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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tar�hl� ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İk�nc� El Motorlu Kara
Taşıtlarının T�caret� Hakkında Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc�
fıkrasının (b) bend�nde yer alan “k�ş�ler�n” �bares� “�şletmeler�n” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent
eklenm�şt�r.

“(1) Bu Yönetmel�k; gerçek veya tüzel k�ş� tac�rler �le esnaf ve sanatkârların �k�nc� el motorlu kara taşıtı
t�caret� faal�yetler�n�, yetk� belges�n�n ver�lmes�, yen�lenmes� ve �ptal�ne �l�şk�n usul ve esasları, �k�nc� el motorlu kara
taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmeler�n yükümlülükler� �le toplu �ş yer� ve taşıt pazarlarında aranan şartları, �k�nc� el
motorlu kara taşıtı t�caret�nde ödeme yöntemler�n� ve Bakanlık, yetk�l� �dare ve d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşların
�k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n görev, yetk� ve sorumluluklarını kapsar.”

“d) Motorlu kara taşıtı k�ralama faal�yet�nde bulunan �şletmeler tarafından en az b�r yıl süreyle k�ralanan
taşıtların bu �şletmelerce satışı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes�

Hakkında Kanunun 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 446 ncı
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) B�lg� S�stem�: İk�nc� El Motorlu Kara Taşıtı T�caret� B�lg� S�stem�n�,
c) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr B�lg� S�stem�n�,
ç) İk�nc� el motorlu kara taşıtı: 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununun 3 üncü

maddes�nde tanımlanan ve tesc�ll� olan motos�klet, otomob�l, araz� taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve last�k
tekerlekl� traktör n�tel�ğ�ndek� taşıtları,

d) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�: Doğrudan veya aracılık yapılmak suret�yle gerçekleşt�r�len �k�nc� el
motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla �lg�l� faal�yetler bütününü,

e) İl müdürlüğü: T�caret �l müdürlüğünü,
f) Kanun: Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunu,
g) MERSİS: Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�n�,
ğ) Meslek odası: İlg�l� esnaf ve sanatkârlar odası �le t�caret ve sanay� odasını, t�caret ve sanay� odalarının ayrı

kurulduğu yerlerde t�caret odasını,
h) Meslek� yeterl�l�k belges�: Meslek� Yeterl�l�k Kurumu tarafından onaylanarak b�rey�n b�lg�, becer� ve

yetk�nl�ğ�n� �fade eden motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Sev�ye 4) ve motorlu kara taşıtları alım satım
sorumlusu (Sev�ye 5) ulusal yeterl�l�kler�ne dayalı belgey�,

ı) Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı: İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmede �ş
sözleşmes� �le çalışan pazarlama ve satış personel�n�,

�) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu: İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden gerçek k�ş�
tac�rler �le esnaf ve sanatkârların kend�ler�n�, t�caret ş�rketler� ve d�ğer tüzel k�ş� tac�rler �le şubelerde �se bu faal�yetler�
yürüten yetk�l� tems�lc�ler�,

j) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,
k) Üst meslek kuruluşu: Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları

Konfederasyonunu,
l) Yetk� belges�: İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal ed�leb�lmes� �ç�n t�car� �şletmeler �le esnaf ve

sanatkâr �şletmeler� adına düzenlenen belgey�,
m) Yetk�l� �dare: İşyer� açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetk�l� beled�ye veya �l özel �dareler� �le d�ğer

�dareler�,
�fade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk� belges�
MADDE 5 – (1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�, yetk� belges�ne sah�p �şletmeler tarafından yapılır. B�r

takv�m yılı �ç�nde doğrudan veya aracılık yapılmak suret�yle gerçekleşt�r�len üçten fazla �k�nc� el motorlu kara taşıtı
satışı, aks� Bakanlıkça tesp�t ed�lmed�kçe �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret� kabul ed�l�r. 

(2) Yetk� belges�, �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmen�n bulunduğu yerdek� �l
müdürlüğü tarafından B�lg� S�stem� üzer�nden ver�l�r, yen�len�r ve �ptal ed�l�r.

(3) T�car� �şletme adına düzenlenen yetk� belges�nde asgar� olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı
�şletme adı ve adres� �le t�caret unvanına; esnaf ve sanatkâr �şletmes� adına düzenlenen yetk� belges�nde �se ESBİS’e



kayıtlı �şletme adı ve adres� �le �şletme sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarasına veya yabancı k�ml�k
numarasına yer ver�l�r.

(4) Yetk� belges�, her b�r �şletme �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r ve devred�lemez.
(5) Bakanlık, yetk� belges�n�n �çer�ğ� �le yetk� belges�n�n düzenlenmes�ne �l�şk�n d�ğer usul ve esasları

bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetk� belges� ver�leb�lmes� �ç�n;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef� olunması,
c) İş yer� açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve verg� kayıtları �le �ş yer� açma ve çalışma ruhsatındak� �şt�gal konuları arasında �k�nc� el

motorlu kara taşıtı t�caret� faal�yet�n�n bulunması,
d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
1) On sek�z yaşını doldurmuş olması,
2) En az l�se mezunu olması,
3) İflas etmem�ş veya �flas etm�ş olsa b�le 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümler�ne

göre �t�barının yer�ne gelm�ş olması,
4) Konkordato taleb�nde bulunmamış olması,
5) Kasten �şlenen b�r suçtan dolayı beş yıldan fazla kes�nleşm�ş hap�s cezası almamış veya devlet�n

güvenl�ğ�ne, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne, m�ll� savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar �le casusluk,
z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı,
kaçakçılık, verg� kaçakçılığı veya haksız mal ed�nme, �şkence, c�nsel saldırı ve çocukların c�nsel �st�smarı suçlarından
hüküm g�ymem�ş ya da t�caret ve sanat �crasından hükmen yasaklanmamış olması,

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az b�r�n�n Sev�ye 5 meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p
olması,

gerek�r.
(2) Bakanlık, yetk� belges� ver�lmes� �ç�n meslek� eğ�t�m şartı get�rmeye ve bu eğ�t�me �l�şk�n usul ve esaslar

�le bu şarttan muaf�yet sağlayan eğ�t�m alanlarını �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler�n� alarak bel�rlemeye
yetk�l�d�r. Meslek� eğ�t�m, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından ver�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü
fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“(1) Yetk� belges� başvurusu, yetk� belges� ver�lmes�nde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler �le
b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden yapılır.”
“Yetk� belges� başvurusu redded�len �şletmelere bu durum gerekçes� �le b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden b�ld�r�l�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8 – (1) Yetk� belges�, 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len b�lg�lerden herhang� b�r�nde

değ�ş�kl�k olması durumunda yen�len�r.
(2) Yen�leme başvurusu;
a) İşletmen�n başka b�r adrese nakled�lmes� durumunda, �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının yen�den

düzenlend�ğ�,
b) Mahalle, cadde, sokak ve benzer� yerler�n �s�m veya numaralarının değ�şmes� neden�yle �şletme adres�n�n

değ�şmes� durumunda, �ş yer� açma ve çalışma ruhsatının güncellend�ğ�,
c) (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len durumlar har�ç olmak üzere, 5 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len

b�lg�lerden herhang� b�r�nde değ�ş�kl�k olması durumunda değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ�,
tar�hten �t�baren on gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden yapılır.
(3) Yetk� belges�n�n yen�lenmes�nde 7 nc� madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len usul ve esaslar

uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 9 – (1) Yetk� belges�;
a) 6 ncı maddede bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�n� kaybeden �şletmen�n bu durumun gerçekleşt�ğ� tar�hten

�t�baren on gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden yapacağı başvuru üzer�ne,
b)  6 ncı maddede bel�rt�len şartlardan herhang� b�r�ne sah�p olunmadığının Bakanlıkça tesp�t ed�lmes� hal�nde,
c) 8 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len süre �ç�nde yen�leme başvurusunda bulunulmaması neden�yle

B�lg� S�stem� üzer�nden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen on gün �ç�nde yen�leme başvurusunda
bulunulmaması hal�nde,

ç) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket eden �şletmeye B�lg� S�stem� üzer�nden veya yazılı olarak
Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen;

1) Ver�len süre �ç�nde aykırılığın ortadan kaldırılmaması hal�nde,
2) Aynı takv�m yılı �ç�nde aykırılığın tekrarlanması hal�nde,
�ptal ed�l�r.
(2) Yetk� belges� �ptal ed�len �şletmeye bu durum gerekçes�yle b�rl�kte B�lg� S�stem� üzer�nden b�ld�r�l�r.
(3) B�r�nc� fıkranın (ç) bend� gereğ�nce yetk� belges� �ptal ed�len �şletmeye ve �şletme sah�b�n�n d�ğer

�şletmeler� �le tems�lc�s� olduğu �şletmelere, �ptal tar�h�nden �t�baren b�r yıl süreyle yetk� belges� ver�lmez.”



MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Sev�ye 5, motorlu kara taşıtları alım satım
danışmanlarının �se Sev�ye 4 meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p olması gerek�r.

(2) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğret�m kurumlarının; motorlu kara taşıtları alım
satım danışmanlarının �se ortaöğret�m ve yükseköğret�m kurumlarının motorlu kara taşıtı t�caret� �le �lg�l� alanlarından
veya bunlara denkl�ğ� kabul ed�len yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmaları durumunda meslek�
yeterl�l�k belges� şartı aranmaz. Meslek� yeterl�l�k belges� şartından muaf�yet sağlayan motorlu kara taşıtı t�caret� �le
�lg�l� alanlar Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n başlığı “B�lg� S�stem� ve �lan” olarak değ�şt�r�lm�ş ve
aynı madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�n�n tak�p ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından B�lg� S�stem�
oluşturulur.

(2) Bakanlıkça gerekl� görülen b�lg� ve belgeler, Bakanlığın bel�rled�ğ� süre �ç�nde �lg�l� k�ş�, kurum, kuruluş
ve �şletmelerce B�lg� S�stem�ne aktarılır.”

“(4) B�lg� S�stem� �lg�l� kurum ve kuruluşların er�ş�m�ne açılır ve �ht�yaç duyulan d�ğer b�lg� s�stemler�ne
entegre ed�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n üçüncü bölüm başlığı “Faal�yetlere İl�şk�n İlke ve Kurallar” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
madden�n üçüncü fıkrasının (b) bend�nde yer alan “ruhsat” �bares� “tesc�l belges�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Taşıt tesl�m belges�, �k�nc� el motorlu kara taşıtının adına tesc�ll� olduğu k�ş� �le �şletme arasında b�rer
nüshası taraflarda kalacak şek�lde en az �k� nüsha düzenlen�r ve �şletme tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İk�nc� el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve �lanı
MADDE 13 – (1) Satışa sunulan �k�nc� el motorlu kara taşıtının üzer�nde kolaylıkla görüleb�l�r ve okunab�l�r

şek�lde taşıta �l�şk�n tanıtıcı b�lg�ler�n güncel olarak yer aldığı b�r tanıtım kartı bulundurulur.
 (2) Tanıtım kartında yetk� belges� numarasına ve �k�nc� el motorlu kara taşıtına �l�şk�n aşağıdak� asgar�

b�lg�lere güncel olarak yer ver�l�r:
a) Markası, c�ns�, t�p� ve model yılı.
b) Rakam veya harfler�n�n b�r kısmı karartılmak suret�yle motor ve şas� numarası.
c) Plaka numarası.
ç) Yakıt türü.
d) K�lometres�.
e) Satış f�yatı.
f) Boyalı ve değ�şen parçaları.
g) N�tel�ğ� bel�rt�lmek suret�yle hasar kaydı.
ğ) Üzer�nde reh�n veya hac�z g�b� şerhler�n bulunup bulunmadığı.
(3) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne yönel�k �lan veren �şletmeler bu �lanlarda aşağıdak� hususlara

uymakla yükümlüdür:
a) Yetk� belges� numarası ve yetk� belges�ndek� �şletme adı veya unvanı �le �k�nc� fıkrada bel�rt�len d�ğer

b�lg�lere güncel olarak yer vermek.
b) Üçüncü k�ş�ler� yanıltıcı b�lg� ve belgelere yer vermemek.
c) İk�nc� el motorlu kara taşıtının satılması veya taşıt tesl�m belges�n�n süres�n�n sona ermes� hal�nde üç gün

�ç�nde �lan faal�yet�ne son vermek.
(4) İnternet ortamında �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne yönel�k �lan ver�lmes�ne aracılık eden gerçek veya

tüzel k�ş�ler aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) İşletmeler�n, üçüncü fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğü yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n �mkân

sağlamak.
b) İşletmeler�n üyel�ğ�nden önce Bakanlığın �nternet sayfası veya B�lg� S�stem� üzer�nden yetk� belges�

kontrolü yapmak ve yetk� belges�ne sah�p olmayan �şletmeler�n üyel�ğ�ne �z�n vermemek.
c) Aynı �k�nc� el motorlu kara taşıtına yönel�k b�rden fazla �şletme tarafından ver�len �lanlarda, taşıt sah�b� olan

veya o taşıta �l�şk�n taşıt tesl�m belges� bulunan �şletmen�n taleb� hal�nde yetk�s�z ver�len �lanları yayımdan derhal
kaldırmak.

ç) İlanlara �l�şk�n talep ve ş�kâyetler�n �nternet tabanlı �let�ş�m yöntemler�nden en az b�r� ve telefon aracılığıyla
�leteb�lmes� �ç�n müşter� h�zmetler�yle �let�ş�m �mkânı sunmak. Bu talep ve ş�kâyetler�n etk�n şek�lde yönet�lerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, ş�kâyet ve üyel�klere �l�şk�n b�lg�ler� Bakanlığın talepler�ne uygun olarak Bakanlığa �letmek.
e) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�n�n gel�şt�r�lmes� ve tüket�c�n�n korunması amacıyla Bakanlıkça alınan

tedb�rlere uymak.”  
MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları

aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) TSE h�zmet yeterl�l�k belges�ne sah�p ekspert�z �şletmes� bulunmayan �llerde faal�yet gösteren �şletmeler

har�ç olmak üzere, �k�nc� el otomob�l veya araz� taşıtı satışı yapan �şletme tarafından, satışın yapıldığı tar�hten öncek�



üç gün �ç�nde ekspert�z raporu alınır. Ekspert�z raporu ücret�, satış �şlem�n�n alıcıdan kaynaklanan b�r nedenle
gerçekleşmemes� durumunda alıcı, d�ğer hallerde satıcı �şletme tarafından öden�r.

(2) Ekspert�z raporu, �lg�l� standarda göre ver�len TSE h�zmet yeterl�l�k belges� bulunan ekspert�z �şletmeler�
tarafından düzenlen�r. Üç nüsha düzenlenen raporun �k� nüshası satıcı �şletmeye ver�l�r. Rapor, satıcı �şletme �le
ekspert�z �şletmes� tarafından en az beş yıl süre �le saklanır.

(3) Model yılına göre sek�z yaşın veya yüz altmış b�n k�lometren�n üzer�ndek� taşıtlar �ç�n ekspert�z raporu
alınması zorunlu değ�ld�r.

(4) Ekspert�z raporunda asgar� olarak aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:
a) Taşıtın markası, c�ns�, t�p� ve model yılı.
b) Ekspert�z raporunu düzenleyen t�car� �şletmen�n h�zmet yeterl�l�k belges� ve MERSİS numaraları �le

MERSİS’e kayıtlı t�caret unvanı ve �şletme adı veya ekspert�z raporunu düzenleyen esnaf ve sanatkâr �şletmes�n�n
h�zmet yeterl�l�k belges� numarası ve ESBİS’e kayıtlı �şletme adı �le �şletme sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k
numarası veya yabancı k�ml�k numarası.

c) Ekspert�z raporunu alan t�car� �şletmen�n yetk� belges� ve MERSİS numaraları �le MERSİS’e kayıtlı t�caret
unvanı ve �şletme adı veya ekspert�z raporunu alan esnaf ve sanatkâr �şletmes�n�n yetk� belges� numarası ve ESBİS’e
kayıtlı �şletme adı �le �şletme sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası.

ç) Ekspert�z raporunu alan �şletmen�n yetk� belges�n�n bulunmaması durumunda, yetk� belges�n�n bulunmadığı
hususu.

d) TSE’n�n �lg�l� standardı �le bel�rlenen d�ğer hususlar.
(5) Ekspert�z �şletmes�, ekspert�z raporundak� b�lg�ler�n taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından

sorumludur. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspert�z raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı
takv�m yılı �ç�nde bu aykırılığı tekrarlayan ekspert�z �şletmes�n�n h�zmet yeterl�l�k belges� Bakanlıkça yapılan b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren on gün �ç�nde TSE tarafından �ptal ed�l�r. H�zmet yeterl�l�k belges� �ptal ed�len �şletmeye ve �şletme
sah�b�n�n d�ğer �şletmeler� �le tems�lc�s� olduğu �şletmelere, �ptal tar�h�nden �t�baren b�r yıl süreyle aynı konuda h�zmet
yeterl�l�k belges� ver�lemez. Aldatıcı ve yanıltıcı ekspert�z raporları �le �lg�l� olarak tüket�c�ler�n 7/11/2013 tar�hl� ve
6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun ayıplı h�zmete �l�şk�n hakları saklıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc�, üçüncü, altıncı ve sek�z�nc� fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) B�r�nc� fıkrada sayılan parçalarda garant� süres� veya k�lometres� �ç�nde meydana gelen arızalar azam�
kırk beş �ş günü �ç�nde g�der�l�r. Arızanın g�der�lmes�ne �l�şk�n masraflar �şletmeye a�tt�r. Bu süreler�n tesp�t�nde taşıt
sah�b�n�n �şletmeye yazılı başvuru tar�h� veya �lg�l� �l müdürlüğüne yazılı başvurusu üzer�ne �l müdürlüğünce �şletmeye
yapılan b�ld�r�m tar�h� d�kkate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruya satış sözleşmes�n�n b�r örneğ� eklen�r.

(3) Garant� süres� veya k�lometres� �ç�nde arızalanan �k�nc� el otomob�l ve araz� taşıtının �şletmeye veya
�şletmen�n bel�rleyeceğ� onarım noktasına tesl�m ed�lmes� hal�nde �şletme veya onarım noktası tarafından, arızalı
taşıtın tesl�m alındığına da�r belge �k� nüsha düzenlenerek b�r nüshası taşıt sah�b�ne tesl�m ed�l�r. Bu belgede asgar�
olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r:

a) İk�nc� el otomob�l ve araz� taşıtını tesl�m eden�n adı, soyadı ve �mzası.
b) İk�nc� el otomob�l ve araz� taşıtını tesl�m alanın adı, soyadı ve �mzası.
c) İk�nc� el otomob�l ve araz� taşıtına �l�şk�n ş�kâyet ve talepler.
ç) İk�nc� el otomob�l ve araz� taşıtının markası, c�ns�, t�p� ve model yılı.
d) Arızanın on �ş günü �ç�nde g�der�lememes� hal�nde, tam�rde geçen on �ş gününü tak�p eden üç gün �ç�nde,

tesl�m ed�len �k�nc� el otomob�l ve araz� taşıtına benzer özell�klere sah�p ücrets�z �kame taşıt tahs�s ed�leceğ�ne da�r
taahhüt.

e) İk�nc� el otomob�l ve araz� taşıtının arıza b�ld�r�m ve �şletmeye tesl�m tar�h�.”
“(6) 6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddes� kapsamında üret�c� ve �thalatçı garant�s� devam eden �k�nc� el

otomob�l ve araz� taşıtları hakkında bu madde uygulanmaz.”
“(8) İk�nc� el motorlu kara taşıtı satışlarında tüket�c�ler�n 6502 sayılı Kanunun ayıplı mal ve h�zmetlere �l�şk�n

hakları saklıdır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (l) bentler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Model yılına göre sek�z yaşın veya yüz altmış b�n k�lometren�n üzer�ndek� taşıtlar.”
“l) Tesc�l belges�nde “Traf�kten çek�lerek tesc�l kaydı kapatılmıştır.” şerh� bulunan taşıtlar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve aynı madden�n üçüncü fıkrasında yer alan “ortam” �bares� “s�stem” olarak değ�şt�r�lm�şt�r. 
“(1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemen�n nak�t yapılması hal�nde taşıtın satış bedel�,

Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluş tarafından taşıt mülk�yet� �le satış bedel�n�n eş anlı el değ�şt�rmes�n� sağlayacak
şek�lde oluşturulan elektron�k s�stem üzer�nden öden�r.

(2) Elektron�k s�stem�n kullanılmasına �l�şk�n masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedel�nden mahsup ed�l�r.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n dördüncü bölüm başlığı “İşletmeler�n Yükümlülükler� ve İk�nc� El Motorlu

Kara Taşıtı T�caret� Yapılan Yerler” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İşletmeler�n yükümlülükler�
MADDE 18 – (1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmeler aşağıdak� hususlara uymakla

yükümlüdür:



a) Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları �le danışmanlarının adı, soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya
yabancı k�ml�k numarası �le �let�ş�m b�lg�ler�n�, bu k�ş�ler�n �şe başladığı; �ş� bırakma b�lg�s�n� �se bu durumun
gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren on gün �ç�nde B�lg� S�stem� üzer�nden �l müdürlüğüne b�ld�rmek.

b) Meslek� yeterl�l�k belges�n�n aranmayacağı haller har�ç olmak üzere, meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p
olmayan k�ş�ler� motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak �st�hdam etmemek.

c) Yetk� belges� numarasını ekspert�z raporunun düzenlenmes� sırasında ekspert�z �şletmes�ne ve satış sırasında
noterl�ğe beyan etmek.

ç) Ekspert�z raporunun b�r nüshasını satış sırasında noterl�ğe �braz etmek.
d) T�car� faal�yetler� sırasında ahlaka uygun, ad�l ve dürüst davranmak, haksız ve hukuka aykırı davranış ve

t�car� uygulamalarda bulunmamak, h�zmet verd�ğ� k�ş�ler�n alım satım terc�hler�n� etk�leyecek n�tel�ktek� b�lg�ler�
g�zlememek ve bu k�ş�ler� yasa dışı veya et�k olmayan uygulamalara teşv�k etmemek.

e) Satışına yetk�l� olmadığı �k�nc� el motorlu kara taşıtına �l�şk�n tanıtım ve �lan faal�yet�nde bulunmamak.
f) Yol ve kaldırım g�b� kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları taşıt teşh�r alanı olarak kullanmamak. 
g) Bu Yönetmel�kte yer alan ve �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmeye a�t olan d�ğer

yükümlülükler� yer�ne get�rmek.
ğ) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�n�n gel�şt�r�lmes� ve tüket�c�n�n korunması amacıyla Bakanlıkça alınan

tedb�rlere uymak.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Toplu �ş yer�
MADDE 19 – (1) B�r yapı veya alan bütünlüğünde; nüfusu yüz ell� b�nden az olan yerleş�m yerler�nde en az

on beş, nüfusu yüz ell� b�n ve üzer�nde olan yerleş�m yerler�nde �se en az otuz �şletmen�n faal�yet göstereceğ� toplu �ş
yerler� oluşturulab�l�r. Toplu �ş yerler� oluşturulurken, bu �ş yerler�n�n çevreye ve traf�ğe get�receğ� yükler �le �kamet
amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım �mkânları d�kkate alınır.

(2) Toplu �ş yerler� aşağıdak� n�tel�kler� ha�z olmalıdır:
a) Yönet�m odası, kadın ve erkekler �ç�n ayrı ayrı �badet yer�, çalışanlar ve z�yaretç�ler �ç�n beslenme ve

d�nlenme alanı �le yeterl� sayıda tuvalet bulunması.
b) Ortak kullanım alanlarının engell�ler de d�kkate alınarak tasarlanmış olması.
c) En az yüz �şletmen�n bulunduğu toplu �ş yerler�nde sağlık odası ve en az b�r sağlık personel� bulunması.
ç) Brüt �nşaat alanının en az dörtte b�r� oranında otoparka sah�p olması.
(3) Toplu �ş yerler�nde, taşıt alım ve satımı �le dev�r �şlemler�n�n hızlı ve etk�n şek�lde yapılab�lmes� amacıyla

noterl�k ve banka g�b� b�r�mlere yer ver�leb�l�r.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n başlığı “Taşıt pazarı” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı

madden�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı pazarları yetk�l� �dare veya bu faal�yet konusunda �ş yer� açma ve çalışma

ruhsatı düzenlenen �şletmeler tarafından kurulur ve �şlet�l�r.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Türk�ye Noterler B�rl�ğ�n�n ve noterler�n yükümlülükler�
MADDE 21 – (1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı alım satımında noterler;
a) Yetk� belges� numarasının beyan ed�lmes� hal�nde, �şletmen�n yetk� belges� b�lg�ler�n� Bakanlığın,
b) Ekspert�z raporu �braz ed�lmes� hal�nde, ekspert�z �şletmes�n�n h�zmet yeterl�l�k belges� b�lg�ler�n� TSE’n�n,
elektron�k s�stemler�nden kontrol eder.
(2) İk�nc� el motorlu kara taşıtı satış sözleşmes�nde asgar� olarak aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r ve bu b�lg�ler

Bakanlığın talepler�ne uygun olarak Türk�ye Noterler B�rl�ğ� tarafından B�lg� S�stem�ne aktarılır:
a) Taşıtın markası, c�ns�, t�p� ve model yılı.
b) Alıcı ve satıcının adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarası ya da yabancı k�ml�k numarası veya t�caret unvanı ve

verg� numarası �le �let�ş�m b�lg�ler�.
c) İşletmen�n yetk� belges� numarası veya yetk� belges� numarasının beyan ed�lmed�ğ� ya da yetk� belges�n�n

bulunmadığı hususu.
ç) Ekspert�z raporunun düzenlend�ğ� tar�hte h�zmet yeterl�l�k belges�n�n geçerl� olup olmadığı hususu.
d) Ekspert�z raporunun tar�h ve sayısı �le ekspert�z raporunda yer alan TSE h�zmet yeterl�l�k belges� numarası

ve k�lometre b�lg�s�.
e) Ekspert�z raporu �braz ed�lmemes� durumunda, bu belgen�n �braz ed�lmed�ğ� hususu �le satış anında taşıtın

k�lometres�ne �l�şk�n alıcı ve satıcı taraf beyanı.
f) Vekâleten yapılan alım satımlarda, noterl�kte alım satım �şlem�n� gerçekleşt�ren k�ş�ler�n adı, soyadı, T.C.

k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası �le �let�ş�m b�lg�ler�.
g) Bakanlıkça gerekl� görülen d�ğer b�lg�ler.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�l� �daren�n yükümlülükler�
MADDE 22 – (1) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı ver�len,

güncellenen veya �ptal ed�len �şletmeye a�t aşağıdak� b�lg� ve belgeler, �şlem�n yapıldığı tar�hten �t�baren on gün �ç�nde
yetk�l� �dare tarafından �şletmen�n bulunduğu yerdek� �l müdürlüğüne gönder�l�r veya B�lg� S�stem�ne aktarılır:

a) Ver�len, güncellenen veya �ptal ed�len ruhsatın b�r nüshası.
b) Ruhsatın ver�ld�ğ�, güncellend�ğ� veya �ptal ed�ld�ğ� tar�h.
c) İşletme sah�b�n�n gerçek k�ş� olması durumunda T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası, tüzel

k�ş� olması durumunda �se verg� numarası.



(2) Toplu �ş yer� projeler�n�n 19 uncu maddede bel�rt�len f�z�ksel şartları ha�z olup olmadığı yapı ruhsatı
ver�lmeden önce yetk�l� �darece kontrol ed�l�r ve bu şartları taşımayan �ş yerler�ne ruhsat ver�lmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Bakanlık, �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�n�n gel�şt�r�lmes� ve tüket�c�n�n korunması amacıyla her türlü
tedb�r� almaya ve bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k denet�m yapmaya yetk�l�d�r. Bakanlık denet�m yetk�s�n� �l
müdürlükler� aracılığıyla da kullanab�l�r.

(2) Yetk�l� �dareler, Bakanlığın taleb� üzer�ne, bu Yönetmel�k kapsamında ön �nceleme mah�yet�nde denet�m
yapmakla görevl�d�r.”

“(5) Bu Yönetmel�ğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�nde öngörülen �dar� para
cezaları Bakanlıkça uygulanır. 

(6) Bakanlık �dar� para cezası uygulama yetk�s�n� �l müdürlükler�ne devredeb�l�r.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,

�k�nc� fıkrasında yer alan “�şyerler�” �bares� “toplu �ş yerler�” olarak değ�şt�r�lm�ş, üçüncü fıkrasında yer alan “otuz
�şletme veya en az ell� çalışanı bulunan �şyerler�” �bares� “yüz �şletme bulunan toplu �ş yerler�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve
aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(1) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden
�şletmeler�n, 31/8/2020 tar�h�ne kadar durumlarını bu Yönetmel�ktek� şartlara uygun hale get�rerek yetk� belges�
almaları gerek�r.”

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n gel�r veya
kurumlar verg�s� ya da meslek odası kaydı bulunan;

a) Gerçek k�ş� �şletmeler� adına o tar�htek� �şletme sah�b�,
b) Tüzel k�ş� �şletmeler� ve şubeler adına o tar�hte �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret� faal�yetler�n� yürüten

yetk�l� tems�lc�lerden b�r�,
tarafından yapılan yetk� belges� başvurularında 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt

bend�nde bel�rt�len l�se mezunu olma şartı aranmaz.
(6) 9/6/2020 tar�h�nden önce �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı

düzenlenen �şletmeler�n 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İşyer�
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�ktek� �lg�l� �ş yer� şartlarını ha�z olup olmadığı, �lg�l� �şletmen�n taleb�
üzer�ne on gün �ç�nde yetk�l� �darece yer�nde kontrol ed�l�r. İş yer� şartlarını ha�z olduğu tesp�t ed�len �şletmelere, tesp�t
tar�h�nde bu durumu gösteren belge ver�l�r.

(7) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yetk� belges� ver�len �şletmeler�n;
a) İk�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatlarını,
b) 9/6/2020 tar�h�nden sonra �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�ne �l�şk�n �ş yer� açma ve çalışma ruhsatı

düzenlenen �şletmeler har�ç olmak üzere, İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�ktek� �lg�l� �ş yer�
şartlarını ha�z olduklarını gösteren belgey�,

30/6/2021 tar�h�ne kadar B�lg� S�stem�ne aktarmamaları veya �l müdürlüğüne tesl�m etmemeler� hal�nde yetk�
belgeler� �ptal ed�l�r.

(8) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Sev�ye 5 meslek� yeterl�l�k belges� sınavına g�ren veya bu
belgey� alan motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının belgeler� �lg�l� mevzuatı kapsamında �ptal ed�lmed�ğ�
sürece bu k�ş�lerde Sev�ye 4 meslek� yeterl�l�k belges� şartı aranmaz.

(9) 1/1/2021 tar�h� �t�barıyla �k�nc� el motorlu kara taşıtı t�caret�yle �şt�gal eden �şletmeler, motorlu kara taşıtı
alım satım sorumluları �le danışmanlarının adı, soyadı, T.C. k�ml�k numarası veya yabancı k�ml�k numarası ve �let�ş�m
b�lg�ler�n� 31/1/2021 tar�h�ne kadar B�lg� S�stem� üzer�nden �l müdürlüğüne b�ld�r�r.”

MADDE 26 – Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 13 üncü maddes�yle değ�şt�r�len 13 üncü madden�n dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentler� �le 19 uncu

maddes�yle değ�şt�r�len 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� 1/1/2021 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 27 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
13/2/2018 30331

Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

1- 8/9/2018 30529
2- 10/8/2019 30858
3- 27/12/2019 30991

 


