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:ikinci El Motorlu Kara TaşıtlarıTicareti Yapanların
Yetki Belgesi Süreleri Hk

Kon u

oDALARA 2o22158 SAYıLı GENELGE
iıgi:

ıEsKin ı

ı.oa .2022larih ve 2022/7 5 Sayılı Genelgesi
ve

yapanlara ilişkin usul
Malumlan olduğu üzere; ülkemizde ikinci el motorlu kara taşltlarl ticareti
ikinci El Motorlu Kara Taşttlarlnln
esaslar 3/02l2o18 tarihIi Ve 30331 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan
Ticareti Hakknda Yönetmelik ile düzenlenmiştlr.
,yetki
konusu yönetmeliğin
konu ile ilgili olarak TEsk,e yapıIan yazllı ve şifahi başvurularda, söz
,işyeri
açma ve.çalışma
(c) bendinde yer alan
belgesi verilmeslnje aranan şartlar, b.jl,kl, 6;n., maddesinin
,l

ruhiatının bulunması, şartını birçok işletmenin sağlayamadığı,

bu nun yerine taahhüt vererek yetki beI9esi

o''ffi|]İl[ron';İlr'J]fll"1

iıişkin
aıınan yetki beıgeıerinin, işyeri Açma ve çaıışma ıuhsatıanna
sona
tarihinde
3,1/07/2022
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için öngörülen sürenin

'"o

ereceği,

ve sanatk6rlann lŞyeri AÇma ve
ikinci eI motorlu kara taşıtlarınln ticareti ile iştigal eden esnaf
göre, yetkili idareden ruhsat alabilmesi için birçok
ç.ı,ş*, nrnr.tı.İ,.. İıişıi. v*.t11.elik hükümlerine
konusuyla ilgili toplu işyerIeri
yerine getirilmesinin talep edildiği, bu şartlardan birinin de faaliyet

ffi

açılması olduğu,

yönetmelik şartlannı sağlayan konüJyla,ilgili toplu
üIkemizde küçük iIlerde özellikle ilçeIerde
dağınık bir şekilde apartman altlan vb, yerlerde
işyerIeri (galericiler siteii) oımaoıği esnaf ve sanatk6nn
ayrılmış bağımsiz bir alan
bir
hizmet vermeye çalıştüğı ve nuiıar için şehrin herhangi.
,noktasında yönetmelik in eki (Ek_1),nde
Auhsatlanna ilişkin
bulunmadığı dikkate alındığında, işyeriİçma ve çaışma
"8_Diğerleri, başlıklı alt bölümüne
y.r.ıun rJş,n..z Ticareti uoıumü nıittimıeri iL dı<_z,oe yer alan

eklenenmaddeilealtmaddehükÜmlerineaykırıdurumlann31/o1/2022tarihinekadaranılan

hükümlereuygunhalegetlrilmesineolanakbulunmadlğl,doIayıstyla5ÜreninUzatllmamasıdurumunda
ve sanatkarIann büyük mağduriyet
ikinci el motorlu kara taşltlarlnın ticareti ile iştigal eden esnaf

YaŞayacağltelirtil]İİjİrr*

Değişikliği Bakanlığ/na yazı gönderilerek
çevre, şehircilik ve iklim
ve sanatk6rlarımızım yetki belgelerinin iptalinin
ikinci el motorlu ı<ara taşıtıannın licar.tini v.pun esnaf
için işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna llişkin
önüne geçmek ve mağduriyet ya;a;Jann1 engeııemeı.
bir yıl uzatılması talep
yönetmelik in Geçici o,ncı maooeİın aİ zı ıoı ıiozz oıarai beıirüenen tarihin en az

orr,.dan

edilmiştir.

4422485 sayılı
oegişiıligi eatan lg ı'ndan alınan 25/08/2022 tarihIi ve
Çevre, Ş ehircilik ve iı<ıim
giren lşyerl
Res mi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
cevabi yazıda; 25/08/ 2022 Iarih i Ve 31 934 sayılı
kım
Değiş iklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birta
AÇma Ve Çallşma Ruhsatlarlna lI işkin Yönetmelikte
uyum
veriIen
kadar
madd esiyle31/o7 /2022 tarihine
düzenlemeler yapıldığl Ve Yönetm elik'in Geçici 6'ncı
yıI daha uzatıldığ ı ifade edilmektedir
sü resinin 31lO7l2O23 tarihine ka dar bir
sı hususunda; gereğini rica ederiz
ve ilgili Esnaf ve san
Bilgilerinizi
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