
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK GEREĞİNCE YETKİ BELGESİ 
ALINMASINA DAİR BİLGİLENDİRME: 

 
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, 
 
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti: Doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen 
ikinci el motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetleri kapsar. 
 
Yetki belgesi: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler 
ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgedir. 
 

 İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. 
Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla 
ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti kabul edilir.  

(2) Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin 
bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal 
edilir. 

(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası 
ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi 
adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme 
sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir. 

 
Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. 

 
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; 
a) Meslek odasına kayıtlı olunması, 
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, 
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, 
ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal 

konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması, 
d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının; 
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 
2) En az lise mezunu olması, 
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, 
4) Konkordato talebinde bulunmamış olması, 
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış 

veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve 
devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların 
cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen 
yasaklanmamış olması, 



e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki 
yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir. 

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime 
ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya 
Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.” 

 
 Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren 

belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.” 
 

“Yetki belgesi başvurusu reddedilen işletmelere bu durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi 
üzerinden bildirilir.” 
 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi 
verilmeyecektir. 
Yönetmelik hükümleri gereğince, yetki belgesi verilmesi sürecinde dikkate alınması 

gereken diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. 15.8.2020 tarihinden itibaren yapılan yetki belgesi başvuruları, değişiklik 

sonrasındaki yetki belgesi şartlarına göre değerlendirilecek ve yeni şartları haiz olmayan 
işletmelerin başvuruları reddedilecektir. 

2. Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 
9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda, iş   yeri açma ve çalışma ruhsatının 
yanı sıra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını 
haiz olunduğunu gösteren belge İETTS’ye yüklenmeden veya Müdürlüğünüze teslim 
edilmeden işletmeye yetki belgesi verilmeyecektir.  

 
3. Yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmenin iş yeri açma ve çalışma 

ruhsatının 9.6.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olması durumunda, iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatının İETTS’ye yüklenmesi veya Müdürlüğünüze teslim edilmesi yeterli olup Yetki 
belgesi verilecektir.   

4. 15.8.2020 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya 
kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelerin yetki belgesi başvurularında 
lise mezuniyeti şartı aranmayacaktır. 
 

31.08.2020 tarihinden sonra da müracaat evrakları tamam olarak İETTS 
sisteme yüklenen işletmelere yetki Belgesi verilmeye devam edilecektir.  


