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  NOT  n Bu broşür sadece bilgi amaçlıdır ve yasal olarak ilgili bir 
dayanak olarak yorumlanmamalıdır. Bu broşürdeki olası yanlış 
bilgilerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilemez; 
mevzuat, belgenin gelecekteki kullanımında değişmiş olabilir. 
 
Aşağıdaki bilgiler araba ve motosiklet için en yaygın araç kullanma 
izinleri ile ilgilidir. Araç kullanma izinleri sınıflarıyla ilgili başka 
sorularınız varsa, örneğin ticari yük ve yolcu trafiği çerçevesinde 
(kamyon, otobüs), lütfen doğrudan Gütersloh İlçesi  Araç Kullanma 
İzinleri Departmanı, Trafik Dairesi ile temasa geçiniz.
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1. GİRİŞ

Motorlu araç sürmek için bir araç kullanma izniniz var, ancak bunu Almanya‘dan 
almadınız. Ancak tabii ki Almanya’da da araba kullanmak istiyorsunuz. O zaman, 
muhtemelen aşağıdaki soruların biri veya daha fazlası sizin için özellikle önemli 
olacaktır:

 ĥ Yabancı araç kullanma iznim hakkında Almanya‘da nelere dikkat etmeliyim?

 ĥ Yurtdışı araç kullanma iznim Almanya‘da geçerli mi? Hangi koşullarda geçerli?

 ĥ Almanya‘da geçerli bir araç kullanma izni almak için ne yapmalıyım ve bunun 
için Gütersloh İlçesinde kime başvurabilirim?

Aşağıdaki sayfalarda bu soruların cevaplarını ve aynı zamanda Gütersloh İlçesinde 
size yardımcı olunacak iletişim bilgilerini bulacaksınız. İyi yolculuklar!
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2. SÖZLÜK

ARAÇ KULLA MA İZ İ

Araç kullanma izni deyince, umuma açık trafikte motorlu araç kullanma izni anlaşılır. 
Farklı araç tipleri için (örneğin, otomobil veya motosiklet), araç sınıfına bağlı olarak 
bunları sürebilmek için farklı araç kullanma izni sınıfları edinilmelidir.

ARAÇ KULLA MA İZ İ SI IFLARI

Almanya‘da, araçları ve gerekli araç kullanma iznini kategorize etmek için dört araç 
kullanma izni  arasında ayrım yapılır:

A sınıfı: Motosiklet sınıfları ve mopedler

B sınıfı: Tüm binek otomobilleri

C sınıfı:  Tüm kamyonlar

D sınıfı:  Tüm otobüsler

E sınıfı:  Römorklar için

SÜRÜCÜ BELGESİ

Araç kullanma izni ve sürücü aynı değildir, farklı şeyleri ifade ederler. Sürücü 
belgesi sadece, belirli bir araç sınıfını sürmek için bir araç kullanma izninin mevcut 
olduğunu kanıtlayan bir belgedir.
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3. ALMA YA‘DA GEÇİCİ SÜRELİ KALIŞLARDA ARAÇ
KULLA MA İZ İ

Almanya‘da, örneğin sadece tatil ve ziyaret için geçici olarak ikamet ediyorsanız, 
ulusal araç kullanma izniniz (muhtemelen uluslararası bir sürücü belgesi ile 
birlikte), düzenleyen ülkeden bağımsız olarak motorlu araç kullanmak için yeterlidir. 
Almanya‘ya mesleki nedenlerle (‘meslek icabı gidip gelenler’) düzenli olarak gidip 
gelseniz bile, bu Almanya‘da daimi ikamet olarak sayılmaz ve yabancı araç kullanma 
izniniz sizin için geçerli olmaya devam eder. Ancak, şartlara bağlı olarak burada da 
ek olarak uluslararası bir sürücü belgesine ihtiyacınız olabilir.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki bir ülkeden araç 
kullanma izniniz varsa, geçici bir 
ikamet boyunca motorlu taşıt 
sürmek için, ilgili araç sınıfı için 
geçerli bir ulusal ve uluslararası 
sürücü belgesine sahip olmanız 
gerekir. Uluslararası sürücü belgesi 
yoksa genellikle yabancı sürücü 
belgesinin çevirisi gereklidir.

Almanya‘da bu tür bir araç kullanma izni ile 185 günden fazla kalmadığınız sürece, 
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde motorlu taşıtlarınızı yabancı sürücü belgeniz 
ile kullanabilirsiniz. Ancak, Almanya‘da 185 günden fazla kalırsanız veya kalmayı 
planlıyorsanız, 5. madde altındaki açıklamalara dikkat edin ya da doğrudan araç 
kullanma izni dairesine başvurun!

 DİKKAOT  t Uluslararası sürücü belgesi sadece ulusal sürücü belgesi ile birlikte 
geçerlidir!
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4. AB/AEA ÜLKESİ ARAÇ KULLA MA İZ İ

Genel bir kural olarak sizin için geçerli olan: Avrupa Birliği veya bir EEA ülkesinin 
sürücü belgesine sahipseniz, Almanya‘da sınıfa uygun bir aracı kullanabilirsiniz. Bu 
ilke tüm AEA ülkeleri (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ve AB için geçerlidir (ayrıca bkz. 
şekil).

Avrupa Birliği ülkelerinin güncel bir listesini www.auswaertiges-amt.de/de/02-
ewr-eu/606444 adresinde de bulabilirsiniz.

4.1 Sürekli ikamet

İkamet yerinizi kalıcı olarak Almanya‘ya taşısanız bile, ulusal yabancı araç kullanma 
iznini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, son kullanma tarihine (geçerlilik 
süresi) dikkat edilmelidir! Yabancı sürücü belgenizi tercüme ettirmeniz gerekmez.
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4.2 Araç kullanma izinlerinin çevrilmesi

Bir AB veya AEA ülkesinden aldığınız araç kullanma izninizi Alman araç kullanma 
iznine çevirmek isterseniz, bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ancak, Alman 
sürücü belgesine çevirtme işlemi için aşağıdaki belgeleri yanınızda getirmelisiniz:

 ĥ Kimlik belgesi veya pasaport

 ĥ Nüfus Dairesinden ikamet belgesi

 ĥ Güncel vesikalık fotoğraf (biyometrik, 35 mm x 45 mm)

 ĥ Yabancı ulusal sürücü belgenizin aslı.

Bazı durumlarda sizden daha fazla belge istenebilir, örneğin sabıka kaydı.

 

  NOT  n Araç kullanma izninizi başka bir Avrupa Birliği ülkesinde 
değiştirdiyseniz, bu Almanya‘da (artık) geçerli olmayabilir! Böyle bir 
durumda lütfen hemen yerel araç kullanma izni dairesine başvurunuz!



7

5. AB/AEA DIŞI BİR ÜLKE İ  ARAÇ KULLA MA İZ İ

Avrupa Birliği veya AEA üyesi olmayan bir ülkenin araç kullanma iznine sahipseniz 
(bkz. 4), dikkate alınması gereken bazı şeyler vardır. Lütfen zaman ayırın ve Federal 
Almanya Cumhuriyeti‘nin özel bir anlaşma yaptığı ülkeler (5.2) ve diğer tüm ülkeler 
arasındaki farka özellikle dikkat edin.

5.1 Sürekli ikamet

İkamet yerinizi Federal Almanya Cumhuriyeti‘ne taşıdıysanız ve böylece daimi 
bir ikamet planlıyorsanız, altı aylık bir sürenin dolmasından sonra bir Alman araç 
kullanma iznine ihtiyacınız vardır ve bu nedenle yabancı araç kullanma izninizin 
çevrilmesi gerekir.

5.2 Özel mevzuatları olan ülkeler

Araç kullanma izninin verilme şartları, araç kullanma iznini hangi ülkede aldığınıza 
bağlıdır. Bu listede yer alan bir ülkenin araç kullanma iznine sahipseniz (https://
www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html), Alman devleti belirli 
sınıflar için ilgili devletle bir anlaşma yapmış demektir. Bu nedenle bir inceleme, 
genellikle artık ya da sadece kısmen (pratik ya da teorik olarak) gerekli değildir.
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5.3 Diğer ülkeler

5.2 maddesinde yer almayan ülkeler için, sürücü belgesinin değiştirilmesinde 
başka yönetmelikler geçerlidir. Burada araç kullanma izni almak için Almanya’da 
hem teorik hem de pratik sınava girilmelidir. Değiştirme işlemi için önce aşağıdaki 
belgelerle birlikte bir dilekçe verilmelidir:

 ĥ Geçerli bir kimlik belgesi,

 ĥ Nüfus Dairesinden ikamet belgesi,

 ĥ Güncel vesikalık fotoğraf (biyometrik, 35 mm x 45 mm),

 ĥ Yabancı ulusal sürücü belgenizin aslı ve

 ĥ Gerekli çevirisi.

Gerekirse sizden daha fazla belge istenecektir. Alman sürücü belgesi düzenlendikten 
sonra yabancı sürücü belgesine el konulacaktır.

  NOT  n Yurt dışı araç kullanma izinleri’ konusunda Gütersloh İlçesindeki 
sürücü kursları da genellikle bilgi sahibidirler.

5.4 Araç kullanma izinlerinin çevrilmesi

Değiştirme işlemi için önce aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe verilmelidir:

 ĥ Geçerli bir kimlik belgesi,

 ĥ Nüfus Dairesinden ikamet belgesi,

 ĥ Güncel vesikalık fotoğraf (biyometrik, 35 mm x 45 mm),

 ĥ Ulusal sürücü belgenizin aslı,

 ĥ Gerekli çevirisi,

 ĥ Göz testi ve

 ĥ İlk yardım kursuna katılma belgesi.

Gerekirse sizden daha fazla belge istenecektir. Alman sürücü belgesi düzenlendikten 
sonra yabancı sürücü belgesine el konulacaktır.
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  NOT  n Yabancı araç kullanma izninizin değiştirilmesi biraz zaman alabilir. 
Bunun şartlara bağlı olarak birkaç ay sürebileceğini hesaba 
katmalısınız. Altı aylık süre hala geçerlidir. Süre genellikle, araç 
kullanma izniniz ile ilgili daha fazla bilginin talep edilmesi gereken 
ülkeye bağlıdır. Bu nedenle değiştirme işiniz ile lütfen mümkün 
olduğunca erken ilgileniniz!

 DİKKAOT  t AB/AEA dışı bir ülkeye ait araç kullanma izninizi altı aydan sonra 
çevirtmemeniz ve sürücü belgenizi değiştirmediğiniz takdirde, trafikte 
motorlu araç kullanamazsınız! Bunu yine de yapmanız bir suçtur ve 
araç kullanma izni olmadan araba sürmek olarak cezalandırılır!
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6. İLEOTİŞİM

GÜOTERSLNH İLÇESİ OTRAFİK DAİRESİ 
ARAÇ KULLA MA İZİ LERİ DEPAROTMA I

BİZE BURADA  ULAŞABİLİRSİ İZ

Kreishaus Gütersloh - Yapı Bölümü 7 (Oda 717/718) 
Herzebrocker Straße 140 
33334 Gütersloh

PNSOTA ADRESİ

Kreis Gütersloh 
33324 Gütersloh

ÇALIŞMA SAAOTLERİ

PZT, PER Saat 07.30 - 17.30 arası 
SAL, ÇAR, CUM  Saat 07.30 - 12.30 arası

GE EL İLEOTİŞİM BİLGİLERİ

  05241 85 1200 
  05241 85 31200 
 abt22@gt-net.de 
 www.kreis-guetersloh.de
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7. KÜ YE

Gütersloh Kaymakamlığı 
- Kaymakam - 
Eğitim Bölümü 
Gütersloh İlçesi Eğitim Ofisi

Gütersloh İlçesi Yerel Entegrasyon Merkezi

 kommunales-integrationszentrum@gt-net.de 
  www.ki-gt.de

Gütersloh İlçesi Trafik Dairesi, Araç Kullanma İzinleri Departmanı ile işbirliği içinde

Görsel malzeme:  
Fotolia üzerinden lisanslı (#23588482, #222019116, #70493311, #140763625, 
#131389611), ‘Araç kullanma izinleri’ piktogramı BMVI’nın izni ile kullanılmaktadır

Düzenleme tarihi: Kasım 2018



Gütersloh İlçesi Yerel Entegrasyon Merkezinin finansörü

KOMM-AN Programı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti tarafından finanse edilmektedir

Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Gütersloh


