
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK   

Sıkça Sorulan Sorular  
  

1- İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kimleri 
kapsamaktadır?  

Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile 
esnaf ve sanatkârları kapsamakta olup bu işle iştigal etmeyen vatandaşlarımızın kendi adlarına 
tescilli taşıt satışları Yönetmelik kapsamı dışındadır.  

2- Kimler ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yetki belgesini almak zorundadır?  

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup bu işle uğraşmayan 
vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşıtları satarken yetki belgesi alma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.  

3-Hangi ikinci el motorlu kara taşıtı satışları Yönetmelik kapsamındadır?  

Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör 
niteliğindeki taşıtlar Yönetmelik kapsamındadır.    

4-Yetki belgesi başvurusu nereye yapılacak ve başvuruyu kim sonuçlandıracaktır?   

Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden 
yapılacak olup yetki belgesi Sistem üzerinden verilecektir.  

5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?  

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile 
yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 
Sorumlusu/Seviye 5) ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde 
pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 
Danışmanı/Seviye 4 veya Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.  

6- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır? 

 

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama 
modülünden sorgulama yaparak öğrenir. 
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 
yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. 
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesine ve iletişim bilgilerine 
https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgeVerenKuruluslar adresini ziyaret ederek 

ulaşabilirsiniz. 

Daha kapsamlı bilgi almak istiyorsanız ALO 170’i arayabilirsiniz. 
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7- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?  

Bakanlığımız yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve eğitim verecek 
kuruluşları belirlemeye yetkili olmakla birlikte hâlihazırda eğitim zorunluluğu 
öngörülmediğinden bu konuda bir yetkilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla yetki belgesi 
alınması için bugün itibarıyla eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.  

8- Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenmektedir?  

Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla ikinci el motorlu 
kara taşıtı ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi 
alınması gerekmektedir.  

9- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana 
kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?  

Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile 
esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte 
öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması 
gerekmektedir.  

10- Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerleri ile taşıt pazarlarının ne zamana kadar 
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir?  

Hâlihazırda faaliyette olan toplu işyerlerinin 13 Ağustos 2019, ikinci el motorlu kara taşıtı 
pazarlarının ise 13 Ağustos 2020 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen nitelikleri sağlamaları 
gerekmektedir.  

11- Satışa sunulan her taşıt için ekspertiz raporu alınması gerekmekte midir?  

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların 1 Nisan 
2019 tarihinden itibaren yapacakları taşıt satışları öncesinde TSE hizmet yeterlilik belgesi 
bulunan işletmeler tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu almaları gerekmektedir. Sekiz yaş 
veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu 
alınması zorunlu değildir.  

12- Hangi ikinci el motorlu kara taşıtları için garanti verilmesi gerekmektedir? 
Garantinin kapsamı nedir?  

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlar tarafından satılan veya satışına aracılık edilen otomobil ve arazi taşıtı için garanti 
verilmesi gerekmekte olup bu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve 
elektrik sistemi satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre garanti kapsamındadır.  

13- İETTS üzerinden yazdırılan yetki belgesinin ticaret il müdürlüğünce imzalanması 
gerekmekte midir?  

Yönetmelik uyarınca yetki belgesinin işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılması 
gerekmektedir. İETTS üzerinden düzenlenen yetki belgeleri e-imzalı olup belgenin çıktısı 
alındıktan sonra belgeye ıslak imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.  
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