
Binek araçlar için sürücü ehliyeti  
B sınıfı ehliyet
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İsveç Trafik İdaresi (Trafikverket) bu broşürle, bir sürücü 
ehliyeti almak için neler istendiği, kendinizi nasıl 
eğiteceğiniz, sürücü sınavının neleri içerebileceği ve 
sınava gelmeden önce düşünmeniz gerekenler hakkında 
size bilgi vermek istemektedir.
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Eğitim önemlidir
Trafik İdaresi’nde teori ve direksiyon sınavına girmeden önce, 
trafik için güvenli ve çevre konusunda bilinçli bir sürücü olmak 
için nelerin gerektiğini öğrenmek için eğitim almak zorundasınız. 
Ayrıca bir sürücü ehliyeti izin belgesi edinmelisiniz. Belge için 
Ulaştırma Kurulu’na (Transportstyrelsen) başvurmalısınız.

Bir trafik okulunda veya özel bir eğitmenden eğitim alın, ya da 
ikisinden birlikte yararlanın. Seçimi kendiniz yapacaksınız.

Eğer sürüş pratiğini kendiniz yapacaksanız, hem sizin hem de 
gözetmeninizin başlangıç eğitimi almış olması gerekmektedir. 
Bu eğitim Ulaştırma Kurulu tarafından onaylı bir trafik okulunda 
alınmaktadır.

Eğitiminizin sonunda risk eğitiminin 1. ve 2. bölümlerini 
gerçekleştireceksiniz. Risk eğitimi Ulaştırma Kurulu tarafından 
onaylı bir eğitmenden  alınmaktadır.

Bilgi ve becerilerinizle fırsat buldukça alıştırma yapınız.  
Hayattaki diğer her şeyde olduğu üzere, becerili ve başarılı 
olmak için çok çalışmalı ve alıştırma yapmalısınız.
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Sürücü olarak aracınızı trafikte güvenli ve dikkatli bir şekilde 
kullanmanız önem taşımaktadır. Yollarda neler olabileceğini 
öngörebilmeniz ve her durumda doğru tepki verebilmeniz  
gerekmektedir. Sürücü ehliyeti sahibi olmak hem özgürlük hem 
de büyük bir sorumluluk demektir. 

Kendinizi sınava girmeye hazır hissedene kadar eğitiminize 
devam edin.  

Eğitmeninizden teori ve direksiyon sınavına girmeden önce 
eğitim seviyenizi kontrol etmesini isteyin. 

Sınava Trafik İdaresi’nde gireceksiniz. 

Teori sınavında, trafik için güvenli bir sürücüden beklenen bilgi 
seviyesinde olduğunuzu göstereceksiniz. 

Direksiyon sınavında bu bilgileri pratikte uygulayabildiğinizi 
göstereceksiniz.

Hem teori hem de direksiyon sınavı, B sınıfı sürücü ehliyeti 
sınavı müfredatının hedeflerine ulaştığınızı kontrol etmektedir.

B sınıfı sürücü ehliyeti sınavı müfredatını (TSFS: 2011:20) 
Ulaştırma Kurulu’nun www.transportstyrelsen.se adresindeki 
internet sitesinde bulabilirsiniz.

Başarılar!
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Yabancı ülkelerin ehliyetlerinin  
İsveç’te kullanımı
Eğer İsveç’te otomobil kullanıyorsanız ve ehliyetiniz 
Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan bir ülke tarafından 
verilmişse, bu ehliyetle İsveç’te nüfus kaydına geçişinizi 
izleyen bir sene boyunca araç kullanabilirsiniz.

Bu bir yıl bittiğinde, bir İsveç sürücü belgesi almak için 
teori ve direksiyon sınavlarına girmeniz gerekmektedir.

Eğer İsveç’te nüfus kaydınız yoksa, yabancı bir sürücü  
ehliyetiyle araç kullanma süreniz için herhangi bir 
sınırlama bulunmamaktadır. 

Eğer ehliyetiniz Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülke 
tarafından verildiyse, ehliyetinizle geçerli olduğu süre 
boyunca araç kullanmaya devam edebilirsiniz.
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1. Aracı tanıma ve manevra, örneğin:
• araç nasıl çalışmaktadır ve yol durumu aracın sürüş özelliklerini 

nasıl etkiler 
• araç gerektiği gibi çalışmadığı taktirde hangi riskler oluşabilir
• sürüş tekniği ile aracın performansı arasındaki ilişki

2. Çevre, örneğin:
• farklı ulaşım şekilleri çevreyi nasıl etkileyebilir
• aracı güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde nasıl kullanırsınız

3. Trafik güvenliği örneğin:
• diğer sürücülerle uyum içinde sürüş için iyi değerlendirme 

sergilemek ne anlama gelmektedir
• farklı durumlarda hız, konum ve diğer sürüş durumlarını nasıl 

ayarlarsınız
• farklı yol koşulları ve ortamları sürücünün davranışlarını ve 

trafik güvenliğini nasıl etkiler

4. Trafik kuralları, örneğin:
• yol işaretleri, yol işaretlemeleri, hız, toplantı ve sollama, kargo, 

yolcu ve trafikteki diğer kişilere yönelik yükümlülükler

5. Kişisel koşullar, örneğin:
• ilaçlar, alkol, diğer uyuşturucular, stres ve yorgunluk nasıl etki 

eder
• günün farklı saatlerinde sürüş sürücü davranışını ve yol 

güvenliğini nasıl etkileyebilir
• gurup baskısı sürücünün davranışlarını ve trafik güvenliğini nasıl 

etkiler

B sınıfı sürücü ehliyeti için teori sınavı
Teori sınavı, trafik için güvenli ve çevre bilinci olan bir sürücüden 
beklenen bilgi seviyesinde olup olmadığınızı ölçmektedir.   

Sınav beş alanda bilgilerinizi ölçmektedir:
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Trafik İdaresi’nde fotoğraf çekimi
Teori sınavından önce, Trafik İdaresi’nin Sürücü Sınavı  
biriminde fotoğrafınızı çektireceksiniz.

Eğer sınava gireceğiniz günde fotoğraf çektirecekseniz,  
sınav saatinden en az 30 dakika önce gelmelisiniz.  
Yanınıza geçerli bir kimlik belgesi almayı unutmayınız.

Teori sınavı şu şekilde yapılır
Teori sınavı, sınavın nasıl yapıldığını anlatan bir film  
seyretmenizle başlar. Film birçok dile çevrilmiştir. Filmi  
sınava gelmeden önce de şu adreste izleyebilirsiniz:  
www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Test başlamadan önce, hile yapmayacağınızı ve başka birinin 
hile yapmasına yardım etmeyeceğinizi belgelemelisiniz.    

Sınav 70 sorudan oluşmaktadır, ancak sadece 65 tanesi 
sonuç için hesaba katılacaktır. Bunun nedeni 5 sorunun 
değerlendirilecek test sorusu olmasıdır. Hangi soruların test 
sorusu olduğunu göremezsiniz. Sınavdan geçebilmek için  
52 soruya doğru yanıt vermelisiniz. Sınav süresi 50 dakikadır.

Kimlik belgesi şartı
Sınava geldiğinizde, söz konusu şahsın siz olduğunu açıkça 
gösteren bir fotoğrafa sahip, geçerli bir kimlik belgesiyle 
kimliğinizi ispat etmeniz gerekmektedir. Hangi tip kimlik  
belgelerinin kullanılabileceği hakkında bilgi  
www.trafikverket.se/korkort adresinde bulunmaktadır. 
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Teori sınavından sonra
Sınav bittiğinde başarılı veya başarısız olduğunuza dair kararı 
hemen öğreneceksiniz. Sonucu e-posta adresinize  

göndereceğiz. Sonuç ayrıca sınav zamanı ayırtma servisinin 
www.trafikverket.se/bokaprov adresinde de yayınlanacaktır.  

Sınav sonucunda farklı konu alanlarında kaç soruyu doğru 
yanıtladığınızı görebilirsiniz.

Başarılı bir teori sınavı sonucu 4 ay süreyle geçerlidir. Ehliyet 
sınavına girebilmek için bilgi sınavında başarılı olmuş olmanız 
gerekmektedir.

Eğer teori sınavınız başarısızsa bir sonraki sınava girmeden önce 
alıştırma yapmanız önemlidir.  

Diğer dillerde teori sınavı
B sınıfı ehliyet için teori sınavı birkaç dile çevrilmiştir.  
Dil seçimini sınav için zaman ayırtırken yaparsınız. 

Sesli sınav
Eğer okumakta zorluk çekiyorsanız soruları İsveççe olarak 
dinleyebilirsiniz. Eğer sınavı İsveççe’den başka bir dilde 
yapıyorsanız, istediğiniz anda dili İsveççe’ye çevirebilirsiniz. 

Daha uzun süreli, tercüman veya işaret  
dili tercümanlı sözlü sınav 
Sınavı sözlü olarak, daha uzun süreli, tercüman veya işaret dili 
tercümanlı şekilde yapabilmek için başvurabilirsiniz. Başvuru 
formunu www.trafikverket.se adresinde bulabilirsiniz.
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B sınıfı sürücü ehliyeti için direksiyon sınavı
Direksiyon sınavında, trafik için güvenli bir sürücü olabilmek  
için bilgilerinizi pratikte tek başınıza uygulayabildiğinizi 
göstereceksiniz.

Değerlendirilecek beceri alanları:

Aracı tanıma
• Örneğin far ve lambaların, lastiklerin, motor yağının kontrolü gibi 

işlemlerle araca bir güvenlik kontrolü yapabilmeniz ve araç olması 
gerektiği gibi çalışmadığında hangi risklerin doğabileceğini 
anlayabilmeniz gerekmektedir.

Manövrering
• Araçla manevra yapabilmelisiniz, örneğin pedalları doğru şekilde 

kullanabilmelisiniz.
• Aracı hem düz giderken, hem de dönüş yaparken sürebilmeniz 

gerekmektedir.
• Geri geri gidebilmeli ve doğal bir şekilde park edebilmelisiniz.
• Aracın kontrol düğmelerini, örneğin sıcaklığı arttırıp azaltma veya 

silecekleri kullanma gibi, sürüş halindeyken kullanabilmelisiniz.
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Çevreye duyarlı sürüş
• Aracı iyi planlama ve öngörülerle sürebilmelisiniz.

• Çevre ve trafik güvenliği için en uygun vitesi seçebilmelisiniz. 

Trafik kuralları
• Trafik kurallarını biliyor ve onlara trafikteki diğer kişiler ile uyum 

içerisinde doğal bir şekilde uyabiliyor olmalısınız. 

Trafik kuralları
• Aracı sürerken dikkatli olmalısınız ve sürüşünüzü gördüklerinize 

göre ayarlamalısınız.

• Farklı durumlarda nereye, ne zaman ve nasıl bakmanız 
gerektiğinizi bilmelisiniz.

• Trafikte hangi riskler bulunduğunu tespit edebilmeli ve  
anlayabilmelisiniz, bunları gerektiren durumlarda hazırlıklı  
olacak şekilde sürüşünüzü planlayabilmelisiniz.

• Süratinizi görüş, yol koşulları ve varolan durumlara göre 
ayarlayabilmelisiniz. 

• Örneğin döneceğinizde veya şerit seçerken aracı yolda bariz  
bir şekilde konumlandırmalısınız. 

• Güvenlik payı bırakarak süreceksiniz, yani örneğin trafikteki  
diğer kişilere ve sabit araçlara mesafenizi nasıl ayarlayacağınızı 
bileceksiniz. 

• Bariz ve yeterince erkenden ne yöne gideceğinizi sinyallerle 
göstermelisiniz.
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Direksiyon sınavı şu şekilde yapılır
Sürücü sınavı,sınavın nasıl geçeceğinin ve nelerin 
değerlendirileceğinin anlatılmasıyla başlar. 

Eğer İsveççe bilmiyorsanız, sınavın başında bir film  
seyredebilirsiniz.  Film birçok dile çevrilmiştir. 

Filmi sınava gelmeden önce de şu adreste izleyebilirsiniz:  
www.trafikverket.se/korprovb

Sınavın başlangıç bölümünden sonra bir güvenlik kontrolü 
yapacaksınız. Daha sonra, hem şehir trafiğinde hem de  
otoyolda olmak üzere en az 25 dakika araç süreceksiniz.

Yeterince erken zamanda aracı nereye süreceğiniz hakkında  
açık talimatlar alacaksınız. Sınav yetkilisinin müdahalesini  
gerektiren tehlikeli bir durum oluşsa bile sürücü olarak kabul 
edilen kişi hala siz olup, sınav sırasında olanlardan siz sorumlu 
olacaksınızdır.
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Kimlik belgesi şartı
Aynı teori testindeki gibi, kendiniz olduğunuzu açıkça  
gösteren bir fotoğrafa sahip, geçerli bir kimlik belgesi  
göstermeniz gerekmektedir. 

,Ayrıca bir başka Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinden verilmiş 
ehliyetiniz bulunmadığını da beyan etmek durumundasınız.

Direksiyon sınavından sonra
Sürücü sınavı sizin sürüşünüzü bir bütün olarak değerlendirir 
ve sınav biter bitmez sonucu öğrenirsiniz.  Sonucu e-posta 
adresinize de göndereceğiz.  

Sonuç ayrıca sınav zamanı ayırtma servisinin aşağıdaki  
adresinde de yayınlanacaktır.  

www.trafikverket.se/bokaprov 

Hem teori hem de direksiyon sınavının dört ay içerisinde 
başarılmış olması gerekmektedir. Aksi halde her iki sınava 
yeniden girmeniz gerekecektir.  

Eğer direksiyon sınavınız başarısızsa, size nedenine dair bir 
açıklama verilecektir.  Bir sonraki sınavdan önce daha fazla 
alıştırma yapmanız önemlidir.
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Direksiyon sınavının içeriği
Sınav yetkilisi direksiyon sınavının hangi sınama konularını 
içerebileceğini gösterecektir. Burada sınav konularının içeriğini 
görebilirsiniz.

Güvenlik kontrolü
Önce bir güvenlik kontrolü yapmakla başlayacaksınız. Bir  
güvenlik kontrolünün kapsamındaki bir veya birkaç noktayı  
kontrol edeceksiniz:

• far ve lambalar, sinyal lambaları, reflektörler ve göstergeler
• silecek ve su püskürtücü
• direksiyon
• frenler
• tekerlekler ve lastikler
• örneğin silecek suyu, soğutucu suyu, fren hidroliği sıvısı ve 

motor yağı gibi sıvılar
• aracın uyarı sistemi

Güvenlik kontrolünde neyi kontrol edeceğiniz hakkında açık  
talimatlar alacaksınız. 

Eğer araçta yetersizlikler tespit ederseniz, çözüm tedbirleri  
önerebileceksiniz. Farklı fonksiyonları tek başınıza kontrol 
edeceksiniz. Eğer kontrolün kendi başınıza yapmanız mümkün 
olmayan bir bölümü varsa, sınav sorumlusundan yardım  
isteyiniz.

Sürüş pozisyonu  
Koltuğunuzu, baş desteğinizi, direksiyonu, aynaları ve güvenlik 
kemerinizi  ayarlayacaksınız.

Sınav görevlisi güvenli bir sürüş pozisyonuna sahip olup  
olmadığınızı değerlendirir.
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Etkili şekilde fren yapma 
Sınav sırasında etkili fren yapmanız istenebilir. Etkili fren,  
aracı en kısa mesafede durdurmanız anlamına gelir.

Sınav yetkilisi, size bu sınav bölümü ile ilgili olarak açık  
talimatlar verir ve son bulduğunda size söyler. Frenleme  
en az 50 km/sa hızla yapılır.  Hangi hızdayken fren  
yapacağınızı yol şartları belirler.

Sınav görevlisi, acil bir durumda aracı mümkün olan en hızlı şekilde 
durdurabilmenizi değerlendirir.

Park yapma
Bir park yerinde veya yol kenarındaki bir cepte park edersiniz 
ve park edişinizin bittiğine kanaat getirdiğinizde sınav  
yetkilisine bildirirsiniz.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi ve aracı nasıl manevra ettiğinizi 
değerlendirir. Sınav yetkilisi ayrıca park yeri çizgilerine göre 
aracı nasıl konumlandırdığınızı ve diğer araçlara olan mesafeyi 
değerlendirir.

Geri geri gitme
Direksiyon sınavı sırasında araçla geri geri de gideceksiniz. 
Sınav yetkilisi, size örneğin nerede ve ne kadar geri geri 
gideceğinize dair açık talimatlar verecektir. Geri geri gidişinizi 
planlamak için size iyi imkan tanınacaktır.

Sınav yetkilisi, sizin pozisyonunuzu, dikkatinizi, trafikteki 
diğer araçlarla uyumunuzu ve araçla nasıl manevra yaptığınızı 
değerlendirecektir.
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Aracı eğimli alanda çalıştırma
Aracı bir rampada yukarı veya aşağı doğru çalıştırmanız 
istenebilir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, gaz ve debriyaj pedallarını birlikte 
kullanışınızı ve nasıl işaret verdiğinizi değerlendirir.

Dönüş
Sınav yetkilisi direksiyon sınavı sırasında sizden dönüş 
yapmanızı isteyebilir. Bu kararlaştırılmış veya kendiniz 
seçebileceğiniz bir yer olabilir.

Sınav yetkilisi sizin dönüşü nasıl icra ettiğinizi ve trafik için güvenli 
olup olmadığını değerlendirir.
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Far ve lambaların kullanımı
Sınav yetkilisi, aracı sürerken bazı far veya lambalarını 
kullanmanızı veya değiştirmenizi isteyebilir. Hava durumu 
da size bir far veya lambayı kullanmanız gerektirdiğini 
düşündürebilir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, aracı nasıl manevra ettirdiğinizi ve 
yolda nasıl konumlandırdığınızı değerlendirir.

Yol kenarından sürüşe başlamak
Sınav görevlisi sizden yolun kenarından sürüşe başlamanızı 
isteyebilir.

Sınav görevlisi, yolun kenarından sürüşe başlamayı nasıl 
gerçekleştirdiğinizi değerlendirir.
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Trafikteki korunmasız kişiler
Direksiyon sınavı sırasında trafikteki korunmasız kişilerin 
veya oyun oynayan çocukların yanından geçmeniz söz konusu 
olabilir.

Sınav yetkilisi, sizin dikkatinizi, süratinizi nasıl ayarladığınızı ve risk 
duyarlılığınızı değerlendirir.

Şeritte sürüş
Ayrıca yolculuğun devamını dikkate alarak hangi şeritte  
gitmeniz gerektirdiğini seçmenizi gerektirecek önünüzde çok 
şerit bulunan durumlarda da kalabilirsiniz.

Sınav yetkilisi, şeritleri nasıl seçtiğinizi ve gideceğiniz yönü nasıl 
gösterdiğinizi değerlendirir. 
Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi ve hızınızı nasıl ayarladığınızı 
değerlendirir. Sınav yetkilisi ayrıca önünüzdeki araçla mesafenizi 
nasıl ayarladığınızı, yolda aracı nasıl konumlandırdığınızı 
değerlendirir.
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Cadde kavşakları
Trafik kurallarının ve görünürlük koşullarının değişkenlik 
gösterebileceği farklı tipte kavşaklardan geçeceksiniz.

Sınav yetkilisi, sizin dikkatinizi, hızınızı nasıl ayarladığınızı, 
kurallara uymanızı, öngörüşlerinizi ve gelişmelere hazırlık 
seviyenizi değerlendirir. Ayrıca trafikteki diğerleri ile uyumunuz, 
niyetinizi belli edişiniz, sinyal verişiniz ve aracınızı yolda nasıl 
konumlandırdığınız da önemlidir.

Trafik ışıkları bulunan kavşak
Sınav sırasında trafik ışıkları bulunan bir kavşaktan geçmeniz 
söz konusu olabilir. Kavşağa doğru giderken sürüşünüzü nasıl 
ayarladığınız, farklı olayları öngörebilmeniz ve trafik ışıkları 
değişirken hazır olmanız önemlidir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, aracı nasıl manevra ettiğinizi ve 
yolda nasıl konumlandırdığınızı değerlendirir.  
Sınav yetkilisi ayrıca trafikteki diğerleri ile uyumunuzu ve trafik 
kurallarına uyuşunuzu değerlendirir.

Şerit değiştirme
Direksiyon sınavı sırasında, bir veya birkaç defa şerit 
değiştirebilirsiniz. Şerit değiştirirken, trafikteki diğerleri ile 
uyum içinde olmanız, sürüşünüzü planlamanız ve ne tarafa 
gideceğinizi açıkça göstermeniz önemlidir. Ayrıca öndeki 
araçla aranızda doğru bir mesafe olması da önemlidir.

Sınav yetkilisi, dikkatinizi, trafikteki diğerleri ile uyum içinde 
olmanızı, sürüşünüzü nasıl planladığınızı ve ne tarafa gideceğinizi 
nasıl gösterdiğinizi değerlendirir.
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Dönel kavşaklar
Eğer sınav sırasında bir dönel kavşaktan geçerseniz, trafikteki 
diğerleri ile uyumunuz, niyetinizi belli edişiniz, sinyal vermeniz 
ve aracı yolda nasıl konumlandırdığınız önemlidir. Ayrıca geçerli 
olan trafik kurallarına uymanız da önemlidir.

Sınav yetkilisi, sizin dikkatinizi, hızınızı nasıl ayarladığınızı, kuralları 
uygulamanızı, sürüşü önceden planlamanızı ve gelişmelere hazırlık 
seviyenizi değerlendirir.

Duran araçların yanından geçiş
Direksiyon sınavı sırasında, örneğin durakta duran bir otobüs 
veya yol kenarında park etmiş otomobiller gibi duran araçların 
yanından geçmeniz söz konusu olabilir. Hızınızı ayarlamanız ve 
faklı olayları öngörebilmeniz önemlidir.

Sınav yetkilisi, sizin dikkatinizi, süratinizi nasıl ayarladığınızı ve risk 
duyarlılığınızı değerlendirir.
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Küçük yerleşim yerlerinde araç sürme
Sınav sırasında farklı hız sınırlamaları ve trafik ortamları olan 
küçük yerleşim birimlerinde araç kullanacaksınız.

Sınav yetkilisi sizin aracın hızını nasıl ayarladığınızı, yolda nasıl 
konumlandırdığınızı  ve  dikkatinizi değerlendirir. Sınav yetkilisi 
ayrıca sizin risk farkındalığınızı da değerlendirir.

Hedefe doğru aracı bağımsız olarak kullanabilme
Aracı farklı hedeflere bağımsız olarak sürme talimatı 
alacaksınız. Bu bildiğiniz bir varış noktası olabilir, o zaman yolu 
kendiniz seçersiniz. Ya da bu varış noktası, trafik levhalarının 
işaret ettiği bir hedef de olabilir. Eğer aracı yanlış tarafa 
sürerseniz, sınav yetkilisi dönmenizi ve istenen hedefe devam 
etmenizi isteyebilir. Eğer kendiniz yanlış tarafa gittiğinizi fark 
ederseniz, dönebilir ve istenen hedefe devam edebilirsiniz.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, sinyal verişinizi, aracı yolda 
konumlandırışınızı ve işaretleri takip edişinizi değerlendirir. Ayrıca 
trafikteki diğerleri ile iyi bir uyum içinde olmanız da önemlidir.
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Yol çalışması bölgesinde araç sürmek
Yol çalışması trafikte oldukça sık rastlanan bir unsurdur. 
Bazıları en iyi şekilde geçiş yapabilmeniz için geçici trafik 
işaretleriyle işaretlenmiştir.

Eğer sınav sırasında bir yol çalışmasından geçerseniz, sınav  
yetkilisi, sizin risk farkındalığınızı, dikkatinizi, hızınızı nasıl 
ayarladığınızı ve olaylara hazırlığınızı değerlendirir. Sınav  
yetkilisi, sizin trafikteki diğerleri ve yol işçileri ile uyumunuzu da 
değerlendirir.
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Demiryolu geçişi ve/veya tramvay geçişi 
Sınav sırasında bir demiryolu veya tramvay geçidinden  
geçmeniz söz konusu olabilir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, risk farkındalığınızı ve trafik 
kurallarına nasıl uyduğunuzu değerlendirir.
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Dar bir yolda ve/veya kavisli yolda sürüş 
Sınav sırasında farklı hız sınırlarına sahip ince ve kavisli yerlerde 
araç sürebilirsiniz. Bunlar mıcırlı veya asfalt yol olabilir.

Sınav yetkilisi sizin risk farkındalığınızı, hızınızı nasıl ayarladığınızı, 
dikkatinizi, aracı yolda konumlandırmanızı ve trafikteki diğerleri ile 
uyumunuzu değerlendirecektir.

Otoyol, ekspres yol ve benzerleri
Sınav sırasında otoyolda veya izin verilen azami süratin 120 km/
sa olduğu ekspres yolda araç sürebilirsiniz.

Sınav yetkilisi sizin trafikteki diğerleri ile uyumunuzu, önünüzdeki 
araçla aranızdaki mesafeyi, aracı trafik şeridinde konumlandırmanızı 
değerlendirecektir. Sınav yetkilisi ayrıca dikkatiniz, otoyol giriş 
ve çıkışlarını nasıl kullandığınız ile hızınızı nasıl ayarladığınızı 
değerlendirecektir.
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Otoyoldan çıkış
Farklı hız sınırlamaları olan şehir dışı yollardan çıkış  
yapabilirsiniz. Göreviniz sapışı planlamak ve trafik için  
güvenli bir şekilde gerçekleştirmektir. 

Ayrıca hızı nasıl ayarladığınız, aracı nasıl konumlandırdığınız, 
sinyal verişiniz ve gerektiğinde emniyet şeridini nasıl 
kullandığınız da önemlidir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, risk farkındalığınızı ve trafikteki 
diğerleri ile uyumunuzu değerlendirir.

Otoyola çıkış
Sınavda farklı hız limitleri bulunan otoyola çıkabilirsiniz.  
Göreviniz otoyola çıkışı planlamak ve trafik için güvenli bir 
şekilde gerçekleştirmektir.

Hızı ayarlamanız, kendinizi doğru konumlandırmanız ve iyi bir 
dikkate sahip olmanız önemlidir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi, risk farkındalığınızı, trafikteki 
diğerleri ile uyumunuzu ve risk farkındalığınızı değerlendirir.
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Şehirler arası yolda sürüş
Sınav sırasında farklı hız sınırlamaları olan farklı şehirler arası 
yollarda araç sürebilirsiniz.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi ve hızınızı nasıl ayarladığınızı 
değerlendirir. Sınav yetkilisi ayrıca önünüzdeki araçla mesafenizi 
nasıl ayarladığınızı, yolda aracı nasıl konumlandırdığınızı ve trafik 
kurallarına nasıl uyduğunuzu değerlendirir.

Sollama yapmak
Sınav sırasında belki de bir başka taşıtı sollamanız gerekebilir. 
Sollamayı nerde yapmayı seçtiğiniz, nasıl manevra yaptığınız ve 
sinyal verdiğiniz önemlidir.

Sınav yetkilisi sizin dikkatinizi ve sollama sırasında aldığınız  
pozisyonu değerlendirir. Sınav yetkilisi risk farkındalığınızı da 
değerlendirir.
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Trafikteki araç ve kişilerle karşılaşma
Kendinizi, tedbirler almanız gereken ve diğer yol kullanıcılarıyla 
etkileşim gerektiren durumlarda bulabilirsiniz. Yaklaşan trafiğe 
dair riski değerlendirebilme yeteneğinizi gösterebilmeniz 
önemlidir.

Sınav görevlisi, örneğin, hız ayarlaması ve karşılaşma ile bağlantılı 
olarak aracın yerleştirilmesiyle ilgili risk değerlendirmelerini 
gerçekleştirebilme yeteneğinizi değerlendirir.

Düşük görüş ve karanlık
Karanlık, sis, kuvvetli yağmur ve ufka yakın güneş, sınav 
sırasında görüşü etkileyebilecek unsurlara birkaç örnektir.

Sınav yetkilisi sizin risk farkındalığınız, aracı yolda nasıl 
konumlandırdığınız ile yakın ve uzak farları nasıl kullandığınızı 
değerlendirecektir.   Sınav yetkilisi sizin dikkatiniz ile önünüzdeki 
araca olan mesafenizi de değerlendirecektir.

Riskli ve kaygan yol yüzeyi
Sınavınız sırasında yol kaygan olabilir. Kayganlığın nedeni 
kar, buz, ıslak yol zemini, çamur veya güneşten ısınmış asfalt 
olabilir. 

Sürüşünüzü yol yüzeyine uyarlamanız önemlidir.  

Sınav yetkilisi sizin risk farkındalığınız, aracı yolda nasıl 
konumlandırdığınız ile yakın ve uzak farları nasıl kullandığınızı 
değerlendirecektir.  Sınav yetkilisi sizin dikkatiniz ile önünüzdeki 
araca olan mesafenizi de değerlendirecektir.
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Teori ve direksiyon 
sınavlarında trafik için 
güvenli ve çevre bilincine 
sahip bir sürücü olmak için 
yeterince bilgi sahibi 
olduğunuzu göstereceksiniz.

Duruma uyarlanmış sorular
Sınav yetkilisi, direksiyon sınavı sırasında ortaya çıkan durum-
lar hakkında da soru sormayı tercih edebilir.

Kendinizi  
iyi eğitin 

– başarılar!



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Ziyaret adresi: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921. Metinli telefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se/korkort 

SINAV ZAMANI AYIRTMA
Hem teori sınavı hem de direksiyon sınavı  
için aynı anda rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Her zaman önce teori sınavı ile başlanır. Direksiyon  
sınavına girebilmek için teori sınavında başarılı olmuş  
olmanız gerekmektedir.

Başarılı bir sınav sonucu 4 ay süreyle geçerlidir.

Teori ve direksiyon sınavlarına, aralarında birkaç hafta olacak 
şekilde girebileceğiniz tarihlerde randevu almanızı öneririz.

Eğer teori sınavında başarılı olamazsanız, direksiyon testi 
tarihinizi yeniden ayırtmak zorunda kalmadan yeni teori 
sınavına girme fırsatına sahipsiniz.

Teori ve direksiyon sınavına ilk defa giren bir kişi olarak ilk boş 
sınav zamanından yaralanma önceliğine sahipsiniz. 

Teori ve direksiyon sınavları için  
www.trafikverket.se/bokaprov  
adresinden  

veya 0771-17 18 19'dan İsveç Trafik  
İdaresi Sürücü Testi Müşteri Hizmetleri'ne  
başvurarak randevu alabilirsiniz

Teori sınavı  ve direksiyon sınavı için  erkenden zaman ayırtın!
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