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Türk�ye’de düzenlenen d�ğer her sınav g�b� ehl�yet sınavı önces�nde de yazılı b�r sınav g�r�ş belges�ne �ht�yaç
duyulmaktadır. Bu belgey� elektron�k ortamda değ�l, katıldığınız sürücü kursundan tem�n etmen�z ve sınava o
belgeyle g�rmen�z zorunludur. Ehl�yet sınavı g�r�ş belges� olmadığı sürece sınava g�r�ş�n�z ne yazık k� mümkün
olmayacaktır. 

 Katılacağınız ehl�yet sınavı başlangıç saat�nde kes�nl�kle orada olmanız gerekmekted�r. G�r�ş saat�ne uyulmadığı
sürece ne yazık k� sınava g�rmen�z y�ne mümkün değ�ld�r. Ehl�yet sınavı �ç�n geçerl� olan en temel �k� kural
bunlardır. Sınav g�r�ş belges�ne sah�p olmak ve sınav zamanında orada bulunmak. Ehl�yet �ç�n gerekl�
evraklar sağlandıktan sonra sınava g�rmen�zde b�r sakınca görülmez.

Ehl�yet Sınavında Uyulması Gereken Kurallar

Katılacağınız ehl�yet sınavı �ç�n kullanacağınız kalem ve s�lg� g�b� araç gereçler� sürücü adayları olarak s�zler�n
yanında get�rmes� gerekmekted�r. Bunun yanı sıra ehl�yet sınavında uyulması gereken kurallardan b�r� de
elektron�k olan herhang� b�r eşya �le sınava g�r�ş�n mümkün olmamasıdır. Yanınızda bulunan elektron�k araç
gereçler� sınav yer�nde bulunan güvenl�k görevl�ler�ne tesl�m ve emanet etmen�z son derece öneml�d�r. Aks� b�r
durumda, salona yasaklı herhang� b�r eşya �le g�rersen�z ehl�yet sınavı geçers�z kılınır. 

 Ehl�yet sınavı süres�nde dışarı çıkmak yasaktır. Sınavı çözerken de yanlış cevapların doğru cevaplarınızı
götürmed�ğ�n� b�lmen�z gerekmekted�r. 50 soruda en az 35 net yan� en az 70 puan alacak şek�lde çözmen�z
gereken ehl�yet sınavı �ç�n aldığınız sürücü kursu dersler� ve d�reks�yon dersler� son derece öneml�d�r. 

 

Sürücü Belges� Kullanım Şartları

Teor�k b�lg�ler�n�z� ölçen ve traf�ğe çıktığınız zaman nerede ne yapmanız gerekt�ğ�n� ölçen bu ehl�yet
sınavı, ehl�yet almanız �ç�n geçeceğ�n�z b�r numaralı aşamadır. Bu sınavdan sonra g�receğ�n�z d�reks�yon
sınavları da öğrend�ğ�n�z d�ğer her şey� prat�kte ölçmeye yarar. Bu aşamayı da geçt�kten sonra bell� b�r ücret
karşılığında ehl�yet belgen�ze sah�p olab�l�r ve aracınızı traf�kte gönül rahatlığı �le traf�k kuralları etrafında
d�kkatl�ce kullanab�l�rs�n�z. Alacağınız motos�klet ehl�yet�, otomob�l ehl�yet�, otobüs ehl�yet�, m�n�büs
ehl�yet� �ç�n b�z�mle sürücü kursu telefonu üzer�nden �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. 

  

Ümran�ye Sürücü Kursu Telefonu

Ehl�yet sınavı önces� b�l�nmes� gerekenler, ehl�yet f�yatları, sürücü kursu düzen�, sürücü kursu dersler�,
Şehsuvar Sürücü Kursu, Üsküdar sürücü kursu g�b� Üsküdar çevres�nde bulunan d�ğer sürücü kursları
konusunda ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sürücü kursu hakkında b�lg� almak �stersen�z Ümran�ye sürücü
kursu telefonu sayes�nde b�ze ulaşab�l�rs�n�z. 
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