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Konu

ikinci El Motorlu Kara Taşııı
Ticareti (Yetki Belgesi)

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlannın Ticareti Jlakkuı<la Yönetmelik 11/02/2018 tarihinde Restııi
Gazetede yııymılanmıştır. Bahse korıu Yönetmeliğin Cicı;ici l 'inci maddesinin birinci tikra:mıda "Bu maddenin yiirürlı.'iğe
girdiği tarih itihanyla ikiııci el motorlıı kara wşıtı ticaretiyle işti)(cıl eden ı:erçek veycı tiizel kişi ta,:ir/er ile e.rnaf ve
san.ı.ııktirların bu jııaliyet/eriııe devam edehilnıderi için bu madderıirı yüriirlüife girdiği tcırilıtmı itibaren durumlarım bir
yıl içinde, Lise. mezu11u olma şartı hariç olmak üzeri!. 6 nc:ı maddenin hirinci/ikra.ı·ındaki şartlara uyguıı hale getirerek yetki
belgesi alması gerekti,{d" hüknıünc yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci tikrnsının (c) bendin.de ise söz konL1su Gcçid
1 inci maddenin yayımı uıribinden itibaren altı ay sonra yüıiirlüğe gireceği kurala bağlanmıştır.
Hu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1 'inci maddesinin birinci fıkras1 çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi
itibarıyla ikinci el motorlu kara ta-ııtı licaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi
tacirler ile esnaf ve ımnatkfirların 13 A2ustos 2019 larihinc kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.
Hu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşarımamnsı ve olası mağduriyetlerin öııürn; geçilmesi amacıyla.
ilinizdeki meslek kuruluşl.ıruıuı (tlgili esnaf ve sanatkarlar od ası, ticaret ve sanayi odası, lit:aret ve sanayi odalanmn
ayrı kunılduğu yerlerde ticaret odası), üyelerine 13 Ağustos 2019 Larihine kadar yetki belgesi almak üzcrL·
hltps://ietts.gtb.gl>v.tr/ ndresi üzerinden başvuruda bulwımalan gerekliği konusunda bilgilendimıc yapmalarını Lı.;minen,
ivedilikle bu kunıluşlarla gerekli yazışmaların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Adnan YANKIN

Dağıtım:
81 İl Valiliği (Tkaret İl Müdürlüğü)

j

■
'

..

Bakana.
Genel Müdür

fi-PoHca:f.okay(';!)gtb,guv.ır
Oııııılupıruır liulvırı N�l: ISI U 1:31olc (i. Kat 068UU (,:ank3yalı\NKAR.A
J-ax:+'){) (3 12) 449 48 80
Td: ı !IU (312) 419 48 37
Dilı,� İçin: FATnI O.KAY Ticu;ı U:amını
cvnılrnı eleklmnik imzalı sureıinı: http://e,belge.gıh.gov.tr ndresinden 0920(ıc5d-4 l l 7-46df-Reıı2- I 6:l�ıı(faıı4932 kodu ile: ı:ri�chilirıini1,,

BELGENiN ASLI ELEKTRONİK İMZı\LIDTR .

1/ l

