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: İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkında yönetmelik

22/08/2019

oDAIARA 2019l6s sAYıtı GENELGE

llgi: 19/O2/2018 tarihlive 201B/lB sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, 13/02/2O1 8 tarihli ve 3O331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler
ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, uygulamada karşılaşılan
sorunların giderilmesini teminen; Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin "Geçiş Hükümleri" başlıklı geçici 1.

maddesinde yeni bir değişikIik yapılmış ve yapılan bu değişiklik 10/08/2019 tarih|i ve 30858
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır,

Buna göre Anılan Yönetmeliğin;

1. "Yetki Belgesi" verilmesinde aranan şartları düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasında düzenlenmiş bulunan; işyerine, oda kaydına, vergi mükellefiyetine, temsile
yetkili kişilere ve mesleki yeterlilik belgesine ilişkin yükümlüIükleri(lise mezunu olma şartı
hariç) yerine getirme zorunluluğu,

2. 'Toplu işyerlerinde' bulunması gereken şartları düzenleyen 19 uncu maddesinin ikinci

fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenmiş bulunan; yönetim odası, kadın ve erkekler

için ayrı ayrı ibadet yeri, çalışanlar ve ziyaretçiler için beslenme ve dinlenme alanı, yeterli

sayıda tuvalet bulunması ile ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alünarak

tasarlan mış olmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu,

3. En az otuz işletmenin bulunduğu veya elliden fazla toplam çalışanın olduğu Toplu
işyerlerinde" bulunması gereken şartları düzenleyen '19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(c) bendinde düzenlenmiş bulunan; sağlık odası ve en az bır sağlık personeli bulundurma
zorunluluğu,

31 / 1 2/2O1 9 larihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatk6rtarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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10 Ağustos 2019 CUMARTESl Resmi Gazete sayl : 30858

YöNETllrELlK

Ticaİgt Bakanlığtndan:

İKhücl EL MoToRLU XARA TAşITLARINıN TicARETi HAK|oıDA
YöNETMELİKTE DEĞişİxLİK YAPILMASINA

»ıın yöxrrıvrıııx

MADDE ı - l3u20|8 tarihli ve 3o33l sayılı Resmi Gazete'de yaymlanaı lİinci El Motorlu Kara
TaŞıdarrnın Ticaİeti Hakkünda Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci f*rasında ycr alan .,bu maddenin
yürü.lüğe girdiğ taİihten itibaıen durumlann] bir yıl içindc," ibaİesi "3l,ıl2D0l9 aıihine kadar durumlaıını,,, olara},
ikinci ve uÇüncü fikralarında yer alan "bu maddenin yürtiürlüğe gi.dıği tarihtan itibüen biİ yıl İçinde. ibaıeloi
'3 l/l2,20l9 talihine kadai" olaİak değjştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmclik yayıml talihiıde }ürrürlüğğ gire..
MADDE 3 - Bu Yönetnclik holdknlerini Ticaret Bakail vüriitilr-

Y6netmeliğin Yıylml8ndüğı Rc.§mi Gaz.t.'nin
Terihi

|3Dno|8 3033l
Yonctmclikt€ Dcğişiklik Yapan YönetDeliğin Yaytınl8nd!ğı R€§mi Gız,aelnin

T.rihi
8l9n0l8 30529


