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Bilindiği gibi; 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci El 
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin Geçiş Hükümlerine ilişkin Geçici         
1 inci maddesinde değişiklik yapan Yönetmelik 10 Ağustos 2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 
Yapılan değişiklik ile 
 
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti işini yapanların faaliyetlerine devam 

edebilmeleri için yetki belgesi alma zorunluluğu, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 
Ayrıca, bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu 

kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan iş yerleri durumlarını yönetmeliğin 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, en az otuz işletme veya en az elli 
çalışanı bulunan işyerleri ise durumlarını Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının       
(c) bendine 31.12.2019 tarihine kadar uygun hale getireceklerdir.  

31.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek hususlar ayrıca genelge ekinde yer 

almaktadır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için üye esnafa bilgi verilmesi hususunda gereğini 
rica ederiz. 
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İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara 

Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, 

ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri 

“31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle 

iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 

ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve 

içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale 

getirir. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve 

içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan 

işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının 

(c) bendine uygun hale getirir. 
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir. 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar 

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; 

a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması, 

b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu 

yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, 

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, 

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin 

temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; 

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 

2) En az lise mezunu olması, 

3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, 

4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, 

5) Konkordato ilan etmemiş olması, 

6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı 

veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış 

olması, 

gerekir. 

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde 

ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması. 

b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın 

kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve 

diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması. 

c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması. 

ç) LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması. 

d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış 

kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması. 

Toplu işyeri 

MADDE 19 – (1) Bir yapı veya alan bütünlüğünde en az on işletmenin faaliyet göstereceği toplu işyerleri 

oluşturulabilir. Toplu işyerleri oluşturulurken, bu işyerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet 

amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları dikkate alınır. 

(2) Toplu işyerleri aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır: 

a) Yönetim odası, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet yeri, çalışanlar ve ziyaretçiler için beslenme ve 

dinlenme alanı ile yeterli sayıda tuvalet bulunması. 

b) Ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması. 
c) En az otuz işletmenin bulunduğu veya toplam çalışan sayısı en az elli olan toplu işyerlerinde sağlık 

odası ve en az bir sağlık personeli bulunması. 
 


