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ÜMRANİYE EHLİYET KURSU 
Otomob�l ehl�yet�, motos�klet ehl�yet�, m�n�büs ehl�yet�, otobüs ehl�yet� g�b� her türlü taşıma ve ulaşım aracını
kullanab�lmek �ç�n ehl�yet belges� ded�ğ�m�z belgeye �ht�yaç duyarız. Her sürücünün traf�ğe çıkmak �ç�n mutlaka
sah�p olması gereken ehl�yet belges�n� alab�lmek �ç�n önces�nde b�r sürücü eğ�t�m�ne g�rmek gerek�r. Bu sürücü
eğ�t�m�n� alab�lmek �ç�n �se ehl�yet kursu olarak b�l�nen sürücü kurslarına g�tmek şarttır. İstanbul g�b� büyük b�r
şehr�n her semt� ve �lçes�nde b�rçok sürücü kursu vardır. Ümran�ye bölges�nde ehl�yet sah�b� olab�lmek �ç�n
g�deb�leceğ�n�z sayısız Ümran�ye ehl�yet kursu sayılab�l�r. İçler�nde en kal�tel� teor�k ve prat�k dersler� Şehsuvar
Sürücü Kursu vermekted�r. 

 

EHLİYET BELGESİ KULLANIM ŞARTLARI
Sürücü kursu, ehl�yet kursu �ç�nde alınan d�reks�yon dersler�nden sonra tab�� tutulduğumuz ehl�yet
sınavları sonrasında sağlıklı b�r şek�lde traf�ğe g�reb�lmek �ç�n ehl�yet belges� sah�b� olmak şarttır. Bu şartı yer�ne
get�reb�lmek �ç�nse bazı n�tel�kler� yer�ne get�r�yor olmak gerek�r. Ehl�yet belgeler� �ç�n en öneml� husus ehl�yet
sınıflarına göre yaş şartını sağlıyor olmaktır. Motos�klet ehl�yet� �ç�n en az 16 �le 18 yaş arasında olma şartı
varken, otomob�l ehl�yet� �ç�n en az 18 yaşını doldurmuş olmak, otobüs ehl�yet� �ç�nse en az 21 yaşını
doldurmuş olmak kes�nl�kle uyulması gereken b�r kuraldır. Yaş kuralı har�c�nde ehl�yet kullanım şartları �ç�nde
ehl�yet kursunda yapılan sınavlardan yeterl� puanlarla geçmek gerek�r. Bu puan, teor�k sınavda 50 soruda en az
35 doğru yapmakla hesaplanır. Yan� en az 70 puan almak zorunluluğuna uyum sağlıyor olmak gerek�r. Prat�k
sınavlarında da d�reks�yon dersler�nde göster�len kurallara tam b�r uygunluk göster�lmes� gerekmekted�r. 

 

EHLİYET KURSU YETERLİLİĞİ 
B�rçok farklı yerde farklı kurslardan aynı sürücü belges� eğ�t�m� alınab�l�r fakat bu yerlerde alınan eğ�t�m�n sürücü
ve traf�k sağlığı açısından en kal�tel� düzeyde ver�lmekted�r. Sürücü kursu yeterl�l�ğ�nde ve ver�ml� sürücü
dersler� söz konusu olduğunda Ümran�ye ehl�yet kursları �ç�nde Şehsuvar sürücü kursu en kal�tel� sürücü
dersler�n� vermes�yle b�l�nmekted�r. Sürücü kursu telefonu ya da ehl�yet kursu telefonu aracılığıyla aklınıza
ehl�yet belges� ve Ümran�ye d�reks�yon kursu dersler� �ç�n gelen her türlü sorunun cevabını Şehsuvar Sürücü
Kursuna sorab�l�rs�n�z. 

Şehsuvar sürücü kursu, Ümran�ye ehl�yet kursları �ç�nde en akt�f sürücü kapas�tes�ne, araç çeş�tl�l�ğ�ne sah�p
olan b�r ehl�yet kursudur. Ehl�yet �ç�n gerekl� belgeler, ehl�yet kullanımı, ehl�yet kursu, Ümran�ye ehl�yet
kursu f�yatları, sürücü dersler� ve sürücü kursu f�yatları g�b� b�rçok konuda danışmanlık h�zmet� vermekte
olan sürücü kursu, h�zmet ve ders verd�ğ� sürücüler�nden olumlu ger� dönüşler almaktadır. 
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