
Ehl�yet Sınıfları ve Kullanım Yaşları
Ehl�yet belges� beş farklı sınıftan meydana gelmekted�r. Ehl�yet sınıfları M ehl�yet, A1 ehl�yet ve B1 ehl�yet
sınıfları, A2 ehl�yet, B ehl�yet, BE ehl�yet, C1 ehl�yet, C1E ehl�yet, F ehl�yet ve G ehl�yet sınıfı, A ehl�yet sınıfı, C
ehl�yet, CE ehl�yet, D1 ehl�yet ve D1E ehl�yet sınıfları, D ehl�yet ve DE ehl�yet sınıfları olmak üzere beş grupta
�ncelen�r. 

 

Ehl�yet Sınıfları Kullanım Yaşları
M ehl�yet sınıfı, A1 ehl�yet sınıfı ve B1 ehl�yet sınıfı: Bu üç ehl�yet sınıfından herhang� b�r�ne sah�p olab�lmek
�ç�n en az 16 yaşını doldurmuş olmak gerek�r. Bu ehl�yet sınıfları motorlub�s�klet ve motos�klet kullanımı �ç�n
gerekl� olan motos�klet ehl�yet� belgeler� �ç�n oluşturulmuştur. 

A2 ehl�yet sınıfı, B ehl�yet sınıfı, BE ehl�yet sınıfı, C1 ehl�yet sınıfı, C1E ehl�yet sınıfı, F ehl�yet sınıfı ve G
ehl�yet sınıfı: Bu ehl�yet sınıflarından herhang� b�r�ne sah�p olab�lmek �ç�nse en az 18 yaşını doldurmuş olmak
şartı vardır. 18 yaşını doldurmayan b�reyler bu ehl�yet belgeler�ne sah�p olamazlar. Otomob�l ehl�yet�, kamyon
ehl�yrt�, çek�c� ehl�yet� g�b� sınıfları kapsayan bu ehl�yet gruplarına da�r alınan eğ�t�mler sonrası ehl�yet belges�n�
alan b�reyler traf�ğe çıkab�l�r. 

A ehl�yet sınıfı: 35 kw üzer� motos�klet araçlarını kullanab�lmek �ç�n oluşturulan ehl�yet sınıfıdır. Yaş sınırı 20’d�r.
D�ğer motorlu araçlara göre daha yüksek b�r sınırda olması bu motorların kullanımının tehl�kel� olmasından
kaynaklıdır. 

C ehl�yet sınıfı, CE ehl�yet sınıfı, D1 ehl�yet sınıfı, D1E ehl�yet sınıfı: M�n�büs ehl�yet� ve dolmuş g�b� toplu
taşıma araçlarının ehl�yetler�ne sah�p olab�lmek �ç�n alınması gereken ehl�yet belges�d�r. Yaş sınırı en alt 21 olarak
bel�rlenm�şt�r. 

D ehl�yet sınıfı ve DE ehl�yet sınıfı: Otobüs ehl�yet� kullanımı �ç�n gerekl� olan belged�r. Bu belgeye sah�p
olab�lmek �ç�n yaş sınırı 24’tür. 

 

Ehl�yet Kullanım Şartları
Ehl�yet sah�b� olab�lmek �ç�n yer�ne get�r�lmes� gereken şartlardan en öneml�s� yaş sınırıdır. Her ehl�yet sınıfı �ç�n
uyulması gereken b�r yaş sınırı vardır. Yaş sınırı har�c�nde kullanılacak olan araca göre alınması
gereken d�reks�yon dersler�n� tamamlamak gerek�r. Bu sürücü dersler� �ç�n Ümran�ye ehl�yet kursu �le �let�s�me
geçerek her ehl�yet sınıfı �ç�n kal�tel� sürücü dersler� alab�l�r, sınavlarınızı en uygun şek�lde ve uygun f�yatlarla
vereb�l�rs�n�z. 

https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/motosiklet-ehliyeti
https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/otobus-minibus-ehliyeti
https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/otobus-minibus-ehliyeti
https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/ehliyet-siniflari-ve-kullanim-yaslari
https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/direksiyon-dersleri
https://www.sehsuvarsurucukursu.com.tr/umraniye-ehliyet-kursu

