka bir bilginin fatura üzerinde gösterilmesi
istenebilmektedir.

Müşterinin satın alma referansı (sipariş numarası-order number) gösterilmediği
zaman, ödeme çoğunlukla gecikmektedir.

Malların miktarı faturada açık bir şekilde belirtilmemişse, ithalatçı ülkede
gümrük memurlarınca veya alıcı tarafından malların kontrolü zor olabilir.
Miktarı belirtirken, fatura neye karşılık geliyorsa ona uygun birimler kullanılmalıdır.
Örneğin; 4 düzine yerine 4 kutu yazılmamalıdır.


Malların tanımı eksik yapılmışsa, ürünleri birbirinden ayırt etmek zor olabilir.
İthalatçı ülkenin gümrük tarife numaralarına uygun şekilde malların pozisyon
numaraları belirtilmelidir. Bu, gümrük vergilerinin doğru hesaplanmasında
gerekli bir bilgidir.

Mal tanımı tam yapılmalıdır. Örneğin; pil ihraç edilecekse, tanımlayıcı özellikler
detaylarıyla belirtilmelidir.
5 volt dry cell batteries type PP7” yerine
“PP7 batteries” veya daha da kötüsü
“ PP7“ yazılmamalıdır.


Faturada kullanılan para birimi belirtilmemişse, yanlış anlamalar olabilir ve bu
da ihracatçı için ekstra maliyetle sonuçlanabilir.

Ayrıca para biriminin açık bir şekilde, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek bir biçimde
ifade edilmiş olması da önemlidir. Örneğin sadece “Dolar”, “Pound”, “Frank” olarak
belirtilmemeli, “Avustralya Doları” veya “Amerikan Doları” gibi açık ifadeler olmalıdır.
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Resim 2.3: Ticari fatura örnek belge



Faturada kapsanan ürünlerin ayrı ayrı değerleri gösterilmemişse, faturanın
kontrolü zor olabilir.
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Bu, aynı zamanda ithalatçı ülkenin gümrüğünde vergilerin doğru hesaplanmasında ve
müşterinin faturayı kontrolünde ve ürünün satış fiyatının belirlenmesinde kolaylık sağlar.





FOB değer ayrı olarak gösterilmemişse, ithalatçı ödemesi gerekenden daha fazla
ithalat vergisi ödeyebilir.
Navlun giderinin neleri kapsadığı belirtilmezse, yanlış anlamalar doğabilir ve bu
da ithalatçı için ekstra maliyetlere neden olabilir.
Eğer taşıyıcı ve yükleme tarihi belirtilmemişse, konsinye (başkası hesabına satış
ya da malın bedelinin malın satışından sonra ödenmesi akdi) işlemini takip çok
güçtür.
Eğer her bir orijinal fatura ve nüshası ayrı ayrı imzalanmamışsa ithalatçı ülkenin
gümrüğünde fatura, yetkililerce kabul edilmeyebilir. Fatura orijinalinin ve
kopyasının ayrı ayrı imzalanmış olduğu kontrol edilmelidir.

Resim 2.4: Ticari fatura düzenlemesi

Özetlenecek olursa ticari fatura;



Mübadele konusu malları tanımlar,
Taraflar arasında anlaşmaya varılan fiyatı, toplam mübadele değerini ve
ihracatın hangi para cinsinden ve hangi ödeme koşulları ile yapılacağını belirtir.

Bunun yanı sıra ticari fatura; gümrükte gönderilen malların kontrolünde, ithalatçı
ülkenin gümrüğündeki kontrolde, ithalatçı tarafından teslim alınan malların kontrolünde ve
ithalatçı tarafından yapılacak ödemede kullanılan önemli ve zorunlu bir belgedir.
Genellikle ticari faturaların İngilizce olarak düzenlenmesi benimsenmiştir. Ancak bazı
ülkeler ithalatlarında, faturaların kendi dillerinde düzenlenmesinde ısrarlı olmaktadır.
Ülkemizde genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen
ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir. Maliye
Bakanlığının kaşesi ve/noter tasdiki gerekmektedir.
Taraflar arasında şayet ayrı bir satış sözleşmesi yoksa fatura, bir sözleşme yerine
geçmemekle birlikte, taraflar arasındaki alış verişin koşullarını teyit eden bir belge olarak
daha da fazla önem taşımaktadır.
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Firmaların kendi fatura örnekleri vardır. Ticari fatura ihracatçı tarafından hazırlanır.
Üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki ile düzenlenir. İthalatçı ülkenin isteğine bağlı
olarak ticaret odasınca onaylanır. Onay işleminde, malın Türk menşeli olup olmaması ve
fiyatın piyasa fiyatlarına göre durumu göz önünde bulundurulmaktadır. İthalatçı isterse
İngilizce tercümesi yapılır, notere tasdik ettirilir. Taraflar arasında şayet ayrı bir satış
sözleşmesi yoksa fatura, bir sözleşme yerine geçmemekle birlikte, taraflar arasındaki alış
verişin koşullarını teyit eden bir belge olarak daha da fazla önem taşımaktadır.

2.1.3. Ticari Fatura Hazırlarken İhracatçının Kontrol Etmesi Gereken Hususlar















Faturadaki basılı bilgilerin doğruluğu,
Alıcı (ithalatçı) nın adresinin doğruluğu,
Teslim adresi ile fatura adresinin aynı veya ayrı olup olmadığı,
Faturadaki mal miktarının şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık bir biçimde
belirtilmiş olduğu,
Ürünlere ilişkin açıklamaların, ithalatçı ülkenin kullandığı gümrük tarifesi
numarası belirtilerek, ürüne yabancı olan kişiler için bile yeterince anlaşılır
biçimde yazılıp yazılmadığı,
Faturada her bir kalem ürünün fiyatı, hangi ülkenin para biriminin kullanıldığı,
Her bir kalem maldaki toplam değerin belirtildiği
Malların toplam FOB (güvertede teslim- free on board) fiyatı ve nereden teslim
alınacağının belirtilip belirtilmediği,
Navlun masrafları fatura fiyatına dâhil ise ayrıca gösterildiği,
Sigorta bedelini fatura üzerinde gösterdiği,
Malların ne şekilde yüklendiği ve ne zaman yükleneceği,
Firmayı temsile yetkili kişi tarafından, fatura aslı ve kopyaları teker teker
imzalanıp imzalanmadığı,
Yazım hataları olup olmadığı,
Nakliyeye ilişkin belgelerle birlikte bir adet fatura örneğini de gerekebileceği
acil durumlar için saklandığı kontrol edilmelidir.
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Resim 2.5: Ticari fatura örnek belge
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2.2. Navlun Faturası
CF veya CIF satışta (Bir malın fiyatına nakliye, sigorta, navlun gibi ücretlerin dâhil
edilmiş olduğunu gösteren bir kısaltmadır. Mal bedelinden başka nakliye, sigorta gibi
ücretlerin ve masrafların satıcıya ait olduğunu gösterir. Satıcı malları ulaştırma limanından
alıcıya teslim eder.) navlun satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında,
navlun bedeli mal tutarına dâhil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya
“Navlun Faturası” denmektedir.
Satış sözleşmesi uyarınca, ihraç edilen malların taşıma ücretinin satıcı tarafından
ödenmesi gerekiyorsa, (Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa)
konşimento üzerine “Navlun Ödenmiştir.” kaydının düşülmesi gerekmektedir. Konşimento
üzerinde böyle bir kaydın yer almaması durumunda, taşıyıcı firmaca navlunun ödendiğine
dair düzenlenen faturaya “Navlun Faturası” denilir. Bu faturada, malların teslim alındığı,
yüklendiği ve taşınan mala ait navlun borcunun kalmadığı belirtilir. Bu faturanın,
konşimentoya (taşıma belgesine) eklenmesi zorunludur. Zira bu fatura alıcının bankası
tarafından talep edilmektedir.
Taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar için teslim anındaki kesin
durumuna göre tanzim edilecek faturaya kadar geçen zamanda kesilen faturaya “Geçici”
veya “Muvakkat” fatura denilmektedir.

2.3. Onaylı Fatura (certified ınvoice)
Konsolosluk faturası da denilen bu faturanın bazı ülkelerin yasalarına göre
düzenlenmesi zorunludur. İthalat aşamasında, gümrüklere ibraz edilecek orijinal faturaların,
ithalat yaptıkları ülkelerdeki konsolosluklarınca onaylanmış olması zorunluluğu getirilmiştir.
Söz konusu onay, ticari fatura orijinalleri, özellikle malların menşe ülkesi için yapılır.
Satıcı, malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin ettiği boş fatura formunu
doldurarak konsolosluğa tasdik ettirir. Böylece, bir yandan malın ihraç fiyatının cari piyasa
fiyatlarına uygunluğu ithal ülkesinin konsolosu tarafından kontrol edilirken diğer yandan
damping yapılmaması ve ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırmaması
sağlanmakta, ayrıca mal ithal gümrüğünde tam değeri üzerinden vergilendirilmiş olmaktadır.
Bu durum, özellikle ad valorem vergilerde önem taşımaktadır.
İhracatçı kendi faturasını düzenleyip ilgili ülkeler elçilik veya konsolosluklarına tasdik
ettirdikten sonra diğer belgelerle birlikte gerekli işlemler için bankasına verir. Bu tür
faturalara vize edilmiş faturalar denir. Genellikle Ortadoğu ülkeleri tarafından istenir.
Cezayir, Fas, İran, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün ve Lübnan bu tür faturayı isteyen ülkelerdir.
Apostil tasdiği: Yabancı resmi belgeler için diplomatik veya konsolosluk tasdik
koşulunu ortadan kaldırmak amacıyla 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması ile anlaşmaya
taraf ülkeler arasındaki resmî belge dolaşımı apostil tasdiğini gerektirmektedir. Doğrudan
ticari veya gümrük işlemleriyle ilgili belgeler bu konvansiyonun dışındadır. Türkiye’den,
Lahey Anlaşmasına imza atmış ülkelere gidecek belgelerin apostil tasdiklerinin yaptırılması
zorunludur.
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Örneğin Meksika’ya yapılan ihracatta; menşe şehadetnamesi bağlı bulunulan sanayi
ticaret odasından alındıktan sonra illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlığa apostil tasdiği
için başvurulması gerekmektedir. Türkiye’de apostil tasdiği konusunda yetkili merci:



İdari belgelerde

İllerde: Vali, Vali yardımcısı, Hukuk işleri müdürü,

İlçelerde: Kaymakam,
Adli belgelerde: Ağır ceza mahkemeleri bulunan adli kurul başkanlıklarıdır.

Lahey Konferansı’nın tam üyesi ülkeler: Andora, Arjantin, Ermenistan, Avustralya,
Belize, Brunei, Bulgaristan, Kolombiya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, El Salvador, Estonya,
Macaristan, İsrail, Kazakistan, Letonya, Liberya, Litvanya, Malavi, Malta, Marshall Adaları,
Meksika, Monako, Namibya, Yeni Zelanda, Panama, Romanya, Rusya Federasyonu, Saint
Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Seyşeller, Slovakya, Güney Afrika,
Trinidad Tobago, Ukrayna, ABD, Venezuella’dır.
Konferansın tam üyesi olmamakla birlikte anlaşmaya taraf ülkeler: Avusturya,
Bahamalar, Barbados, Belçika, Bosna Hersek, Botswana, Çin -Hong Kong, Çin-Makau,
Hırvatistan, Dominik, Fiji, Finlandiya, Makedonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Granada,
İngiltere, İrlanda, İtalya, Japonya, Lesoto, Liechtenstein, Lüksemburg, Mauritus, Hollanda,
Norveç, Portekiz, Saint Vincent ve Grenadines, Sırbistan Karadağ, Slovenya, İspanya,
Surinam, Swaziland, İsveç, İsviçre, Tonga, Türkiye’dir.

2.4. Yerli Fatura (domestic invoice, internal invoice)
Katma değer vergisi (KDV) iadesi veya mahsubunda önem taşıyan bir belge olup, bir
sureti gümrük beyannamesine eklenir. Yerli faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:







İhracatçının adı, unvanı ve adresi,
Faturanın numarası ve düzenlenme tarihi,
Malın Türk menşeli olduğu ibaresi,
Malın brüt ağırlığı,
Teslim ve ödeme şekli,
Aracı ve muhabir bankanın isimleri,

Toplam mal adedinin ve toplam mal değerinin “yalnızca” veya kısaltılmış olarak “y”
ile başlamak üzere yazıyla yazılması, satış sözleşmesi uyarınca, ihracatçılar dâhilî piyasadan
tedarik edecekleri girdiler ve mallar için katma değer vergisini ödeyecekler, malı ihraç
ettikleri anda yabancı alıcı için düzenledikleri faturada (ticari fatura) ise bu vergiyi faturaya
dâhil etmeyeceklerdir. Çünkü yabancı alıcı ithalat esnasında kendi ülkesinde katma değer
vergisi ödemektedir. Fiili ihracatı müteakip, satıcı yurt dışına sevk ettiği mallar ile ilgili
olarak bu malların tedariki anında yurt içinde ödediği katma değer vergisini, o dönemde
ödeyeceği vergilerden indirilmesini veya iadesini istemek üzere ilgili vergi dairesinden
talepte bulunur.
Yerli fatura” fiili ihracatı müteakip ayın 15-20’ si arasında ihracatçının bağlı
bulunduğu vergi dairesine gümrük beyannamesinin KDV nüshası ile birlikte verilerek
mahsup veya iade talebinde bulunulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
 Ticari faturanın
düzenleyiniz.









Öneriler

bilgilerini  Adres
bilgilerini
düzenlerken
ithalatçının verdiği talimatlara dikkatli
bir şekilde uyunuz.
Fatura kapsamında yer alan malların  Her bir miktara karşılık gelen malların
miktarını açıkça belirtiniz.
tanımını, kolayca ayırt edilebilecek
şekilde belirtmeye özen gösteriniz.
Faturanın toplam değerini FOB (Free On  İthalatçının ödemesi gerekenden daha
Board) olarak gösteriniz.
fazla ithalat vergisi ödememesi için FOB
değerini yazmaya özen gösteriniz.
Firmayı temsile yetkili kişi tarafından  İmzasız faturanın ithalatçı ülkenin
fatura aslı ve kopyaları tek tek imzalandı
gümrüğünde
kabul
edilmeyeceğini
mı? Kontrol ediniz.
unutmayınız.
Müşterinin fatura üzerinde özellikle  Ülkelerin ithalatta alınan vergilerle ilgili
belirtilmesini istediği bilgilerin olup
düzenlemelerinin
farklı
olduğunu
olmadığını kontrol ediniz.
unutmayınız.
Yazım hataları olabileceğini düşünerek  Kontrol esnasında ayrıntıları gözden
son kez gözden geçiriniz.
kaçırmamaya dikkat ediniz.
Kurallarına bağlı kalarak navlun  Düzenlenen
navlun
faturasının
faturasını düzenleyiniz.
konşimento üzerine eklenmiş olmasına
dikkat ediniz.
Boş fatura formunu ilgili ülkenin  İhracat yapacağınız ülkenin Ortadoğu
konsolosluğundan temin ediniz.
ülkesi olması durumunda onaylı fatura
düzenleneceğini unutmayınız.
Konsolosluk faturasını doldurarak ilgili  Malın ihraç fiyatının cari piyasa
ülkenin konsolosluğuna onaylatınız.
fiyatlarına uygunluğunun ithal ülkesinin
konsolosu
tarafından
kontrol
edildiğinden emin olunuz.
adres
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ticari faturada bulunması gereken şartlar arasında yer almaz?
A) Faturanın tarihi
C) Navlun ve sigorta prim tutarları
B) Faturanın ödeme şekli
D) Düzenleyenin kaşesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi ticari fatura düzenlenirken yapılacak yanlış bir uygulamadır?
A)
Faturanın orijinal ve kopyaları tek tek imzalanmalıdır.
B)
Faturanın toplam değeri FOB (Free on Board) olarak gösterilmelidir.
C)
Malların ve faturanın gönderileceği adres tek olarak belirtilmelidir.
D)
Malların birim fiyatı, taraflarca belirlenen para cinsinden belirtilmelidir.

3.

Fatura üzerindeki FOB değer ayrı olarak gösterilmemişse ne gibi bir sorun ortaya
çıkacaktır?
A)
İhracatçı ekstra maliyet öder.
B)
Konsinye işlemini takip etmek güçleşir.
C)
Faturanın kontrolü zor olabilir.
D)
İthalatçı, ödemesi gerekenden daha fazla ithalat vergisi ödeyebilir.

4.

Aşağıdaki nedenlerden hangisi ticari faturanın düzenlenmesi için dayanak değildir?
A) Proforma fatura
B) Sipariş
C) Sözleşme
D) Defter kaydı

5.

Ticari faturada taşıyıcı ve yükleme tarihi belirtilmemişse aşağıdaki durumlardan
hangisi söz konusu olacaktır?
A)
İthalatçı ödemesi gerekenden daha fazla ithalat vergisi öder.
B)
Konsinye işlemini takip etmek güçleşir.
C)
İthalatçı ülkede malların gümrükte kontrolü zorlaşır.
D)
İthalatçı ülkenin gümrüğünde fatura kabul edilmeyebilir.

6.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi ticari fatura için doğru değildir?
A)
Taraflar arasında satış sözleşmesi yoksa fatura sözleşme yerine geçer.
B)
Ticari fatura ihracatçı tarafından hazırlanır.
C)
Üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki olmalıdır.
D)
İthalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak ticaret odasınca onaylanır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

7.

Ticari fatura, gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan
………. faturadır.

8.

Türkiye’den Lahey Anlaşmasına imza atmış ülkelere gidecek belgelerin ………….
Tasdiklerinin yaptırılması zorunludur.

9.

……….. ………….. katma değer vergisi (KDV) iadesi veya mahsubunda önem
taşıyan bir belge olup, bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki uygulama testine geçiniz.

36

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda ticari fatura ve diğer faturalar ile ilgili uygulamalarda karşınıza çıkacak
durumlar sıralanmıştır. Ticari fatura ve diğer faturalar ile ilgili listelenen davranışları tabloda
bulunan değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.( Ticari Fatura ve Diğer Faturalar)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Ticari faturanın adres bilgilerini düzenlediniz mi?
Fatura kapsamında yer alan malların miktarını açıkça
belirttiniz mi?
Faturanın toplam değerini FOB (free on board) olarak
gösterdiniz mi?
Firmayı temsile yetkili kişi tarafından fatura aslı ve
kopyalarının tek tek imzalandığını kontrol ettiniz mi?
Müşterinin fatura üzerinde özellikle belirtilmesini
istediği bilgilerin olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
Yazım hataları olabileceğini düşünerek son kez
gözden geçirdiniz mi?
Kurallarına
bağlı
kalarak navlun
faturasını
düzenlediniz mi?
Boş fatura formunu ilgili ülkenin konsolosluğundan
temin ettiniz mi?
Konsolosluk faturasını doldurarak ilgili ülkenin
konsolosluğuna onaylattınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

37

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül ile kazandığınız sevk irsaliyesi, proforma fatura, ticari fatura ve diğer
faturalar işlemlerini tekrar yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Evet

Hayır

Sevk İrsaliyesi ve Proforma Fatura İşlemlerini Yapmak
Düzenleme kurallarına bağlı kalarak örnek bir sevk
irsaliyesi doldurabildiniz mi?
Düzenlenen irsaliyenin 2 nüshasını malları taşıyacak
taşıt sürücüsüne teslim edebil bildiniz mi?
Düzenleme kurallarına bağlı kalarak proforma
faturayı eksiksiz olarak oluşturabil bildiniz mi?
En az 5 nüsha olarak düzenlediğiniz proforma
faturanın her nüshasını yetkili kişilere onaylatabil
bildiniz mi?
İnternet ortamında ya da faks yardımıyla proforma
faturayı müşteriye gönderebil bildiniz mi?
Ticari Fatura ve Diğer Fatura İşlemlerini Yapmak
Ticari faturanın adres bilgilerini düzenleyebil
bildiniz mi?
Fatura kapsamında yer alan malların miktarını
açıkça belirtebil bildiniz mi?
Faturanın toplam değerini FOB (Free On Board)
olarak gösterebil bildiniz mi?
Firmayı temsile yetkili kişi tarafından fatura aslı ve
kopyalarının tek tek imzalandığını kontrol edebil
bildiniz mi?
Müşterinin fatura üzerinde özellikle belirtilmesini
istediği bilgilerin olup olmadığını kontrol edebil
bildiniz mi?
Yazım hataları olabileceğini düşünerek son kez
gözden geçirebil bildiniz mi?
Kuralına uygun navlun faturasını düzenleyebil
bildiniz mi?
Boş fatura formunu ilgili ülkenin konsolosluğundan
temin edebil bildiniz mi?
Konsolosluk faturasını doldurarak ilgili ülkenin
konsolosluğuna onaylatabil bildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevapları bir daha gözden
geçiriniz. Bütün cevaplar “Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
B
D
B
A
D
A
B
C
Düzenlenmemiş
Alıcıya
Muhtelif
Müşteriler
Dâhilî sevkiyat

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D
C
D
D
B
A
Kesin
Apostil
Yerli Fatura

39

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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