
sAYIN (iFNF.l sF.K RI]TIjR

lllilltllllJ|[|]|[lil

ODALAR VE BORSALAR
BlRLiĞi

08,10.2020
3,+22l550-0,15,99- 872]l
Motorlu Kara Taşıtı Kiralama
Tarafından Yapılan Satışlar
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lşletrneleri
Hakkında

|'icaret Bakanlığı İç Ticarel Genel Müdü.lüğü'nden Birliğimize 70t97689-439.99 sayülı üst yazü ilc intikal
eden: İkinci El Motorlu Kara Taşütla.ıntn Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtü
kiİa!ama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından yapılan taşlt sahşlarını konu cdinen 2z1.09,2020 tarihli vc
202012 sayılı Genelge ekte gönderilmekte olup konuya ilişkin olarak söz konusu alanda faaliyet gösteren
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Moıoİlu Kara Taşıtı Kiİalama
lşletmeleri Tarafından Yapılan
Satışlar Hakkünda Genelge

cENELGE
(202012\

Bi|indiği iizere, İkinci El Motorlu Kara Taş|tlaİının Ticareti Hakkında Yönetİnelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik l5 0t.2020 tarihlj ve 3l2l4 sayıll Resmi cazetede
yayımlanmüş olup bu Yönetmelik ile ikincl El MotoİIu Kaİa Taşıtlarlnın Tıcareti Hakkünda
Yönetmeliğin (Yönetrnelik) muhtelif maddelerinde değişiklik yapllm,ştır.

Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci lıkasının (b) bendinde,
ikinci el motorlu kara taşütı ticaİetiyle iştigal eden işletmelerin kendi afalaIündaki saİŞların,
(d) bendinde ise motorlu ka.a taşıt! kiralama faaliyetinde bu|unan işletrneler taİafından en az
bir yıl süreyle kiİalanan taşltlarln bu işIetmelerce saİşlnın Yönehe|ik kapsaml dlşında
oIdıığu belirtilmiştir.

Bununla birlike, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin biıinci fıkasında; ikinci el motorlu
kara taşıtt ticaretinin, yetki belgesine sahip işletrneler taraflndan yapllacağl, bir takvim yıh
içinde doğrudan veya aİactllk yapllmak suretiyle gerçek]eŞtirilen üç adetten fazla ikinci el
motorlu kara taşltı satlşlnln. aksi Bakanllkça tespit €dilmcdikçe ikinci el motorlu kara taşıtı
ticareti olarak kabul edileceği hüküm altlna alInmtştır

Yönetrnelikte yapılan değişiklikler sonraslnda;
l- Motorlu kara taşltı kiralama faaliyetlnde bulunan işletmeler taİaflndan, kiralanmak

üz€re satın alınan veya finansal kiralama yoluy]a edinilen taşüıların ikinci el motorlu kara taşütü

ticaretiyle iştigal eden işletmelere satlşl Yönermelik kapsamında bulunmadığlndan, motorlu
kaIa taşlİ kiralama faaliyetinde bulunan işletmeleİin bu sa şlar nedeniyle yetki belgesi
almaları gerekmemektedir

2_ Motorlu kara taşlh kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler taraf|ndan, ki.alanmak
üzeıc satün aLnan veya finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtların, satın alım ya da edinim
tarihinden itibaren en az bir yll sürey]e işletmede kalmaslnln ardından herhangi bir gerçek
veya tiizel kişiye satlşü Yönetme|ik kapsamında bulunmadlğündan, motorlu kara taşütl kiralama
faaliyetinde bulunan işletmelerin bu saılşlar nedeniyle yetki belgesi almalaİı
gerekmemeldedir.

Blv No l5l B Bloİ 06800 Çdılayr NKAR^ F-Po§E n , ans|@ııcğ.ı gov ır'I.L3\2M94961 F 1l2 4494886
Bilgü Içb MEsuT YAH§I Tr{el tjhMl
Ewakn eı.kEoDk ıt@lı su€ıin. hnp //._b.lg. glb gov lr ad.€s,ı&n a!.t t f4._.bad_4c2b_820l4]80778bd l d Lofu Je .r§ebiliGinn
BELGEN|N ASLI ELE(TRoNIK lMzAıIDlR l /2



Tc TlcARrT BAKANL!ĞI tç TICARET GENEL
MUDURLUGU
Tüü: ]4o9l20]o
sayı: ?0a976a9_4J9 04,(EE4oo576J0739

3- Moto.Iu ka.a taşütJ kiralama faa|iyetinde bulunan işletmeler taraflndan bir ylldan
klsa süreli kiralanan taşltlann gerçek veya tüzel kişilere sahşınln yetki belgesi ile
g€rçekleştirilmesinde heİhangi bir küsltlama veya süre şartı bulunmamaktadıİ.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.

Bakan yardümcüsı

DmlrP,EBlv No l5l B Eloİ 06800 ÇğıİayrAN(AR]i F-PG1. E y.hsi@licğ.t 8ov lr
T.l1l2 aA9a961 Fr 3l2 ili94666
E,lgl İçD MEsuT YA.trŞl rice.l Uas,
EvDtD .letrronil iDz.l| sGltr htD //.-b.lge elb gov lr lrt sr.Ln f.rb l f,|.nbfd4c2L8201-4]80?r8b.3 t d kottu it€ ği§ebilisinn
BELGENIN ASLI ELEKTRoNIK lMzAl-lDlR 2l2


