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TURQUALITY 

ÖDEME BELGELERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

 

1- Her bir destek türü için belirlenen zorunlu belgeler olmaksızın yapılan başvurular, hiçbir 

şekilde değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu şekildeki başvurular, eksik bildirimi 

yapılmaksızın, doğrudan red edilir.  

2- Tüm ödemelerin mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olması gerekir. (Çek veya kredi 

kartı ile yapılan ödemeler, banka onaylı hesap ekstresi ibraz edilmesi şartı ile kabul 

edilmektedir.) 

3- Ödemelerin bankacılık sistemi çıktısı belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. (İbraz 

edilecek ödeme belgelerinde; gönderen ve alıcı firma unvanları, ödeme tutarı, işlem 

ve/veya valör tarihi, para birimi gibi bilgilerin mutlaka olması gerekir.) 

4- Ödeme belgesi bilgileri otomasyon sistemine girilirken; ödeme belgesi tarihi olarak 

valör tarihinin sisteme girilmesi gerekir. Valör tarihi yoksa, işlem tarihi girilmeli. 

Çekle yapılan ödemelerde ödeme belgesi tarihi olarak hesap ekstresindeki tarihin 

sisteme girilmesi gerekir. 

 

ÖRNEK 1: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi,“İŞLEM TARİHİ” yazan kısımdır. Çünkü 

dekontta valör tarihi belirtilmemiş.(‘Düzenlenme Tarihi’ DEĞİL!!!!) 
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ÖRNEK 2: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, “VALÖR” yazan kısımdır. 

 

 

ÖRNEK 3: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, “İŞLEM VALÖRÜ” yazan kısımdır. 
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ÖRNEK 4 ÇEK’LE ÖDEME: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, hesap özeti’ndeki “VALÖR 

TARİHİ” yazan kısımdır. (Çekin üzerindeki tarih DEĞİL!!!) Tesadüfen ikisi de aynı gün. Ama 

olmayabilirdi. 

Çek örneği: 

 

Hesap ekstresi örneği: 
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ÖRNEK 5: Özellikle RUSYA (veya eski SSCB ülkelerinde) gibi ülkelerde ödeme belgesinde 

aşağıdaki örnekte olduğu gibi 3 farklı tarih yer alabilmektedir. Bu gibi dekontlarda esas 

aldığımız tarih, “hesaptan aktarılan ödeme (ya da ‘hesaptan çekildiği tarih’)” yazan tarihtir. 

(çeviri kısmına bakarsanız) Aşağıdaki örnekte bu üç tarih de aynı gün ama az da olsa bazen her 

biri farklı günler olabiliyor. 

 

 

 

5- Ödeme belgesinde yer alan bilgiler ile söz konusu ödemeye dayanak oluşturan faturanın - 

gönderen ve alıcı firma unvanları, ödeme tutarı, işlem ve/veya valör tarihi, para birimi 

açısından- birbiriyle eşleştirilebilmesi gerekir.  

6- Cari hesap çalışılıyor olmasından dolayı ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması 

durumunda, destekleyici belge olarak bu ödemeye ilişkin cari hesap ekstresinin de ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 
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ÖRNEK 6:  Aşağıdaki örnekte fatura tutarı 555 Euro ama ödeme dekont tutarı 112.499,00 

Euro’dur. Bu durumda aşağıdaki cari hesap ekstresinden bu faturanın bu dekontla ödenip 

ödenmediği kontrol edilir. 

 

Cari hesap ekstresi örneği: 

 

 

7- Cirolu çek kabul edilmemektedir. 

8- Türkiye’de düzenlenen ödeme belgelerinin ilgili banka tarafından onaylanması 

gerekmektedir. 

9- Yurt dışında düzenlenen ödeme belgelerinin ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi 

tarafından onaylanması gerekmektedir. 

10- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili tarafımızdan (eksiklik veya red bildirimi gibi) geri 

dönüşler yaşanmaması için; iş yaptığınız bankalar ve yurt dışı teşkilatlarınızı da bu 

doğrultuda bilgilendirmeniz ve ödeme belgelerinizi belirtilen hususlara uygun olarak 

ibraz etmeniz büyük bir önem taşımaktadır.  


