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2018/23 

İlgi :14.10.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı Genelge.  

İhracatta kıymet araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin;  

1 - a) Gümrük Müdürlüğünce, ihracat kıymetinin doğruluğunun araştırılması gerektiğine karar 

verilmesi halinde; beyan edilen kıymetin, Bakanlığımız elektronik sistemleri ve veri ambarından 

faydalanılarak tespit edilen, beyanname tarihinden önceki 12 aylık süre içerisinde işlem gören aynı 

veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama ihracat kıymetinin artı veya eksi %20 aralığında olması 

halinde ihracat eşyası için kıymet araştırmasına gidilmemesi,  

b) Beyan edilen ihracat kıymetinin, aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama kıymetinin artı 

veya eksi %20 aralığının dışında bulunması halinde, konunun bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne iletilmesi,  

c) Kıymet araştırmasına dair yapılacak işlemlerin, ihracatın gerçekleşmesine veya beyannamenin 

kapatılmasına mani bir husus olarak değerlendirilmemesi,  

2- Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede;  

a) Bölge Müdürlüğü tarafından, eşya kıymeti hakkında görüş verebileceği değerlendirilen kurum veya 

kuruluşlar nezdinde yapılan araştırma sonucunda, olumlu görüş alınması halinde yükümlü tarafından 

beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,  

b) Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük 

olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce 

sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal 

ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından 

incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi, 

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin 

ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite 

göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,  

3- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilmiş ihracat beyannameleri ile ilgili 

kıymet araştırmasına gidilmemesi,  



4- Kıymet araştırmasına başlanılması halinde; somut bir sonuca ulaşılmadan mükellefin bağlı 

bulunduğu vergi dairelerine bildirimde bulunulmaması şeklinde tekemmülü uygun bulunmuştur.  

5- İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.  

Bilgi ve gereğini rica ederim.  

Ruhsar PEKCAN  

Bakan  
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