
YURTDIŞI MOTOSİKLET EHLİYETİNİN VICTORIA EHLİYETİNE ÇEVRİLMESİ 

Yurtdışı Ehliyetinizi aşağıdaki Devletlerden (tanınmış devletler) birinden mi aldınız?  

Avusturya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

Guernsey, Bosna Hersek, İrlanda, Man Adası (1), İtalya, Japonya, Jersey, Lüksemburg, Malta (2), 

Hollanda, Norveç, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD  

(1) 1 Nisan 1991 tarihinde ya da sonrasında verilen ehliyetler için  

(2) 2 Ocak 2004 tarihinde ya da sonrasında verilen ehliyetler için  

(3) Ontario Kanada'dan alınmış ehliyetler teslim edilmeli ve ehliyeti veren makama iade edilmelidir 

HART kursuna kaydolmadan önce her-

hangi bir VicRoads ofisine gidip Yurtdışı 

Ehliyetinizi göstermelisiniz. İki Günlük 

Öğrenci Sürücü Belgesi kursunu ve 

Ehliyet Sınavını tamamlamanız gerekir.  

Yukarıda belirtilen 

Devletlerden biri tarafından 

verilmiş tam Motosiklet Ehliye-

tine sahipseniz ve Ehliyetiniz 

geçerliyse ya da geçerlilik sü-

resi dolmasına rağmen beş 

yıldan fazla bir süre 

geçmediyse herhangi bir teste 

girmenize gerek yoktur. Ancak, 

Ehliyetinizi değiştirmek için 

VicRoads'tan randevu ayar-

lamanız gerekecektir.   

Victoria araba ehliyetiniz var mı?  

Victoria tam Motosiklet Ehliyeti almak için aşağıdaki kriterleri ve gerekleri yerine getirmeniz gerekir:  

Bir VicRoads ofisine gitmeli ve Yurtdışı 

Ehliyetinizi göstermelisiniz. Aynı zamanda 

trafik kuralları (KT2) için hazırlanmış 

“Acemi Sürücü Kiti” ne dayalı bir bilgi 

testi ve herhangi bir Vic Roads ofisinde 

Tehlike Algılama Testine girmelisiniz. İki 

günlük Öğrenci Sürücü Belgesi kursunu ve 

Ehliyet Sınavını tamamlamanız gerekir.  

İki günlük Öğrenci Sürücü Belgesi Kursunu tamamlamalısınız  

Lütfen not edin: Öğrenci Sürücü Belgesi sınavı için VicRoads tarafından Pazartesi ve Cuma günleri arasında bir 

tercüman ücretsiz olarak ayarlanabilir.  Öğrenci Sürücü Belgesi başvurusu sürecinde (sınavlar hariç) bir aile 

üyeniz ya da arkadaşınız tercümanlık konusunda size yardımcı olabilir.   

Kurs ücreti: Hafta içi: $513.80.  Hafta sonları: $573.80.  

EVET 

Victoria Ehliyeti almak için Victoria'da gerekli olan tüm eğitim ve değerlendirmeleri 

tamamlamanız gerekir. Standart bekleme sürelerinin hiçbiri uygulanmaz.   

HAYIR EVET 

Devamı arka sayfada  

HAYIR 

TURKISH 



Ehliyet Sınavını tamamlayın.  

Lütfen not edin: Ehliyet sınavı için VicRoads tarafından 

Pazartesi ve Cuma günleri arasında bir tercüman ücret-

siz olarak ayarlanabilir.   

Sınav ücreti: Hafta içi: $239 Hafta sonları: $269  

HART tarafından size bir Victoria 

Motosiklet Ehliyeti verilecektir.  

Ek ücretler uygulanabilir.  

Sınavı geçip Victoria Ehliyeti verilene kadar Yurtdışı 

motosiklet ehliyetiyle motosiklet kullanamazsınız.   

Öğrenci Sürücü Belgesi sınavına tekrar girmek için 

randevu ayarlayın.  

Öğrenci Sürücü Belgesi sınavlarını geçtiniz mi?  

Ehliyet sınavını geçtiniz mi?  

Sınavı geçip ehliyet verilene kadar Yurtdışı 

motosiklet ehliyetiyle motosiklet kullanamazsınız.  

Tekrardan sınava girmek için randevu ayarlayın.  

EVET 

Tekrardan sınava girme  

Tekrardan sınava girme  

EVET 
HAYIR 

HAYIR 


