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Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.06.2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci maddesi kapsamında; ilgili kanunlar ile ikili
ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri
ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin iş ve işlemler “Sürücü Belgesi İşlemlerine Dair
Talimat” ile aşağıda belirtilen usul ve esaslar a yürütülecektir.
a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç
kullanmaları;
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en
fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabilir.
2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış
temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile
birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.
3) İki yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü
belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç
kullanmaları;
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en
fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü
belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış
ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin
usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Müracaat herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilir.
b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.
c) Sürücü belgesi alacaklarda, 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen
eğitim ve sınav şartı hariç, aynı maddedeki hükümlü olmama, yaş, öğrenim ve sağlık şartları
aynen aranır. Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak
üzere diplomatik muafiyeti olan yabancılar için, gerekli şartları taşıdıklarına dair yazılı
beyanları esas alınır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(O6WNsU-HnaOhq-2ZnZbD-5Ro9gz-biGdg96d) kodunu yazınız.
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ç) Gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla sürücü
belgesinin doğruluğu hakkında inceleme ve araştırma yapılabilir.
d) Geçici olarak alınmış olan yabancı sürücü belgeleri değiştirilmez.
e) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı
olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili bir anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan
sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.
f) Türk vatandaşlarının Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden
aldıkları sürücü belgeleri, karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir.
g) Yabancıların Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olan ülkelerden aldıkları
motorlu bisiklet (moped), motosiklet, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi veya otomobil
cinsi araçları kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri karşılığı olan ülkemiz sürücü
belgeleriyle, diğer araç cinslerini kullanmak üzere verilen sürücü belgeleri ise ülkemiz B
sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir, ancak bu araçları römork takarak kullanma yetkisi
olanların belgeleri ülkemiz BE sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Bunların dışındaki sınıf
sürücü belgelerinin talep edilmesi halinde eğitim ve sınav şartı da aranır.
ğ) 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.
Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili
ülkeye gönderilir.
Dış ülkelerden almış oldukları sürücü belgeleri ile bu maddede belirtilen şartları
sağlamadan araç kullananlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden
işlem yapılır.
Dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi
işlemlerinde uygulamanın bu doğrultuda yürütülerek herhangi bir aksaklığa mahal
verilmemesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
H.Engin SARIİBRAHİM
Bakan a.
Genel Müdür
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