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Bilindiği üzeıe, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hak]<ındaYönetmeliİte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1,5l0sl202o t*ihıi;; 30l4sayılıResmi Gazetede, TaŞınmaz hicareti Hairkında ytınetrneİik. o-eğişiklik'vuğı.rr*a DairYönetmelik 1, 4 l 10 l2a20 tarihli ve 3 127 4 sayılı Rİİ Ğ;;ece vöimıanrruitli.
İkİnci EI Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkrnda yönetmelik,in,

"İŞletmelerİn Yükümıtıııı|oef; Üşııı<fı 18 ıncı maaaeşinin 1 inci fıkrasrnın (a)bendinde; ikinci el motorlu 
|cara taşıtı ticaretiyıe §ti;;İ eden işletrıeıerin,-motorlu karataŞıtı alım satım sorumlulaıı ile danişmı:1*.rr* 

"tİ, 
İoy"ar, T.b. kiliik;"-ara$ veyaYabancı kimlik numaıası ile iletişim'ailgilerini, u"_ tİİıı*; lş; Ğl"drgr; şi bırakmabilgisini ise bu d}'.Tp*_ gerçekİe$iği [arihten itib;; on giin içinde Bilgi Sistemiüzerinden il müdiirliığtıne bildinııetıe !:ınımİtı 

"ıarg,ı 
guçici 1 inci maddesinin 9 uncufıkrasındaı 1,1|l202l tarihi itibarıyla iİ<inci ,ı rnoİoİıJ İara taştı ticaretiyle iştigal edeniŞlekııeler, motoflu kara taŞıtı alım satım sorumlulan ile danışmanlannın adı, soyadı, T.C.kimlik numarasl veya yab;ncı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 3tnlnuzltarihınekadar Bilgi §istemi üzerinden il müdürlüğüne nhdıi.'ğı,

TaŞınmaz Tİcaretİ Hakt<rnda Yönetmelİk'in, (.Bilgİ sistemi, bildİrtmYükümlütüğü ve ilan" baŞlıklı 11inci madde§inin 3 üncü fıkrasında, işletmelerin;
a) SözleŞmeli iŞletrrıelerine ilişkin bilgileri, 2t ncimaddede belirtilen sözleşmeninyapıldığı,

b) Sorıınılu emlak danıŞmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerininsorumlu emlak danıŞmanları ve emlak auorİ*.rİrlro, işe başlama ve işi bırakmabilgilerini bu durumlann gerçekleştiği,

.. c). SözleŞmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumungerÇekleŞtiğ, tarihten itibaren on giin io_ing. Bİİ;İ §iİ;;9 $tarmakla yıiktimlü olduğu,GeÇicİ 1 İncİ maddenin 8 inci fıkİasında ise ılİlzozı taritı1 itibarıyla taşınmaz ticaretiyleiŞtigal eden iŞletıneler, sonrmlu emlak dan,ş**İ r. .*İ.ı. a*ş.r*iiii iie stızıeşrneliiŞletmelerine iliŞkin bilgileri 28/a2n|n tarihine ı<"aar Bilgi §istemine aktaracağıhükİİm altına alınmış ve her İki ytinetmeııı«;; y;İr, değişiklikl er 2020tl47 ve20201165 §ayrlı geneıgelerimizle teşkiütımıza duyurulmuştur.
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bildirimlerin Bilgj Sistemleri tizerinden yaplımasına
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emlak danışmanlan ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin b.ilgileri 28l02t202'- tarihine kadar

TTBS'ye aktarmalarl ..g:,:ktlği..ricarJ 
İIul,*İ,g, İç ticaret Genel Müdürlüğtiııce

Konfed-erasyonumlıza bildirilmıştır,

Bilgilerinizi ve mezkur Yönetnelik hükiımleriyle.iŞletmelere getirilen ve yukarıda

avrıntılı olarak yer verilen bildirim y"#;1üitii;i;ı"i"-61..ıı.r. yerine ğedrilmesini ve idari

yaptırıma maruz §alınmaryasrnı 
temineffi;;;;" itl*i,imotorlu karataşıtı ticaretiyle

iştigal eden esnaı v. s*u*,,ıarlmrzm il#İ1#1Hiigiı.rJiriı*.sinin sağlanması hususunda

gereğini rica ederiz,

f, elmzalıdır

Çetin DEM1RKAZIK
Genel Sekreter V,

fi e,trnzalıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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