
Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK 

VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE ELKONULAN KARA 

TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL 

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

(09.05.2017 T. 30061 R.G.) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununun geçici 10 uncu maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik 

ödenmesi ve Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açılan kamu davalarına konu olması 

sebebiyle elkonulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, Kanunun geçici 10 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce el 

konulan, müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara 

taşıtlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Araç: Kara taşıtını, 

b) Başvuru sahibi: Aracın malikini, 

c) İlk iktisap: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 

kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak 

üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu 

araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya 

başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini, 

ç) Kanun: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu, 

ifade eder. 

Ön Tespit Dilekçesi şekli ve süresi 

MADDE 4 – (1) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin 

kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları için Kanunun geçici 10 uncu maddesi 

hükmünden yararlanmak isteyen kişiler tarafından, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar, 

ödemeleri gereken tutarın öğrenilmesi için EK-1’de yer alan “Ön Tespit Dilekçesi” ilgili gümrük 

idaresine verilir. 

(2)  Ön Tespit Dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin 

açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi 

bilgisine, varsa araca el koyma kararı örneğine ve araca el konulmasına ilişkin evrak 

suretine yer verilir. 

(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile 

görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle 

öğrenilir. İlk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti 

halinde ise bu durum dilekçe sahibine bildirilir. 

Ön Tespit Dilekçesi üzerine yapılacak işlemler 

MADDE 5 – (1) Ön Tespit Dilekçesini alan gümrük idaresince, aracın tasfiyesinin tamamlanıp 

tamamlanmadığı ile araç hakkında müsadere kararı bulunup bulunmadığı araştırılır. Aracın 

tasfiyesinin tamamlandığının veya araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun tespit edilmesi 

halinde, talebin Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına girmediği hususu dilekçe sahibine 

bildirilir. 

(2) Ön Tespit Dilekçesinin verildiği tarihten itibaren işlemler sonuçlandırılıncaya 

kadar tasfiye işlemlerine devam edilmez. 

(3) Gümrük idaresi tarafından, ilk iktisapla ilgili işlemlerin serbest dolaşıma girişten 

sonra gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, ödenecek tutarın tespiti amacıyla üç gün 

içinde ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden ithalatta olması gereken 
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katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin 

ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir. 

(4) Bu bilgi, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi tarafından ilgili 

gümrük idaresine bildirilir. 

(5) İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, dördüncü fıkra 

kapsamında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin belirlenmesinde; 

a) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya 

takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve 

ilk iktisaptaki oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi 

tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi 

matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamaz. 

b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir 

komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta 

olması gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi 

tutarından az olmamak üzere; 

1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, 

inceleme raporu veya takdir komisyonu kararıyla, 

2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde 

ise yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararıyla, 

belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate 

alınır. 

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında işlem yapılması, söz 

konusu araçların ilk iktisabında oluşan vergi ziyaı ile ilgili özel tüketim vergisi mükellefleri 

nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(7) İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleşmesi halinde, aracın 

ithalatında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi üzerinden; serbest dolaşıma girişinden 

sonra gerçekleşmesi halinde ise vergi dairesinden alınan ödenmesi gereken özel tüketim 

vergisi bilgisi üzerinden, ilgili gümrük idaresince, hesaplanan %25’lik tutar ve bu tutarı 

ödemek üzere Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanmak için 31/7/2017 tarihi 

mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunulması gerektiği, dilekçe sahibine yazı ile 

bildirilir. Bu bildirimde dilekçeye konu araç bilgilerine de yer verilir. 

Kanundan yararlanmak üzere başvuru şekli ve süresi 

MADDE 6 – (1) Gümrük idaresince ödenmesi gereken tutarın bildirilmesi üzerine, Kanunun 

geçici 10 uncu maddesinden yararlanmak isteyen kişilerin EK-2’de yer alan “Başvuru Formu” ile 

31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, 

eksikliklerin 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde kabul edilir. 

(2) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru 

formunun postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise 

başvuruda bulunulan idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak 

dikkate alınır. 

(3) 31/7/2017 tarihine kadar Ön Tespit Dilekçesi cevaplandırılmamış olanlar için 

ayrıca “Başvuru Formu” ile başvuru yapılması şartı aranmaz. Bu kişilerin 31/7/2017 tarihi 

itibariyle başvuruda bulunduğu kabul edilir. Bu kişiler, Ön Tespit Dilekçelerine cevaben 

kendilerine yapılan bildirimlerde belirtilen tutarları 31/8/2017 tarihine kadar ödemeleri 

kaydıyla, Kanun hükümlerinden faydalanabilir. 

Ödeme 

MADDE 7 – (1) Başvuru Formunun ilgili gümrük idaresine verildiği tarihten itibaren bir ay 

içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapılır. Gümrük idaresince, araç bilgilerinin de yer aldığı 

ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir. 

Aracın iadesi 

MADDE 8 – (1) Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir. 

(2) İade talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur. 

(3) Mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade 

edilir. 

(4) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden 

yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen 



miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan 

az olan süreler tam ay olarak kabul edilir. 

Diğer hükümler 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile ilgili 

tereddütleri gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye 

Maliye Bakanlığı, adli konularla ile ilgili tereddütleri gidermeye Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 9 

uncu maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece bu Yönetmelik uyarınca işlem 

yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve 

Maliye Bakanı müştereken yürütür. 

  

Ekleri için tıklayınız 
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