
Sürücü Belgesi Başvurusunda İstenilen Belgeler 

1. İlk kayıt işlemlerinde ibraz edilecek belgeler 

 

a. Kimlik Belgesi  

b. Sürücü Sertifikası  

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

d. Sürücü Sağlık Raporu  

e. Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı  

f. 1 adet biyometrik fotoğraf  

g. Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı  

h. Adli Sicil Kaydı Belgesi 

 

2. Sürücü belgesine yeni sınıf ekleme işlemlerinde ibraz edilecek belgeler 

 

a. Kimlik Belgesi  

b. Sürücü Sertifikası  

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

d. Sürücü Sağlık Raporu  

e. Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı  

f. 1 adet biyometrik fotoğraf  

g. Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı  

h. Adli Sicil Kaydı Belgesi 

i. Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 

3. Sürücü belgesi yenileme işlemlerinde ibraz edilecek belgeler 

 

a. Kimlik Belgesi  

b. Sürücü Sertifikası  

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

d. Sürücü Sağlık Raporu  

e. Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı  

f. 1 adet biyometrik fotoğraf  

g. Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyanı  

h. Adli Sicil Kaydı Belgesi 

i. Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi 

 

4. Dış ülkelerden alınan sürücü belgesi değiştirme işlemlerinde ibraz edilecek belgeler 

a. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi (2 adet büyütülmüş) 

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

c. Kimlik belgesi  

d. Yabancı sürücü belgesinin verildiği ülkedeki dış temsilciliğimiz aracılığı ile 

belgenin teyidi için başvuru dilekçesi  

Belgenin doğruluğu teyit edildikten sonra işlem yapılacaktır. 



 

 

Yabancı sürücü belgesinin teyidinden sonra gereken belgeler 

e. Sürücü sağlık raporu 

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

g. 1 adet biyometrik fotoğraf  

h. Kan grubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan  

i. Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi  

j. Adli Sicil Kaydı Belgesi 

 

Not: 

Sürücü belgesi harç veya değerli kâğıt bedelleri hamillerince anlaşmalı bankalara 

yatırılacak harç veya değerli kâğıt bedelinin yatırıldığının elektronik ortamda görülmesi 

halinde ilgiliden dekont veya makbuz alınmayacaktır. Sistemde oluşabilecek kesintilerden 

dolayı ödeme bilgisinin gelmemesi veya eksik ya da fazla ödeme yapılması durumlarında harç 

veya değerli kâğıt bedelinin anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair dekont veya makbuzun aslı 

istenecektir. 

Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı 

ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş ve biyometrik olmasına dikkat edilecektir. 

 

 

 


