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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 19.03.2019 

         Sayı  : 2019/40 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Kur farkında KDV Uygulaması ve Belge Düzeni, 

 

 -İhracattan Sonra Yapılan Reklamasyon Giderlerinin Yansıtılması, 

 

          -Boşalan Palet ve Konteynırların Varış Yerinden Geri Getirilmesi Esnasında Sevk 

İrsaliyesinin Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, 

 -Kabule Bağlı Satışlarda Fatura Düzenlenmesi, 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri 

 

1. Kur farkında KDV Uygulaması ve Belge Düzeni 

 1.1.Katma Değer Vergisi Yönünden 

 

           Bilindiği üzere; KDVK’nun 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, 

prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, 

hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hüküm altına alınmıştır. (7161 sayılı Kanun 

ile 18.01.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-5.3.Kur Farkları" başlıklı bölümünde; 

"Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin 

kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi 

halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde 

olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında 

ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada 

gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan 

oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır. 

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı 

üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı 

tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 
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Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan 

değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz." denilmektedir. 

60 No.lu. KDV Sirkülerinin "4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur 

Farkları" başlıklı bölümünde; 

"... Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak, 

-KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi 

doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı 

bedeline iç yüzde oranı uygulanarak, 

-Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran 

olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya 

çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının 

ortaya çıktığı dönemlerde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem 

yapılması gerekmektedir." 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

 Bu duruma göre; 

 -Bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlendiği yurt içi satışlar 

nedeniyle teslimin gerçekleştiği tarih ile ödemenin yapıldığı tarih arasında lehe veya 

aleyhe oluşan kur farkları üzerinden kural olarak KDV hesaplanması gerekmektedir.  

 Bu çerçevede; 

 -Kur farklarının KDV'ye tabi tutulabilmesi için vergiyi doğuran olayın vuku 

bulduğu tarih ile ödemenin yapıldığı tarih arasında ortaya çıkması,  

 -KDV matrahıyla bir ilişkisinin bulunması ve KDV matrahında bir değişiklik 

meydana getirmesi, 

gerekmektedir. 

 Buna göre bedeli döviz cinsinden belirlenen satışlarda; 

 -Satış bedelinin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu 

tarihten sonra tahsil edilmesi durumunda,  

 -Lehe ortaya çıkan/çıkacak kur farkının matrahın bir unsuru olarak 

vergilendirilmesi,  

 -Söz konusu kur farkı için fatura düzenlenmesi ve teslim veya hizmetin yapıldığı 

tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması, 

gerekmektedir. 

 Ancak, bedeli henüz tahsil edilmeyen döviz cinsinden satışlarda yıl 

sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan 

değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmasına ve 

fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.  

 



 
 
 

3 
 
 
 

 1.2.Aracılı İhracatçılarda Kur Farkının Durumu 

 

 Uygulamada by-pass ihracat olarak ifade edilen aracılı ihracat, başka 

işletmelerin ürettiği veya tedarik ettiği ürünlerin ihraç edilmesine aracılık edilmesi 

işlemidir. Örneğin, (A) şirketi ürettiği konfeksiyon ürünlerinin ihracatını direkt ihracat 

yöntemi ile yapmak yerine (B) şirketi üzerinden yapma yolunu seçmektedir. Bu 

çerçevede (A) şirketi ihraç etmek istediği ürünleri yurt içi teslim hükümlerine göre (B) 

şirketine teslim etmekte, (B) şirketi ise bu ürünlerin ihracatını yapmaktadır. Böylece 

gümrük beyannamesinde (B) şirketi ihracatçı olarak, (A) şirketi imalatçı olarak yer 

almaktadır. 

 

         Buna göre; 

        -Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, 

        -Bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten 

sonra ödenmesi halinde,  

        -Satıcı(imalatçı/tedarikçi) lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı 

mahiyetinde olduğundan,  

matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

 Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih 

arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı(imalatçı/tedarikçi) tarafından fatura 

düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte 

bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır. 

Satıcı(imalatçı/tedarikçi) alıcıdan(ihracatçı) kdv’yi tahsil eder. Hesaplanan kdv olarak 

beyannameye dahil eder. Alıcı(ihracatçı) ödediği kdv’yi indirim veya iade konusu 

yapar. 

 Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı(ihracatçı) lehine kur farkı oluşması halinde, kur 

farkı tutarı üzerinden alıcı(ihracatçı) tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim 

ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Satıcı 

(imalatçı/tedarikçi) kendisi adına düzenlenen faturada yer alan kdv’yi, alıcıya 

(ihracatçı) öder. Satıcı (imalatçı/tedarikçi) kdv’yi indirim konusu yapar. Alıcı(ihracatçı)  

beyannamede hesaplanan kdv olarak beyan eder. 

 1.3.İade Konusu İşlemlerde, Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkı Faturalarının İade 

 Tutarına Etkisi 

 

 Tam İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili 

 Yüklenilen Kur Farkları 

 

 Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu 

işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait kur farkları ortaya çıkabilmektedir.  Bu 

durumda kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin 

gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek 

iadesinin talep edilmesi mümkündür.  
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        Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi 

halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve 

yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği 

vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir. (KDV Genel 

Uygulama Tebliği IV/A.1.6) 

 

        Örneğin; ihraç edilen bir malın satın alınması sırasında keşide edilen dövizli bir çekin 

ödemesinin, KDV iade işlemi tamamlandıktan sonra yapılması ve ödemeden 

kaynaklanan kur farkı faturasının düzenlenmesi durumunda, kur farkına isabet eden 

KDV kayıtlara intikal ettirildiği aydaki kdv iade hesaplarına dahil edilecektir. 

 

 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Lehine Meydana Gelen Kur Farkında KDV 

 İadesi 

 

 İhraç kayıtlı dövize endeksli teslimler nedeniyle imalatçı lehine ve aleyhine 

oluşan kur farkları ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  

 

 İhracatçılar tarafından, ihraç kaydıyla mal aldıkları imalatçılara, malın satın 

alındığı dönemden ve ihracattan sonra reklamasyon, vergi iadesi, kur farkı, kaynak 

kullanımı destekleme primi, faiz vb. unsurların kısmen veya tamamen aktarılması KDV 

Kanunu’nun 20’inci maddesine göre ihraç kaydıyla teslim bedeline dahildir. (KDV 

Uygulama Genel Tebliği II/A.8.8) 

 

        Konuyu basit bir örnekle açıklayalım. 

 

        Makine imalatçısı(B) firması ürettiği makinayı ihraç kayıtlı olarak, 200.000 + 36.000 

TL(KDV) bedel mukabilinde 05.05.2018 tarihinde teslim etmiş, KDV tahsil etmemiştir.  

 

Makine imalatçısı (B) firmasının 2018/05 dönemi KDV beyannamesi ise aşağıdaki gibidir. 

 

        KDV Matrahı…………………………………….………………………………..200.000 TL 

        KDV Oranı..(%18)……………………………………………………………….…36.000 TL 

        Önceki Dönem KDV İndirimi…………………………………………………….80.000 TL 

 

    İşlem Türü                                 Teslim Bedeli                 Oran                   Hesaplanan KDV  

İhracatı Yapılacak Nihai  

Ürünlerin Kanununun 11/1-c 

Maddesi Kapsamında Teslimi        200.000 TL                   18                         36.000 TL 

İhracat Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV                                    36.000 TL 

Sonraki Döneme Devreden KDV…………………………………………………44.000 TL 

 

        Makine imalatçısı(B) firmasının, ihracatçı firmayla yaptığı sözleşme hükümleri 

gereğince, 06.08.2018 tarihinde 20.000 TL kur farkı oluşmuştur. Aşağıdaki bölümde 

açıklandığı şekilde imalatçı (B) firması, ihracatçı firmaya 20.000 + 3.600(KDV) TL lık fatura 

düzenlemiştir. Ancak ihracatçı firma tarafından, imalatçı(B) firmasına 3.600 TL sı KDV’nin 

ödenmesi söz konusu değildir. 
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       Makine imalatçısı (B) firması kur farkı faturasını düzenlediği dönem KDV 

beyannamesinde, söz konusu faturayı KDV matrahına dahil edecek, aynı zamanda 

faturada yer alan KDV’yi indirilecek KDV sütununa dahil edecektir. Böylelikle 

düzenlenen kur farkı faturasında yer alan KDV arındırılmış olacaktır. 

 

 Bu şekliyle kur farkı faturası ihraç kayıtlı teslim edilen fatura ile ilişkilendirilmesine 

rağmen, herhangi bir iade işlemine konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

 

         İhracatçı firma açısından kur farkı faturasında yer alan KDV, beyannameye dahil 

edilmeyecektir. İhraç kayıtlı olarak temin edilen mal nedeniyle oluşan kur farkı için KDV 

ödemesi de söz konusu olmayacaktır. 

 

 1.4.İhraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimler Nedeniyle İmalatçı Firma Lehine 

 Oluşan Kur Farkının Durumu 

         KDV Kanunu’nun 11/c maddesi gereğince; tecil-terkin uygulaması çerçevesinde 

ihraç kayıtlı satılan mal bedelinin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, 

vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan 

lehe oluşan kur farkları nedeniyle imalatçı firma(satıcı) tarafından fatura düzenlenir. 

         Faturada lehe oluşan kur farkı üzerinden KDV hesaplanır. Ancak ihracatçı(alıcı 

firmadan tahsil edilmez. İmalatçı firma tarafından tahsil edilmeyen bu KDV bir taraftan 

hesaplanan KDV olarak beyan edilir, diğer taraftan indirim konusu yapılır. Bir anlamda 

KDV nötr hale gelmiş olur. 

          İmalatçı firma(satıcı) hesaplanan KDV’nin beyanında, “Tevkifat Uygulanmayan 

İşlemler” tablosunda malın tabi olduğu orana ilişkin satırı kullanılır. İndirim beyanında ise 

“İndirimler” tablosunun “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kullanır. 

       İhracatçı(alıcı) ise ihraç kaydıyla teslimde olduğu gibi, bu faturada belirtilen ancak 

imalatçı firmaya(satıcı) ödenmeyen KDV’yi indirim konusu yapamayacağından KDV 

beyannamesine dahil etmez. 

        İmalatçı firma tarafından düzenlenecek faturada aşağıdaki ibarelere yer 

verilebilir. 

       -10.02.2019 tarih ve …. Nolu fatura ile ihraç kayıtlı teslimin kur farkı……… 

        (……..tarih ve …………numaralı gümrük beyannamesi ile yapılan) 

       -KDV oranı (malın tabi olduğu)………………………………………………….. 

(3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre ihraç kayıtlı teslimin kur farkı 

nedeniyle düzenlenmiş olup KDV’si tahsil edilmemiştir. KDV’si indirim konusu 

yapılamaz.) 

 1.5.İhraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimler Nedeniyle İmalatçı Firma Aleyhine 

 Oluşan Kur Farkının Durumu 

 KDV Kanunu’nun 11/c maddesi gereğince; tecil-terkin uygulaması 

çerçevesinde ihraç kayıtlı satılan mal bedelinin dövize endeksli olarak belirlenmesi 

durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında 
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ortaya çıkan aleyhe oluşan kur farkları nedeniyle ihracatçı firma(alıcı) tarafından 

imalatçı firma adına fatura düzenlenir. 

 Aleyhte oluşan kur farkı üzerinden ihracatçı(alıcı) firma tarafından KDV 

hesaplanmaz. Bu kapsamda imalatçı firma(satıcı) adına düzenlenecek faturaya; 

“3065 sayılı Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla 

yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin 

olduğundan KDV hesaplanmamıştır.” Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından 

düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir.  

 İmalatçı firma(satıcı) ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, 

imalatçı firma aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, 

firma lehine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı firma 

aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi 

olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden 

hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir. 

 İmalatçı firma adına, ihracatçı(alıcı)) firma tarafından düzenlenecek faturada 

aşağıdaki ibarelere yer verilebilir. 

 -10.02.2019 tarih ve …. Nolu fatura ile ihraç kayıtlı teslimin kur farkı……… 

(3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla 

yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin 

olduğundan KDV hesaplanmamıştır.” 

 Bu sebeple imalatçı aleyhine ihraç kayıtlı teslim matrahında azalış meydana 

gelmektedir. 

 

          Örnek vermek gerekir ise; makine imalatçısı (A) firması 200.000 + 36.000 (USD) KDV 

şeklinde ihraç kayıtlı mal faturası düzenlemiştir. Bu teslim nedeniyle 180.000 (36.000 x 

5.00”dolar kuru”=) TL KDV iade hakkı kazanmıştır.  

 

          İhracatçı firma tarafından makine imalatçısı (A) şirketine fatura bedelinin 

ödendiği gündeki kur 4.90 olmuştur. Bu nedenle ihracatçı firma tarafından imalatçı(A) 

firmaya (200.000 x 0,10 TL=) 20.000 TL + % 0 kdv kur farkı faturası düzenlenmiştir. Başka 

bir ifade ile ihraç kayıtlı malın faturasının düzenlendiği andaki bedel 1.000.000 TL 

(200.000 x 5,00) iken, bu faturanın tahsilat aşamasındaki bedeli 980.000 TL (200.000 

X4,90) TL olmuştur.  

 

         Bu durumda mal bedelinde 20.000 TL lilk bir azalma söz konusu olmaktadır. 

Dolayısıyla da KDV iade hakkının da 20.000 x 0,18= 3.600 TL kadar azalacağı bir 

gerçektir.      

     

         İhraç kayıtlı teslimlerde KDV iade hakkı ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı ayda 

doğmakta olup ihracatın gerçekleşmesi ile kullanılabilir hale gelmektedir. İhracat 

bedeli ise ihracattan daha sonraki tarihte tahsil edilebilmektedir. Bu duruma göre 

imalatçı(ihraç kaydıyla mal satan) ihracata istinaden KDV iadesini aldıktan sonra, 

kendi aleyhine kur farkı oluştuğunda haksız ve yersiz vergi iadesine sebebiyet vermiş 

olacaktır. 
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          Böyle bir durumda fazladan alınmış olan KDV iadesinin, vergi dairesine geri 

verilmesi gerekecektir. Düzeltme beyannamesi ve gerekçeli bir yazı ile bu durumun 

düzeltilmesi sağlanmalıdır. (Ancak idare bu durumu vergi ziyaı şeklinde değerlendirmek 

suretiyle ceza ve gecikme faizi talebinde bulunabilir.) 

 

          İdarenin bu duruma çözüm aramadığı sürece, olayın ihtilaf konusu yapılacağı 

muhakkaktır. 

 

 1.6.Vergi Usul Kanunu Yönünden 

 Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, "satılan 

emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere 

emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır" 

şeklinde tanımlanmıştır.       

 Bu durumda;  

 -Fatura düzenleme tarihinden, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar imalatçı 

firma lehine oluşan kur farkları için imalatçı firma tarafından ihracatçı (alıcı) firmaya, 

 -Aleyhe oluşan kur farkları için ise ihracatçı (alıcı) firma tarafından imalatçı firma 

adına fatura düzenlenmesi,  

 -Kur farkının hesaplanmasında kayıtlara ilgili borcun kaydedildiği kur ile 

ödemenin yapıldığı günkü kur arasındaki farkın esas alınması,  

 -Dövizli borca karşılık Türk Lirası cinsinden ödeme yapılmış ise Merkez Bankası 

tarafından ilan edilen ilgili kur dikkate alınmak suretiyle döviz cinsinden yapılan ödeme 

tutarının belirlenmesi gerekmektedir. 

 Öte yandan, bedeli henüz tahsil edilmeyen döviz cinsinden satışlarda yıl 

sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan 

değerlemeler sonucu oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesine gerek 

bulunmamaktadır 

 

2. İhracattan Sonra Yapılan Reklamasyon Giderlerinin Yansıtılması 

 

          Reklamasyon faturası, satışı gerçekleştirilen malın yeterli özellik, nitelik, kalite ve 

belirlenen standarda uygun olmaması nedeniyle alıcı ve satıcının uzlaşarak belirlediği 

yeni duruma uygun olarak, alıcı tarafından düzenlenen belgedir.  

         Satışı yapılan malın evsafına uygun olmaması veya kusurlu olmasından dolayı 

ortaya çıkan reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri, özellikle tekstil sektörü ve diğer 

sektörlerde sıkça karşılaşılan bir uygulamadır. 

        Bu sebeple ihracatçı firma tarafından düzenlenen reklamasyon faturasında yer 

alan tutarın; 

      - Yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması, 

      - Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun tevsik edici belgelerle belgelendirilmesi, 
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şartıyla gelir/kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 

bulunmaktadır. 

 Diğer taraftan; yurt içi alıcı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak 

düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi 

olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.  

 Bu açıklamalar çerçevesinde, reklamasyon bedelinin aracı ihracatçı firma 

tarafından satıcı firmaya yansıtılmasında KDV Kanununun 35 inci maddesine göre işlem 

yapılacağından, ihracatçı firma tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak 

düzenlenecek faturalarda, reklamasyon bedeli üzerinden, reklamasyonun ilgili olduğu 

teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda ayrıca katma değer vergisi 

hesaplanması gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 26.02.2019 tarih ve 

174596 sayılı özelgesi) 

3. Boşalan Palet ve Konteynırların Varış Yerinden Geri Getirilmesi Esnasında Sevk 

İrsaliyesinin Düzenlenip Düzenlenmeyeceği 

 Sevk irsaliyesi, ticari mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. 

Dolayısıyla; malları boşaltılan palet veya konteynırların varış yerinden geri getirilmesi 

esnasında satışa sunulan herhangi bir mal hareketinden söz edilemeyeceğinden, sevk 

irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.  

 Ancak, söz konusu taşıma işleminin bir nakliye şirketi tarafından yapılması 

durumunda, taşıma irsaliyesinin düzenleneceği tabiidir. 

4. Kabule Bağlı Satışlarda Fatura Düzenlenmesi 

 Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal 

sevkiyatı yapılması halinde, sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi 

zorunludur.  

 Bu tür sevkiyatlarda, malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından, 

alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenir. Ancak, kabule bağlı 

olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura 

düzenlenmesindeki yedi günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir. 

(V.U.K G.T. Sıra No:173/C.) 

 Teslim edilen mallarla ilgili faturanın 173 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde belirtildiği şekilde, kabule bağlı olduğu ve buna ilişkin sözleşme düzenlendiği 

açıkça belirtilmesi suretiyle kabul tarihinden itibaren azami yedi gün içerisinde 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

   Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun 353/1'üncü maddesi gereğince özel 

usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir. 

 

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


