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Konu : Ġkinci El Motorlu Kara TaĢıtı Ticareti  
   Yapılan ĠĢ Yerleri 

      
 
 
 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA  
17 NOLU GENELGE  

  
 

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “31.07.2021“ ibaresi “31.07.2022” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.  

 
Buna göre; Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesi gereği yönetmeliğin eki (EK-2) de yer alan 

“8-Diğerleri baĢlıklı alt bölümüne eklenen “ikinci el motorlu kara taĢıtı ticareti yapılan iĢ 
yerlerinin” Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi süresi, 31.07.2022 tarihine kadar 
uzatılmıĢtır. 

 
Yönetmeliğin uzatılan ve üyelerimizi ilgilendiren hükümleri aĢağıda yer almaktadır. 
 
Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica 

ederiz.  
 
 
 
 

 
               Av. Zerrin BOZTAġ                                  Fevzi APAYDIN 

                            Genel Sekreter V.                                          BaĢkan 
 
 
 
 
 
 
 
Resmî Gazete’ye UlaĢmak Ġçin Tıklayınız. 
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EK-2 
 
 

8-DİĞERLERİ 

8.14- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş 
yerleri: 

8.14.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iĢ 
yerlerinde açılması esastır. 

8.14.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro 
gibi iĢ yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır. 

8.14.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu 
kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır. 

8.14.4- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az 
altmıĢ metrekaresi teĢhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır. 

8.14.5- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Kapalı teĢhir alanında sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı ve 
sıvılaĢtırılmıĢ veya sıkıĢtırılmıĢ doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır. 

8.14.6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) GiriĢ ve çıkıĢ kapısı kolay tahliyeye imkan verecek 
nitelikte olacaktır. 

8.14.7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can 
ve mal güvenliği riskine iliĢkin Valilik görüĢü alınacaktır. 

8.14.8- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Aynı iĢ yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve 
sanatkâr ikinci el motorlu kara taĢıtı ticaretiyle iĢtigal edecektir. Bu durumda, iĢ yerinin açık ve kapalı faaliyet 
alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teĢhir alanı olmak kaydıyla yüz altmıĢ metrekareden az 
olmayacaktır. 

8.14.9- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) ĠĢ yerinde ikinci el motorlu kara taĢıtı ticaretinden 
baĢka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taĢıtı ticareti yapılan iĢ yerlerine 
iliĢkin diğer Ģartların karĢılanması kaydıyla, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk 
tescil motorlu kara taĢıtı ticareti olan iĢletmelere uygulanmaz. 

8.14.10-(Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır. 
8.14.11- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ġdari büro ve kabul yeri ile taĢıt teĢhir alanı aynı 

adreste olacak ve iĢ yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taĢıt teĢhir alanı olarak 
kullanılmayacaktır. 

8.14.12- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı dıĢında yol, kaldırım 
ve benzeri yerlerde motorlu kara taĢıtı teĢhir edilmeyecektir. 

8.14.13- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel 
Ģartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel Ģartlar, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmeden 
önce yerinde kontrol edilecektir. 

8.15- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan 
ekspertiz yerleri, 

8.16- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Motorlu kara taĢıtı kiralama iĢletmeleri: 
8.16.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ġdari büro ile taĢıtların bekletildiği yerin aynı yerde 

olması halinde faaliyet konusuyla uyumlu olacak Ģekilde 8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 
8.14.10, 8.14.12 ve 8.14.13 alt maddelerindeki hükümlere tabidir. Ancak idari büro ile taĢıtların bekletildiği 
yerin farklı yerlerde olması halinde bu Ģartlar yalnızca taĢıtların bekletildiği yer için aranır. 

8.16.2-(Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) TaĢıtların bekletildiği yer, taĢıt baĢına on 
metrekareden az olamaz. 

8.16.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) ĠĢ yerinde taĢıt kiralama faaliyetinden baĢka ticari 
faaliyette bulunulmayacaktır. 
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