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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmelik 

Taslağı Hk.

İlgi : 25/11/2021 tarihli ve 10562 sayılı yazınız

İlgi yazınızda Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıyla 14.1.2015 tarihli ve 6585 
sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan "İkinci El 
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı"na ilişkin görüş iletilmesi talep edilmiştir. 

Bu kapsamda ilgili yönetmelik taslağına dair Odamız görüşü ilişikte yer alan" Taslaklar Hakkında 
Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form'da iletilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

Ek :Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (2 sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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EK - 2 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

 

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

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 …

 "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı"nda Yönetmelik Madde 6 1. Fıkrada yer alan 
İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için gerekli şartlar 
arasında yer alan; ‘İş yeri açma ve çalışma ruhsatının 
bulunması’ ibaresinin kaldırılmıştır.

4729 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik'te; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: 
Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki 
işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin 
olarak tanımlanmaktadır. 

Söz konusu ruhsatın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti 
faaliyetinde bulunmak isteyen firmalar tarafından 
alınarak yetki belgesi başvurusunda bulunulması sektör 
için önem arz etmektedir. Bununla beraber firmaların 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için 
İlgili yönetmelikte yer alan Ek-2, 8.14.3 maddesinde 
yer alan ‘Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu 
kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm 
bulunmayacaktır.’ şartı işletmeleri zorlamaktadır. 
Özellikle kıyı kesimlerindeki imar durumundaki 
sıkıntılar ile arazi/kira fiyatlarının yüksek olması 

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 
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 …
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nedeniyle ilgili şartı karşılayamayan işletmeler, diğer 
tüm şartları yerine getirmelerine rağmen ruhsat ve 
dolayısıyla yetki belgesi alamamaktadırlar. 

Tüm bu hususular göz önüne alındığında  'İkinci el 
motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri' için, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde aranan 
şartlarda ‘Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu 
kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm 
bulunmayacaktır.’ İbaresinin ilgili Bakanlık tarafından 
kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması ancak 
yetki Belgesi alınması için gerekli şartlar arasında 'İş 
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın bulunması 
hükmünün çıkartılmaması hususu tarafımızca 
değerlendirilmiştir.
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