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BİLGİ NOTU

Kimlik Kanıtı
Kimlik Kanıtlayıcı belgeler
VicRoads’a bir başvuruda (ör, aracı kayıt ettirmek ya da
sürücü belgenizi almak için) bulunduğunuzda kimliğinizi
kanıtlayan belgeler sağlamanız gerekecektir. Uygun kimlik
belgeleri olmadan başvurunuzu tamamlayamazsınız.
Randevu alırken, beraberinizde tam olarak hangi Kimlik
Kanıt belgesini getirmeniz gerektiğini sormayı unutmayınız.
Sahte ve/veya yanlış yönlendirici bilgi ya da belge sağlama
ciddi bir suçtur ve para ya da hapis cezasına çarptırılmanıza
neden olabilir.

İhtiyacım olan kimlik belgeleri nelerdir?
Herhangi bir başvuru için aşağıdaki belgeleri sağlamanız
gerekecektir:
Bir tane kategori A belgesi (aşağıdaki listeye bakınız)

VE
Bir tane kategori B belgesi (arka sayfadaki listeye
bakınız)
Bu belgelerden en az bir tanesi Victoria’da halihazırda
oturduğunuz adresi içermelidir. Adresi içermemesi halinde
ek belgeler sağlamanız gerekecektir.

Kabul edilen kimlik belgeleri
Kimlik belgeleri orijinal olmalıdır. Kopyaları kabul
edilmemektedir. İngilizce dışında başka dildeki belgeler
onaylı tercümesi ile birlikte sağlanmalıdır. Belgeleri İngilizce
olmayan başvuru sahipleri, bu belgeleri, ücretini kendileri
ödeyerek İngilizceye tercüme ettirmek zorundadır.

Kategori A belgeleri
Avustralya pasaportu (güncel ya da son kullanma tarihi
en fazla iki yıl geçmiş olan).
Yurt dışında edinilen pasaport (son kullanma tarihi
en fazla iki yıl geçmiş olan bu pasaport, sürekli
veya oturma vizesi gibi sürekli oturma iznine sahip
olunduğunu güçlü bir şekilde kanıtlayan uygun
Avustralya belgeleri sağlayabilmeniz halinde kabul
edilebilir).
Doğum, Ölüm ve Evlilik Sicil Dairesi (Registry of Births,
Deaths and Marriages) tarafından verilen Avustralya
doğum belgesi ya da isim değişikliği belgesi. Doğum
belgesi örnekleri ve hatıra amaçlı doğum belgeleri
kabul edilmez.
Pasaport Ofisi (genellikle Norfolk Adası’na seyahat
eden kişilere verilmektedir) tarafından verilen bir kimlik
belgesi.
Avustralya Polis Teşkilatı görevlisi fotoğraflı kimlik kartı
(sivil personel hariç).
Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (Department of Foreign
Affairs and Trade) tarafından verilen konsolosluğa ait
fotoğraflı kimlik.
Avustralya vatandaşlığına kabul veya vatandaşlık belgesi
ya da Avustralya’ya seyahat belgesi ya da Göç ve
Vatandaşlık Bakanlığı (Department of Immigration and
Citizenship) veya Pasaport Ofisi tarafından verilen Vize
Kanıt Kartı (Visa Evidence Card).

Avustralya’daki uygun bir konsolosluk, ya da

Fotoğraflı Avustralya ehliyet ya da ruhsatı (fotoğraflı bir
ehliyet, güncel ya da son kullanma tarihi en fazla iki yıl
önce sona ermiş olan fotoğraflı herhangi bir Avustralya
sürücü belgesi veya öğrenci sürücü belgesi, ya da
güncel veya son kullanma tarihi en fazla iki yıl önce
sona ermiş olan Victoria Amatör Yat Kaptanlığı Ehliyeti
veya Victoria Ateşli Silah Ruhsatı anlamına gelmektedir).

Gelinen ülkedeki yeminli bir tercüme bürosu tarafından
yapılmalıdır

Fotoğraflı NSW Kartı (14 Aralık 2005 tarihinden sonra
NSW RTA tarafından verilen).

Belgelerin İngilizce tercümeleri:
Bir NAATI onaylı (herhangi bir düzey) çevirmen, ya da

YA DA
VicRoads tarafından tutulan güncel fotoğraf görüntüsü.

keeping victorians connected

KİMLİK KANITI
Kategori B belgeleri

Victoria’da ikamet kanıtı

Kategori B belgeleri aşağıdakilerden birini kapsamaktadır:

Kategori A veya B belgelerinizde Victoria ikamet adresiniz
yer almıyorsa veya farklıysa aşağıda belirtilen belgelerden
birine ihtiyacınız olacaktır:

Emekli İndirim kartı
Gazi İşleri Bakanlığı kartı
Commonwealth Hükümeti tarafından verilen geçerli
yetki kartı
Öğrenci kimlik kartı
Bir banka, kredi kuruluşu ya da kooperatifi kredi kartı
veya hesap kartı
Eyalet ya da federal hükümet çalışanı kimlik kartı
Yaş Kanıtı Kartı veya Keypass kartı
Avustralya Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı (sivil personel
hariç)

Geçerli adresinizi gösteren bir satış sözleşmesi, kira
kontratı ya da kira sözleşmesi.
Bir sürücü belgesi ya da araç ruhsatı için güncel
yenileme bildirimi.
Avustralya Vergi Dairesi Değerlendirme Bildirimi (geçen
ya da mevcut mali yıl için).
Tüm bu belgelere rağmen Victoria’da ikamet ettiğinizi
kanıtlayamamanız halinde bir hakem beyanı sağlamalısınız.
Bu beyan:
Sizi 12 ay ya da daha uzun süredir tanıyan Victoria
sürücü belgesi sahibi bir kişi tarafından imzalanmalı, ve

YA DA

Adınızı ve adresinizi içermeli, ve

Aşağıda belirtilen güncel veya en fazla bir yıllık olan
belgelerden birisi:

Hakem olan kişinin adını, sürücü belgesi numarasını ve
imzasını içermelidir

Banka hesap cüzdanı ya da banka hesap ekstresi
Telefon, gaz ya da elektrik faturası

YA DA
Aşağıda belirtilen güncel veya en fazla iki yıllık olan
belgelerden birisi:
Seçmen kütüğü kartı
Askerlik terhis belgesi
Victoria Tüketici İşleri (Consumer Affairs Victoria)
tarafından verilen geçerli Yaş Kanıtı kartı
Victoria Sürücü Belgesi Kurumu’nun güncel fotoğraflı
kimlik kartı
Su vergileri
Belediye emlak vergileri
Arazi değerlendirme bildirimi

Ayrıntılı bilgi için vicroads.vic.gov.au sitesini ziyaret ediniz
ya da 13 11 71 numarayı arayınız veya bir VicRoads Müşteri
Hizmetleri Merkezi’ne uğrayınız.

Ad değişikliği kanıtı
Adınızın kategori A ve B belgelerinde farklı olması
durumunda aşağıdaki belgelerden birine ihtiyacınız
olacaktır:
Avustralya Doğum, Ölüm ve Evlilik Kütüğü (Registry of
Births, Deaths and Marriages) tarafından verilen evlilik
cüzdanı
Boşanma belgeleri (ad değişikliğini gösteren)
Tek yanlı sözleşme (Victoria’da Kasım 1986 tarihinden
önce verilen)
Ad Değişikliği Belgesi (Victoria’da Kasım 1986
tarihinden sonra verilen)

VRPIN02900

Bu Bilgi Notunda sağlanan bilgiler basım tarihi itibariyle
doğru ve geçerli olup değişikliğe tabi olabilir.

Bu beyan, Sürücü Belgesi Başvuru formunda yapılmakta
ve başvuru işleminin bir parçası olarak tamamlanması
gerekmektedir.
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Medicare kartı
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