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         29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ''676 Sayılı Olağanüstü
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' nin
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usul ve esasları kapsayan ''Sürücü Belgesi İşlemlerine  Dair Talimat'' ilişikte gönderilmiştir.
         Uygulama talimatının ilgili tüm personele tebliğ edilerek, herhangi bir aksaklığa
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SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİNE DAİR TALİMAT 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; sürücü belgesinin tasarımı, temini,  dağıtımı, teslimi 

ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemler ile sürücü belgesinde yer alacak bilgiler ve 

bunlara dair usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Talimat; Sürücü belgesinin verilmesi ve düzenlenmesine ilişkin 

yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.  

  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu talimat, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

18/07/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik 

Yönetmeliği ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 10 uncu ve Geçici 11 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

  
Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Talimatın uygulanmasında;  

 

a) Adli sicil kaydı belgesi: Başvuru sahibinin 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi 

birinci fıkrasının (e) bendine göre hükümlü olup olmadığına dair, Adalet Bakanlığı 

sisteminden elektronik ortamda alınan/kontrol edilen belgeyi, 

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,  

c) Başvuru sahibi: Sürücü belgesi işlemleri için başvuru yapan ve adına sürücü belgesi 

düzenlenecek kişiyi,  

ç) Başvuru memuru: Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi işlemleri için başvuru 

evraklarını fiziki veya elektronik ortamda kontrol eden ve sürücü belgesine ait diğer işlemleri 

yapan personeli, 

d) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan Uluslararası Sivil Havacılık 

Örgütü tarafından belirlenen standartlara uygun fotoğraf, parmak izi, damar izi veya el 

ayasından Bakanlıkça belirlenecek biri veya birkaçından elde edilen kişiye özgü verileri, 

e) Çağrı merkezi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İletişim Merkezini, 

f) Değerli kâğıt bedeli: 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda sürücü belgesi kartı için 

belirlenen bedeli, 

g) Değerli kâğıtlar defteri: Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş sürücü belgelerinin 

adedi, seri numarası, günlük basım sayısı ve parasal değerinin gösterildiği elektronik ortamda 

tutulan kayıtları, 

  ğ) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemi: Dış ülkelerden alınan sürücü 

belgesinin, ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirme işlemini, 

h) Dış temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları ve 

Konsolosluklarını, 

ı) Dosya: Sürücü belgesi işlemleri için alınmış olan veya alınacak olan belgelerin 

konulduğu sürücü belgesi tescil dosyasını, 
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i) Eski tip sürücü belgesi: 01/01/2016 tarihinden önce düzenlenen sürücü belgesini, 

j) Genel müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü, 

k) Genel müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü, 

l) Harç bedeli: 02/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununda belirlenen sürücü 

belgesi sınıflarına uygun olarak ödenen tutarı, 

m) İş sürekliliği merkezi: Genel Müdürlük tarafından verilen hizmetlerin iş sürekliliğini 

sağlamak amacıyla Konya İlinde kurulmuş merkezi, 

n)  Kimlik belgesi: T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı, 

Pasaport, Avukatlık Kimliği, Milletvekili Kimliği, Hakim/Savcı Kurum Kimliği, Geçici 

Koruma Kimliği ve 2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgesini,  

o)  Kişiselleştirilmemiş sürücü belgesi: Üzerinde sürücüye ilişkin bilgilerin yer almadığı 

ham kartı,  

ö) Kişiselleştirilmiş sürücü belgesi: Üzerinde sürücüye ilişkin bilgilerin yer aldığı 

belgeyi, 

p) Kontrol/Onay Amiri: Başvuru memuru tarafından yapılan işlemleri sistem ekranı ve 

başvuru formu üzerinden kontrol eden, “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belgeyi” 

düzenleyip ve onaylayan kişiyi, 

r) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini, 

s) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüklerini, 

ş) Parmak izi: Başvuruda bulunan her bireyden; başvuru merkezlerinde düz basım ve tek 

tek çevrilerek alınan on parmak izini, 

t) Sınıflar: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75 inci maddesiyle belirlenen sürücü 

belgesi sınıflarını, 

u) Sürücü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına 

verilen Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını,  

ü) Sürücü Belgesi: 2918 sayılı Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki 

veren belgeyi, 

v) Sürücü belgesi sistemi (SBS): Sürücü belgelerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği ve 

saklandığı veri tabanını, 

y) Sürücü belgesi başvuru formu: Başvuru memuru tarafından elektronik ortamda 

doldurulan ve Kontrol/Onay amiri tarafından onaylanan formu, 

z) Sürücü sağlık raporu (Ek-6): Sürücü adayları ve Sürücülerin, sürücü belgesi 

başvurusu sırasında ibraz edilecek veya elektronik ortamda kontrol edilecek sürücü sağlık 

raporunu, 

aa) Sürücü belgesi kişiselleştirme merkezi: Sürücü belgesinin kişiselleştirilmesi 

amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire 

Başkanlığı bünyesinde kurulmuş birimi, 

bb) Sürücü belgesi yerine geçen geçici belge(Ek-5): Başvuru işlemleri tamamlanan ve 

sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için nüfus müdürlüklerince 15 

gün süreyle geçerli olmak üzere verilen belgeyi, 

cc) Tahdit: Adli veya idari makamlar tarafından sürücü belgesinin geri alma veya iptaline 

ilişkin verilen kararlar doğrultusunda sürücü belgesi sistemine işlenen kısıt kaydını, 

çç) Talimat: Sürücü Belgesi İşlemlerine Dair Talimatı, 

dd) Vakıf payı: 2918 sayılı Kanunun 131’inci maddesi 5’inci fıkrası kapsamında alınan 

ücreti, 

ee) Yeni tip sürücü belgesi(Ek-1): 01/01/2016 tarihinden sonra düzenlenen sürücü 

belgesini, 
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 ifade eder. 

 

İKİNCİ KISIM 

Temel Esaslar 

 

 

Görev ve yükümlülük 

MADDE 5-  (1) Bakanlık, sürücü belgesinin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi 

ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmeye yetkilidir. 

 
Temin ve muhafaza 

 

MADDE 6- (1) Kişiselleştirilmemiş sürücü belgeleri Genel Müdürlük tarafından temin 

ve muhafaza edilir. 

  

Bedel alınmaması 

 

MADDE 7- (1) Hatalı düzenlenme ve baskı hatası tespit edilen kartlar bedel alınmadan 

yenilenir.  

 
Değerli kâğıtlar defteri 

 

MADDE 8- (1) Değerli kâğıtlar defteri 30.12.2006 tarihli ve 26392 (3.Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen usul ve 

esaslara göre Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulur. 

 

Seri numarası  

 

MADDE 9- (1) Kişiselleştirilen sürücü belgelerine ait Darphaneden basılı gelen seri 

numaraları Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulur. 

 

Belge numarası 

 

MADDE 10- Sürücü belgesinin verildiği il ve ilçe esas alınarak Genel Müdürlük 

tarafından oluşturulacak elektronik ortamdaki teselsül eden sıraya göre sürücü belgesi belge 

numarası verilir ve bu numara sürücü belgesine de yazılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Sürücü Belgeleri İşlem, Başvuru ve Kontrol Süreçleri 

 

Değerli kâğıt bedeli, harç bedeli ve vakıf payı 

 

MADDE 11 – (1) Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri ile anlaşmalı 

bankalara,  

 

 (2) Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının anlaşma yaptığı 

bankalara yatırılır. 

 

a)  Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler 
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(vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonu ile birlikte tespit edilir. 

b)  Vakıf payının tahsil yöntemi, 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesi beşinci fıkrası 

kapsamında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen usul ve esaslarla belirlenir. 

c) Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan 

başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları 

Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir. 

ç) Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi 

işlemlerinde (c) bendi hükümleri uygulanır. 

d) Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi 

işlemlerinde değerli kâğıt ve vakıf payı indirimsiz bedel olarak alınır.  

e) Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici madde 10; 31/12/2020 tarihinden sonra eski tip 

sürücü belgesini değiştirmek için başvuru yapanlardan; sürücü belgesi alma şartlarını (sağlık 

raporu, sabıka kaydı v.s.) taşımaları, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında sürücü belgesi 

sınıfına uygun harcı ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ile hizmet bedeli ödendikten sonra 

kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgeleri verilir. 

Ancak çeşitli nedenlerle sürücü belgeleri geri alınmış olanlar ile kendisinden kaynaklanmayan 

mücbir sebeplerle 31/12/2020 tarihine kadar sürücü belgelerini değiştirmeyenlerden, sürücü 

belge değişimi esnasında harç alınmaz.  

 

Sürücü belgesi başvuru yerleri 

 

MADDE 12 – (1) Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere 

bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

 

Sürücü belgesi işlem türleri 

 

MADDE 13 – (1) Sürücü belgesi başvuru işlem türleri aşağıdaki şekildedir. 

 

a) İlk Kayıt  

b) Yenileme/Sınıf Ekleme 

c) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme (Tebdil) 

 

Başvuruda istenilen veya elektronik sistemden kontrol edilmesi gereken belgeler 

 

MADDE 14- (1) İlk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol 

edilecek bilgiler/belgeler. 

 

a) Kimlik Belgesi 

b) Sürücü Sertifikası 

c) Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi 

ç) Sürücü Sağlık Raporu 

d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

e) 1 adet biyometrik fotoğraf 

f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı 

g) Adli Sicil Kaydı Belgesi 
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(2) Sürücü belgesine yeni bir sınıf ekleme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya elektronik 

ortamda kontrol edilecek bilgiler/ belgeler. 

  

 a) Kimlik belgesi 

 b) Sürücü sertifikası 

 c) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi 

 ç) Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 e) Sürücü sağlık raporu 

 f) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

 g) 1 adet biyometrik fotoğraf 

 ğ) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan  

h) Adli Sicil Kaydı Belgesi 

 

(3) Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. 

nedenlerle yenilenmesi işleminde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol 

edilecek bilgiler/belgeler. 

  

 a) Kimlik belgesi 

 b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 c) Sürücü sağlık raporu 

 ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı  

 d) 1 adet biyometrik fotoğraf 

 e) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan 

f) Adli Sicil Kaydı Belgesi 

  

(4) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemlerinde ibraz edilecek ve/veya 

elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler. 

 

a) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi 

b) Yabancı sürücü belgesinin, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi   

c) Kimlik belgesi  

ç) Sürücü sağlık raporu  

d) Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı 

e) 1 adet biyometrik fotoğraf 

f) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan 

g) Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi 

ğ) Adli Sicil Kaydı Belgesi 

 

Başvuru sırasında istenilen belgelerin kontrol işlemi 

 

MADDE 15 - (1) Sürücü Belgesi başvurusunda parmak izi alınması veya teyidinin 

yapılması sonrasında, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, sürücü sağlık raporu, adli sicil kaydı 

belgesi elektronik ortamdan kontrol edilecek. Elektronik ortamda kontrolü sağlanan 

belgelerden herhangi birisine ait bilgilerin doğrulanmaması durumunda işleme devam 

edilmeyecektir. 
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(2) Sağlık raporu elektronik ortamda alınıncaya kadar fiziki olarak elden alınacak, 

taranarak sisteme kaydedilecek ve başvuru formu ile birlikte muhafaza edilecektir. 

  (3) Değerli kâğıt,  harç bedeli ve vakıf payı elektronik ortamda kontrol edilir. Kontrolün 

sağlanamadığı durumda makbuzun aslı talep edilecek ve makbuzun üzerindeki bilgiler 

sisteme kaydedilir. Sisteme kaydedilen makbuz üzerine “Kullanıldı” ibaresi yazılacak ve 
başvuru formu ile birlikte muhafaza edilecektir. 

a) Fotoğraf ve özellikleri: 

 1) Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından 

son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş ve biyometrik olmasına dikkat edilecek, 

kişinin başvurusunda ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedilecektir. Fotokopi veya 

bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

  Biyometrik fotoğraf kontrolünde aşağıdaki görsellere göre değerlendirme yapılacak, 

kabul veya reddedilecektir. 

a. Yüz ve saç modeli fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak tamamen görünür olmalıdır. 

Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır. Yüz kısmının 

yüksekliği 32 mm ile 36 mm arasında olmalı ve fotoğrafın %70 ile %80’ini kapsamalıdır. 

 

b. Fotoğrafta lekeler ve bükülmeler olmamalı, renkler nötr olmalı ve fotoğraf yüzün doğal 

renklerini yansıtmalıdır. 

 

c. Fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalı, gözler net ve açık olarak görünmeli, 

saçlar gözleri kapatmamalıdır. 
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ç. Baş dik konumda olmalı ve herhangi bir yöne dönük olmamalı, yüzde gülme vb. ifadeler 

yer almamalı, ağız kapalı olarak görünmelidir. Çene ucundan saçların başladığı bölgeye 

kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olmalıdır. 

 

d. Fotoğrafın fonu desensiz ve gölgesiz olmalı, koyu renk saçlarda beyaz fon, açık renk 

saçlarda ise orta tonda bir gri tercih edilmelidir. 

 

 

e. Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, fotoğrafta yansıma, gölge ve "kırmızı-göz" 

bulunmamalıdır. 
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f. Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli 

cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalı, gözlük camı çerçevesi gözleri kapatmamalıdır.  

 

g. Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük vb. aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, 

pipo, vb. nesneler bulunmamalıdır. 

 

ğ. Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde 

gölgeler oluşmamalı, başörtüsü rengi fon renginden farklı olmalıdır. 

 

h. Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalı ayrıca yukarıdaki 

diğer hususlar geçerlidir. 

 

 

b) İmza: Başvuru sahibinin ilgili alana taşmayacak şekilde 0.9 mm siyah kalem ile 

imzası alınacaktır. 

c) Belgenin teslim edileceği kişinin, adres ve telefon bilgileri: Sürücü belgesi 

başvurusu alınanların; telefon numarası alınır, sürücü belgelerinin teslimat adresi MERNİS 

veri tabanında yer alan yerleşim yeri adresidir. Belgenin farklı bir adrese tesliminin talep 
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edilmesi halinde başvuru esnasında bildirilen adres bilgileri alınacaktır. 

d) Kan grubu: Sürücü sağlık raporunda belirtilen kan grubu bilgisi alınacak. Sürücü 

sağlık raporunda belirtilmemiş ise kan grubunu belirtir belge veya başvuru sahibinin sözlü 

beyanı ile başvuru formunda ilgili alana yazılacaktır. 

 

Sürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçlar 

ve özellikleri 

 

 MADDE 16 – (1) Sürücü belgesi sınıflarına göre sürme yetkisi verilen araçlar; 

  

M sınıfı sürücü belgesi, iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) 

kullanacaklara verilir. 

A1 sınıfı sürücü belgesi,  silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün 

ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 

15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. 

A2 sınıfı sürücü belgesi,  gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, 

sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli 

motosikletleri kullanacaklara verilir. 

A sınıfı sürücü belgesi, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 

kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. 

B1 sınıfı sürücü belgesi, net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük 

taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli 

motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının 

hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. 

B sınıfı sürücü belgesi,  otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili 

tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş 

olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da 

kullanabilir. 

BE sınıfı sürücü belgesi,  B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami 

yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları 

kullanacaklara verilir. 

C1 sınıfı sürücü belgesi,  azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 

kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir. 

C1E sınıfı sürücü belgesi,  C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami 

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 

12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara 

takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan 

ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir. 

C sınıfı sürücü belgesi,  kamyon ve çekici kullanacaklara verilir. 

CE sınıfı sürücü belgesi,  C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami 

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları 

kullanacaklara verilir. 

D1 sınıfı sürücü belgesi,  minibüs kullanacaklara verilir. 

D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami 

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. 

D sınıfı sürücü belgesi,  minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir. 
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DE sınıfı sürücü belgesi,  D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami 

yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. 

F sınıfı sürücü belgesi, lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir. 

G sınıfı sürücü belgesi, iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir. 

K sınıfı sürücü aday belgesi,  Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve 

esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere 

verilir. K sınıfı sürücü belgesini düzenlemeye sürücü kursları yetkilidir. 

 

      (2) Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu; 

a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M, 

b) F sınıfı sürücü belgesi ile M, 

c) G sınıfı sürücü belgesi ile M, 

d) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M, 

e) A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1, 

f) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2, 

g) B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F, 

h) BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 

i) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F, 

j) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı 

sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E, 

k) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 

l) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F, 

m) D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F, 

n) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı 

sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E, 

o) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 

p) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F 

Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 

 

(3) Eski tip sürücü belgelerinin yeni sürücü belgelerine göre karşılığı; 

a) A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi, 

b) A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi, 

c) B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi, 

d) C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi, 

e) D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü 

belgesi, 

f) E sınıfı sürücü belgeleri; 

g) (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

ve F, 

h) (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi, 

i) F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi, 

j) G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi, 

Karşılıklarını ifade eder. 

 

(4) Sürücü belgesi alacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. 

http://trafik.site/k/surucu-belgesi/


 

11 
 

a) Yaş bakımından; 

 

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16, 

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler 

için 21, 

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21, 

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları, 

 

 

b) Deneyim bakımından; 

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, (24 yaşını doldurmuş 

adaylarda öngörülen deneyim şartı aranmaz). 

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı, 

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, 

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, 

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı, 

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı, 

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı, 

sürücü belgesine sahip olmaları, 

c) Öğrenim durumu itibarıyla; En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları, 

4 üncü sınıfı bitirmiş veya 5 inci sınıftan ayrılmış olanlar ile Halk Eğitim Müdürlükleri 

tarafından düzenlenen Yetişkinler II. Kademe Başarı belgesi bulunanlar ilkokul mezunu 

sayılır. 

İlçe nüfus müdürlüklerinde çalışan ve sürücü belgesi başvurusu alan görevlilerce, 

okuma yazma bilmedikleri tespit edilen şahısların sürücü sertifikaları sürücü belgesine 

dönüştürülmeyecek, mevcut sürücü belgesi bulunanların ise belge yenileme işlemi 

yapılmadan haklarında tutanak tutularak ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilecek.  

d) Sağlık şartları durumu itibarıyla; 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’ 

de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine 

Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,  

     Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı 

sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık 

kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından yapılır ve sağlık raporu düzenlenir. 

Belediyelere ait poliklinik ve tıp merkezlerinin Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş ruhsat 

belgelerinin olması halinde bu kuruluşlar tarafından sürücü adayları ve sürücüler için 

düzenlenecek sağlık raporları kabul edilir. Bu kuruluşlar tarafından düzenlenen sağlık 

raporlarının kabul edilebilmesi için ruhsat belgesinin olup olmadığının İl Sağlık Müdürlüğü ile 

yapılacak yazışma ile netleştirilmesi ve ruhsat belgesinin olması halinde bu kuruluşlarca 

düzenlenen sağlık raporları kabul edilecektir. 

Sağlık hizmeti sunulan askeri hastanelerce sürücü/sürücü adaylarına yönelik düzenlenen 

sağlık raporları kabul edilecektir. 

Sağlık raporlarının 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl gibi belirli sürelerde verilmesi halinde sürücülerin 
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geçerli sağlık raporlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

Sürücü belgesine esas olmak üzere düzenlenen sağlık raporunda, kişinin 2 yıldan az bir 

sürede sağlık raporunu yenilemesi öngörülmemişse, sağlık raporu düzenlendiği tarihinden 

itibaren 2 yıl süreyle geçerli kabul edilecektir. 

Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve 

imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti 

halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

 

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair 

Yönetmelik hükümleri dışında düzenlenen sürücü sağlık raporları sürücü belgesi işlemlerinde 

kabul edilmez. Sağlık raporunun formatı, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenir.  

Sürücü sağlık raporları elektronik ortamda alınıncaya kadar başvuru sırasında fiziki olarak 

alınır ve taranarak sisteme kaydedilecek. 

e) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları, 
Sürücü Sertifikası düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sürücü belgesine 

dönüştürülür. Bu süre sonunda sürücü belgesine dönüştürülmeyen sertifikaların geçerliliği 

sona erer. 

Sürücü sertifikalarının son geçerlilik tarihinin hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi 

durumunda ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuruları kabul edilerek sürücü belgesine 

dönüştürülecek. 

Sürücü sertifikası bilgileri, elektronik ortamda kontrol edilir, ayrıca ibrazı istenilmeyecek 

Başvuru sahibinin daha önce verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesi bulunması 

halinde, yeni aldığı sürücü sertifikası sürücü belgesine dönüştürülmeyecek. 

f) Adli sicil kaydı bakımından; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar 

ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden 

fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması. 

Sürücü belgesi başvurusunda 2918 sayılı Kanunun 41/e maddesinde belirtilen suçlardan 

kaydı bulunduğu tespit edilenlerin sürücü sertifikası sürücü belgesine dönüştürülmez.  Bu 

madde kapsamında kaydı olduğu halde sürücü sertifikası alanların sürücü sertifikalarının iptali 

için ilgili milli eğitim müdürlüğüne yazılacak. 

Başvuru sahibinin belirtilen Türk Ceza Kanunu maddelerinden 15 yasından küçük yasta 

hüküm giydiklerini belgelendirenlerin sürücü belgesi almalarında sakınca bulunmamaktadır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41/e maddesinde belirtilen ve adli sicil 

kaydında görünen suçları işleyen kişilerin geri alınan sürücü belgelerinin iadesi veya ilk defe 

sürücü belgesi almak üzere başvuruda bulunanların, 5352 saydı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A 

maddesi gereğince ilgili mahkemeden alınacak “yasaklanmış hakların iadesine” dair bir karar 

bulunması halinde başvurular kabul edilecek.  
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 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK, 19.07.2006 

tarihinde yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1918 sayılı 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun yürürlükten kalkmıştır. 

Sürücü belgesi başvuru işlemleri sırasında yapılan adli sicil sorgulamalarında, 

yürürlükten kaldırılmış olmalarına rağmen eski kanun maddelerinin bulunduğu adli sicil 

kayıtları görülebilmektedir. Bu durumda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun eski 

halinde bulunan, 41/e maddesinde belirtilen hükümlerin karşılığı olan ceza maddelerinin 

bulunduğu şahısların başvurusu kabul edilmeyecektir.  

Yurt dışında hüküm giymiş olanların ülkemizde Türk Ceza Kanununa göre yargılanıp 
hüküm giymiş olmalarının tespit edilmesi halinde, hükmün sürücü belgesi almaya engel teşkil 
etmesi durumunda, sürücü belgesi almak için yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.  

g) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, 

h) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için; Daha önce verilmiş ancak geri alınmış 

olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği takdirde 

sahibine iade edilmiş olması zorunludur. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin 11 inci 

maddesi kapsamında, 07/03/2017 tarihinden önce sürücü sertifikasına istinaden farklı bir sınıf 

sürücü sertifikası almak üzere motorlu taşıt sürücülerin kursuna müracaat ederek alınan birden 

fazla sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi, 07/03/2017 tarihinden sonra 

sürücü sertifikasına istinaden motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt yaptırarak alınan sürücü 

sertifikaları sürücü belgesine dönüştürülmez. 

i) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek 

yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile 

üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından A, C, D 

ve D1 sınıfı sürücü belgesi için birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen yaş şartı 20 olarak 

uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz. 

j) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere kendilerinin belirleyeceği 

eğitim programları çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan, personellerine ve 

kurumların bünyesinde bulunan akademilerde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine 

dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. 

k) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaş sınıfı personel, 

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra 

teşkilatlarında görevli, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan, en az B sınıfı 

sürücü belgesine sahip ve birimlerince düzenlenecek olan Zırhlı Taşıt Sürücü Eğitimini 

başarıyla tamamlayarak zırhlı taşıt kullanıcı yeterlilik (sertifika) belgesini almaya hak kazanan 

personel, yeterlilik (sertifika) belgesi ile zırhlı araçları kullanmaya yetkilidir. 

Emniyet ve Jandarma Teşkilatının sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen 

sürücü kursu, eğitim ve sınavına katılıp sürücü sertifikasını almaya hak kazanmış personelden 

ihraç edilenlerin sürücü sertifikaları sürücü belgesine dönüştürülmeyecektir. 

Açığa alınmış olan personelin göreve iade edilmesi halinde, sürücü sertifikaları sürücü 

belgesine dönüştürülecektir. 

 
İlk kayıtta yapılacak işlemler (Ek-2): 
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MADDE 17 – (1) Başvuru sahibinin parmak izi alınacak. Daha önce parmak izi alınmış 

ise parmak izi doğrulaması yapılacak. Doğrulama yapılamaz ise tekrar kaydı alınacaktır.  

(2) Sürücü Belgesi Başvuru Sistemi üzerinden “İlk Kayıt” seçeneği seçilerek işlem 

başlatılacak. Başvuru sahibinin fotoğraf ve imzası başvuru formunda kullanılmak üzere, 

taranarak sisteme kaydedilecektir.  

(3) Kimlik belgesi bilgileri üzerinden MERNİS sorgulaması yapılacaktır. 

(4) Geçerli sürücü sertifika bilgisi, öğrenim durumu, adli sicil kaydı, tahdit bilgisi, 

sürücü belgesi harç ve değerli kağıt bedeli, vakıf payı bilgileri sistem üzerinden otomatik 

olarak kontrol edilecektir. Ayrıca sürücü sağlık raporu elektronik ortamda alınıncaya kadar 

fiziki olarak elden alınacak ve başvuru formu ile birlikte muhafaza edilecektir. 

(5) Sistemden yapılacak olan kontrollerden herhangi birinin, sistem üzerinden 

alınamaması durumunda ya da ibraz edilen belgelerden sürücü belgesi almaya engel bir 

durumun tespiti halinde işlem sistem tarafından sonlandırılacaktır. 

(6) Sürücü Sağlık raporuna göre “Sürücü Olur, 1. Grup,  2. Grup, Engelli A, Engelli B, 

Engelli A ve B”  sistem üzerinden ilgili kod veya kodları seçilecektir. 

(7) Sağlık raporunda bulunan tüm kısıtlar kontrol edilecek kısıt bulunması durumunda 

ilgili kısıt kodları kod tablosundan seçilecek. Sürücü belgesi sınıflarına göre geçerlilik süresi 

sistem tarafından 5 veya 10 yıl olarak belirlenecektir. 

(8) Başvuru sahibi tarafından sürücü belgesine dönüştürülmesi talep edilen sürücü 

sertifikası sistem üzerinden seçilecektir.  

(9) Sürücü belgesi sınıfları ve geçerlilik tarihleri, öğrenim durumu, adli sicil kaydı, 

sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri, vakıf payı bilgilerinden herhangi bir hata olması 

durumumda sistem tarafından hata mesajı görüntülenecek ve işlem sonlandırılacaktır. 

(10) “İletişim Bilgileri” ekranında başvuru sahibinin kişi bilgileri ve yerleşim yeri adresi 

sistem tarafından eklenecek, başvuru sahibinin ev, iş, cep telefonu, e-posta ve iletişim tercihi 

bilgileri alınacaktır. 

a) Başvuru sahibinin talebi halinde; Yerleşim yeri adresi dışında kalan, diğer adresini 

veya beyan adresini teslim adresi olarak belirleyebilecektir. 

b) Başvuru sahibi teslim adresinden teslim alacak kişi/kişilerin Kimlik numarasını, adını 

ve soyadını belirleyecektir. Bu durumda talepte bulunan ile sürücü belgesini teslim alabilecek 

kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz. 

 (11) Sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulan başvuru formunun dökümü 

alınacaktır. 

a) Başvuru sahibi sürücü belgesine ait bilgileri başvuru formu üzerinde kontrol edecek, 

bilgilerde farklılık olması durumunda başvuru memuru, mevcut başvuruyu iptal nedeni 

girilerek iptal edilecek ve yeni başvuruyu oluşturacak, başvuru formunun dökümü alınacaktır. 

b) Başvuru sahibi tarafından kontrol edilen başvuru formu üzerine 0.9 mm siyah kalem 

ile imzası alınacaktır.  

(12) Kontrol/Onay amirinin onayına gönderilen başvuru bir hatadan dolayı onaylanmaz 

ise Kontrol/onay amiri tarafından başvuru iptal nedeni belirtilerek reddedilecektir. 

a) Başvuru memuru tarafından yeniden başvuru alınarak kontrol/onay amirinin onayına 

gönderilecektir. 

b) Kontrol/Onay amiri, yeni alınan başvuru formundaki bilgileri kontrol edecek ve 

başvuruyu onaylayacaktır. 

c) Kontrol/onay amiri tarafından onaylanan başvurular sistem üzerinden tescil edilecek 
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ve kişiselleştirme merkezine gönderilecektir. 

(13) Kontrol/onay amiri tarafından dökümü alınan ‘Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici 

Belge’yi onaylayacak ve başvuru sahibine teslim edecektir.  

(14) “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge”nin kaybedilmesi durumunda; sürücü 

belgesi başvurusu alınan nüfus müdürlüklerine geçerlilik süresi içerisinde başvurularak, 

yeniden çıktısı alınacak ve onaylanarak ilgilisine verilecektir. 

 

Sınıf eklemede yapılacak işlemler (Ek-3): 

MADDE 18– (1) Sınıf ekleme işleminde, ilk kayıtta belirtilen hususlar aynen 
uygulanacaktır. 

Belge yenilemede yapılacak işlemler (Ek-3): 

 
MADDE 19-  (1) 01/01/2016 tarihinden önce alınmış olan sürücü belgesinin yenilenmesi; 

a) Sürücü belgesi başvurusunda bulunanların parmak izi kayıtları alınacak. Daha önce 
parmak izi kaydı bulunanların ise parmak izi doğrulaması yapılacaktır. 

b) Kimlik belgesi bilgileri üzerinden MERNİS sorgulaması yapılacaktır. 

c) Sürücü belgesinin uygun olup olmadığı durumu sorgulanacak, sürücü belgesini almaya 

veya değiştirmeye herhangi bir sakınca veya engelin bulunmaması halinde, başvuru sahibinin 

fotoğraf ve imzası başvuru formunda kullanılmak üzere, taranarak sisteme kaydedilecek ve 

işleme devam edilecektir. 

d) Adli sicil kaydı, sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli, vakıf payı bilgileri elektronik 

ortamda kontrol edilecek. Elektronik ortamda alınıncaya kadar sağlık raporu başvuru sahibi 

tarafından ibraz edilecek ve “İlk Kayıt” ta belirtilen hususlara göre işlemler yapılacaktır. 17 

inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen bilgilerden herhangi birinin sistem üzerinden 

alınamaması durumunda veya yapılan kontrollerde sürücü belgesi almaya engel bir durumun 

tespiti halinde işleme devam edilmeyecektir. 

 
(2) 01/01/2016 tarihinden itibaren alınmış sürücü belgesinin yenilenmesi: 

a) 01/01/2016 tarihinden itibaren alınan sürücü belgesi yenileme işlemleri sırasında bu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler aynı şekilde yapılmakla birlikte, sürücü belgesi 
değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı bedelinin indirimsiz olarak tam bedel üzerinden yatırılmış 
olması gerekmektedir. 

b) Sürücü belgesi başvurusunda bulunanların parmak izi kayıtları alınacak. Daha önce 
parmak izi kaydı bulunanların ise parmak izi doğrulaması yapılacaktır. 

c) Ayrıca başvuru sırasında sürücü belgesi dosyasında veya sistem üzerinde geçerli sağlık 

raporunun bulunması halinde ve sürücü belgesinin geçerlilik süresinin aynı olarak kalmasının 

talep edilmesi durumunda yeni sürücü sağlık raporu istenilmeyecektir. 

 d) Sadece otomatik vitesli araç kullanmak üzere sürücü belgesi alanların, aynı sınıf 

manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası getirmesi halinde, harç alınmayacak. 

İndirimsiz değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı tam olarak alınacaktır. Sürücü belgesi sınıf kısıt 

kodu (104) kaldırılarak yeni sürücü belgesi verilecektir. 

(3) Yenileme başvurusu sırasında eski sürücü belgesi, fotoğraf üzerinden delgeç 

kullanılarak geçersiz hale getirilerek sahibine iade edilecektir. Sürücü belgesi üzerinde çip 

bulunması halinde, çipe zarar verilmeden geçersiz hale getirilecek. 
 

 

halil.can
Note
Bu madde "Sınıf ekleme işleminde, ilk kayıtta belirtilen hususlar aynen uygulanacak olup, sürücü belgesi dosyasında veya sistemde geçerli sağlık raporunun bulunması halinde yeni sürücü sağlık raporu istenilmeyecektir" şeklinde değiştirildi

halil.can
Note
bu fıkra"Ayrıca başvuru sırasında sürücü belgesi dosyasında veya sistem üzerinde geçerli sağlık raporunun bulunması halinde yeni sürücü sağlık raporu istenilmeyecektir."şeklinde değiştirildi
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Dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleriyle değiştirilmesi 

(Tebdil) işlemi (Ek-4):  
 

MADDE 20 – (1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleriyle 

değiştirilmesi işlemlerine ilişkin ortak hususlardan; 

a) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı 

olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı 

sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmeyecektir.  

b) Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgeleri 

değiştirilmeyecektir. 

c) Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi alınacak. Belgenin aslı başvuru sahibine 

iade edilecek. Sürücü belgesinin verildiği ülkedeki dış temsilciliğimiz aracılığı ile belgenin 

doğruluğu teyit edildikten sonra işlem yapılacaktır. 

d) Yabancı sürücü belgesinin değiştirilmesi işlemlerinde sürücü belgesinin sahte 

olduğunun tespit edilmesi durumunda adli birimlere bildirilecektir. 

e) Süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgeleri süreleri dolmuş olsa bile ülkemiz 

sürücü belgesiyle değiştirilecektir. 

f) Yabancı sürücü belgesinin aslını ibraz edemeyenlerden, sahibi olduğu sürücü belgesi 

ile ilgili yazılı beyanları ve kimlik bilgilerine göre başvuruları alınacaktır. 

g) Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi durumunda, 

“Sürücü ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu’ nun” 70 ve 71 inci maddelerine uygun olarak 

sürücü belgesinin yatay 12 numaralı bölümüne gelecek şekilde ilgili ülkenin işareti ve 

yabancı sürücü belgesinin numarası yazılacak. Kod yer almıyor ise ilgili ülke temsilciliğimiz 

ile yapılacak olan yazışmada yabancı sürücü belgesinin üçüncü bir ülke sürücü belgesine 

göre düzenlenip düzenlenmediği açık olarak sorulacaktır.  
Örnek: 70.0123456789.NL 

  “70: sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosundan seçilen bölümü”,  

  “0123456789: yabancı sürücü belgesi numarası bölümü”,  

  “NL: ilgili ülkenin rumuz bölümü” 

ifade etmektedir.  

 

h) Ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi 

düzenlendiği ülkeye gönderilecektir. Diplomatik muafiyeti bulunan kişiler, eşleri ve 

çocuklarına ait yabancı sürücü belgeleri tutanak tutularak sahibine iade edilir. 

(2) Yabancıların dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleriyle 

değiştirilmesi  (tebdil) işlemi; 

a) Yabancıların sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili 

anlaşmamız bulunan ülkelerden aldıkları yabancı sürücü belgeleri, anlaşma hükümleri 

karşılıklılık tablosuna göre ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilecektir. 

b) Yabancıların motorlu bisiklet (moped-M), motosiklet (A1,A2), lastik tekerlekli traktör 

(F), iş makinesi (G) veya otomobil (B1,B) cinsi araçları kullanmak üzere verilen yabancı 

sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak 

üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz (B) sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilecek. Ancak, 

bu araçları römork takarak kullanma yetkisi olanların belgeleri ülkemiz (BE) sınıfı sürücü 

belgesi ile değiştirilecektir. 
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c) Yabancılara verilen ülkemiz sürücü belgeleri üzerine kod tablosundan “Ticari Araç 

Kullanamaz” kodu işlenecektir. Türk vatandaşları ile 5203 sayılı Kanun kapsamında 

düzenlenen “Mavi Kart” sahiplerine “Ticari Araç Kullanamaz” kodu işlenmeyecektir. 

 

(3) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin değişim (tebdil) 

işlemi; 

a) Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerin Karayolu 

Trafiği Konvansiyonuna taraf olan veya sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve 

değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri 

ülkemiz sürücü belgesi karşılığı ile değiştirilecektir. 

b) Dış ülkelerden sürücü belgesi almış kişilerin ülkemizde farklı bir sınıf sürücü belgesi 

alabilmeleri için dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgesini ülkemiz sürücü belgesine 

dönüştürmüş olmaları zorunludur. 

(4) Ülkemiz sürücü belgesinin başka bir ülke sürücü belgesiyle değiştirilmesinden sonra 

yeniden ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi sırasında aşağıdaki işlemler yapılacaktır; 

 

a) Ülkemizden alınan sürücü belgesi, ilgili nüfus müdürlüğünde mevcut ise başvuru 

sahibine iade edilecek, mevcut değil ise ülkemiz sürücü belgesi kayıtlarına göre yeniden belge 

düzenlenecektir. 

b) İlgili nüfus müdürlüğünde mevcut sürücü belgesi eski tip ise yeni tip sürücü belgesi 

düzenlenecektir. 

c) Türk vatandaşları yurt dışında farklı bir sınıf sürücü belgesi almış ise ülkemizden 

aldıkları sürücü belgelerine farklı olan sınıf ekleme işlemleri, bu maddenin 1inci fıkra 

hükümlerine göre yapıldıktan sonra 18 inci madde de belirtilen hususlara göre işlem 

yapılacaktır.  

(5) Ülkemiz sürücü belgesinin başka bir ülke sürücü belgesiyle değiştirilmesinden sonra 

yeniden ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi için yapılan başvurularda aşağıdaki 

işlemler yapılır; 

a) Dosyada ülkemizden alınan sürücü belgesi mevcut ise başvuru sahibine iade edilir. 

Mevcut değil ise ülkemiz sürücü belgesi kayıtlarına göre yeniden belge düzenlenir. 

b) Dosyadaki sürücü belgesi eski tip ise yeni tip sürücü belgesi düzenlenir. 

c) Türk vatandaşları yurt dışında farklı bir sınıf sürücü belgesi almış ise sürücü belgesi 

ile ilgili gerekli araştırmalar yapılarak, araştırma sonucuna göre işlem yapılır. 

 

 

Sürücü belgesi yerine geçen geçici belge (Ek-5) 

 

MADDE 21 – (1) Başvurusu tamamlanan kişilere ait sürücü belgeleri teslim edilinceye 

kadar araç kullanabilmeleri için nüfus müdürlüklerince 15 gün süreyle geçerli olmak üzere 

“Sürücü belgesi yerine geçen geçici belge” verilecektir. 

Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’nin kaybedildiği beyan edilerek sürücü belgesi 

başvurusu alınan nüfus müdürlüğüne başvurulması halinde, sistemden kontrol edilerek 

geçerlilik süresi içerisinde çıktısı alınarak onaylanıp ilgilisine verilir. Sürücü belgesinin 

sahibine teslim edilmesi üzerine “sürücü belgesi yerine geçen geçici belgesinin geçerliliği sona 

erer.  

Aday sürücülük 
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MADDE 22- (1) 01/01/2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi 

bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin 

alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecektir. 

(2) Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde ‘aday 

sürücü’ olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacak. Ancak sistemden aday sürücü olduğu 

görülecektir.  

(3) İki (2) yıllık aday sürücülük süresinin bitiminde sürücü belgesi yenilenmeyecektir. 

  (4) Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü 

kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücü sertifikası 

almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi 

tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda 

sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal 

nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur. 

(5) Aday sürücülük kapsamında sürücü belgesinin iptal edileceği durumlar; 

    Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun; 

a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi, 

b) 48 inci (Alkol, uyuşturucu) veya 118 inci (ceza puanı) maddelerine istinaden sürücü 

belgelerinin geri alınması, 

c) 51 inci maddesinin (hız sınırı) üç kez ihlal edilmesi, 

d) 53 üncü maddesinin (dönüş kuralları) ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi, 

e) 74 üncü maddesinin (okul geçiti ihlali) üç kez ihlal edilmesi, 

f) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask) üç 

kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 

0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza 

puanının aşılması durumunda sürücü belgesi iptal edilir. 

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için;  sürücü kurslarına devam 

etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. 

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik 

değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını 

gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri 

kadar zamanın geçmiş olması zorunludur. 

 

 

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi 

 

MADDE 23 - (1) C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl, M, 

A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.  Sürücü belgesi, sürenin 

bitimini izleyen tarihten itibaren geçersiz sayılır.  

01.01.2016 tarihinden önce alınan sürücü belgelerinin 31.12.2020 tarihine kadar yeni tip 

sürücü belgesiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10 

uncu maddesi kapsamında bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.  

Sürücü belgesi sahipleri sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten 

itibaren belgelerini değiştirinceye kadar araç kullanılamazlar.  

 Operatörlük belgeleri (G sınıfı operatör belgesi) 
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MADDE 24 – (1) Sürücü belgesi başvurularında istenen veya kontrol edilecek bilgi ve 

belgelere ek olarak G sınıfı operatörlük belgesi başvurularında; 

 

a) Başvuru sahibinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nda Operatör sertifika bilgisi olması 

durumunda, “G Sınıfı İş Makinası Seçiniz” düğmesi otomatik olarak görünür hale gelecektir. 

İlk Kayıt veya Yenileme işlemleri esnasında, düzenlenecek yeni tip sürücü belgesine G Sınıfı 
eklemek için, 

1) İlk defa G sınıfı operatör belgesi alınması işlemlerinde başvuru memuru tarafından “G 

Sınıfı İş Makinası Seçiniz” düğmesi kullanılarak açılan pencereden, operatörlük belgesinde 

belirtilen iş makinesi türüne göre kod tablosundan kod seçilecektir. 

2) Daha önce G sınıfı operatör belgesine ait yenileme işlemlerinde, başvuru memuru 

tarafından “G Sınıfı İş Makinası Seçiniz” düğmesi kullanılarak açılan pencereden, daha önce 

sahip olduğu operatörlük bilgileri seçili halde ekrana gelecek, yeni operatörlük sertifikası 

bulunması halinde, operatörlük belgesinde belirtilen iş makinesi türüne göre kod tablosundan 

kod seçilecektir. 

3) 01/01/2010 tarihinden önce düzenlenen operatörlük belgeleri, Milli Eğitim 

Bakanlığından elektronik ortamda alınmadığından bu sertifikaların ibrazı halinde, başvuru 

sahibi milli eğitim müdürlüğüne yönlendirilerek belgenin sisteme girişinin yapılması 
istenecektir.  

b) Başvuru sahibinin kullanmaya yetkili olduğu tüm iş makinelerinin veri girişi yapılır, 

4’ten fazla iş makinesini kullanmaya yetkisi bulunması halinde, başvuru sahibinden, iş 

makinelerinden öncelikli istediği 4 tanesinin ismi bu Talimatın ekinde yer alan tabloya göre 

yazılı olarak alınacak. Yazılı olarak bildirilen bu iş makinelerine ait kodlar “sürücü belgesinin 

yatay 12 numaralı” bölümüne yazdırılmak üzere kaydedilecek ve 4 iş makinesi dışında kalan 

iş makinesi kodları ise sürücü belgesi sisteminde sorgulandığında görülecektir. 

c) Operatörlük belgelerinin geçerliliğinde süre sınırlaması bulunmamaktadır. 

  

Dosya bilgi (sakınca) sorgulama ve sistem kayıtlarına ilişkin işlemler 

 

MADDE 25– (1) Başvuru sahibinin; 

a) Başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi ile ilgili bilgilerin kontrolü 

bilgisayar kayıtlarından yapılacak. 

b) Sistemde yer alan bilgiler ile ibraz edilen sürücü belgesi bilgileri arasında farklılık 

olması durumunda, sürücü belgesi dosyasının bulunduğu nüfus müdürlüğünden gerekli 

araştırma yapılacak ve alınacak cevaba göre işlem gerçekleştirilecektir. 

c) Sürücü belgesinin sistemde kaydının bulunmadığı durumlarda; başvuruyu alan nüfus 

müdürlüğünce, sürücü belgesi dosyasının bulunduğu nüfus müdürlüğünden dosya ve arşiv 

incelemesi yapılacak sürücü belgesinin sisteme kaydedilmesi talep edilecektir. 

 

d) İbraz edilen sürücü belgesine ilişkin dosya ve sistem kaydının bulunmaması 

durumunda; sürücü belgesi sicil kayıt defteri incelenerek, tespit edilecek bilgilere göre sisteme 

veri girişi yapılacaktır. Defter kayıtlarının bulunmaması halinde, sürücü belgesi üzerinde yer 

alan seri numarasından belgenin ilgili birim tarafından verilip verilmediği, belgeyi düzenleyen 

personelin sürücü belgesinin verildiği tarihte ilgili birimde çalışıp çalışmadığı, ilgili milli 

eğitim müdürlüğünden motorlu taşıt sürücü sertifikası kaydı araştırılacak bilgilerin örtüşmesi 

halinde ilgili nüfus müdürlüğü tarafından sisteme veri girişi yapılacaktır.  

e) Sürücü belgesi dosyası bulunmasına rağmen ibraz edilen sürücü belgesinde yer alan 

sınıf/sınıflara ilişkin dosya ve sistem kaydının bulunmaması durumunda; bu maddenin (d) 
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bendinde belirtilen işlemlere göre hareket edilecektir. 

f) Yapılan sorgulamalara en kısa süre (24 saat) içerisinde cevap verilecektir. 
 

Hatalı basılan sürücü belgeleri ve bedel tespiti 

 

MADDE 26 - (1)  Hatalı düzenlenen, sürücü belgesinde hata oranına bakılmaksızın hatalı 

başvurunun onaylandığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi sahibinin başvurusu üzerine 

sürücü belgesi başvurusu alınacak ve bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir. 

(a) Genel Müdürlük tarafından kişiselleştirilen sürücü belgelerinin donanım, yazılım, 

baskı hatasından kaynaklanan ve kalite kontrolünde hatalı düzenlendiği tespit edilen sürücü 

belgeleri bedelsiz olarak tekrar düzenlenecektir. 

 (2) Hatanın personelden kaynaklandığının tespiti durumlarında, % 0,5 (binde beş) 

oranında bedelsiz değişim yapılacak, bu oranın aşıldığı durumlarda ise belge bedeli ilgili 
personelden alınacaktır. 

(3)  Hatanın başvuru sahibinin ihmali veya beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerden 

kaynaklandığı durumlarda belge bedeli başvuru sahibinden tekrar alınacaktır. 
  (4) Hatalı basıldığı için geri alınan sürücü belgesi kartları imha edilecek ve hatalı basım 

sayısını gösteren listeler ilçe nüfus müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

 (5) Bu işlemler iptal ekranından, hatalı işlem nedeni “Sistem Hatası” veya “Kullanıcı 

Hatası” seçilerek yapılacak ve buna ilişkin tutanak düzenlenerek hatalı basılan sürücü belgesi 

kartı imha edilecektir. Tutanak ise, ilgili nüfus müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

 (6) Hatalı belge yenileme işlemleri “Yenileme” ekranından yapılacak, hata başvuru 

sahibinden kaynaklanmıyor ise değerli kâğıt ve vakıf payı hizmet bedeli sistem tarafından 

“ödendi” olarak kaydedilecektir. 

 

 

 Sürücü belgelerinin geri alınması ve iptal edilmesi  

 

MADDE 27 - (1) Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme veya Denetimli Serbestlik Şube 

Müdürlüklerince verilen kararlar doğrultusunda ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

(112 ve ilgili diğer maddeleri) gereğince sürücü belgeleri kolluk kuvvetlerince geri alınacak 

ya da iptal edilecektir. 

Mahkeme/savcılık tarafından nüfus müdürlüklerine gönderilen sürücü belgesinin geri 

alınması veya iptal edilmesine dair kararın ekinde, sürücü belgesinin bulunmaması 

durumunda, tahdit bilgisi girilecek. Denetimler sırasında bu sürücülerin kolluk kuvvetlerince 

tespiti halinde sürücü belgesi teslim alınacak geri alma veya iptal bilgisi kaydedilmek üzere 

nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. 

Mahkeme/savcılık tarafından nüfus müdürlüklerine gönderilen sürücü belgesinin geri 

alınması veya iptal edilmesine dair kararın ekinde, sürücü belgesinin bulunması durumunda, 

geri alma veya iptal işlemi nüfus müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

Mahkeme/savcılık tarafından nüfus müdürlüklerine gönderilen sürücü belgesinin geri 

alınması veya iptal edilmesine dair kararın kolluk birimlerine gönderilmesi halinde, tahdit 

bilgisi kolluk birimleri tarafından girilecek ve belgeler nüfus müdürlüklerine gönderilecek, 

geri alma veya iptal işlemi nüfus müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

Sağlık Bakanlığı, SGK vb. kurumlarca sürücü sağlık raporu aldırılmasına ilişkin 

gönderilen yazılara istinaden, “sürücü sağlık raporu aldırılacak” şeklinde sisteme tahdit kaydı 

girilecek ve sürücü sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

Nüfus müdürlükleri veya kolluk birimleri tarafından sisteme kaydedilen tahdit bilgisi, 

geri alma ve iptal bilgileri, karşılıklı ve anlık olarak paylaşılacaktır. 
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Ölüm, gaiplik veya ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren hallerden birisinin nüfus 

kütüklerine tescil edilmesi, tahrifat veya başkası adına sürücü belgesi düzenlendiğinin 

mahkeme veya cumhuriyet savcılığı tarafından tespit edilmesi veya sahte belgelerle usulsüz 

olarak alınan sürücü belgesi nüfus müdürlüklerince iptal edilecektir. 

 (a) İptal edilen ya da geri alınan sürücü belgeleri için geri alma veya iptal süreleri 

içerisinde başvuru alınmayacaktır.  

(b) Talimatın 16 ncı maddesi ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi biri mevcut 

olmadan veya usulsüz olarak alındığı tespit edilen sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerince 

iptal edilecek. Sürücü belgesi iptal edilenlerin belirtilen hükümlere uygun olarak yeniden 

sürücü sertifikası almaları hâlinde yeniden sürücü belgesi düzenlenecektir. 

(c) Belge sahiplerinin nüfus müdürlüklerine başvurusu sırasında bu Talimatın 16 ncı 

maddesi ikinci fıkrası (f) bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet kaydının tespiti 

halinde bu kişilerin sürücü belgeleri bu Talimatın 16 ncı maddesi ikinci fıkrası (f) bendinde 

belirtilen şartlar sağlanıncaya kadar nüfus müdürlüklerince geri alınacak ve belge iade 

edilmeden araç kullanıldığının tespiti halinde, sürücü ve aracın kullanılmasına izin veren 

sahibi hakkında 2918 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine istinaden cezai işlem yapılacağı 

yönünde tebligat yapılacak. Sürücü belgesi iptal edilenlerin belirtilen hükümleri taşımaları 

halinde sürücü belgeleri iade edilecektir. 2918 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde sayılan 

görevlilerin bu fıkra kapsamındaki görev ve yetkileri saklıdır.  

(2) Kişiselleştirilen ancak başvuru sahibine teslim edilemeyen sürücü belgeleri;  

a) Başvuru sahibine teslim edilemeyen sürücü belgeleri, başvuru sahibinin belirlemiş 

olduğu nüfus müdürlüğüne iade edilecektir. 

b) İlgili nüfus müdürlüğünce teslim alınan sürücü belgeleri, geçerlilik sürelerince 

muhafaza edilecek. Nüfus müdürlüğünde geçerlilik süresi devam eden sürücü belgesini, 

başvuru sahibinin kendisi, başvuruda belirlediği ikinci kişi veya noter onaylı yasal temsilcisi 

başvurarak teslim alabilecektir. 

c) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin bitimine müteakip, sürücü belgesi kartı iptal 

edilerek imha edilecektir. 

ç) İptal edilen sürücü belgelerine, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv 

Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

(3) Kayıp, buluntu ve çalıntı nedeniyle sürücü belgesi kartlarının geçersiz hale 

getirilmesi aşağıdaki durumlardan birisinde yapılır; 

 a) Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin dağıtım sürecinde kaybolması durumunda 

dağıtımla görevlendirilmiş olan kurum/kuruluş tarafından zarfın barkodu Genel Müdürlüğe 

bildirilerek sürücü belgesi kartı iptal edilecektir. 

 b) Başvuru merkezlerine sürücü belgesinin kayıp veya çalıntı nedeniyle bildirim 

yapılması halinde,  sürücü belgesi kartı geçersiz hale getirilecektir. 

c) Bulunarak veya resmi bildirim üzerine başvuru merkezine teslim edilen sürücü 

belgelerinin geçerlilik süresi boyunca “muhafazada iptal” seçeneği kullanılarak fiziki iptal 

yapılmadan sadece sistem üzerinde iptal edilecek. Geçerlilik süresi bitiminde ilgilisine teslim 

edilemeyen sürücü belgesi kartı imha edilecektir. 
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ç) Kayıp nedeniyle “Kayıp İptal” seçeneğiyle kart iptali yapılan sürücü belgesinin 

bulunduğunun beyan edilmesi durumunda yeni sürücü belgesi kartı düzenlenmemiş ise eski 

sürücü belgesi kartı “Kayıp iptal” bilgisi kaldırılarak ilgilisine teslim edilecektir.  

(4) Sürücü belgeleri Başvuru Sisteminde yapılacak iptal işlemleri; 

a) Sistem tarafından yapılacak iptal işlemleri; 

1) Ölüm: Ölümün nüfus kütüklerine tescil edilmesi durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

2) Gaiplik: Gaiplik durumunun nüfus kütüklerine tescil edilmesi durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

3) Ölüm karinesi: Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumun nüfus 

kütüklerine tescil edilmesi durumunda bu seçenek kullanılacaktır. 

4) Kişiselleştirmeden dönen: Kişiselleştirme ya da kalite kontrol aşamasında yeniden 

başvuru alımını gerektiren hallerden birisinin tespit edilmesi durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

5) Teslim sürecinde kayıp: Teslim sürecinde sürücü belgelerinin kaybedildiğine dair 

teslim işlemini yürüten birim tarafından bildirim yapılması durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

b) Başvuru memuru tarafından yapılacak iptal işlemleri; 

1) Kayıp: Sürücü belgesinin kaybedildiğine dair şahsın şahsen bildirimi üzerine bu 

seçenek kullanılacaktır. 

2) Çalıntı: Sürücü belgesinin çalındığına dair şahsın ya da emniyet birimlerince 

düzenlenmiş tutanağın ibraz edilmesi üzerine bu seçenek kullanılacaktır. 

3) Adli Karar: Adli soruşturma yürüten birimlerce bildirim yapılması durumunda bu 

seçenek kullanılacaktır. 

4) İdari Karar: İdari soruşturma yürüten birimlerce bildirim yapılması durumunda bu 

seçenek kullanılacaktır. 

5) Muhafazada İptal: Başvuru merkezinde muhafaza altına alınacak ve sadece sistem 

üzerinde geçici iptal edilecek sürücü belgesi kartı için bu seçenek kullanılacaktır. 

6) Yenileme: Yeni sürücü belgeleri başvurusunda bulunulması durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

7) Hatalı üretim: Teslim alınan sürücü belgesi üzerinde hata olduğunun başvuru 

sahibince bildirilmesi ve bu durumun başvuru merkezince teyit edilmesi durumunda bu seçenek 

kullanılacaktır. 

Mükerrer sürücü belgesi kayıtlarının birleştirilmesi işlemleri (Ek-12): 

 

MADDE 28-- (1) Yapılan dosya bilgi (sakınca) sorgulamaları sonucunda; 
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a)  Mükerrer sürücü belgelerinden, ilk olarak verilen sürücü belgesi sınıfının “H”  daha 

sonra alınan sürücü belgesi sınıfının “B”, “C”, “D” vb. olması durumunda öncelikle sürücü 

sağlık raporu aldırılacak rapora göre ilk düzenlenen sürücü belgesi belge numarasında 

birleştirilecektir. 

b) Mükerrer olarak düzenlenen sürücü belgelerinden, sürücü belgesi sınıfı “F” veya “G” 

olan sürücü belgeleri son olarak düzenlenen sürücü belgesi belge numarasında 

birleştirilecektir. 

c) Mükerrer sürücü belgelerinden, ilk olarak düzenlenen sürücü belgesi sınıfı “F”, “H” ve 

“G” dışında olan belgeler için ilk belge tarihi esas alınarak ilk düzenlenen sürücü belgesinde 

kayıt birleştirme işlemi yapılacak -, birleştirme sonucu her iki dosya kayıtlarına göre tüm sınıf 

bilgileri güncellenecektir. 

d) Mükerrer sürücü belgelerinden, herhangi birinde “İptal” bilgisinin bulunması 

durumunda, sürücü belgesi dosya kayıtlarından iptalin gerekçesi tespit edilir, sürücü belgesi 

almaya engel durumun bulunmaması halinde düzenlendiği tarih itibariyle geçerli olan sürücü 

belgesi belge numarasında birleştirme işlemi yapılacaktır.  

 (2) Mükerrer sürücü belgelerinin dosya ve bilgisayar kayıtlarının birleştirme işlemleri 

yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, talimat ekinde yer alan  (Ek-12) çizelge 

doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

 (3) Mükerrer sürücü belge dosyalarının farklı illerde olması durumunda;  fiziki 

dosyaların kontrolü yapılır ve sistemden başvuru formu doldurularak sisteme kaydı 

yapılmadan, çıktısı alınan başvuru formu işlem yapılmak üzere genel müdürlüğe gönderilir. 

Genel müdürlük tarafından sistem üzerinde mükerrer dosya birleştirme yapılır ve dosya ilgili 

birime gönderilir. 

 (4) Mükerrer sürücü belge dosyalarının aynı ilin farklı ilçelerde olması durumunda;  

fiziki dosyaların kontrolü yapılır ve sistemden başvuru formu doldurularak sisteme kaydı 

yapılmadan başvuru formu işleminin yapılacağı nüfus müdürlüğüne gönderilerek sistem 

üzerinde mükerrer birleştirme yapılır. Dosyalar ilgili birime gönderilir. 

 

Tahdit işlemleri  

 

MADDE 29– (1)Sürücü belgesi tahdit ekleme ve kaldırma işlemleri kolluk birimleri veya nüfus 

müdürlükleri tarafından yapılacak, tahdit bilgisi başvuru esnasında nüfus müdürlükleri 

tarafından sorgulanacaktır.  

 Adli veya idari makamlar tarafından sürücü belgesinin geri alma veya iptaline ilişkin 

verilen kararlar doğrultusunda, sürücü belgesinin el koyulup kararın işlenmesi amacıyla, sürücü 

belgesi sistemine işlenen kısıt kaydını ifade eder. 

Tahdit  “Sürücü Belgesi İşlemleri” ekranında “Tahdit İşlemleri” butonu seçilerek tahdit 

ekleme, tahdit düzenleme/kaldırma seçenekleri kullanılarak yapılacaktır.  

 

(2) Tahdit türleri; 

a) Sürücü Olamaz Sağlık Kurulu Raporu 

b) Sürücü Olamaz Mahkeme Kararı 

c) Sürücü Olamaz Savcılık Kararı 

d) Sürücü Olamaz Eğitim Durumu Yetersiz 

e) Sahte Yabancı Sürücü Belgesi  

f) Sahte Sürücü Sertifikası 
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g) Denetimli Serbestlik Kararı 

h) Adli Kontrol Kararı 

i) Sürücü Belgesi Geri Alınacak (Mahkeme) 

j) Sürücü Belgesi Geri Alınacak (Diğer) 

Tahdit bilgisi sistemden kaldırılıncaya kadar sürücü belgeleri için başvuru alınmayacaktır.  

Tahdit bilgisinin bulunduğu sürücü belgesine tutanak ile el konularak işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçeğe aykırı beyanlar hakkında yapılacak işlemler 

 

MADDE 30- (1) Sürücü belgesi başvurusunda başvuru birimlerince gerçeğe aykırı 

beyanda bulunulduğunun veya tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilir.  
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak İşlemler 

 

Kişiselleştirilmemiş sürücü belgelerinin sayımı ve kontrolü 

  

MADDE 31- (1) Genel Müdürlüğe teslim edilen kişiselleştirilmemiş sürücü belgelerinin 

kalite kontrolleri gözle ve cihazlarla yapılacak. Kalite kontrolü yapılmasına ilişkin usul ve 

esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. 

(2) Kalite kontrolü veya kişiselleştirme sırasında hatalı olduğu tespit edilen sürücü 

belgeleri matbu form düzenlenerek değiştirilmek üzere iade edilecektir.  

 

Sürücü belgelerinin kişiselleştirilmesi 

 

MADDE 32– (1) Sürücü belgeleri, sürücü belgesi Kişiselleştirme Merkezinde 

kişiselleştirilecek olup, başvuru sahibi veya belirlediği kişiye posta yoluyla bu Talimatta 

belirtilen şekilde gönderilerek teslim edilecektir. 

 
    Posta İşlemleri 
 
    MADDE 33- (1) Posta işlemleri sürecinde gönderinin; 

a) Kabulü anında, 

b) Alıcının teslimat adresinde bulunamayıp ihbarlı olarak dağıtım merkezine 

bırakıldığında, 

c) Bekleme süresi içerisinde teslim edilemeyip iade olarak ilgili nüfus müdürlüğüne 

teslim edildiğinde, 

           Cep telefonu numarasının bulunması halinde alıcıya PTT tarafından SMS ile bilgi 
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verilecektir. 

 (2) Sürücü belgesi, alıcının başvurusu esnasında MERNİS veri tabanında yer alan 

veya beyan ettiği adreslerinde, gönderiyi teslim alacak kişiye kimlik tespitinden sonra imza 

karşılığı teslim edilecektir. 

 (3) PTT teslimat için gönderi adresine 2 (iki) defa gidilecek, kişiye ulaşamazsa 

telefonla irtibat kurulacaktır. Teslim edilemeyen gönderi, PTT işyerinde 10 (on) gün süre ile 

bekletilecektir. Bu sürenin sonunda teslim edilemeyen sürücü belgesi, başvuru sahibinin 

belirlediği nüfus müdürlüğüne kapalı zarfta iade edilecektir.  

 

(4) Nüfus müdürlüğüne iade edilen sürücü belgesinin, başvuru sahibine teslim 

aşamasında, zarf açılıp kişi kontrolü yapılır ve “Sürücü Belgesi Teslim Tutanağı” imzalatılarak 

teslim edilir. (Ek-13) 

 (5) Düzenlenen sürücü belgelerinin kişiselleştirme ve posta dağıtım süreci, “Başvuru 

Durum Sorgula” ekranından takip edilecektir. 

  

 

Zarflama ve dağıtım 

 

MADDE 34 –   (1) Sürücü belgeleri zarfının, üzerinde yer alacak bilgilerin tespiti ve 

sürücü belgelerinin dağıtımı Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.  

(2) Kişiselleştirilen ancak ilgilisine teslim edilemeyen sürücü belgeleri, nüfus 

müdürlüklerinde dosyasında muhafaza edilecektir. 

(3) Sürücü belgelerinin dağıtım aşamasında kayıp edilmesi durumunda;  

a) Posta aşamasında kaybedilmesi durumunda, dağıtımla görevlendirilmiş olan 

kurum/kuruluş tarafından kayıp bilgisi girilerek, zarfın barkodu Genel Müdürlüğe 

bildirilecektir.  

b) Nüfus müdürlüğünde kaybolması durumunda nüfus müdürlüğü tarafından kayıp 

bilgisi girilerek yeni sürücü belgesi düzenlenecektir. 

  

Sürücü belgesi  başvuru takip işlemleri 

 

MADDE 35- (1) Sürücü belgelerinin teslim süreci web, çağrı merkezi, kısa mesaj veya 

e-posta yolu ile takip edilebilecektir.  

 

Yedekleme  

 

Madde 36- (1) Biyometrik veriler, Genel Müdürlüğün “Biyometrik veri yönetim sistemi” 

ne aktarılacaktır. 

(2) Sürücü belgelerine ait bilgiler ve belgeler İş Sürekliliği Merkezi ile yedeklemesi 

yapılacaktır. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

 

Sürücü belgesi işlemlerinde başvuru 

 

MADDE 37 – (1) Sürücü belgesi başvurusu Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya 

da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınacak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine 

yapılacaktır. Sürücü belgesi talebinde parmak izi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu 

esas alınacaktır. 

 

Form ve belgelerin tasarımı  

 

Madde 38- (1) Sürücü belgeleri uygulamasında kullanılacak olan form ve belgeleri 

hazırlamaya, gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ekler: 

 

  1- Ek-1 Yeni Tip Sürücü Belgesi Kod Açıklaması  

  2- Ek-2 Sürücü Belgesi İlk Başvuru Formu 

  3- Ek-3 Sürücü Belgesi Yenileme Başvuru Formu 

  4- Ek-4 Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme Başvuru Formu   

  5- Ek-5 Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge Formu  

  6- Ek-6 Sürücü Adayları ve Sürücüler için Sağlık Raporu Örneği 

  7- Ek-7 Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu 

  8- Ek-8 Sürücü Belgesi Sınıflarına Göre Sürme Yetkisi Verilen Araçlar Tablosu 

  9- Ek-9 Karayolu Trafiği Konvansiyonuna Taraf Ülkeler 

10- Ek-10 Örnek Sürücü Belgesi Kartı 

11- Ek-11 Yeni Tip Sürücü Belgesi Sınıf Karşılıkları 

12- Ek-12 Mükerrer sürücü belgesi kayıt birleştirme çizelgesi  

13- Ek-13 Sürücü Belgesi Teslim Tutanağı 

 



EK-1 

 

 

6495 Sayılı Kanun ve 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete ile sürücü belgelerinde kabul edilen Ön 

ve Arka yüz bilgileri 

Ön Yüzündeki Bilgiler; 

1. Soyadı, 

2. Adı, diğer adları,  

3. Doğum tarihi ve yeri, 

4. (a) Veriliş tarihi;  

4. (b) Geçerlilik tarihi,  

4. (c) Belgeyi veren makamın adı, 

4 .(d) TC kimlik numarası, 

5. Belge numarası, 

6. Belge sahibinin fotoğrafı, 

7. Belge sahibinin imzası, 

9. Sürücü belgesi sınıfı bilgileri yer almaktadır, 

 

Arka Yüzündeki Bilgiler; 

10. Sürücü belgesi sınıfına ilişkin veriliş tarihi, 

11. Sürücü belgesi sınıfına ilişkin geçerlilik tarihi, 

12. Kodlanmış bir şekilde her bir taşıt kategorisine ilişkin ilave bilgiler veya kısıtlamalar, 

13. Kan grubu, 

14.Ticari araç sürücüleri için yonga alanı (çip takılabilecek alan) bilgileri yer almaktadır 

  



EK-2 

 

 

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

FORM NO 120-01 

ÖZEL KÜTÜK SIRA NO    

TESCİL YILI    

 SÜRÜCÜ BELGESİ İLK KAYIT BAŞVURU FORMU BELGE NO    

 

                                       BEYANDA  BULUNAN  KİŞİYE  AİT  BİLGİLER       

T.C. KİMLİK NO /  
YABANCI KİMLİK NO 

 

ADI  

SOYADI  

                                        SERTİFİKA  BİLGİLERİ 

SÜRÜCÜ KURSU ADI  

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ   

SERTİFİKA NUMARASI  

SERTİFİKA SINIFI  

MEB OPERATÖR SERTİFİKA BİLGİLERİ  

                                       SAĞLIK  RAPORUNDAKİ SÜRÜCÜ  BELGESİ  KISITLARI 

Beyanımın doğruluğunu ve adli sicil 
kaydım bulunmadığını, gerçeğe aykırı 
durum tespiti halinde mevzuata göre 
işlem yapılmasını kabul ediyorum. 

      
         OKUDUM , ANLADIM. 
 

TABİP KODLARI  TRAFİK KODLARI KOMİSYON KODLARI SINIF GRUBU 

 
 
 
 
 
 

   

                                        KAN  GRUBU  BİLGİLERİ  
        KAN GRUBU KAN GRUBU BEYAN TÜRÜ KAN GRUBU BELGE TARİHİ 

   

                                        DEĞERLİ KAĞIT , HARÇ  VE  HİZMET  BEDELİ 

HARÇ 
BEDELİ 

 DEĞERLİ KAĞIT 
BEDELİ 

 HİZMET 
BEDELİ 

 

   

                                       İLETİŞİM VE TESLİMAT ADRESİ 
TESLİMAT ADRESİ  
İADE TESLİM BİRİMİ  
E-MAİL  

CEP-İŞ-EV NO    

 TESLİM  ALACAK  1. KİŞİ  BİLGİLERİ  TESLİM  ALACAK  2. KİŞİ  BİLGİLERİ 

T.C. KİMLİK NO   

ADI   

SOYADI   

TESCİL EDEN BİRİM  

                             BAŞVURU  MEMURU KONTROL/ONAY  AMİRİ BEYANDA BULUNAN KİŞİ 

T.C. KİMLİK NO   T.C. KİMLİK NO  
ADI   ADI  

SOYADI   SOYADI  
ÜNVANI   

TARİH  
TARİH   

 
 
İMZA 
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T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

FORM NO 
 120-02 
 

ÖZEL KÜTÜK SIRA NO  

TESCİL YILI  

 SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME BAŞVURU FORMU 

       BEYANDA  BULUNAN  KİŞİYE  AİT  BİLGİLER   
T.C. KİMLİK NO /  
YABANCI KİMLİK NO 

 

ADI  

SOYADI  

                                       SERTİFİKA  BİLGİLERİ 

SÜRÜCÜ KURSU ADI  

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ   

SERTİFİKA NUMARASI  

SERTİFİKA SINIFI  
MEB OPERATÖR SERTİFİKA BİLGİLERİ  

 MEVCUT  SÜRÜCÜ  BELGESİ   BİLGİLERİ 

VERİLDİĞİ İLÇE   
Beyanımın doğruluğunu ve adli sicil 
kaydım bulunmadığını , gerçeğe aykırı 
durum tespiti halinde mevzuata göre 
işlem yapılmasını kabul ediyorum. 
 

OKUDUM, ANLADIM. 
 

SINIFI BELGE NO  

TARİHİ  

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARLA 
KARŞILIĞI 

 

                                      SAĞLIK  RAPORUNDAKİ  SÜRÜCÜ  BELGESİ KISITLARI  
      

TABİP KODLARI   TRAFİK KODLARI 
KOMİSYON 
KODLARI 

SINIF GRUBU 

    

                                      KAN  GRUBU  BİLGİLERİ 
KAN GRUBU KAN GRUBU BEYAN TÜRÜ KAN GRUBU BELGE TARİHİ 

   

                                       DEĞERLİ KAĞIT , HARÇ  VE  HİZMET  BEDELİ 

HARÇ BEDELİ 
 DEĞERLİ KAĞIT 

BEDELİ 

 
HİZMET BEDELİ 

 

   

                                       İLETİŞİM VE TESLİMAT ADRESİ 

TESLİMAT ADRESİ  
İADE TESLİM BİRİMİ  
E-MAİL  
CEP-İŞ-EV NO    

 TESLİM  ALACAK  1. KİŞİ  BİLGİLERİ  TESLİM  ALACAK  2. KİŞİ  BİLGİLERİ 

T.C. KİMLİK NO   

ADI   

SOYADI   

TESCİL EDEN BİRİM  

 BAŞVURU  MEMURU KONTROL/ONAY  AMİRİ BEYANDA BULUNAN KİŞİ 

T.C. KİMLİK NO   T.C. KİMLİK NO  

ADI   ADI  

SOYADI   SOYADI  

ÜNVANI   
TARİH  

TARİH   

 
İMZA  
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T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 FORM NO 120-03 

 ÖZEL KÜTÜK SIRA NO    

 TESCİL YILI  

 DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİ 
DEĞİŞTİRME BAŞVURU FORMU 

 BELGE NO  

 BEYANDA  BULUNAN  KİŞİYE  AİT  BİLGİLER       

T.C. KİMLİK NO /  
YABANCI KİMLİK NO 

 

ADI   

SOYADI  

                                    MEVCUT  SÜRÜCÜ  BELGESİ   BİLGİLERİ 

VERİLDİĞİ ÜLKE / İL  

SINIFI  
BELGE NO  
TARİHİ  

SORGULAMA BİLGİSİ 
 SERTİFİKA BİLGİSİ SAKINCA DURUMU 

  

ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİ SINIF KARŞILIĞI  

TARİHİ  

                                  SAĞLIK  RAPORUNDAKİ  SÜRÜCÜ  BELGESİ KISITLALARI  
Beyanımın doğruluğunu ve adli sicil 
kaydım bulunmadığını , gerçeğe aykırı 
durum tespiti halinde mevzuata göre 
işlem yapılmasını kabul ediyorum. 
 
                OKUDUM, ANLADIM. 
 

TABİP KODLARI   TRAFİK KODLARI KOMİSYON KODLARI SINIF GRUBU 

 
 
 

  

 
                                                  KAN  GRUBU  BİLGİLERİ 

KAN GRUBU KAN GRUBU BEYAN TÜRÜ KAN GRUBU BELGE TARİHİ 

0   

                                       DEĞERLİ KAĞIT , HARÇ  VE  HİZMET  BEDELİ 

HARÇ BEDELİ 
 DEĞERLİ KAĞIT 

BEDELİ 

 HİZMET 
BEDELİ 

 

   
                                       DEĞERLİ KAĞIT , HARÇ  VE  HİZMET  BEDELİ 

HARÇ BEDELİ 
 DEĞERLİ KAĞIT 

BEDELİ 
 

HİZMET BEDELİ 
 

   

                                       İLETİŞİM VE TESLİMAT ADRESİ 

TESLİMAT ADRESİ  
İADE TESLİM BİRİMİ  
E-MAİL  
CEP-İŞ-EV NO    

 TESLİM  ALACAK  1. KİŞİ  BİLGİLERİ  TESLİM  ALACAK  2. KİŞİ  BİLGİLERİ 

T.C. KİMLİK NO   

ADI   

SOYADI   

TESCİL EDEN BİRİM  

 BAŞVURU  MEMURU KONTROL/ONAY  AMİRİ BEYANDA BULUNAN KİŞİ 

T.C. KİMLİK NO   T.C. KİMLİK NO  

ADI   ADI  

SOYADI   SOYADI  

ÜNVANI   
TARİH  

TARİH   

 
İMZA 
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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜRÜCÜ BELGESİ YERİNE GEÇEN GEÇİCİ BELGE 
(PROVISIONAL CERTIFICATE INSTEAD OF DRIVING LICENSE) 

 

                                        KİŞİ BİLGİLERİ - PERSONAL INFORMATION 

T.C. KİMLİK NO            
YABANCI KİMLİK NO                                           
ID 

 
 

ADI                                                                
NAME 

 

SOYADI                                                     
SURNAME 

 

DOĞUM TARİHİ                                              
DATE OF BIRTH 

 

DOĞUM YERİ                                          
PLACE OF BIRTH 

 
 

KAN GRUBU                                            
BLOOD TYPE 

 

                                        SÜRÜCÜ BELGE BİLGİLERİ - DRIVING LICENCE INFORMATION 

BELGE NO                                                
DOCUMENT NO 

 

VERİLİŞ TARİHİ  
DATE OF ISSUE 

 

GEÇERLİLİK TARİHİ                           
VALIDITY DATE 

 

BELGEYİ VEREN MAKAMIN 
ADI                        

THE INSTITUTION NAME 
ISSUED THE DOCUMENT 

 
 

SINIFLAR                                                      
CLASSES 

 

KISITLAMALAR                                           
RESTRICTIONS 

 

                                                    DÜZENLEYEN/ONAYLAYAN PERSONEL 

ADI                                                                
    

İMZA - MÜHÜR 
 
 
 
 

SOYADI  

ÜNVANI  

* Geçici belge veriliş tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir. 
Provisional certificate is valid for 15 days as of the date that it is given. 
* Sürücü belgesinin tesliminden sonra bu belgenin geçerliliği sona erer. 
The validity of the driving licence ends after of delivery. 
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 SÜRÜCÜ/SÜRÜCÜ ADAYI VE ARAÇLARA İLİŞKİN KOD TABLOSU 

 (01/01/2016) 

 
a) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR  

 01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması  

 01.01. Gözlük 

 01.02. Kontakt Lens(ler) 

 01.05. Göz siperi 

 01.06. Gözlük veya kontakt lensler  

 01.07. Kişiye özel optik aygıt  

 02. İşitme desteği/iletişim desteği   

 03. Uzuvlara yönelik protez/ortez  

 03.01  Kol/kollar için protez/ortez 

 03.02  Bacak/bacaklar için protez/ortez 

 47.  İki tekerlekli araç kullanamaz 

 

61. Gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat 

önce) 

 

64. Araç hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km 

daha az olmalıdır.  

 101. Monoküler 

 102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç  kullanamaz 

 103. Sağlık raporu yenileme süreleri 

 103.01  Üç ayda bir sağlık kontrolü 

 103.02  Altı ayda bir sağlık kontrolü 

 103.03  Yılda bir sağlık kontrolü 

 103.04  Üç yılda bir sağlık kontrolü  

 103.05  Beş yılda bir sağlık kontrolü 

  

 b)TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK  KODLAR                                                                                                                                 

 62. Kişinin yaşadığı yere göre .......km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir 

 63. Araçta yolcu taşıyamaz 

 65. En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir 

 66. Römorklu araç kullanamaz 

 67. Otoyollarda araç kullanamaz 

 68. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz 

 

69. EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım 

tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)") 

 

70. ... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak 

sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin 

üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır) 

 

71. ... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin 

"71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından 

verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır) 

 73. Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir. 



 

79. Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin 

düzenlemeler  

 79.01. Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir. 

 79.02. Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir. 

 79.03. Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir. 

 

79.04. Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak 

kullanabilir. 

 

79.05. Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen 

motosikletleri kullanabilir. 

 

79.06. İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı 

geçen BE sınıfı araçları kullanabilir. 

 80. "24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz. 

 

81. "21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri 

kullanamaz.  

 95. 2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler. 

 

96. B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da 

kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli 

ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla 

azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.) 

 

97. 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili 

değildir 

 c) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR      

 

104. Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge 

sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir. 

 105. İş Makineleri  

 105.01 Yüzey Kazıma Makinesi 

 105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi) 

 105.03 Dozer (lastik tekerlekli) 

 105.04 Ekskavatör 

 105.05 Finişer 

 105.06 Forklift 

 105.07 Greyder 

 105.08 Mobil Rıhtım Vinci 

 105.09 Silindir 

 105.10 Vinç (Lastik tekerlekli) 

 105.11 Loder (Yükleyici) 

 105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi 

 105.13 Zemin Süpürme Makinesi 

 105.14 Biçerdöver 

 105.15 İş Kamyonu 

 105.16 İş Makinesi (Yükleyici) 

 105.17 Terminal Traktör 

 105.18 Serdümen 

 105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci 

 105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci 

 105.21 Konteyner Dorse Vinci 

 105.22 Dolu Konteyner Makinesi 



 105.23 Boş Konteyner Makinesi 

 105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi 

 105.25 Pamuk Hasat Makinesi 

 105.26 Pamuk Toplama Makinesi 

 105.27 Arazöz 

 105.28 Beton Pompası 

 105.29 Oto Kreyn 

 105.30 Kazıyıcı-Yükleyici   

 105.31 Mobil Vinç 

 105.32 Mack Taşıyıcı 

 105.33 Mıcır Serici 

 105.34 Asfalt Serme Makinesi 

 105.35 Manlift 

 105.36 Kaldırma Taşıma Vinci 

 105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu) 

 105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi 

 105.39 Bezelye Hasat Makinesi 

 105.40 Transmikser 

 105.41 İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) 

 105.42 İş Kamyonu (İtfaiye Aracı) 

 105.43 İş Kamyonu (Kar ile Mücadele Aracı) 

 105.44 İş Kamyonu (Kaya-Hafriyat Kamyonu) 

 105.45 İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü ) 

 105.46 İş Kamyonu (Demiryolunda ve Karayolunda Hareket Eden Ray Bakım Onarım Aracı ) 

 105.47 İş Kamyonu (Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma Makinesi) 

 105.48 İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı) 

 105.49 Beton Püskürtme Makinesi 

 105.50 Terminal Çekici 

 105.51 Kendi Yürür Silaj Makinesi 

 105.52 Kendi Yürür Bitki Koruma Makinesi 

 105.53 Kendi Yürür Yemleme Vagonu Makinesi 

 105.54 Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi  

 105.55 Domates Hasat Makinesi 

 

 d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE 

MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI 

KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK  KODLAR 

 10. Modifiye vites 

 10.02 Otomatik vites  

 10.04 Uyarlanmış vites kolu 

 15. Modifiye edilmiş debriyaj  

 15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı 

 15.02 Manuel debriyaj 

 15.03 Otomatik debriyaj 

 15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir  

 20. Modifiye edilmiş fren sistemleri  

 20.01 Uyarlanmış fren pedalı  

 20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı 

 20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı 



 20.05 Eğik fren pedalı 

 20.06 Elle çalıştırılan fren 

 20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”) 

 20.09 Uyarlanmış park freni  

 20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

 20.13 Diz ile harekete geçirilen fren  

 20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi 

 25. Modifiye hızlanma sistemi  

 25.01 Uyarlanmış hız pedalı  

 25.03 Eğik hız pedalı 

 25.04 Manuel hız pedalı 

 25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı  

 25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi  

 25.08 Soldaki hız pedalı 

 25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

 31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri  

 31.01 Paralel pedallar ekstra seti 

 31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar 

 

31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye 

ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem 

 31.04 Yükseltilmiş zemin 

 32. Kombine fren ve hızlanma sistemi  

 32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi 

 32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi 

 33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi  

 33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi 

 33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi 

 35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.)  

 35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları 

 35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları  

 35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları 

 

35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol 

cihazları 

 40. Modifiye direksiyon  

 40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”) 

 40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.) 

 40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu  

 40.09. Ayakla işletilen direksiyon  

 40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.) 

 40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi 

 40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi 

 42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları   

 42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz 

 42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz 

 42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı 

 42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları 

 43. Sürücü koltuğu pozisyonu  

 43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu 



 43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu 

 43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu 

 43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu 

 43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri 

 43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri  

 44. Motosiklet modifikasyonları  

 44.01. Tek elle işletilen fren 

 44.02. Uyarlanmış ön frenler 

 44.03. Uyarlanmış arka frenler 

 44.04. Uyarlanmış hız sistemi 

 

44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere 

değebileceği  şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği, 

 44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N)    (örneğin: “44.09(140N)”) 

 44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”) 

 44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri 

 44.12. Uyarlanmış tutma kolu 

 45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir 

 46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir 

 47.  İki tekerlekli araç kullanamaz 

 50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir. 

 78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir 

 102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz 
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Sürücü Belgesi Sınıflarına Göre Sürme Yetkisi Verilen Araçlar 

 

  

SINIFI YAŞ 

ŞARTI 

DENEYİM ŞARTI GEÇERLİLİK 

SÜRESİ 

YETKİLİ OLDUĞU 

DİĞER SINIFLAR 

M     16  10  

A1    16  10 M 

A2    18  10 M-A1 

A      20 EN AZ İKİ YIL A2 10 A-A1-A2 

A       24 DENEYİM ŞARTI 

ARANMAZ 

10 A-A1-A2 

B1      16  10 M 

B       18  10 M-B1-F 

C1     18 EN AZ B 5 M-B-B1-F 

C       21 EN AZ B 5 M-B-B1-C1-F 

D1    21 EN AZ B 5 M-B-B1-F 

D       24 EN AZ B 5 M-B-B1-D1-F 

BE      18 B 10 M-B-B1-F 

C1E    18 C1 5 M-B-BE-B1-C1-F 

CE      21 C 5 M-B-BE-B1C-C1-C1E-F 

D1E    21 D1 5 M-B-BE-B1-D1-F 

DE      24 D 5 M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F 

F         18  10 M 

G       18  10 M 
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KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER 
  

 Sıra 
No 

  
Katılan Ülke 

  
İmza Tarihi 

Kabul Etme ( ), 
Katılma (a), 
Tanıma (d) 

  
Ülke 

Rumuzu 

1 Almanya 8 Kasım 1968 3 Ağustos 1978 DE 

2 Arnavutluk  29 Haziran 2000 a AL 

3 Avusturya 8 Kasım 1968 11 Ağustos 1981 AU 

4 Azerbaycan  3 Temmuz 2002 a AZ 

5 Bahamalar  14 Mayıs 1991 a BS 

6 Bahreyn  4 Mayıs 1973 a BRN 

7 Belçika 8 Kasım 1968 16 Kasım 1988 BE 

8 Beyaz 
Rusya(Belarus) 

8 Kasım 1968 18 Haziran 1974 BY 

9 Birleşik Arap 
Emirlikleri 

 10 Ocak 2007 a AE 

10 Bosna-Hersek  1 Eylül 1993 d BA 

11 Brezilya 8 Kasım 1968 29 Ekim 1980 BR 

12 Bulgaristan 8 Kasım 1968 28 Aralık 1978 BG 

13 Çek Cumhuriyeti  2 Haziran 1993 d CZ 

14 Danimarka 8 Kasım 1968 3 Kasım 1986 DK 

15 Demokratik 
Kongo 

Cumhuriyeti 

 25 Temmuz 1977 a CD 

16 Ekvator 8 Kasım 1968  EC 

17 Endonezya 8 Kasım 1968  ID 

18 Ermenistan  8 Şubat 2005 a ARM 

19 Estonya  24 Ağustos 1992 a EE 

20 Fas  29 Aralık 1982 a MA 

21 Fildişi Sahilleri  24 Temmuz 1985 a CI 

22 Filipinler 8 Kasım 1968 27 Aralık 1973 PH 

23 Finlandiya 16 Aralık 1969 1 Nisan 1985 FI 

24 Fransa 8 Kasım 1968 9 Aralık 1971 F 

25 Gana 22 Ağustos 1969  GH 

26 Guyana  31 Ocak 1973 a GY 

27 Güney Afrika  1 Kasım 1977 a ZA 

28 Güney Kore 29 Aralık 1969  KR 

29 Gürcistan  23 Temmuz 1993 a GE 

30 Hırvatistan  23 Kasım 1992 d HR 

31 Hollanda  8 Kasım 2007 a NL 

32 İngiltere 8 Kasım 1968  GB 

33 İran İslam 
Cumhuriyeti 

8 Kasım 1968 21 Mayıs 1976 IR 

34 İspanya 8 Kasım 1968  ES 

35 İsrail 8 Kasım 1968 11 Mayıs 1971 IL 

36 İsveç 8 Kasım 1968 25 Temmuz 1985 SE 

37 İsviçre 8 Kasım 1968 11 Aralık 1991 CH 

38 İtalya 8 Kasım 1968 2 Ekim 1996 IT 

39 Karadağ  23 Ekim 2006 d ME 

40 Katar  6 Mar 2013 a Q 

41 Kazakistan   4 Nisan 1994 a KZ 

42 Kenya  9 Eylül 2009 a EAK 



43 Kırgızistan  30 Ağustos 2006 a KG 

44 Kostarika 8 Kasım 1968  CR 

45 Kuveyt  14 Mart 1980 a KW 

46 Küba  30 Eylül 1977 a CU 

47 Letonya  19 Ekim 1992 a LV 

48 Liberya  16 Eylül 2005 a LR 

49 Litvanya  20 Kasım 1991 a LT 

50 Lüksemburg 8 Kasım 1968 25 Kasım 1975 LU 

51 Macaristan 8 Kasım 1968 16 Mart 1976 HU 

52 Makedonya  18 Ağustos 1993 d MK 

53 Meksika 8 Kasım 1968  MX 

54 Moğolistan  19 Aralık 1997 a MN 

55 Moldova  26 Mayıs 1993 a MD 

56 Monako  6 Haziran 1978 a MC 

57 Nijer  11 Temmuz 1975 a NE 

58 Norveç 23 Aralık 1969 1 Nisan 1985 NO 

59 Orta Afrika 
Cumhuriyeti 

 3 Şubat 1988 a CF 

60 Özbekistan  17 Ocak 1995 a UZ 

61 Pakistan  19 Mar 1986 a PK 

62 Peru  6 Ekim 2006 a PE 

63 Polonya 8 Kasım 1968 23 Ağustos 1984 PL 

64 Portekiz 8 Kasım 1968 30 Eylül 2010 PT 

65 Romanya 8 Kasım 1968 9 Aralık 1980 RO 

66 Rusya 8 Kasım 1968 7 Haziran 1974 RUS 

67 San Marino 8 Kasım 1968 20 Temmuz 1970 SM 

68 Senegal  16 Ağustos 1972 a SN 

69 Seyşeller  11 Nisan 1977 a SC 

70 Sırbistan  12 Mar 2001 d RS 

71 Slovakya  1 Şubat 1993 d SK 

72 Slovenya  6 Temmuz 1992 d SLO 

73 Şili 8 Kasım 1968  CL 

74 Tacikistan  9 Mar 1994 a TJ 

75 Tayland 8 Kasım 1968  TH 

76 Tunus  5 Ocak 2004 a TN 

77 Türkiye  22 Ocak 2013 a TR 

78 Türkmenistan  14 Haziran 1993 a TM 

79 Ukrayna 8 Kasım 1968 12 Temmuz 1974 UA 

80 Uruguay  8 Nisan 1981 a ROU 

81 Vatikan 8 Kasım 1968  VA 

82 Venezuela 8 Kasım 1968  VE 

83 Yunanistan  18 Aralık 1986 a GR 

84 Zimbabve   31 Temmuz 1981 a ZW 
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01.01.2016 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN 
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ KARŞILIKLARI 

A1 M ve A1 

A2 M, A1, A2, A ve B1 

B M, B1, B, D1 ve F 

C M, B1, B, D1, C1, C ve F 

D M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,D1, D1E ve F 

E (28.04.1997 ÖNCE) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,D, DE ve F 

E (28.04.1997 SONRA) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F 

F M ve F 

G M ve G 

H Engel durumuna göre A veya B 
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