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Bilindiği üzere 2016 yılından bu yana 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile ortak icra 
ettiğimiz 2. El Satış Danışmanı eğitimini 
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber 
gerçekleştirmekteyiz. Özellikle 2. El Satış 
Danışmanları için bir eğitim açığı olduğu 
aşikardır ve OYDER-İTO işbirliği ile 
düzenlenen eğitim bir ilk olma özelliğini 
de taşımaktadır. Bugüne kadar 8 kur 
eğitim tamamlanmış ve 250’nin üzerinde 
öğrencimiz bu eğitim programından 
mezun olmaya hak kazanmıştır. Ancak 
bu eğitimin İstanbul ile sınırlı olması 
sebebiyle yeterince yaygınlaşamamakta 
olması OYDER olarak bizi tüm Yetkili 
Satıcılık Teşkilatına ulaştırılmasına 
imkan tanıyacak bir yol bulmaya itmiştir. 
Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 
ve OYDER olarak sektörümüze daha 

fazla katkı sağlamak amacıyla bu 
eğitimin bir benzerini on-line’a taşıyarak 
tüm Türkiye’deki Yetkili Satıcılarımıza 
ulaştırma kararı almış bulunmaktayız. 

OYDER, son dönemde hızla gelişen ve 
çalışanların yoğun iş temposu içinde 
eğitim hizmetini kolayca alabilecekleri 
on-line dijital bir platfom üzerinden 
meslektaşlarına değer katacaktır. 
Eğitimi alacak meslektaşlarımız gerek 
bilgisayarlarından, gerek tabletlerinden, 
gerekse mobil telefonlarından her yerde 
ve imkan buldukları her an eğitimi 
izleyebileceklerdir. Bu sayede ülkemizin 
her noktasına kolaylıkla ulaşabilecek ve 
eğitim hizmetini almak isteyen herkese 
en kolay biçimde hizmet verilebilecektir. 
Adayların şifreleri, sınava girene 

kadar aktif tutulacak ve tekrar tekrar 
eğitimlere ulaşma imkanları açık 
bırakılacaktır. 

On-line eğitimler, OYDER üyesi olan 
ve aidat borcu bulunmayan Yetkili 
Satıcılardan katılacak 3’er katılımcı 
için ÜCRETSİZ olarak sunulacaktır. 
Henüz OYDER üyesi olmayan Yetkili 
Satıcılar veya dışarıdan bu eğitimi almak 
isteyecek adaylar için KDV Dahil 300 TL 
ödenerek eğitim satın alınabilecektir.

Eğitimlere kayıtlar OYDER Genel 
Sekreterliği tarafından başlatılmıştır. 
Üye firmalardan ve dışarıdan katılımlar 
için oyder@oyder-tr.com adresinden 
ve (216) 355 73 16 numaralı telefondan 
ilgililer ile temasa geçebilirsiniz.

2. El satış danışmanı 
On-line eğitim programı

OYDER, 2. El Satış 
Danışmanları 
için Dijital eğitim 
başlatıyor.
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Bilindiği üzere OYDER, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile 
2015 yılından bu yana 2. El Ticaretinin 
düzenlenmesi amacıyla bir çalışma 
gerçekleştirmektedir. 13 Şubat 2018 
tarihinde yayımlanarak hayata geçirilen 
2. El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti 
Yönetmeliği kapsamında birçok yenilik ve 
düzenleme devreye girmiştir. Bunlardan 
birisi ise zorunlu hale getirilen ve sistemde 
çalışan tüm satış danışmanları ile 
yöneticilerinin MYK Sertifikası almalarıdır. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bu 
belgenin nasıl alınacağına dair açıklamaları 
yayınlamış ve sınava yetkilendirilmiş 
kuruluşlar çalışmalarına başlamışlardır. 

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, açılacak 
sınavlarda başarı gösteren danışmanlara 
ve şirket temsilcilerine verilmeye 
başlanacaktır. Bu sınavlarda Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
açıklanan Ulusal Yeterlilikler sınanacak ve 
adayların bu yeterliliklerde başarılı olmaları 
zorunlu tutulacaktır.

Sınava belirlenen tarihlerde girecek olan 
adaylar hem yazılı hem de performans 
sınavlarında ulusal yeterlilikler 
konusunda değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. 

Topluca yapılacak yazılı sınavların 
ardından her aday yaklaşık 30-45 
dk sürecek performans sınavında 
kamera eşliğinde mesleki yeterliliklerini 
göstermek durumunda kalacaktır.

Ulusal yeterliliklerin neler olduğu, sınavın 
yapılması ile ilgili detaylar ve gerekli 
tüm bilgiler uzman eğitimciler eşliğinde 
ilgili firmalar tarafından aktarılacaktır ve 
OYDER tarafından da meslektaşlarımıza 
duyurulacaktır.

MYK tarafından yapılan birçok çalışma 
yanında, OYDER-İTO işbirliği ile 
gerçekleştirilen eğitim baz alınarak da 
hazırlanan yazılı sınavın konuları olan:
1. Teknik Bilgiler
2. Tescil ve Kayıt İşlemleri

3. Satış ve Pazarlama Faaliyetlerini uzman 
eğitmenler vasıtası ile meslektaşlarımıza 
aktarmaya devam edeceğiz. Bu eğitimler 
aynı zamanda ikinci el satış danışmanlığı 
yapan danışmanların uzmanlık 
seviyelerini geliştirmeye yönelik olarak 
verilecektir.

OYDER, MYK tarafından yetkilendirilmiş 
olan sınav yapıcı firmalar ile anlaşma 
yaparak Türkiye’nin birçok noktasında 
sınav yapmak üzere planlama 
yapmaktadır. Temmuz ayında başlayacak 
olan sınavlar ile Yetkili Satıcılık teşkilatı 
içinde sınava girmesi gereken tüm 
meslektaşlarımıza belge almak üzere 
imtihana kolaylıkla girme imkanı 
sağlanmış olacaktır.

Sınavlar ile ilgili takvimi www.oyder-tr.org 
web adresinden ve yapılan duyurulardan 
takip edebilirsiniz.

Mesleğimiz ve geleceğimiz için hepimize 
hayırlı olmasını dileriz.

2. El motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliği 
kapsamında mesleki yeterlilik belgesi alınması

MYK sertifika belgelerinin 
sınavları OYDER işbirliğinde 
Temmuz ayında başlıyor


