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İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

 

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar 

MADDE 6 – 

(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; 

… 

c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, 

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki 

iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin 

bulunması, 

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının; 

… 

2) En az lise mezunu olması, 

… 

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması, 

… 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar 

MADDE 6 – 

(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; 

… 

Mülga 
ç) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında ikinci el 

motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması, 

 

ç) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının; 

… 

2) En az ilköğretim mezunu olması, 

… 

Mülga 
… 

 

Yetki belgesinin yenilenmesi 

MADDE 8 – 

… 

(2) Yenileme başvurusu; 

a) İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda, iş yeri açma 

ve çalışma ruhsatının yeniden düzenlendiği, 

Yetki belgesinin yenilenmesi 

MADDE 8 – 

… 

(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik 

olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün 

içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. 
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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. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Yetki belgesinin iptali 

MADDE 9 – 
(1) Yetki belgesi; 

… 

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme 

başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya 

yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen on gün içinde yenileme 

başvurusunda bulunulmaması halinde, 

… 

iptal edilir. 

… 

Yetki belgesinin iptali 

MADDE 9 – 
(1) Yetki belgesi; 

… 

c) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme 

başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya 

yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen otuz gün içinde yenileme 

başvurusunda bulunulmaması halinde, 

… 

iptal edilir. 

… 

 

Ekspertiz raporu 

MADDE 14 – 
(1) TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan 

illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil 

veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten 

önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınır. Ekspertiz raporu ücreti, satış 

işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda 

alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir. 

… 

Ekspertiz raporu 

MADDE 14 – 
(1) TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan 

illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil 

veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten 

önceki on gün içinde ekspertiz raporu alınır. Ekspertiz raporu ücreti, satış 

işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda 

alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir. 

… 
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İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde garanti ve ayıplı mal 
MADDE 15 –  

(1) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının motor, şanzıman, tork konvertörü, 

diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin 

kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin 

garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta 

yaptırmak suretiyle karşılayabilir. 

… 

 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde garanti ve ayıplı mal 
MADDE 15 –  

(1) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının motor, şanzıman, tork konvertörü, 

diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin 

kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin 

garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta 

yaptırmak suretiyle karşılar. 

… 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme 

MADDE 17 – 
(1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması 

halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından 

taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde 

oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. 

 

 

… 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme 

MADDE 17 – 
(1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında satış bedelinin tamamının 

veya bir kısmının ödemesinin kâğıt veya madeni para, havale, 

elektronik fon transferi ya da Bakanlıkça belirlenen diğer yöntemlerle 

yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş 

tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini 

sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. 

… 

 

Yetkili idarenin yükümlülükleri 

MADDE 22 – 

(1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatı verilen, güncellenen veya iptal edilen işletmeye ait aşağıdaki 

bilgi ve belgeler, işlemin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde 

yetkili idare tarafından işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne 

gönderilir veya Bilgi Sistemine aktarılır: 

a) Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshası. 

b) Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarih. 

c) İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda T.C. kimlik 

numarası veya yabancı kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda 

ise vergi numarası. 

… 

Yetkili idarenin yükümlülüğü 

MADDE 22 – 

Mülga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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Denetim ve ceza hükümleri 

MADDE 23 – 
… 

Yeni fıkra 

 

 

 

 

 

(5) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci 

maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. 

 

 

 

(6) Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini il müdürlüklerine 

devredebilir. 

 

Denetim ve ceza hükümleri 

MADDE 23 – 

… 

(5) Bakanlık, bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenleri, aykırılığın 

içeriği, tekrarı veya sayısı, aykırılık dolayısıyla elde edilen menfaatin 

ve neden olunan zararın ağırlığı ile failin ekonomik durumu, pazar 

payı ve ödeme güçlüğü içinde bulunup bulunmadığını dikkate alarak, 

idarî para cezası uygulamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere 

uyarmaya yetkilidir. 

(6) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak 

yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti 

faaliyeti gösterenler hakkında idari para cezaları doğrudan veya 

Bakanlığın talebi üzerine il müdürlüklerince, diğer aykırılıklar 

hakkında idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. 

(7) Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini il müdürlüklerine 

devredebilir. 

 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – 

… 

(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 toplu iş 

yerleri 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını 19 uncu maddenin ikinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir. 

… 

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara 

taşıtı 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 

taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri, 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – 

… 

(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 beş işletme bulunan toplu iş 

yerleri 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını 19 uncu maddenin ikinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir. 

... 

(5) 15/8/2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı 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 

taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri, 
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tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen lise mezunu 

olma şartı aranmaz. 

(6) 9/6/2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine 

ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmelerin 

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını 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) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi verilen 

işletmelerin; 

a) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatlarını, 

b) 9/6/2020 tarihinden sonra ikinci 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 olduklarını gösteren belgeyi, 

30/6/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmamaları veya il 

müdürlüğüne teslim etmemeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir. 

… 

 

tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen ilköğretim 

mezunu olma şartı aranmaz. 

Mülga 
 

 

 

 

 

 

 

Mülga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 


