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… VALİLİĞİNE  

(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 

 

İlgi: a) 11.09.2020 tarihli ve E-191208 sayılı Genel Yazımız. 

 b) … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 

İlgi (b)’de kayıtlı yazınız ile; … Belediye Başkanlığının … tarihli ve … sayılı yazısına 

istinaden, … ilçesi, … Mahallesi, … Karayolu Bulvarı, No:…, işyeri no:... adresinde ikinci el 

motorlu kara taşıtı ticareti işletmesi açmak isteyen …'ın ilgili Belediyeye işyeri açma ve 

çalıştırma ruhsatı talebinde bulunduğu, talep doğrultusunda bahse konu işletmenin trafiğe 

getirebileceği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden görüş 

talebinde bulunduğunuz, İl Emniyet Müdürlüğünün cevabi yazısında “2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun;  

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: 

Madde 7 – Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri 

şunlardır:  

g)" Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren 

kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya 

diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek " 

Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler: 

Madde 18 – Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri 

şunlardır: Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında  yapılacak veya açılacak 17 nci 

maddede sayılan yapı ve tesisler için;           

a) Belediyelerden izin alınması,           

b)(Değişik: 17/10/1996-4199/8 md.) Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik 

güvenliği bakımından bu tesisler hakkındaki Yönetmelikte belirlenen şartların yerine 

getirilmesini sağlamaları ve ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından 

sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları 

için bu Genel Müdürlüğün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş almaları, zorunludur.” 

şeklindeki ifadelere yer verildiği belirtilerek ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak 

çalıştırılmak üzere açılacak iş yerlerinde, trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine 

ilişkin  görüşün hangi kurum tarafından verileceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Bilindiği üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde “İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin 

ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki 

açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri” hükmü, 



6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 

Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 

kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” ve üçüncü 

fıkrasında “İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun 

olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak 

yetkili idareye başvurur.” hükmü, 

Yönetmeliği eki (Ek-2)’de yer alan “Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler” başlıklı 

bölümünün “8-Diğerleri” Başlıklı alt bölümünde“8.14- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti 

yapılan iş yerleri: 

… 

8.14.7- Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin 

Valilik görüşü alınacaktır. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili mevzuat 

hükümlerinin doğru yorumlanması, uygulamada meydana çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 

ve uygulama birliğinin oluşturulması, gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması ve valilik 

görüşünün doğru şekilde hazırlanması amacıyla ilgi (a) Genel Yazımız yayımlanmış olup 

mezkûr Genel Yazının 9 uncu maddesi “Valilik görüşünün nasıl oluşturulacağı ile ilgili il 

valisinin nihai tasarruf yetkisi bulunmakla beraber, tesis edilecek görüşün ruhsatlandırma 

işlemlerinin yavaşlatılmasına mahal verilmeyecek şekilde ivedilikle ilgili belediyesine 

bildirilmesi,” hükmünü amirdir.  

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin 

icrasına müteallik valilik tarafından oluşturulacak görüş ile ilgili tasarruf yetkisinin ilin 

valisinde olduğu değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

      Bakan a. 

                       Genel Müdür  

 

  


