
Not: Hem motosiklet hem de bisiklet veya yalnızca motosiklet satışının ikinci el motorlu 

kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olduğu, ancak 

yalnızca bisiklet satışı yapılan işyerlerinin ise bu kapsamda değerlendirilmediği hk. 

 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı   : 7118846/622.02/185690        28/10/2020 

Konu : GÖRÜŞ (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti) 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi  : … Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) … tarihli ve … sayılı yazısı. 

 

 İlgi yazı ekinde kayıtlı … tarihli ve … sayılı yazınız ile ilçeniz … adresinde ikinci el 

motosiklet ve sıfır bisiklet satışı yapılmak istendiği, belirtilen adreste ikinci el motosiklet ve 

sıfır bisiklet satışı yapılıp yapılamayacağı 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, 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde “İkinci el motorlu kara taşıtı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve tescilli olan motosiklet, 

otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki 

taşıtları,” hükmü, 

Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “… 

Motosiklet : (Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.) Azami tasarım hızı 45 km/saatten 

ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç 

tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük 

taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli 

motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya 

ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel 

biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük 

motosikleti (triportör) denir.  
Bisiklet : (Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.) Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile 

pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami 

sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate 

ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen 

elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.” hükmü yer almaktadır. 



Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, motosikletlerin motorlu kara taşıtı 

olarak ele alındığı göz önüne alındığında hem motosiklet hem de bisiklet veya yalnızca 

motosiklet satışının ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyet konusuyla işyeri açma ve 

çalışma ruhsatına tabi olduğu, ancak yalnızca bisiklet satışı yapılan işyerlerinin ise bu kapsamda 

değerlendirilmediği mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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