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BİLGİ NOTU

Victoria Sürücü Belgesini nasıl alırsınız
Yurtdışından edinilen sürücü belgesi sahipleri için bir rehber
Victoria’da sürücü belgesi almak ve araç kullanmak için
VicRoads, trafik kurallarını bildiğinize ve aracı güvenli bir
şekilde kontrol edebilmenize kanaat getirmelidir.

Victoria sürücü belgesi edinmek için bir randevu almak
amacıyla 13 11 71 numarayı arayınız ya da bir VicRoads
Müşteri Hüzmetleri Merkezi’ne başvurunuz.

Geçici vize sahipleri

Ülkenizin bu listede olmaması halinde aşağıdaki
sınavlardan geçmeniz gerekecektir:

Victoria’da geçici bir vize ile bulunmanız halinde
yurtdışında edindiğiniz sürücü belgeniz (güncel ve
geçerli olmalıdır) ile süresiz olarak araç kullanabilirsiniz.
Yurtdışında edindiğiniz sürücü belgesi İngilizce olmalı (ya
da İngilizce tercümesi veya bir Uluslararası Araç Kullanma
İzin Belgesi ile birlikte kullanılmalıdır). Bir Victoria sürücü
belgesi edinmek isterseniz, gerekli sınavlardan geçtikten
ve sürücü belgenizi aldıktan sonra yurtdışında edindiğiniz
sürücü belgesi artık geçerli olmayacaktır.

Sürekli oturma iznine sahip olanlar
Victoria’da kalıcı bir vize ile bulunmanız halinde
yurtdışında edindiğiniz sürücü belgeniz (güncel ve geçerli
olmalıdır) ile:
Avustralya’ya ilk giriş yaptığınız tarihten itibaren altı ay
(kalıcı vizenin Avustralya’ya gelmeden önce verilmiş
olması durumunda); ya da
Kalıcı vizenin size verildiği tarihten itibaren altı ay
(kalıcı vizenin size Avustralya’da verilmesi durumunda)
süresince araç kullanabilirsiniz.
Yurtdışında edindiğiniz sürücü belgesi İngilizce olmalı (ya
da İngilizce tercümesi veya bir Uluslararası Araç Kullanma
İzin Belgesi ile birlikte kullanılmalıdır). Altı aylık süre
geçtikten sonra araç kullanmaya devam etmek istiyorsanız,
Victoria sürücü belgesi almanız gerekecektir.
Victoria sürücü belgesi almak için 18 yaşını doldurmuş
olmanız gerekir.

Victoria sürücü belgesini alma
Bazı ülkeler Avustralya ile benzer sürücü belgesi
standartlarına sahiptir. Sürücü belgenizi, geçerli ve güncel
ya da son kullanma tarihinin en fazla beş yıl geçmiş olması
koşuluyla sınava girmeden Victoria sürücü belgesine
çevirtebilirsiniz. Ülkenizin bu listede olup olmadığını
öğrenmek için aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz:
vicroads.vic.gov.au/OverseasDriversLicences

Trafik kuralları hakkında bilgisayar ortamında uygulanan
bilgi sınavı, ve
Bilgisayar ortamında uygulanan Tehlike Algılama Sınavı, ve
Direksiyon Sınavı.
Bu sınavlar VicRoads’un bir Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde
yapılmaktadır. Sınavlar için önceden randevu almak
zorunludur. Bir sonraki sınava girmek için diğerlerinden
geçmeniz gerekir. Sınav sonuçları 12 ay için geçerlidir. Bu
süre içinde sürücü belgesi alınmaması durumunda tekrar
sınava girmek gerekir.

Sürücü Belgesi Tercümeleri
Uluslararası Araç Kullanma İzin Belgesi (International
Driving Permit) tercüme olarak kabul edilmektedir.
Ancak yurtdışında edinilen sürücü belgesi ile birlikte
sunulmalıdır.
İzin Belgenizin olmaması ve sürücü belgenizin
İngilizce dışında başka bir dilde olması durumunda
İngilizce tercümesini sağlamalısınız. Tercüme ücretini
sizin ödemeniz gerekir.
VicRoads yalnızca:
Bir NAATI onaylı (herhangi bir düzey) çevirmen,
ya da
Avustralya’daki uygun bir konsolosluk, ya da
Gelinen ülkedeki yeminli bir tercüme bürosu
tarafından yapılan tercümeleri kabul etmektedir.
Sürücü belgenizin olmaması halinde aşağıdaki
kurumlardan alacağınız mektubun aslını ya da onaylı
kopyasını sağlayabilirsiniz:
Sürücü belgenizin ayrıntılarını teyit eden ülkenizin
sürücü belgesi veren kurumu, ya da
Sürücü belgenizin ayrıntılarını ülkenizin sürücü
belgesi veren kurumu ile teyit eden konsolosluk
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VICTORIA SÜRÜCÜ BELGESİNİ NASIL ALIRSINIZ
Bilgisayar ortamında uygulanan Tehlike
Algılama Sınavı

Sınavlar için randevu alma
13 11 71 numarayı arayınız.
Randevu alırken sınav ücretini ödemeniz
gerekecektir.
Konuştuğunuz dilde sınav yapılmaması ve sizin
yardıma ihtiyaç duymanız halinde, VicRoads
ücretsiz tercüman sağlayacaktır. Tercümanla ilgili
düzenleme yapmak için bir VicRoads Müşteri
Hizmetleri Merkezi’ne uğrayınız.
Müşteri Hizmetleri Görevlisi sınava gelirken
yanınızda getirmeniz gerekenleri size söyleyecektir.
Sınavlara girme
Sınavın başlayacağı saatten on dakika önce sınav
yerinde olunuz.
Sınav için gerekli olduğu size söylenen herşeyi
yanınızda getiriniz.
İstenildiğinde yurtdışında edindiğiniz sürücü belgesi
ve tercümesini getiriniz (yukarıdaki Sürücü Belgesi
Tercümeleri bölümüne bakınız).
Geç kalmanız ya da doğru belgeleri sağlamamanız
durumunda sınava giremezsiniz.

Trafik kuralları hakkında bilgisayar
ortamında uygulanan bilgi sınavı
Sınava hazırlanmak için vicroads.vic.gov.au sitesinden çevrimiçi
inceleyebileceğiniz ‘Tek Başına Araç Kullanmaya Geçiş’ adlı
el kitabını okumanız gerekir. El kitabının İngilizce, Çince
(Mandarin), Vietnamca, Türkçe and Arapça baskıları mevcuttur.
Sınav aşağıdaki dillerde yapılmaktadır:
Arnavutça

Makedonca

Somalice

Arapça

Farsça

İspanyolca

Kamboçya Dili

Rusça

Türkçe

Çince

Sırpça

Vietnamca

İngilizce

Seylanca

Alıştırma testini İngilizce olarak vicroads.vic.gov.au
sitesinde yapabilirsiniz.

Bilgi Sınavı:
Trafik kuralları ve bir sürücü olarak sorumluluklarınız
konusunda bilginizi değerlendirir ve ‘Tek Başına Araç
Kullanmaya Geçiş’ adlı el kitabını esas alır.
32 sorudan oluşur ve bu sınavdan geçmek için 100
üzerinden 78 ya da daha yüksek puan almanız gerekir.
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.

Diğer araçlar, yayalar ve bisikletliler gibi çeşitli trafik
koşullarını algılayabilme ve bunlara tepki verebilme
becerilerinizi değerlendirir.
Bir sürücünün bakış açısından çekilmiş kısa videolardan
oluşur. Sürücü olmanız halinde ne zaman tepki
verdiğinizi belirtmelisiniz (örneğin, yavaşlama ya da
dönmeye başlama).
Tepkileriniz güvenlik açısından değerlendirilecektir.
Sınavı tamamlamak için 45 dakika zamanınız olacaktır.
Tehlike Algılama Sınavı’na yukarıda belirtilen dillerden
herhangi birisinde girebilirsiniz.

Direksiyon Sınavı
Direksiyon sınavında güvenli bir şekilde araç kullanma
becerileriniz değerlendirilir. Bu bağlamda:
Güvenli bir şekilde araç kullanmalı
Aracı sorunsuz bir şekilde kontrol altında tutmalı
Trafik kurallarına uymalı, ve
Yolu kullanan diğer sürücülerle işbirliği yapmalısınız

Direksiyon Sınavı:
Araç kullanma öncesi kontrolü ile araç kullanımının iki
aşamasından oluşur.
İkinci aşamaya yalnızca birinci aşamayı geçmeniz
halinde devam edeceksiniz.
İlk aşama daha az zorlu trafik koşullarında 10 dakika
araç kullanmayı; ikinci aşama ise yoğun trafik
koşullarında 20 dakika araç kullanmayı kapsar.

Sınava gelirken aşağıda belirtilenleri yanınızda
getirmeyi unutmayınız:
Randevu numaranız.
Yurtdışında edindiğiniz sürücü belgesi ve istenilmesi
halinde tercümesi (yukarıdaki Sürücü Belgesi
Tercümeleri bölümüne bakınız).
Trafiğe çıkabilir durumda olan bir araç. VicRoads
direksiyon sınavı için araç sağlamamaktadır.
Sürücü belgesi ücretleri.

Direksiyon Sınavından Sonra
Sürücü Belgesi Sınav Görevlisi sınavdan geçip
geçmediğinizi size söyleyecektir.

Direksiyon Sınavından geçmeniz durumunda
Sürücü belgeniz için fotoğraf çektirmek amacıyla fotoğraf
çekilen yere yönlendirileceksiniz. Sürücü belgeniz yaklaşık
bir hafta içinde postayla gönderilecektir. Yeni sürücü
belgeniz gelinceye kadar kullanmanız için size bir sürücü
belgesi makbuzu verilecektir.
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Bu Bilgi Notunda sağlanan bilgiler basım tarihi itibariyle
doğru ve geçerli olup değişikliğe tabi olabilir.

Tehlike Algılama Sınavı:

How to get your Victorian Driver Licence - Turkish Authorised by VicRoads, 60 Denmark Street, Kew, 3101

Sürücü Belgesi Sınavları
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