(Form Tr. 7T)

RESMĠ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kayıt Sayfa No :

Alınan Miktar TL :

Ehliyet No :

Tarih :

Makbuz No: (F.150/MF2) :

Tr.20 No :

MOTORLU TAġIT ARACI SÜRÜġ EHLĠYETĠ VEYA ÖĞRENCĠ EHLĠYETĠ ĠÇĠN DĠLEKÇE
(1974, Motorlu araçlar ve Yol Trafik Tüzüğünün 25(3), 29(1) ve (3) maddeleri)

KISIM I
DĠLEKÇE SAHĠBĠNĠN,
Adı - Soyadı (Büyük Harflerle) :
Uyruğu :

KKTC Kimlik Kartı No :

Adresi :
Doğum Tarihi :

Pasaport No. (Yabancılar için) :

Doğum Yeri :

Mesleği :

Baba Adı :

Kan Grubu :
Anne Adı :

E-mail adresi :

Gsm :

KISIM II
TALEP EDĠLEN EHLĠYETĠN TÜRÜ, SINIFI/SINIFLARI VE SÜRESĠ
Sürüş Ehliyeti

Öğrenci Ehliyeti

Türü

İSTENİLEN
EHLİYETİN

Sınıfı / Sınıfları
Bir Yıl

Ġki Yıl

Üç Yıl

BeĢ Yıl

On Yıl

Süresi

KISIM III

EVET
BEYAN

1- Mahkeme sizi sürüş ehliyeti sahibi olma ve alma hakkından mahrum etti mi?
2- Sara, ani baş dönmesi veya baygınlık gibi hastalıklardan mustarip misiniz?
3- İyi derecede aydınlık olduğu zamanda (gözlüklü olmanız halinde) gözlükle 23 metre mesafede
altı sayı ve harf olan bir motorlu araç plakasını okuyabilir msiniz?
4- Elsiz veya ayaksız mısınız veya kol veya bacaklarınızın hareket veya adalelerinin kontrolünü
etkileyen herhangi bir hastalıktan mustarip misiniz?
5- Motorlu araç kullanmanızı amme güvenliği için tehlikeli yapabilecek başka herhangi bir akli
veya bedeni hastalık veya görme eksikliğinden mustarip misiniz?
6- Daha önce sahip olduğunuz sürüş ehliyeti Motorlu araçlar Mukayyidi tarafından iptal veya talik
edildi mi?
7- Üçüncü Şahıslar için tehlikeye karşı Sigorta edilmemiş bir motorlu araç kullanmanın suç
olduğunu biliyor musunuz?
8- Ceza Puanı nedeni ile sürüş ehliyeti almaktan veya bulundurmaktan men edildiniz mi?

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Tarih :

Dilekçe Sahibinin İmzası :

Not: Bu dilekçe ile ilgili sunulması gereken belgeler arka sayfada belirtilmiĢtir.

HAYIR

KISIM IV
ÖĞRENCĠ EHLĠYETĠ VERĠLMESĠ ĠÇĠN TASDĠKNAME
(İlk kez öğrenci ehliyeti almak amacıyla yapılan müracaatlar için doldurulmalıdır.)
.............................. Sayılı Kimlik Kartı sahibi ....................................................................................... lı/li (adres)
.................................................................. in/ın (isim büyük harflerle) yollarda seyrüsefer ile ilgili trafik işaretleri
ve öteki mevzuat hakkındaki bilgisi için yapılan teorik imtihanı bugün başarı ile geçtiğini ve 33'üncü
maddede gösterildiği şekilde ........................................... tipi motorlu araç sürmesi maksadıyle kendisine
Öğrenci Ehliyeti verilmesi uygun görüldüğü tasdik olunur.
Öğrenci Ehliyeti aĢağıdaki Ģartlara tabi olmak üzere verilir.
Tarih :
Makbuz No :

Mühür :

Müfettiş :

KISIM V
DĠLEKÇE SUNANLARIN DĠKKATĠNE
1- Ġlk kez Öğrenci Ehliyeti alınması için sunulan dilekçilere eklenecek belgeler:
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim(arka zemin beyaz
KKTC vatandaşları için Kimlik Kartı / Yabancı uyruklular için geçerli muhacereti olan pasaport
b- olmalıdır)
c- Doğum Şahadetnamesi
d- Öğrenci ehliyeti alınması için doldurulmuş ve tasdik olunmuş forma (KISIM IV)
2- Ġlk kez Motorlu Araç SürüĢEhliyeti alınması için sunulan dilekçilere eklenecek belgeler:
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim (arka zemin beyaz olmalıdır.)
b- KKTC vatandaşları için Kimlik Kartı / Yabancı uyruklular için geçerli muhacereti olan pasaport
c- Sürüş Kabiliyet Belgesi
d- Öğrenci Ehliyeti
3- Öğrenci Ehliyeti Yenilenmesi için sunulan dilekçelere eklenecek belgeler:
a- Daha önceki öğrenci ehliyeti
b- KKTC vatandaşları için Kimlik Kartı / Yabancı uyruklular için geçerli muhacereti olan pasaport
4- SürüĢ Ehliyeti yenilenmesi için sunulan dilekçelere eklenecek belgeler:
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim (arka zemin beyaz olmalıdır.)
b- Daha önceki sürüş ehliyeti
c- KKTC vatandaşları için Kimlik Kartı / Yabancı uyruklular için geçerli muhacereti olan pasaport
5- Yabancı bir ülke sürüĢ ehliyetine karĢılık KKTC sürüĢ ehliyeti verilmesi için gerekli belgeler :
A- TC SürüĢ Ehliyetine sahip sürücüler için;
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim
(arka zemin beyaz olmalıdır.)
b- TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden TC Sürüş Ehliyeti onayı
c- Kimlik kartı orijinali ve fotokopisi (Müracaat sahibi KKTC vatandaşı ise)
d- Geçerli muhacereti olan pasaport (Müracaat sahibi TC veya yabancı uyruklu ise)
B- Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli sürüĢ ehliyetine sahip sürücüler için;
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim
(arka zemin beyaz olmalıdır.)
b- Mevcut sürüş ehliyetinin aslı ve fotokopisi
c- Kimlik kartı orijinali ve fotokopisi (Müracaat sahibi KKTC vatandaşı ise)
d- Geçerli muhacereti olan pasaport (Müracaat sahibi TC veya yabancı uyruklu ise)
C- Diğer ülkelerin sürüĢ ehliyetine sahip sürücüler için;
a- Yüz ve kulaklar açıkta kalacak şekilde orijinal 2 adet vesikalık renkli resim
(arka zemin beyaz olmalıdır.)
b- Sürüş Ehliyetinin tam tercümesinin gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığından onaylı sürüş ehliyeti tercümesi
c- Kimlik kartı orijinali ve fotokopisi (Müracaat sahibi KKTC vatandaşı ise)
d- Geçerli muhacereti olan pasaport (Müracaat sahibi TC veya yabancı uyruklu ise)
6- Ağır Vasıta kullanacaklar yukarıdaki belgelere ek olarak:
a- Kullanılacak olan Ağır Vasıtanın Koçan fotokopisi (şahsın muhaceret mühürü ile koçan sahibinin ayni olması
gerekmektedir.)
b- İşveren talep yazısı
c- Şahsın talep yazısı

