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Konu : Uluslararası Yük Taşımacılığı

BİRLİKLERE VE FEDERASYONA 2020/103 SAYILI GENELGE

İçişleri Bakanlığı’nca 81 İl Valiliği’ne gönderilen 03/06/2020 tarihli Genelgede; tüm
dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da salgının etkilerinin azalmış olması
sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan istisnaların kaldırılacağı, uluslararası yük
taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümlerin İran ve
Irak’a açılan sınır kapılarında da aynen uygulanacağı belirtilerek, bu kapsamda uluslararası
ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç
ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde İran ve Irak’a açılan sınır kapılarından
geçiş izni verileceği bildirilmiştir.

Buna göre,

A.TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince
yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni
verilmeyecektir.

2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada

maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda
malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.

4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri
belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi
suretiyle Ülkemizden en kısa sürede ayrılmaları sağlanacaktır.

5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık
ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.

6. Türkiye’den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme
yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname
alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda
bilgilendirilecektir.

7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul
edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke
tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.

B.TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince
yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,

2. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
1. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak

belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri,
gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
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2. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
1. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
1. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak

uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini
beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke
dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk
şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık
Müdürlüklerine bildirilecektir.

2. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını
taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin
verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir
solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini
hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.

3. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri
her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre
yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin
Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri
Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.

1. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
2. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar

tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller
dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir
taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı
hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

3. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan
araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.

C. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1. Genel olarak Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup,
yolcu taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri
durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda
giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere
tebliğ edilecektir,

2. Zonguldak-Chornomorsk(Ilyıchevsky), İstanbul(Haydarpaşa)-Chornomorsk (Ilyıchevsky),
Karasu- Chornomorsk(Ilyıchevsky), Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları
arasında yapılacak seferlerde ise şoförlerin gemiye binmesine müsaade edilecektir.

3. Gemilere binmesi 1 ve 2’nci maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa
yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere
Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.

4. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta
olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Genelge kapsamındaki esnaf ve sanatkârlarımızın odalarınız aracılığı ile
bilgilendirilmesi rica olunur.

Naci SULKALAR
Genel Sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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