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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
06 NOLU GENELGE
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kanunda değişiklik yapan 690 ve 694
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, taşımacılara bazı yükümlülükler getirmektedir.
Söz konusu Kanunun 98 inci maddesine göre;
Taşıyıcılar;
a) Ülkeye giriş yapmak veya ülkeden transit geçmek üzere sınır kapılarına getirmiş oldukları
yabancılardan herhangi bir nedenle Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den transit geçişleri reddedilenleri,
geldikleri ya da kesin olarak kabul edilecekleri bir ülkeye geri götürmekle,
b) Yabancıya refakat edilmesi gerekli görüldüğü durumlarda refakatçilerin gidiş ve dönüşlerini
sağlamakla,
c) Taşıdıkları kişilerin belge ve izinlerini kontrol etmekle,
ç) Kabul edilemeyen yolcunun taşınmasını engellemek için gerekli tedbirleri almakla,
d) Kabul edilemeyen yolcuların geri gönderilene kadar beslenme, konaklama ve acil sağlık
giderlerini karşılamakla,
e) Kabul edilemeyen yolculara ilişkin gerekli bildirimleri yapmakla,
yükümlü olacak,
102 nci maddesine göre;
Yukarıda yer alan yükümlülüklere uymayan taşıyıcılar hakkında, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar, idari para cezası uygulanacak,
Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik
kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden
çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat
etmesine imkân sağlayan kişilere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit
edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası, verilecektir.
Bunun yanı sıra, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kanuna eklenen Ek 1 inci
maddesine göre, göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara, el konulmaktadır.
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Ayrıca, el konulan aracın;
a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması,
b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması,
c) Toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi,
ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması,
hallerinden birinin varlığı durumunda, el konulan araç sahibine iade edilmeyeceği bu durumda
sahibinin, aracın değeri kadar teminatı el koyma tarihinden itibaren otuz gün içinde Maliye Bakanlığına
teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edileceği, aksi takdirde Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma
ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacağı, tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi
halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar
karşılandıktan sonra kalan miktarın, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına
alınacağı, düzenlenmiştir.
Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunun bahsi geçen hükümlerinde belirlenen eylemlerde
kullanılan araçların el konulmasına karar verildiğinden, bu yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi,
bilgi edinilmesini ve ivedilikle üye esnafınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
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