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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

: 14399437-010.06.02-E.191208

11.09.2020

61

Sayı

Konu : İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti

: Ticaret Bakanlığının (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 25.08.2020 tarihli ve
12297132-E.56815838 sayılı yazısı.
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Bilindiği üzere, 8/6/2020 tarihli ve 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9/6/2020
tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te ve 15/08/2020 tarihli ve 31214 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte ikinci el motorlu kara taşıtlarına ilişkin kapsamlı
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu itibarla, söz konusu Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle, 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;
1- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikteki iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetki belgesinin aranmasına ilişkin hüküm yürürlükten
kaldırıldığından, yetkili idarelerce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı verilirken işletmenin yetki belgesinin bulunup bulunmadığının kontrol
edilmemesi,
2- Yetkili idareler ile Ticaret Bakanlığı arasında sistem bütünleşinceye kadar, İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde sayılan ikinci el
motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin;
-Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshasının,
-Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarihin,
-İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda T.C. kimlik numarasının veya
yabancı kimlik numarasının, tüzel kişi olması durumunda ise vergi numarasının, işlemin
yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde ticaret il müdürlüklerine gönderilmesi,
3- Toplu iş yerleri için yapı ruhsatı düzenlenmeden önce bu projelerin yetkili idareler
tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi çerçevesinde kontrol edilmesi,
4- 9/6/2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına sahip olup olmadığının ilgili işletmenin talebi üzerine
on gün içinde yerinde kontrol edilmesi ve iş yerinin söz konusu şartlara sahip olduğunun tespit
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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edilmesi durumunda işletmeye verilen belgede; işletme adı ve unvanı gibi işletmeye ait ayırt
edici bilgilere ve yerinde tespitin yapıldığı tarihe yer verilmesi, ayrıca bu belgede, yerinde
tespit yapılan iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin EK-2/C
başlığı altında yer alan 8.14 üncü maddesinde belirtilen özel şartları haiz olduğunun açıkça
belirtilmesi,
5- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edilen iş yerlerinin iş yeri açma ve
çalışma ruhsatlarında faaliyet konusu olarak yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti
faaliyetine yer verilmesi, bu durumun tek istisnası olarak ilk tescil motorlu kara taşıtı (sıfır
taşıt) ticareti (ve bu kapsamdaki yetkili servis, yedek parça satımı vb.) yapılan yerler
olduğundan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti yapılan yerlerde her iki faaliyet konusunun da
ruhsatta belirtilmesi,
6- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile birlikte başka ticari faaliyetlerde bulunulan
(sıfır taşıt satışı hariç) iş yerleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemesi, bu iş
yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin EK-2/C başlığı altında
yer alan 8.14 üncü maddesinde belirtilen özel şartları haiz olunduğuna dair belge verilmemesi
ve bu durumdaki iş yerleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu olarak
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile birlikte başka ticari faaliyette bulunan iş yeri
ruhsatlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun
hale getirilmesi,
7- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla ilgili alınacak valilik görüşleri
hem müstakil hem de toplu iş yerleri için gerekmekle birlikte toplu iş yerlerindeki her bir
işletme için ayrı ayrı valilik görüşü talep edilmeden toplu iş yeri için alınmış olan tek bir
valilik görüşüyle ruhsatlandırma yapılması,
8- Valilik görüşü ruhsatlandırmada gerekli olmakla birlikte ilgili belediyesince
başvurunun nihai değerlendirmesinin kendi görev ve ruhsat sorumluluğu kapsamında
sonuçlandırılması,
9- 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,
10- Valilik görüşünün vali ya da yetki devri yapılmış bir vali yardımcısı tarafından
imzalanması,
11- Valilik görüşleriyle ilgili sekretarya işlerinin hangi birimce yürütüleceği ile ilgili
tasarruf yetkisi il valisinde bulunmakla birlikte aksine bir vali tasarrufu bulunmadıkça sürecin
çevre ve şehircilik il müdürlüklerince yürütülmesi,
12- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin faaliyet konusuyla ilgili
toplu iş yerlerinde açılması mümkün olmakla birlikte Yönetmelik'te belirtilen şartları taşıyan
müstakil iş yerleri için de ruhsat düzenlenmesi mümkün olduğundan bu kapsamda gelen
taleplerin karşılanması,
13- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında
alınacak yetki belgesi için gerekli olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik'te faaliyet konusuyla ilgili şartları taşıyan işletmecilere verilen uygunluk
belgesinin herhangi bir ücrete tabi olmadan işletmecilere temin edilmesi,
14- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in geçici 6 ncı maddesi
kapsamında ruhsatlı iş yerlerinin Yönetmelik'in Ek-2/C/8.14 üncü maddesindeki şartlara
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uygun hale getirilenlerinden Yönetmelik kapsamında yeniden ruhsatlandırmayı
gerektirmeyenlerine yeniden ruhsat düzenlenmemesi ve dolayısıyla buralardan yeniden işyeri
açma izni harcı alınmaması,
15- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca harç konusu yapılmış hizmetler
için 97 nci madde uyarınca ücret alınamayacağından Kanun'da gösterilen tarifeye uygun
olarak işyeri açma izni harcı alınan yerden iş yeri açılışı için ayrıca ücret alınmaması,
gerekmektedir.
Konunun İliniz dâhilindeki tüm yetkili idarelere (belediye, il özel idare, OSB)
duyurulması ve gerek Valiliğiniz gerekse yetkili idareler tarafından uygulamanın yukarıda
açıklandığı şekilde yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
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