İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ
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KAPSAM
• İşbu çalışma, 15.08.2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 13.02.2018 tarihli
ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında
Yönetmelik’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş
• 15.08.2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 13.02.2018 tarihli ve
30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında
Yönetmelik’’ üzerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
2. Yapılan Düzenleme ile Neler Değişti?
• Yapılan söz konusu değişiklikler sonucunda;
• İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, Yönetmelik’te belirlenen şartları taşıyanlara verilecek yetki
belgesine sahip işletmeler tarafından yapılabilecek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki
belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları
gerekmekte,
• Yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek, bu sayı aşıldığında
ise Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilmekte,
vergi mükellefiyeti ve yetki belgesi alınması zorunluluğu doğmakta,
• Her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek yetki belgesi, ikinci el motorlu kara
taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından İkinci El Motorlu
Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınabilmekte, yenilenebilmekte veya iptal edilebilmekte,
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• Ekspertiz raporunda bulunması zorunlu standartlar getirilmekte, ikinci el araç satışı yapan işletmelere,
satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirilmekte, ekspertiz raporu
ücretinin satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer
hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği düzenlenmekte,
• Satışı yapılacak aracın model yılına göre 8 yaşın veya 160.000 km’nin üzerindeki araçlar için ekspertiz
raporu alınmasının zorunlu olmadığı belirtilmekte,
• Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan
uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik
belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde TSE tarafından iptal edilebilmekte ve iptal
tarihinden itibaren 1 yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği ifade edilmekte,
• Kiralama şirketleri, aldıkları araçları en az 1 yıl kiralama faaliyetinde kullanmadan satışını
yapamamakta,
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• İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli,
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eşanlı el
değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği, elektronik
sistemin kullanılmasına ilişkin masrafların satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edileceği
belirtilmekte,

• Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik
posta ile bilgilendirilmektedir. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin
iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade
edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riskinin ortadan kaldırılması
hedeflenmektedir. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış
işlemleri gerçekleştirilmektedir.
•

Adalet Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak resmi ‘’Twitter’’ hesabından ‘’Noterlerde İkinci El Araç
Satışlarında Zorunlu Hale Getirilen Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Çalışıyor?’’ başlığı altında bir tanıtım
videosu paylaşılmıştır. Tanıtım videosuna ulaşmak için tıklayınız.
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• İkinci ele taşıtların satışında kullanılan reklam ve ilanlarda yer verilmesi gereken zorunlu bilgilere
standartlar getirilmektedir.
• Yönetmeliğe göre tanıtım kartında yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin
aşağıdaki asgari bilgilere güncel olarak yer verilmektedir. Buna göre;
➢ Markası, cinsi, tipi ve model yılı,
➢ Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası,
➢ Plaka numarası,
➢ Yakıt türü,
➢ Kilometresi,
➢ Satış fiyatı,
➢ Boyalı ve değişen parçaları,
➢ Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı,
➢ Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı,
bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
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• 01.01.2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler, motorlu kara
taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik
numarası ve iletişim bilgilerini 31.01.2021 tarihine kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi
Sistemi üzerinden üzerinden il müdürlüğüne bildirme zorunluluğu getirilmekte,

• 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile
danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu
kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirme zorunluluğu
getirilmektedir.
• Hiç şüphesiz söz konusu uygulamadaki amacın; ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında,
kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra, sektörün sağlıklı bir işleyişe
kavuşturulması amacıyla hazırlanmış olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

8

