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Mevzuat:  

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi 

Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine 

İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf  

Özet:   

Bu Yönetmelik ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, 

gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, 

sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  

Bu Yönetmelik gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu 

müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını 

kapsamaktadır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-1.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf
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Mevzuat:  

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının 

Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf  

Özet:   

Bu Yönetmelik ile Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma 

kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz 

tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde 

yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  

Bu Yönetmelik, Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında 

bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi 

tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-2.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf
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Mevzuat:  

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf  

Özet:   

Bu yönetmelik ile teminatların yenilenmesi maddesinde şu şekilde değişiklikler 

düzenlenmektedir: “Teminatlar Fon tarafından takip edilir ve geçerlilik sürelerinin dolmasından 

en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde ise 

derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini 

ilgililerden yazılı olarak talep eder. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderir. 

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, 

güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça 

verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teminatını 

yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilir. Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 27 nci 

maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanır.” 

Teminatların iadesi maddesine ise aşağıda yer alan hükmün eklenmesi düzenlenmektedir: 

“Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda; lisans sahibinin mudilere karşı yerine 

getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir 

yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının 

kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde araştırılır. Ancak, lisanslı depo işletmesinin 

bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı 

konusunda bir rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca bir inceleme yapılmamasına 

karar verebilir. 

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf
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tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilir. 

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu tespiti 

yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin Fona 

ibrazı üzerine ilgilisine iade edilir.” 

“Birinci fıkrada belirtilen Fonun inceleme süresi içinde veya üçüncü fıkra uyarınca teminatın 

muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında 23 üncü 

maddeye göre hareket edilir.” 

  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-3.htm  
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