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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el
motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme
amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Yönetmelik kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve
sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi
tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise
şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan
işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan
kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)
ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği
belirtilmiştir. 

Motorlu Kara Taşıtları  
Alım Satım Danışmanı  
(Seviye 4) 
 
Motorlu Kara Taşıtları  
Alım Satım Sorumlusu  
(Seviye 5)
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Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir? 
Sınavlara giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. 
 
Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunluluğu? 
13 Şubat 2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı “İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan
kişilerin bakanlıktan yetki belgesi almadan önce alt şart olarak kaynes yetkisi kapsamındaki iki mesleğe ait
mesleki yeterlilik belgelerinden birini alması talep edilmektedir.  
 
Hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir? 
Seviye 4 veya Seviye 5 belgelerinden herhangi birinden mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak yeterlidir.
İşletmelerdeki yönetici/müdür/sorumlular vb Seviye 5, satış danışmanları/elemanları vb Seviye 4 alabilir. 
 
Kaynes Sınav belgelendirme konusunda yetkili midir? 
Kaynes, ilgili iki meslekte sınav ve belgelendirme yapmak üzere TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. 
 
MEB ve diğer resmi makamlardan belge alabilir miyim? 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği kuruluşlar dışında bu belgeleri vermeye yetkili kurum veya kuruluş
bulunmamaktadır. Ayrıca bu belge ile denkliği bulunan bir belge bulunmamaktadır. 
 
Bulunduğum ilde sınava girebilir miyim? 
Kaynes Türkiye’nin 81 ilinde sınav ve belgelendirme yapmaya yetkilidir.  
Bulunduğunuz ilde Kaynes tarafından belirlenen aday sayısı oluştuğunda sınav yapılabilmektedir. En az olması
gereken aday sayısını Kaynes’e sorunuz. 
 
Sınav ücretlerinde indirim yapılabilir mi? 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi sayfasında ve Kaynes’in www.kaynes.com.tr adresinde yayınlanan ücret
tarifleri geçerlidir. Bunun dışında bir tarif uygulanmamaktadır. Resmi ücretlerde indirim yapılamamaktadır. 
 
Sınav soruları hangi konulardan çıkacak? 
Sınavlarda sorulan sorular MYK tarafından yayınlanan;   
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 
Ulusal yeterliliklerinde belirtilen konulardan çıkmaktadır.  
 
Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır? 
Teorik sınavlardan en az 70 puan  
Performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır. 
 
Kaç sınav hakkım var ve başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girme şartı nedir? 
Sınav başvurusu yapan tüm adayların 2 sınav hakkı bulunmaktadır. Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden
hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde
kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar. 

WWW.KAYNES.COM.TR 0850 888 59 67

SIK SORULAN 
SORULAR

Başvuru Formu, Kayıt ve Bilgi için:

BELGELENDİRME


