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iÇiŞleri Bakanlığ/nca 8'ı il Valiliğine gönderilen o8/o5/2o2o tarihli Genelge ile; Uluslararası Yük
Taşımacılığı'na ilişkin uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı bildirilmiştir.

Buna göre;

Uluslararası ticaret amacıyla İran ve lrak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan
kapılardan geri alınmamak kaydlyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden
transit geÇecek araç ve şoföder ile ülkemize giriy'çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şrtlann
sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.

A. TüRKiYE,DEN TRANSiT GEçECEK AMçı-AR vE şoFÖRtER
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 dezenfekiyon işlemine tabi tutulacaktır.

3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas haiinde olabilecekleri her noktada
maske takmaları, araçlannda yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi
bu lundurmaları sağlanacaktır.

4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergAhlar ve mola yerleri
belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların'araç takip sistemi' üzerinden takip edilmesi suretiyle en
uzak sınır kapısından 36 saa| diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağ|anacaktır (Bu süreler;
yo| durumu, hava şartlan, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate
alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).

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
yapmayacaklanna ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılannda bir taahhütname alınacak, bu
taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilend irilecektir.

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

B. TüRKiYEYE GiRış YAPACAK şoFöRtER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince

yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,

a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;

i. Türk şoförlerin -ğlık 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 MüdürlükIerine bildiriIecektir.

ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.
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b. Hastalığa ilişkin semptomIarın görülmemesi halinde;

i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak
uIuslararası 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.

ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklannı
taahhüt etmeleri halinde 14 9ünlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişierine izin verilecektir.
Yabancı şoförler, ülkemizde bulunduklan süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi
enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, ökürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın
sağlık kuruluşu na başvu racaklannı taahhüt edecekti r.

iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri
her noktada maske takmalan, araçlannda yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek
gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç göfülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından
belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebileceklerı hususu İçişleri Bakanlığı birimlerınce tebliğ
edilecektir.

2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

3. Türk ve yabancı şoförler için belidenecek mola güzergahlarında ilgila ValiliVKaymakamlıklar
tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacakhr. 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 9etirilmeme5i halinde Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilg ilendirilmeleri sağlanacaktır.

4. Ülkemiz açısından aciliyet az eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan

araçların/şoförlerin girişIerine öncelik verilecektir.

c. Ro-Ro SEFERLERiNDE uYGuLANACAK KURALLAR

1. Genel olarak Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup,
yolcu taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinjn 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 Amidiğince şoförlere tebliğ edilecektir,

2. Zongutdak-Chornomorsk(llyıchevsky), İstanbul(Haydarpaş)-Chornomorsk (llyıchevsky),

Karasu-Chornomorsk(llyıchevs§), Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanlan 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 ed ilecektir.

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

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,
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