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Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük 

idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım 
hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”, 
 

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış izahat 
verilmesi başlıklı 580/A maddesi “(1) Yükümlüler, gümrük idarelerinden gümrük 
mevzuatının uygulanması hakkında Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası bağlamında 
izahat talep edebilirler. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş 
olması hâlinde Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası 
verilmez ve faiz uygulanmaz. 
 

(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması 
gerekir: 
 

a) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin bulunması. 
 

b) Talebin gerekli ve yeterli bilgileri içermesi. 
 

c) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması. 
 

ç) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş olmaması. 
 

d) Talep konusu hakkında araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması. 
 

e) Talebin somut bir olaya dayanması. 
 

f) Talebe konu işlemin sonuçlanmamış olması. 
 

g) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması. 
 

ğ) Talebin gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması. 
 

(3) Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında verilen bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı 
menşe bilgisine ilişkin talepler ile sözlü, yazılı olarak veya internet aracılığıyla 1/11/1984 
tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 9/10/2003 tarihli ve  



 
 
 
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler bu madde kapsamında 
değerlendirilmez. 
 

(4) İkinci fıkrada belirtilen talepler, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine 
yapılır. Bölge müdürlüklerince başvuruya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak 
konuya ilişkin görüş ile birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. 
Verilen izahat ilgiliye bildirilir. İzahat bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. İkinci 
fıkradaki belirtilen şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan 
sonuçlandırılır. 
 

(5) İzahat verilmesine esas olan mevzuat hükümlerinde değişiklik olması ve verilen 
izahatın söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması durumunda yeni 
düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren birinci fıkra kapsamında işlem yapılmaz. 
 

(6) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat verildiği 
tarihten itibaren geçersizdir. 
 

(7) Yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, verilen izahat iptal edilebilir veya 
değiştirilebilir. Değiştirildiği veya iptal edildiği yükümlüye bildirilen izahat ile ilgili olarak 
bildirildiği tarihten itibaren birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
 

(8) İzahat, izahat talep eden kişi tarafından verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve 
sadece başvuru sahibi için izahat niteliği taşır. 
 

(9) İzahat, karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. 
 

(10) 196 ila 201 inci maddeler ve 588 inci madde çerçevesinde Bakanlık 
laboratuarlarınca düzenlenen tahlil raporlarına göre tarife beyanında bulunulduğu, ancak daha 
sonra yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin 
belirlendiği durumlarda Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır. 
 

(11) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerince verilen tarife bilgisi kapsamında 
tespit edilen tarifenin gümrük idaresi tarafından sonradan değiştirilmesi durumunda Kanunun 
231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.” 

 
hükümlerini amirdir. 

 
Bu kapsamda, gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat taleplerine ilişkin 

olarak Yönetmeliğin 580/A maddesinin; 
 

- İkinci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan başvuruların bölge müdürlüğünüzce 
doğrudan sonuçlandırılması, 
 

 



 
 
 

 
- Dördüncü fıkrası uyarınca bölge müdürlüğünüze yapılacak izahat taleplerine ilişkin 

gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılması ile konu hakkında görüşünüzün mutlak 
suretle izahat talebi ile birlikte Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi  
 

gerekmektedir. 
 

Diğer taraftan anılan Yönetmelik maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Genel 
Müdürlüğümüze intikal ettirilen izahat taleplerinin değerlendirilmesini müteakip izahat talep 
eden kişiye/firmaya gerekli tebligatın yapılmasını teminen izahata ilişkin Genel Müdürlük 
görüşümüz ilgili bölge müdürlüğüne gönderilecektir. 
 

Bilgileri ile yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde işlem yapılması konusunda 
gereğini rica ederim. 
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