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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı:300/01/721 04.07.2018
Konu :2.EL Taşıt Satışı Hk.

İLGİLİ FİRMALARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 
getirilen 2.El Motorlu Kara Taşıtları alım satımı işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM 
A.Ş. ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusunda çalışma başlatmış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere 13 Şubat 2018 tarih,30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İKİNCİ EL 
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereğince 2.El Araç Alım Satımı 
yapan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmeleri için satış yaptıkları yerlerde aranan şartları 
sağlamakla birlikte şahısları ve çalışanları için mesleki yeterlilik belgesi almak durumundadırlar.

İlimizde Ticari hayatını bu meslekte yürütenlerin mağduriyetini önlemek ve zamanında 
tedbir almak amaçlı yaptığımız çalışma ile Ağustos 2018 ayında İlimizde TOBB MEYBEM tarafından 
yapılacak sınavla birlikte zor olan bir süreci atlatmış olacağız.

Odamızın İlimiz de yaşanabilecek mağduriyetleri önleme amaçlı yapacağı MYK sınavına 
katılmanız için www.karabuktso.org.tr internet adresimizde yer alan başvuru formunu doldurmanız 
yeterli olacaktır. Formun doldurulmasına müteakip sizinle iletişime geçilerek istenilen belgeler ve 
süreç hakkında bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.

TOBB MEYBEM, Ülkemiz genelinde yoğun bir çalışma programı yapacağından 
başvuruların 25 Temmuz 2018 tarihine kadar girilmesi sınav programlanması için önem arz 
etmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

1 Sayfa Yazı(13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete Özeti)

Adres: Fevzi Fırat Caddesi No:58/l KARABÜK 
Telefon: 0 370 424 16 30 

Faks: 0 370 412 04 84 
E-Posta: tso@karabuktso.org.tr 

Web: www.karabuktso.org.tr
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Gümrük \e  Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 -  ( I) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için:
a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması.
b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde 

ticaret odasına kayıtlı olunması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile 

yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması.
5) Konkordato ilan etmemiş olması,
6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından 
hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmasngerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim. Bakanlık veya Bakanlıkça uygun 
görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi
MADDE 10 - (1 )  6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler ile ikinci el motorlu kara taşıtı 

ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması 
gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari 
personel sayısı ile ulusal yeterliliğin yapısını oluşturan ve personelin sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesinde yer alması 
gereken seçmeli birimleri belirlemeye yetkilidir.

(3) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler 
uygulanır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar
MADDE 18 -  (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde 

ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması: bir taşıtın kapladığı alan 

büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli 
metrekarenin esas alınması.

c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
ç) LPGTİ, CNGTi veya LNGTi ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının 

tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa 

sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 -  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal 

eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren durumlarını bir vıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.

NOTıÖZET BİLGİ AMACIYLA BAZI MADDELERİNDEN ALINTI YAPILMIŞTIR.TAM METNE RESMİ 
GAZETEDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
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Konu : TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Hizmetleri hk.

Birliğimiz tarafından Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme 
hizmeti verilmesi amacıyla kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri A.Ş, sınav ve belgelendirme hizmetine tüm hızıyla devam etmektedir.

Bugüne kadar Oda ve Borsalarımız işbirliğinde, 5 ana sektör ve 31 meslekte 30 bine yakın adayın 
sınav ve belgelendirme sürecini yürüten TOBB MEYBEM, hizmet kapsamını genişleterek E k l’deki 
listede yer alan 35 meslekte belgelendirme hizmeti vermeye başlamıştır. Yeni mesleklere ilişkin 
sınav ve belgelendirme ücret tarifesi Ek2’de sunulmaktadır.

Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK mesleki yeterlilik belgesi 
zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) 
TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başlatılmıştır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 olmak 
üzere, bu iki meslekte akreditasyon denetimi başarıyla tamamlanmış olup, Ağustos 2018 itibariyle 
ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan üyelerimiz ve 
çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır.

Konuya ilişkin olarak, TOBB MEYBEM tarafından 35 meslekte verilebilecek sınav ve 
belgelendirme hizmetleri ile ilgili tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi ve motorlu kara taşıtları alım 
satımı yapan üyelerimiz için talep toplama ve ön başvuru sürecinin başlatılması hususlarında 
gereğini rica ederim.

EKLER:
1. TOBB MEYBEM Sınav ve Belgelendirme Hizmeti Verilen Meslekler
2. Yeni Meslekler Ücret Tarifesi

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) •  Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93 

e-posta : info@tobb.org.tr •  Web : www.tobb.org.tr 
Ayrıntılı Bilgi İçin: (A.Saygın BABAN) (Telefon: 0 312 218 26 30) (e-posta saygin.baban@tobb.org.tr)

Birliğimizde 
ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/1/06.06.2013 Sayfa No 1 /1

mailto:info@tobb.org.tr
http://www.tobb.org.tr
mailto:saygin.baban@tobb.org.tr
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W EK-1 TOBB MEYBEM

SINAV VE BELGELENDİRME HİZMET KAPSAMI

No Ulusal Yeterlilik Ücret Ücretin Geri 
Ödenme Durumu

METAL

1 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Rev03 450,00 TL

Ödeniyor; Devlet 
Teşviki

2 A lüm inyum  Kaynakçısı Seviye 3 Rev01 550,00 TL

3 Kaynak Operatörü Seviye 4 Rev02 570,00 TL

4 O tom otiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Rev02 550,00 TL
5 Otom otiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Rev03 620,00 TL
6 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 RevOO 450,00 TL

7 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 RevOO 450,00 TL
8 Metal Kesimci Seviye 3 RevOO 450,00 TL
9 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 RevOO 450,00 TL
10 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 RevOO 450,00 TL
11 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 RevOO 450,00 TL
12 Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 3 RevOO 400,00 TL Geri ödem e yok

13 Matkap Tezgâh İşçisi Seviye 4 RevOO 400,00 TL
MAKİNE

14 M akine Bakımcı Seviye 3 Rev02 575,00 TL

Ödeniyor; Devlet 
Teşviki

15 M akine Bakımcı Seviye 4 Rev02 575,00 TL
16 M akine Bakımcı Seviye 5 Rev02 575,00 TL
17 CNC Programcısı Seviye 4 RevOO 485,00 TL
18 CNC Programcısı Seviye 5 RevOO 485,00 TL
19 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 3 RevOO 460,00 TL Geri ödem e yok
20 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 4 RevOO 460,00 TL

İNŞAAT
21 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 RevOO 750,00 TL

Ödeniyor; Devlet 
Teşviki

22 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 RevOO 750,00 TL
23 İnşaat Boyacısı Seviye 3 Rev02 650,00 TL
24 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Rev02 650,00 TL
25 Betonarme Demircisi Seviye 3 Rev02 750,00 TL
26 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Rev01 750,00 TL
27 Sıvacı Seviye 3 Rev02 700,00 TL
28 Duvarcı Seviye 3 RevOO 750,00 TL
29 Panel Kalıpçı Seviye 3 RevOO 750,00 TL
30 Betoncu Seviye 3 RevOO 750,00 TL
31 Seram ik Karo Kaplamacısı Seviye 3 RevOO 750,00 TL
32 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 Rev02 750,00 TL
33 İnşaat İşçisi Seviye 2 RevOO 350,00 TL Geri ödem e yok

ASANSÖR
34 Asansör Bakım ve Onarım cısı Seviye 3 RevOO 1,200,00 TL Ödeniyor; Devlet 

Teşviki35 Asansör Bakım ve Onarım cısı Seviye 4 RevOO 1,250,00 TL

‘ Ücretlere KDV dahildir.
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m EK-2 TOBB MEYBEM
KAPSAMA YENİ DAHİL EDİLEN MESLEKLER

No Ulusal Yeterlilik Sektör

1 Kaynak Operatörü Seviye 4 Rev02 METAL
2 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Rev02 METAL
3 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 3 RevOO MAKİNE
4 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 4 RevOO MAKİNE

* Kaynak Operatörü Seviye 4: NC/CNC kaynak makineleri ile otomatik ve/veya yarı otomatik 
kaynak yapan personelin bu belgeyi alması gerekmektedir. İmalat sanayi başta olmak üzere, birçok 
farklı sektörde bu alanda çalışan personel bulunmaktadır.

* Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4: Otomotiv sektöründe otomotiv kısımlarının (örn: sac 
ve gövde) NC/CNC kaynak makineleri ile otomatik ve/veya yarı otomatik olarak birleştirme işlemini 
yapan personelin bu belgeyi alması gerekmektedir. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmalar bünyesinde, bu alanda çalışan personel bulunmaktadır.

*NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 ve 4: İmalat sanayinde CNC torna, freze, tel erozyon, borverk gibi 
tezgahlarda üretim yapan işçi / operatörlerin bu belgeyi alması gerekmektedir.
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CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayı:300/01/721 04.07.2018
Konu :2.EL Taşıt Satışı Hk.

İLGİLİ FİRMALARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 
getirilen 2.El Motorlu Kara Taşıtları alım satımı işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM 
A.Ş. ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusunda çalışma başlatmış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere 13 Şubat 2018 tarih,30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İKİNCİ EL 
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereğince 2.EI Araç Alım Satımı 
yapan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmeleri için satış yaptıkları yerlerde aranan şartları 
sağlamakla birlikte şahısları ve çalışanları için mesleki yeterlilik belgesi almak durumundadırlar.

ilimizde Ticari hayatını bu meslekte yürütenlerin mağduriyetini önlemek ve zamanında 
tedbir almak amaçlı yaptığımız çalışma ile Ağustos 2018 ayında ilimizde TOBB MEYBEM tarafından 
yapılacak sınavla birlikte zor olan bir süreci atlatmış olacağız.

Odamızın İlimiz de yaşanabilecek mağduriyetleri önleme amaçlı yapacağı MYK sınavına 
katılmanız için 'jyww.k3rafcuktsc.cfz.tr internet adresimizde yer alan başvuru formunu doldurmanız 
yeterli olacaktır. Formun doldurulmasına müteakip sizinle iletişime geçilerek istenilen belgeler ve 
süreç hakkında bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.

TOBB MEYBEM, Ülkemiz genelinde yoğun bir çalışma programı yapacağından 
başvuruların 25 Temmuz 2018 tarihine kadar girilmesi sınav programlanması için önem arz 
etmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

EKİ :
1 Sayfa Yazı(13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete Özeti)

Adres: Fevzi Fırat Caddesi No:58/1 KARABÜK 
Telefon: 0 370 424 16 30 

Faks: 0 370 412 04 34 
E-Posta: ‘sotaikarabuktso.org.tr 

Web: wwv/.karabuktso.org.tr
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Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 — (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için:
a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması.
b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde 

ticaret odasına kayıtlı olunması.
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması.
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile 

yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün:
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması.
3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
5) Konkordato ilan etmemiş olması,
6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından 
hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun 
görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi
MADDE 10 -(1 )  6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler ile ikinci el motorlu kara taşıtı 

ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması 
gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari 
personel sayısı ile ulusal yeterliliğin yapısını oluşturan ve personelin sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesinde yer alması 
gereken seçmeli birimleri belirlemeye yetkilidir.

(3) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler 
uygulanır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar
MADDE 18 -  (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde 

ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
b) Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan 

büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli 
metrekarenin esas alınması.

c) Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
ç) LPG’li, CNG’li veya LNGTi ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının 

tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa 

sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 -  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal 

eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren durumlarım bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.

NOT:ÖZET BİLGİ AMACIYLA BAZI MADDELERİNDEN ALINTI YAPILMIŞTIR.TAM METNE RESMİ 
GAZETEDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


