
 
 
 
SINAVLAR HAKKINDA BİLGİLER 
 

Motorlu kara taşıtları alım satım işleri ile ilgilenen tacir yada şirketlere; 30331 sayılı 13 

şubat 2018 tarihinde yayımlanmış olan resmi gazeteye göre mesleki yeterlilik belge 

zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre belge almak isteyen oto alım-satım işiyle iştigal eden 

gerçek yada tüzel kişiler aşağıda belirtilmiş olan belgelerden en az bir yada bir kaçına sahip 

olmak zorundadır.  

17UY0299-5 / MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU 

17UY0298-4 / MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI  

Bu belgelere sahip olmak içinse;  TÜRKAK tarafından akredite olmuş, MYK tarafından 

onaylanmış tüzel kişiliğe sahip belgelendirme kuruluşlarına başvurma zorunlulukları vardır. 

 

? 

? 

? 
 

 

 

 



Yukarıdada dikkat çektiğimiz resimli görselde, sektöre dair soru işaretleri kanun ve 

yönetmeliğin yeni çıkmış olmasından dolayı bir takım kavram kargaşalarına ve soru 

işaretlerine yol açmıştır.  

Basit şekli ile aşağıdaki yazımızda soru cevap şekli ile sizleri aydınlatmaya çalıştık. 

1- Galeri sahibiyim, hangi belgeyi almalıyım ve  şartları nelerdir ? 

- Bu belgeyi almak için her hangi bir ön şart bulunmamaktadır. 17UY0299-5 Motorlu Kara 

Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesini almalısınız. 

2- Galeride çalışan bir satış personeliyim, hangi belgeyi almalıyım ve  şartları nelerdir ? 

- Bu belgeyi almak için her hangi bir ön şart bulunmamaktadır. 17UY0298-4 Motorlu Kara 

Taşıtları Alım Satım Danışmanı Mesleki Yeterlilik belgesini almalısınız. 

3- Bir otomobil markasının yetkili satış bayisiyiz. Pozisyonum gereği şirkette 2. el satış 

operasyonlarının yöneticisiyim (2.el şirket Müdürü vb. ) hangi belgeyi almalıyım? Bana 

bağlı bünyemde çalışanlar hangi belgeyi almalı? 

- Yönetici pozisyonunda çalışanlar için 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım 

Sorumlusu Mesleki Yeterlilik belgesini almanız daha uygun olur. Size bağlı çalışanlarınız 

için ise 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Mesleki Yeterlilik 

belgesini almalısınız. 

4- Belgelerin geçerlilik süreleri nedir? 

- Belgeler; şuanda yayımlanmış olan Ulusal Yeterlilik Rev.00'a göre 5 yıl süre ile geçerlidir. 

5- Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları nasıl yapılmaktadır ? 

- Seçim yapmış olduğunuz ilgili Ulusal Yeterlilik Birimindeki Alana göre; Kamuya açık ilgili 

Ulusal Yeterlilikte yazan başarı ölçütlerine ve beceri yetkinliklere göre 2 aşamalı olarak 

Teorik(Yazılı) ve Performans (Uygulamalı ) olarak gerçekleştirilir. Sınavlarda mesleki 

bilginiz ve tecrübeniz ölçülür ve Ulusal Yeterlilik ve alanınızla ilgili yayımlanmış Ulusal 

Meslek Standartlarına göre yapmış olduğunuz iş, yetkilendirilmiş belgelendirme şirketi 

tarafından kamera kaydı altına alınır, değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Sizin sınavlarınız 

Tarafsızlık ve Gizlilik İlkesi gereği 3. şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz. 

 

 

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN : 0535 703 97 97 Numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 


