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İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Ticaret Bakanlığı tarafından 15/08/220 tarihli ve 3'l214 sayılı Resmj Gazete'de yayımlanan
"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
YönetmeliP ile 13/02/2018 tarihli ve 3O331 sayllı Resmi Gazetede yayımlanan ikinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmış olup, esnaf ve sanatkarlarım ızı yakından
i|gilendiren teme| değişiklikler aşğıda maddeler halinde yer almaktadır.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

- Yetki be|gesi'başlıklı 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası,'İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki
belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak
suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motodu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabuledilir.'şeklinde değiştirilm iştir.

- 'Yetki belgesi verilmesinde aranan şrtlar'başlıklı 6 ıncı maddesinin (1) inci fıkrasına,'c) İş yeri
açma ve çalışma ruhsatının bulunması, ç) Meslek odası ve vergi kayıtlan iIe iş yeri açma ve çalışma
ruhsatındaki iştigal konulan arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,'bentleri
eklenmiştir.

- Yetki belgesinin yenilenmesi' başlıklı 8 inci maddesinin (2) nci fıkrası, Yenileme başvurusu; a)

İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yeniden
düzenlendiği, b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi
nedeniyle işletme adresinin değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının güncellendiği, c)

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda değişikliğin gerçekleştiği, tarihten itibaren on
gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilm iştir.

- Yetki belgesinin iptali" başlıklı 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrası, Yetki belgesi; a) 6 ncı maddede

belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun gerçekleştiği tarihten itıbaren on

gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağt başvuru üzerine, b) 6 ncı maddede belirtilen şartlardan
herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, c) 8 inci maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle BilgiSistemi üzerinden

veya yazılı olarak Bakanlıkça yapı|an uyarıya rağmen on 9ün içinde yenileme

başvurusunda bulunulmaması halinde, ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykın hareket eden işletmeye

Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyanya rağmen; 1) Verilen süre içinde

aykırılığın ortadan kaldınlmaması halinde,2) Aynı takvim yılı içinde aykınlığın tekrarIanması halinde, iptal

edilir.' şeklinde değiştirilmiştir.

_ 'Mesleki yeterlilik belgesi" başlıklı 1O uncu maddesinin (1) inci ve(2) nci fıkrası,"(1) Motorlu kara

taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise Seviye 4
mesteki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. (2) (Değ işik:RG- 1 5/8/2O20-31214) Motorlu kara taşıtlan

alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının

ise ortaöğretim Ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşltı ticareti ile ilgili alanlanndan veya

bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki

yetedilik belgesi şartı aranmaz. Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan motorlu kara taşıtı

ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir.' şeklinde değiştirilm iştir.
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- "lkinci ei motorlu kara taşıtı satışına aracılık ve taşıt teslim belgesi' başlıklı 12 nci maddesinin (2)
nci fıkrası, Taşıt tes!im belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtının adına tescilli olduğu kişi ile işletme arasında
birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir ve işletme tarafından en az beş yıl
süreyle saklanır.' şekIinde değiştirllmiştir.

- "Ekspertiz raporu' başlıklı 14 üncü maddesinin (i) inci fıkrası, TSE hizmet yeterlilik belgesine
sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el
otomobıl veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde
ekpertiz raporu alınır. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle
gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir." şeklinde
değ iştirilm iştir.

- "ikinci el motorlu kara taşltl ticaretinde garanti ve aylpll mal" başlıklı 15 inci maddesinin (2) nci
fıkrası,'Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar
azami kırk beş iş günü içinde giderilir. Anzanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Bu sürelerin
tesPitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine
il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarjhi dikkate alınır. İl müdürlü6üne yapılan başvuruya satış
sözleşmesinin bir örneği eklenir.' şeklinde değ iştirilmiştir.

- "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlaı'başlıklı 'l8 inci maddesi,
"İşletmelerin yükümlülükleri (1) İkinci e| motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler aşağıdaki
hususlara uymakla yükümlüdür: a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlannda, çevreye ve
trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikametamaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda
açılması. b) Mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller hariç olmak üzere, mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmaya kişileri motorlu kara taşıtı alım satüm sorumlusu veya danışmanı olarak istihdam
etmemek. c) Yetki belgesi numarasını ekspertiz raporunun düzenlenmesi sırasında ekspertiz işletmesine
Ve satış sırasında noterliğe beyan etmek. ç) Ekspertiz raporunun bir nüshasını satış sırasında notediğe
ibraz etmek. d) Ticari faaliyetleri sırasında ah laka uygun, ad il ve dü rüst davranmak, haksız ve hu kuka aykın
davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin alım satlm tercihlerini etkileyecek
nitelikteki bilgileri gizlememek ve bu kişileri yasa dIşı veya etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek e)

Satışına yetkili olmadığı ikinci el motorlu kara taşıtüna ilişkin tanıtım ve ilan faaliyetinde bulunmamak. f)

Yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanlan taşıt teşhir alanı olarak kullanmamak, g)

Bu Yönetmelikte yer alan ve ikinci el motodu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye ait olan diğer
yükümlülükleri yerine getirmek. ğ) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin
korunması amacıyIa Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak." şeklinde değiştirilm iştir.

- "Geçiş hükümleri'başlıklı Geçici 1 inci maddesi, " (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ikinci el motorlu kara taşüh ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, 3']/8/2020 tarihine kadar durumlannı bu
Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almalan gerekir. (2) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibanyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara
taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan (Değişik ibare:RG -15/8/2020-31214) toplu işyerleri
(Değişik ibare:RG-10/8/2019-30858) (Değişik ibare:RG-2l/12/2019-3099'1) 31/8/2020 tarihine kadar
durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir. (3) Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibanyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el
motorlu kara taşltı ticaretiyle iştigal eden en az (Değişik ibare:RG- 1 5/8/2o2o-31214) yüz işletme bu lunan
toplu iş yerleri (Değişik ibare:RG -10/8/2019-30858) (Değişik ibare:RG-27 /12/2019- 3O991) 31/8/2020
tarihine kadar durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun hale getirir. (4) Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci eI motodu kara taşıtı pazarları, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir. (5)

(Ek:RG- 1 5/8/2020-31 21 4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıt!

ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan; a) Gerçek kişi işletmeleri
adına o tarihteki işletme sahibi, b) Tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara
taşı! ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurulannda
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı aIt bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı



aTanmaz. (6) (Ek:RG- 1 5/8/2020-31214) 9/6/2020larihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine
ilişkin iş yeri aÇma Ve çallşma ruhsatl düzenlenen işletmelerin 14/7/2Oo5 tarihli ve 2o05/9207 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan lşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkın Yönetmeliktekı
ilgili iŞ yeri şrtlannı haiz olup olmadığı, ilgili işletmenin talebi üzerine on gün içinde yetkili idarece yerinde
kontrol edilir. İş yeri şartlarını haiz olduğu tespit edilen işletmelere, tespit tarihinde bu durumu gösteren
belge verilir. (7) (EkRG 1 5/8/2020-31 21 4) Bu fıkranın yürürlüğe 9irdiği tarihten önce yetki belgesi verilen
işletmelerin; a) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatIarını, 6) g/6/2o2o
tarihinden sonra ikınci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen
işletmeler hariç olmak üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri

Şartlarını haiz olduklannı gösteren belgeyi,30/6/202'] tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmamaları veya
il müdürlüğüne teslim etmemeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir. (8) (EkRG- 1 5/8/2020-31 21 4) Bu
fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi sınavına giren veya bu belgeyi
alan motorlu kara taşıtlarıalım satım danışmanlarının belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği
sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartl aranmaz (9) (Ek:RG 1 5/8/2 020-31214)
1/1/2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler, motorlu kara taşıt|
alım satım sorumluları ile danışmanlannın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası
ve iletişim bilgilerini 31/1/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirir.'şeklinde
değiştirilm iştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh m Şl AĞ D^ am DAL
Genel Sekr Birlik Başkan V.r

Ek: lkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair yönetmelik
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YöNETMELiK

Ticaret Bakanlığündan:

İKiNci EL MoToRLU KARA TAŞITLARININ TiCARETİ HAKKINDA
YöNETMELiKTE DEĞİŞlKLİK YAPILMAsINA

DAiR YöNETMELiK
MADDE l _ 13/2120l8 tarihli ve 3033l sayılı Rasmi Gazete'de yayımlanan ikinci EI Ny'oıorlu Kara

Taşrtlarınııı Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci f'ıkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci

fikrasının (b) bendinde yer alan "kişilerin" ibaresi "işletmelerin" olarak değiştirilmiş ve ayrıı flkaya aşağüdaki bent

eklenmiştiı,
"(1) Bu Yönetmelik] geıçek veya tüzel kişi taciller ile esnaf ve sanatkarlarrn ikjnci el motorlu kara taşrtl

ticareti faaliyetlerini. yetkibelgesinin verllmesi. yenilenmesi ve iptaline iliŞkin usul ve esaslarü, ikinci eI motor]u kaıa

taşütü tioaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartlarr, ikinci el

motorlu kara taşütü ticaretinde ödeme yöntemlerini ve Bakanlrk, yetkili idare ve diğer ilgili kuıum ve kuıuluşlaıın
ikinci el motorlu kara laşıtü ticaretine iljŞkiı görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar,"

"d) Motorlu kara taŞlt] kiralama faaliyetinde bulırnan işletmeler tarafından en az bir yül sürey]e kiİalanan

taş]tların bu iŞletmelerce salışt,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 _(J) Bu Yönetmelik, l41l/20l5 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaletin Düzcnlenmesi

Hakiında Kanunun l6 ncü maddesinin birinci f'ıkasının (b) bendi ile t0/7/20l8 tarihli ve 3047.1 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan l sayıll Currüurbaşkanlığü Teşkilatü Hakkrnda Cumhurbaşkanhğı Karamamesinin

446 ncı maddesine dayanılarak hazürlanrnrştır."

MADDE 3 - Al,nı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiİilmiştir.

"MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uyguIanmasında;

a) Bakanhk: Ticaret Bakanhğını,
b) Bilgi Sistemi: ikinci El Motorlu Kara Taşütı Ticaieti Bilgi sisternini,

c) EsBisi Esnafve Sana*ar Bilgi sistemini,

ç) İkinci el motorlu kaİa taşıtı: l3ll0/l983 tafihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü

maddesinde tanımlanan ve tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşütı, otobÜs, kamyonet, kamyon ve lastik

tekerlekli traktör niteliğindeki taşütları,

d) İkinci el motorlu kara üaşütı ticaİeti| Doğrudan veya aracıIık yapılmak suretiyle gerÇek]eŞtirilen ikjnci el

motorlu kara taşıtlnın satışı ve pazar]anmasıyla ilgili faaliyetler bütiinünü,

e) il müdürüüğü| Ticaret il müdürlüğİnü,

0 Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

g) MERSiS: Merkezi Sicil Kaytt Sistemini,

ğ) Meslek odası: ilgili esnat've sanatkarlar odasl ile ticaret ve Sanayi odasınü, ticafet ve sanayi odala nln a}Tı

kürulduğu yerlerde ticaret odas]nl,

h) Mesleki yeterljlik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve

yetkinliğini ifade eden motorltı kara taşıtlan alüm satım danışmanü (seviye 4) ve motorlu kaıa taştllaıı alüm sahm

sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ı) Motorlu kara taşütları alım satım danışünanr] İkinci e] motorlu kara taşıh licaretiyle iştigal eden iŞletmede iŞ

sözleşmesi ile çaltşan pazarlama ve satış personelini,
j) Motorlu kara taşİlar] alım satım sorumlusu: ikinci el motorlu kara taşıtü ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi

ıaciılo ile esnafve sanatkarların kendilerini, ticaret şirketleri vc diğeı tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetlcri

yürüten yetkili temsilcileri,

J) TSE: Türk sıandardlan Fnslirüsünü.

k) Üst mesüek kuruluşuı Türkiye Odalaı ve Borsalaı Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatk6rları

Konfedemsyonıınu,
1) yetki belgesi: İkinci el motorlu kara üaşltü ticaretiyle iştiga] edilebilmesi için ticari işletmeler il€ esnaf ve

sanatkar işletmcleİi adına düzenlenen belgeyi,

m) Yetkili idare: işyeri açma Ve çalüşma ruhsatlnı venneye yetkiii belediye veya il özel idarelcri ile diğer

idareleri_

ifade edeı,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 jnci maddesi başlığl ile birlikte aşağdaki şekilde değiştirilmiŞtir,

"Yetki beIgesi

MADDE i- (1) ikinci el motorlu kaİa taşıt1 ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler taratından yapülır, Bir



takvim yılı iÇinde doğrudan veya aracıLık yapllmak sufetiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el ınotorlu kara taŞıtı
satışı, aksi Bakanlıkça tespit ediimedikçe ikinci el motorlu kara taşııl ticareti kabul edilir.

(2) Yetki belgesi. ikinci e] moloılu kara taşıtü ticaretiyle iştigal eden işIetmenin bulunduğrı yerdeki il
müdürlüğü taralından Bilgi sistemi üzerinden veriliı, yenileniı ve iptal edilir,

(3) Ticari iŞ]etme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSiS numarası ve MERSiS'e kayütlı
iŞletme adü ve adresi ile ticaret unvanlna; esnaf ve sanatkar işletmesi ad,na düzenlenen yetki belgesinde
ise ESBİS'€ kaYlth iŞletme adı ve adfesi ile işletme sahibinin adı, soyadü ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı
kimlik numaraslna yer veıilir.

(4) Yetki belgesi, hef bir işletme için ayıı al.rı düzcnlenir ve deı,redileınez-
(5) Bakanlık, yetki belgesinin içeriği i|e yetki beJgesinin düzenlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslaıı

beliflemeye yetkilidiİ-"
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aŞağıdaki şekilde değiştiİilıniştir.
"MADDE 6 - (l) işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlü olunması.
b) Gelj. veya kurumlar vergisi mükellefi olunmast,
c) iş yeri açnra ve çalışma ruhsahnün bullınmasü,

Ç) Mcslek odası ve vergi kayıtları ile iş yerj açma ve çallşına İuhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el
motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bu]unmasü,

d) Motorlu kara laşıtları alım satİn sorumlulannın;
1) on sekiz yaşın] dolduImuŞ olmast.
2) En az lise mezunu olması,
3) iflas clmemiş veya iflas etmiŞ olsa bile 9/6/1932 tarihIi ve 2004 saylh icra ve iflas Kanunu hiikiimlcrine

göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato talebinde bulunmamış o1ması.

5) Kasten iŞlenen bir suçtan dolayl beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin
güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, ınilli savunmaya ve devlet sırlanna karşı suçlar ile casusluk.
zimmet, irtikap, rüşVet, hırsızlık, dolandırıcı]ık, sahtecilik, güveni kötilye kullanma, hile]i iflas, ihaleye fesat
karlŞtlrma, edimin ifasıra fesat karüştürma, suçtan kaynak]anan malvarlrğı değerlerini aklama, teröİizmin finansmanl.
kaÇakÇılık, veıgi kaÇakçılığı veya haksız maI edinme, işkence, cinsel saldln ve çocukların cinsel istismarı suçlarından
hükünı giymemiş ya da ticaret ve sanat icraslndan hükmen yasaklanmam]Ş olmasl.

e) Motorlu kara taŞıtlarr alım satlm sorumlularından en az birinin Seviy€ 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip
olmasü,

ger€kir,
(2) Bakanlık, Yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslaı

ile bu Şarttan muafiyet sağlayan eğitim a]anlannl ilgili kamu kuıum ve kunılı]Şlannın görüş|erini a]arak belirleııeye
yetkilidir. Mes]eki eğitim, Bakanlık veya Bakan]ıkça uygün göıülen kunım ve kuruluşlaı tarafından verilir."

MADDE 6 - Aynl Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkıası aşağıdaki şekilde değiştirilmiŞ ve üçüncü
ftkasrna aşağıdaki cümle eklenmiŞtir.

"(l) Yetki belgesi baş\urusu, yetki belgesi verilmesinde aran.rn şartlaıın taşündlğını gösteıen belgeler ile
biılikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılıI."
"Yetki belgesi baş\,,ırrusu İeddedilen işletme]ere bu durum gerekçesi ite bi.likte Biigi Si§temi üzerinden bildirilir.,,

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağldaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 8 -(1) Yetki belgesi, 5 inci maddenin iiçüncü flkasında b€lirtilen bilgilerden heıhangi birinde

değişiklik olması durumunda yenilenir.
(2) Yenileme başWrusu;
a) işletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma İuhsatının yeniden

düzenlendiği,
b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerleıin isim veya numaİalaünm değişmesi nedeniyle iŞletme adresinin

değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma nrhsatünln güncellendiği,
c) (a) ve (b) bentlerinde beliİtilen durumlar hariç olmak üzere, 5 inci maddenin üçüncü fikasında belirti]en

bilgilerden herhangi bitindc değişiklik olması durumunda değişikliğin gerçekleŞtiği,
tarihten itibaren on gün içinde Biigi Sistemi iizerinden yapllr.
(3) Yetki belgesinin yeni]enııesinde 7 nci maddenin ikinci ve iiçüncü fıkralarında belirtilen usul ve esaslar

uygulanll."
MADDE 8 _ Aynl Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekild€ değiştirilmiştir.
"MADDE 9 _ (l) Yelki belgesi;
a) 6 ncı maddede beliıtilen şartlardan herhangi biıini kaybeden işletrnenin bu durumun geİçekleştiği tarihten

itibar€n on giin içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başwru üzerine,



b) 6 ncı maddede beLirtilen Şa(lardan helhangi birine sahip olunmadığnın Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtiJen süre içinde yenileme başvurusunda brılunulmaması nedeniyle

Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olaıak Bakanhkça yapılan uyarıya ıağmen on gün içinde yenileme başwrusunda

bulunulmaması halinde.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerıne ayklrı hareket eden işlelmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak

Bakanlükça yapı]an uyarıya rağmen;

1) Verilen süre içiıde aykırılığın ortadan kaldırılmamasl halinde,

2) A}a! takvim yılı içinde aykünlığın tekarlanması halinde,

iptal edilir.
(2) Yetki belgesi ipta] edilen işletmeye bu durum gerekçesiyle biılikte Bilgi sistemi üzerinden bildirilir.
(3) Birinci fıkanın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işIetme sahibinin diğer

işletmeleri ile temsi]cisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yl süreyle yetki belgesi verilmez."

MADDE 9 _ Aynü Yönetme|iğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralar] aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve dördüncü fıkası yürüf ]ükten kaldlrılmüştlr,

"(l) Motorlu kara taşıtlaıı alım satım sorumlularının seviye 5, motorlu kara taşütlaaı a]lm sahm

danışmanlaıının ise Seviye 4 meslekj yeterlilik belgesine sahip olması gerekir,

(2) Motorlu kara taşlt]an alım sahm soıumlularıntn, yükseköğIetim kurumlannln; motorlu kara ta§ıtları alüm

satrm danışmanlannın ise ortaöğetim ve yükseköğretim kurumlarün!n motorlu kara taşütl ticareti ile ilgili alanlartndan

veya bunlara denkliği kabul edilen yuıı dışındaki öğretim kurumlanndan mezun olmaları durumunda mesleki yeterIilik

belgesi şartı afanmaz, Mesleki yeterlilik belgesi şaııından muafiyet sağlayan motorlu kara taşıtü ticareti i]e ilgili alanlar

Bakanlıkça beLiılenir."
MADDE l0 _ Aynü Yönetmeliğin l 1 inci maddesinin başllğt "Bilgi sistemi Ve ilan" olarak değiŞtiilmiŞ ve

a},rıt maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkra]an aşağrdaki şekilde değiştirilmiştjı.
..(t) ikinci e] motorlu kara taş]tı ticaretinin takip Ve kontrolü amacüyla Bakanlık tarafından Bilgi sistemi

o]uşfurulur.
(2) Bakanlıkça gerekli göriilen bilgi ve belgeler, Bakanllğın belirlediği süre içinde ilgili kişi, krııum, kuruluş

vc işletmelerce Bilgi Sistemine aktarülür,"
..(a)Bilgisistemiilgilikırumvekııruluşlarınerişimineaçılırveihtiyaçdulıılandiğeıbilgi

sistemlerine entegre edilir,"
MADDE 1r _Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığü "Faaliyetlere İişkin iİke ve Kurallar" olalak

değiŞtirilııiştiİ,
MADDE12_AynıYönermeliğinl2ncimaddesininikincifıkasıaşağıdakişekildedeğiştirilmişveaynı

maddenin üçiincü fıkasının (b) bendin<le yer alan "ruhsaı,ibaresi "tescil belgesi" olarak değiştirilmiştir,
..(2) TaŞüt teslim belgesi, ikinci el motorlu kaİa taşütrnın adrna lescilli oldlrğu kişi ile işletme arasında biıer

nüshasl tafaflalda kalacak şeki]de en az iki nüsha düzenlenir ve işletme tarafından en az beş yıl süreyle saklanrl"

MADDE l3 _ A},rıü YönetmeIiğin l3 üncü maddesi baŞlüğ] ile birlikte aŞağıdaki şekilde değiştirilmiŞtir,

"ikinci el motorlu kara taşltının tan|tlml ve ilanü

MADDE l3 - (l) Saİşa sunu]an ikinci el motor]u kara taşıtının üzerinde kolaylıkla göıülebilir ve okunabiiir

şekilde taşıta ilişkin tanltıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtlm kartı bulunduruluf,

(2) Tanıtlm kaıtlnda yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşltlna ilişkin aşağ]daki asgari

bilgilere güncel olarak yer verilir:

a) Markası, cinsi, tipi Ve model ytlı.

b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarasl,

c) Plaka nıtmarasü.

ç) Yakt tiirü.

d) Kilometresi.
e) Sattş fiyatü.

t) Boyalü ve değişen parçalan.

g) Niteliği be]irtilmek suretiyle hasar k.rydı,

ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi Şerhlerin bulunup bulunrnadığt,

iı) iı<inci eı motorlu kara taşıtı ticaretine yainelik ilan veren işletmeler bu ilanlarda aşağıdaki hlısuslara

uymakla yükümlüdür:

a)Yetkibelgesinulıaİaslveyetkibelgesindckiişletmeadlveyarınvanlileikincifıkradabelirtilendiğer
bilgilere güncel olarak yeı vermek.

b) Üçüncü kişileri yanılttcü bilgi ve belgelere yer vermcmek,

c) ikiıci €l motorlu kara taşrtının satılması veya taşıt teslim belgesinin süıesinin sona ermesi halinde üç gün

içinde ilan faaliyetine son verTnek.

(4) intemet o(amında ikinci el motorlu kara taşıtü ticafetine yönelik ilan ve lmesine araclhk eden gerçek veya



tüzel kişiJer aşağıdaki hususlaIa uymakla yükümlüdür:
a) iŞletmelerin. üÇüncü fıkanın (a) bendinde belirtilen yüküıİlülüğü yerine getiİebilme]eri için iıık6n

sağlamak.

b) İŞletmelerin üYeliğinden önce Bakanlığın intemet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi
kontfolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine ızin vermemek.

c) Aynı ikinci el motorlu kara taşItlna yönelik birden fazla işletme tarafından velilen ilanlarda, taŞüt sahibi olan
veYa o taŞlta iliŞkin taŞtt teslim belgesi bırlırnan işletmenin talebi halinde yetksiz verilen ilanları yayımdan derhal
kaldürmak.

Ç) İlanlaia iliŞkin talep ve şikayetlelin intemet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon arac ığlyla
iletebilmesi için müşteri hizmetleİiy]e iletişim imkanı sı]nmak, Bu talep ve Şikayetlerin etkin Şekilde yiinetilerek
sonuçlandırılmasünı sağlamak.

d) ilan, şikiyet ve üyeJiklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olaıak Bakan]ığa iletmek.
c) İkinci el motorlu kara taşltı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacryla Bakanlükça alııran

tedbirlere uymak,"

MADDE 14 - AYnı Yönetmeliğin l4 üıcü üıaddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraIarü
aşağtdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) TSE hizmet Yetellilik belgesine sahip ekspertiz işletınesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler
hariÇ olmak üzere, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışl yapan işletmc tarafindan, sahşın yapıldığı tarihten önceki
üÇ gün iÇinde ekspertiz raporu allnıİ, Ekspertiz raporu ücreti, sahş işleminin alıcldan kaynak]anan bir nedenle
gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer halleıde sahcı işletme tarafından ödenir.

(2) EksPertiz raPonı, ilgili standaıda göre verilen TSE hizmet yetelli]ik tıelgesi bulunan ekspertiz işletmeleri
tarafından düzenlenir. ÜÇ nüsha dtizenlenen raporın iki nüshasl sahcı işletmeye veriliı. RapoI, satıcü işletme
ilc ckspe.tiz işletmesi tarafından en az beŞ yül sürc i]e saklanır.

(3) Model Yılına göre sekiz yaşın veya yüz aitmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz faporu
alınması zoıınlu değildir.

(4) Ekspeİtiz raporunda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Taşltln maİkası, cinsi, tipi ve model ytlü.

b) Ekspeı'tiz raporunıı düzenleyen ticari lşLetmenin hizmet yeterlilik belgesi ve MERSiS nuııaralaıl
ile MERSis'e kayttlü ticaret unvan] Ve işletmc ad, Veya ekspertiz raporunu düzenleyen esnat'Ve sanatkar işletmesinin
hizmet yeterlilik belgesi numarası ve ESBiS'e kayıtlı ışletme adı lle,şletme sahibinin adı, soyadı ve T.C, kimlik
numarasl veya yabancı kimlik numarası.

c) Ekspertiz raponınu alan ticaİi işletmenin yetki belgesi ve MERSiS numaraları ile MERsiS'e kayltlü ticaret
unvanr ve iŞlctme adl veya ekspertiz raporunıı alan esnaf ve sanatk^r işletmesinin yetki belgesi numarasü
ve EStsiS'e kayıtlı iŞletme adı ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabanct kitıJik nuınaıası.

Ç) Ekspertiz 
'aporunu 

alan iŞletmenjn yetki belgesinin bulunınamasr durumunda, yetki belgesinin buiunmadığı
hLısıısu.

d) TSE'nin ilgili standardı ile belirlenen diğer hususlar,
(5) EksPertiz iŞlctrnesi, ekspertiz raporundaki bilgilerin taşütıı] geıçek duıumunu yansütmamasından

sorumludur. Taşıtın gerçek durumuna ayklrü ekspeltiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarrya rağmen a}mı
takvim yılı iÇinde bu aykırülığı tekrarlayan ekspeİtiz işletnıesinin hizmet yeterlilik bel8esi Bakanlıkça yapılan bildirim
tarihinden itibaren on gün içinde TsE taralından iptal ediliİ. Hizünet yeterlilik belgesi iptal edilen iş]etmeye ve işletme
sahibinin diğer iŞletmeIeri ile temsilcisi olduğu işletme]ere, ipta] tarihinden jtibaren bir yıl süreyle a}.nı konuda hizmet
yeterlilik belgesi vcrilemez, Aldahcı v€ yanıltıcı ekspe.tiz raporları ile ilgili olarak tüketicilerin 7/l1/20l] tarihli ve
6502 sa},ılı Tüketicinin Koııınması Hakİrnda Kanunun aytpll hjzmete ilişkin haklan saklıdır_.'

MADDE 15 - A}nü Yönetmeliğin l5 inci maddesinin ikinci, üçüncü, alhncı ve sekizinci fikralan aşağtdaki
şekiidc değiştirilmiştir.

"(2) Birinci fıkıada saYılan Palçalalda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen anzalar azami kırk
beŞ iŞ günü jÇinde giderilir. Arızanın gideriimesine ilişkin masraf']ar iŞletmeye aiftir. Bu süİelefin tespitinde taşlt
sahibinin iŞletmeye yazılı başvırru tarihi veya ilgi]i il müdürlügüne yazılü başwır]su üzerine i] müdüİlüğünce işletmeye
yapılan bildirim tarihi dil,kate alrnır. il müdürlüğüne yapılan baş\,,.rruya satış sözleşmesinin biı ömeği eklenir.

(3) Garanti süresi Veya kilometresi içinde altzalanan ikinci el otomobil ve arazi taşttmın iŞletmeye veya
iŞletmenin belirleyeceği onarım noktasına teslim edilmesi halinde işletme veya onalİn noktası tarafindan. arızalı
taŞütın teslim aıındlğına dair belge iki nüsha düzenlenerek bir nüshası taşıt sahibine teslim ediIiı, Bu belgede asgari
olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) ikinci el otomobiI ve arazi taşltlnü teslim edenin adl, soyadı ve imzası.
b) ikinci el otomobil ve arazi taşıhnı tesiim alanın adı, soyadı ve imzası.
c) ikinci el otomobil ve arazi taŞıtlna iliŞkin şikayet ve talepler.
ç) ikinci el otomobil ve arazi taşıtının maİkasl, cinsi, tipi ve model yülı.



d) Arızanın on iş günü içinde giderilcııemesi halinde. tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde,

teslim edilen ikinci el otomobil ve arazi taşrtına benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşüt tahsis edileceğine dair

taahhüt.

e) ikinci el otomobil ve arazi taşütının artza bildirim ve işletmeye tesljm taİihi."

"(6) 6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddcsi kapsamında üıetici ve ithalatçı gafantisi devam eden ikinci e]

otomobi] ve aaazi taşıtlarü hakkında bu madde uygulanmaz."

"(8) İkinci el motorlu kara taşıtı sahşla nda tiiketicilerin 6502 sayılı Kanunun ayıplı mal Ve hizmetlere ilişkin

haklan saklıdır."
MADDE 16 - A}nı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fikasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmişıir.
"a) Mode] yılına göre sekiz yaşln veya yüz a]tmrŞ bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar,"

"l) Tesoil belgesinde "Trafikten çeki]eİek lescil kaydı kapatdmrştır," şerhi bulunan taşıtlar."

MADDE 17 _ A}nı Yönetmeliğin l7 ncj maddesinin birinci ve ikinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiŞ

ve a},nü maddenin üçüncü fıkasında yeı alan "onam" ibaresi "sistem" olarak değiştirilmiştiı,

"(1) İkinci el motorlu kaIa taşıt] allm sahmlnda ödemenin nakit yapılması halinde taşıtln sahŞ bedeli,

Bakanlükça yetkilendifilen kuruluş tarafından taşıt mü]kiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak

şekilde o]uŞfurulan elektronik sistem üzeİinden ödenir.

(2) Elektfonik sistemin kullanılmasına ilişkin ma§raflar sahclya aktanlan taşıt satış bedelinden mahsup edilir."

MADDE l8 _ Aynı Yönetmeliğin döfdüncü bölüm başlığı "işletmelerjn Yükümlülükleri ve ikinci El Motorlu

Kara Taşıtü Ticareti Yapılan Yerler" olarak değiştifilmiştir,

MADDE 19 _ Aynı Yönetmeliğin l8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiŞtir-

"İşletmeterin yükümlülükleri
MADDE ls _ (l) ikinci el motorlu kara taşltı ticaretiyle iŞtigal eden işletmeler aŞağıdaki hrısuslara uymakla

yükümlüdüİ:
a) Motorlu kafa taŞıtı allm satım sorumlula i]e danışmanların]n adı, soyad]. T.c. kimlik numarasl veya

yabancü kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun

gerçekleştiği tarihten itibaren on 8ün içinde Bilgi sistemi üzerinden il müdürlüğüne hildirmek,

b) Mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağl halleı hariç olmık üzeİe, mesleki yeterlilik belgesine sahip

olmayankişiIerimotorlukarataşütıalımsatımSorumlusuVeyadanışmanüoIarakistihdametmemek,
c) yetki belgesi numarasınü ekspertiz raporunun düzenlenmesi sürastnda ekspertiz işletmesine ve satüş sıaasında

noterliğe beyan etmek.

ç) Ekspertiz raponrnun bir nüshasını satış sırasında nole,liğe ibraz etmek,

d) Ticari faaliyetleri sırasında ahlaka ırygun, adiL Ve dürüst davünmak, haksüz ve hukuka aykfü davranrş ve

iicari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişileıin alım satım teıcihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileıi

gizlememek ve bu kiŞileri yasa djşı veya etik olmayan uygulaııalaıa teşvik etmeııek,

e) satışüna yetkili olmadığı ikinci el moto(lu kara taşltına ilişkjn tan]tım ve ilan faaliyetinde bulunmamak,

0YolvekaldırımgibikamununortakkullanımınaayntmıŞalanlalütaşıtteşhiralanüolarakkullanmamak'
g)BuYönetmelikteyelalanveikincielmotor]ukaİafaşütıticaretiyleiştigaledenişletmeycailolandiğer

yükümlülükleli yeİine getirmek.

ğ)İkincielmotorlukarataŞıtlticaretiningeliştirilmesivetükeıjcininkorunmasıamacıylaBakanlükçaalınan
tedbir]ere u\mak."

MADDE 20 - Aynü Yönetmeliğin l9 uncu maddesi başlığı ile bjrlikte aşağıdaki şekiIde değiştirilmjştir

"Toplu iş yeri
MADDE 19 - (1) tsi, yapı veya alan bütijnlüğünde; nüfusu yüz elli binden az olan yerleşim yelleİinde cn az

on beş, nüfusu yiiz elli bin ve üzerinde olan yeİleşim yerlerinde ise en az ofuz işletmenin faaliyet göstereceği toplu iŞ

yerlej oluştuıuİabiliı, Toplu iş yeıleri oluşfurulurken, bu iş yerlerinin çevıey€ ve trafiğe getiIeceği yükler ile ikamet

amacıyla kullanllan yerlere uzaklüğı ve ulaşlm in*enları dikkate allnlr,

(2) Toplu iş yer]eri aşağüdaki niteljkleri haiz olmalıdlr:

u)'von"ri. odası, kadln ve e,kekler için a}Tı ayn ibadet yeri, çalışanlaı ve ziyaretçiler için beslenme ve

dinlcnme alanı ile yeterli sayıda tuvalet bulunması,

b) Ortak kullanım alanlarının engellileı de dikkate alünarak tasarlanmüş olması,

c) En az yüz işletmenin bulunduğ!ı toplu iş yerlerinde sağlık odası ve en az bir sağ]ık personeli bulunması,

ç) Brüt inşaat alanlnın en az dörtte biri oranında otoparka sahip olınasü,

(3) Toplu iş yerlerinde, taşlt alım ve satım1 ile deviİ işlemlerinin hıztı ve ctkin şeki]de yapılabilmesi amacüyla

noterlik ve banka gibi birimlere yer ve,ilebilir,"

MADDE 2l - Aynl Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başhğı "Taşıt pazari'olarak değiştirilmiş ve aynü

maddenin birinci fikasü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"(1) lkinci el motorlrr kara,urn, puJ,üu,, yetkili idare Veya bu faaliyet konusunda iŞ yeri açma ve çalışma



ruhsatı düzenlenen işletmeler talafından kurulur ve işletilir."
MADDE 22 - A}aıı Yönetmeliğin 2l inci maddesi başlığı ile birlikle aşağüdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türkiye Noteİler Birliğinin ve not€rlcİin yükümlülükleri
MADDE 2l - (l) ikinci el motorlu kara taşıtü alım satımmda noterler;
a) Yetki belgesi nunrarasının beyan edilmesi halinde, işl€tmenin yetki belgesi bilgilerini Bakanlığın,
b) Ekspertiz raporu ibraz edilmesi halinde, ckspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi bilgilerini TSE'nin,
elektıonik sistemleıinden kontrol edel.
(2) ikinci el motorlu kara taşıtı satlş sözleşmesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilele yeİ verilir ve bu bilgiler

Bakanlığın taleplerine uygun olaİak Tiİkiye Noterle. Birliği tarafindaı Bilgi Sistemine aktarı]ıı:
a) Taşüİn markası, cinsi, tipi ve nrodel yılı-
b) Alıcı ve satlcıntn adı, soyadı ve T.C- kimlik numarası ya da yabaıcı kimlik nunrarasü veya ticaıet unvanı ve

Vergi outnarasl ile iıetişitİ bilgileri.
c) iŞletmenin yetki belgesi numarası veya yetki belgesi numarasının beyan edilmediği ya da yetki belgesinin

bulunınadığı hususu.

Ç) Ekspertiz raporunun düzenlendiği tarihte hizmet yeteılilik belgesinin geçerli olup olmadığı husı,ısu,
d) Ekspeıtiz raporunıın tarih ve sayısr lle ekspertiz raporunda yer alan TSE hizmet yeter|ilik belgesi numarasl

ve kilometre bilgisi.
e) DksPertiz raPoru ibraz edilmemesi duıumürnda, bu belgenin ibraz edilmediği hususu ile satış anünda taşıtm

kiIometresine ilişkin allcı ve satıcl taİafbğyan,.

0 Vekaleleü yapllan alım satımlarda, notcrlikte allm satüm işlemini gerçekleştiren kişilerin adı, soyadı, T.C.
kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri.

g) Bakanlüça gerekli görülen diğer bilgiler."
MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 22 ncj maddesi baŞlüğı i]e biılikte aşağıdaki şekiJde değiştirilmiştir.
"yetkili idarenin ! ükümlülükleri
MADDE 22 -(l) ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışına ruhsaı verilen.

güncellenen veya iptaledilen jşletmey9 ait aşağıdaki bilgi ve belgeler. işlemin yapı]dığı tarihten itibaren on gün içinde
yetkili ida.e tarafindan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne gönderilir veya Bilgi Sistemine aktarılır:

a) Verilen, güncellenen veya jptal edilen ruhsatıD bir nüshası,
b) Rııhsatın vcrildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarih.
c) İŞlelme sahibinin gerÇek kiŞi olması durumunda T.C. kimlik numamsı veya yabancü kimlik numarası. tüzel

kişi olması durumunda ise vergi numarası.
(2) Toplıı iŞ yeri projelcriıin 19 uncu maddede belinilen iiziksel şartları haiz olup olmadlğı yapı ruhsatt

verilmeden önc€ yetkili idarece kontİol edilir ve bu şartlarl taştmayan iş yerlerinc ıuhsat verilmez.''
MADDE 24 - A}nt Yönehneliğin 23 üncü maddesinin birioci, ikinci, beşinci ve altıncl flkraları aşağldaki

şekjIde değiştifilmiştir.
"(1) Bakanllk, ikinci el motorlu kara taŞrtı ticalctinin geliştirilmesi ve tliketicinin korunmasl amacüyla her tirlü

tedbiri almaya ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yöne]ik den€tim yapmaya ye*ilidir. Bakanllk denetim yetkisini il
müdürlükleri aracılığüyla da kullanabilir,

(2) Yetkili idarcler, Bakan]ığın talcbi üzerinc, bu Yönetmeiik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim
yapmakla göıeı lidir.''

"(5) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idaİi Daıa
cezaları Bakanlıkça uygulanır.

(6) Bakanlık idaıi para cezası uygulama yetkisini il müdürlülerine devredebilir,''
MADDE 25 - A}'nl Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkıası aşağıdaki şekilde değiştiİilmiş,

ikinci flkasmda yeİ alan "işyeıleri" ibaresi "toplu iŞ yerleıi" olarak değiştirilmiş, üçtincü fıkasında yel alan ..ofuz
iŞletme veya en az elli ÇahŞan bulunan işyerleİi" ibaıesi "yüz işletme bulunan toplu iş yerleri" olarak değiştirilmiş ve
J}.nt maddeye aşağıddki flkralar ek]enmlşıır.

"(1) Bu fıkanln YürüIlüğe girdiği taih itibany]a ikinci el motorlu kara taşıtü ticaretiyle iştigal eden
iŞ letmel€rin, 3 l/8/2020 tarihine kadar durumlannl bu Yönetmelikteki şaı.tlara uygun hale getireİek yetki belgesi
a]maları geİekir,"

"(5) Bu fikranın Yürürlüğe giidiği taıih itibaııyla ikinci el motor]u kaıa taşılı ticaretine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan;

a) Gerçek kişi işletmeleri adına o taİihteki işletme süibi,
b) Tüzel kiŞi iŞletm§l€ri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motoılu kara taşütü ticaleti faaliyetlerini yürüten

yetkiIi teınsilcilerden biri,
taraiindaı yapılan yetki belgesi başı,urulaİünda 6 ncı maddenin biıinci fıkasının (d) bendinin (2) numaralü alt

bendinde be]inilen lise mezunu olma Şaatl aranmaz,
(6) 9/6/2020 taıihiıden önce ikinci €i motorlu kara taşltı tica.etine ilişkin iş yeri açma ve çallşma ruhsatü



düzenlenen işletmeterin l4l'7l2o05 I^rlh|i ve 2005/9207 sayılü Bakanlar Kurulu karanyla yürürlüğe konulan işyerı

Açma ve Çahşma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikteki ilgili iş yefi şartlannt haiz olup olmadığı, i]gjli işletmenin talebi

üzerine on gün içinde yetkili idaİece yerinde kontrol edi]ir. İş yeri şartlaİınl haiz olduğu tespit edilen işletmelere, tespit

ıanhınde bu durumu gösücren bel8e v(ri]iı
(7) Bu fıkanln yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi verilen işletmelcrin;

a) ikinci el motorlu kara taşıtl ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsallannı,

b) 9/6/2020 tarihinden son_ra ikinci el mororlu kara taşltü ticaretin9 ilişkin iş yeıi açma ve çalışma ruhsail

düzenlenen işleımeler hariç olmak üzere, işyeıi Açma ve ÇaLışma Ruhsatlanna ilişkn Yönetmelikteki ilgili iş yeİi

şartlarını haiz olduklarınl gösıeren belgeyi,

30/6/202l tarihine kadal Bilgi sistemine aktarmamalart veya il müdür]üh:ine teslim etmeme]eri halinde yetki

belgeleri iptal edilir.
(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi stnavına giren veya bu

belgeyi alan motorlu kala taŞıtları alım sat]m danışmanlaİınün beigeleri ilgili mevzuaı kapsaıı'ıında iptal edilmediği

sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şarh aranmaz.

(g) 1l11202| tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıt1 ticareliy]e iştigal eden işletmeler, motorlu kara taşilı

alım satım sorumlııları ile danışmanlarının adı, soyadı. T.C. kimlik numarast veya yabancı kim]ik numarası ve iletiŞim

bilgilerini 31/l/202l tarihine kadar BiLgi Sistemi üzeİinden il müdürlüğüne bildirir"'

MADDE 26 - Bu Yönetüeliğin;
a) 13 ünçii ma<ldesiyle değiştirilen 13 üncü maddenin dördüncü fıkİasının (b) Ve (ç) benlleri ile 19 uncu

maddesiyle değiştirilen l8 inci maddenin biıiıci fikasının (a) bendi l/1/2021 talihinde,

b) Diğer hfüümleri yayımı taıihinde,
yüiirlüğe 8ireİ.
MADDE 27 - Bu Yönetmelik hükiimlerini Ticaret Bakanl yü,ütiir,

Tarihi s
]033113l2l20l8

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yaylmlandtğt Re§mi Gazete'nin

Tarihi
]05298/9/20l8l
]08582- l0/8/20l9
3099l3- 21||2ü20|9

Yönetmeliğin Yai'lmlandlğl Rcsmi Gazete'nin


