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Date

Türkiye Üzerinden
Transit Geçişler

TRANSİT GEÇİŞ

• Tüm şoförlerin Sağlık Bakanlığınca rutin sağlık kontrolleri
yapılacaktır.
• Ülkemiz üzerinden transit geçiş yapacak araçların şoförlerine,
sağlık kontrolünde Covid-19’e ilişkin semptoma
rastlanmaması halinde, yasaklı ülkeden gelip gelmediğine
bakılmaksızın ülkemize girişten önce 14 gün bekleme kuralı
uygulanmayacaktır.
• Araçlar dezenfekte edilecektir.
• Giriş izni verilmeden önce araçların varış ülkesince kabul
edileceğinden emin olunacaktır.
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• Şoförlerin takip edecekleri güzergah ve mola yerleri
belirlenecek, araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek,
şoförlerin ülkemiz içerisinde bekleme yapmadan kendilerine
verilecek 24 ila maksimum 48 saat süreler içerisinde
ülkemizi terk etmeleri sağlanacaktır.
• Aksi takdirde kendilerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
uyarınca ceza tatbik edilecektir. Bu konuda şoförler İçişleri
Bakanlığı birimleri tarafından kendilerinden alınacak taahhüt
ile bilgilendirilecektir.
• Şoförlerin yanlarında ülkemizden çıkış yapana kadar yetecek
miktarda yiyecek, içecek, maske, dezenfektan
bulundurmaları gerekmektedir.
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TÜRKİYE’YE GİRİŞLER

TÜRKİYE’YE GİRİŞ
 Türkiye’ye giriş yapacak tüm şoförler için genel kurallar;
- Tüm şoförlerin Sağlık Bakanlığınca rutin sağlık kontrolleri yapılacaktır.
- Araçlar dezenfekte edilecektir.
- Şoförlerin yanlarında yeterli miktarda yiyecek, içecek, maske, dezenfektan bulundurmaları gerekmektedir.
- Şoförlerin takip edeceği güzergahlar, mola yerleri belirlenecektir.
- Herhangi bir ihlal durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza tatbik edilecektir.

•

Türk uyruklu şoförlerin sağlık kontrolleri yapılarak ve
araçlar dezenfekte edilerek ülkemize girişlerine izin
verilecektir.

•

Türk uyruklu şoförler izole alanda şoför değişimi
ve/veya dorse/yük değişimi yapmayacaklarsa 14
günlük ev karantinasına tabi tutulacaklardır.
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•

Yabancı uyruklu şoförlerin (Bulgaristan, Azerbaycan,
Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler hariç) taşıma
işlemlerinin tercihen izole alanda şoför değişimi
ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması,
mümkün olmaması halinde ise 14 gün karantina
süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin
verilmesi sağlanacaktır.

•

Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan
uyruklu şoförlere geldiği ülke veya kullandığı araç
plaklarına bakılmaksızın 14 günlük karantina süresi
uygulanmayacaktır.
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TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞLAR

TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ

• Türk uyruklu şoförlerin ev karantinası süresini geçirdiği tespit edildikten sonra ülkemizden çıkışına
izin verilir. Şoförlerden, yetecek miktarda yiyecek, içecek, maske, dezenfektan bulundurmaları istenir.
• Yabancı uyruklu şoförlerin Türkiye’den çıkışlarında, girişte uyulması gereken kurallara uyulup
uyulmadığına bakılır. İhlal tespit edilmezse çıkışına izin verilir. İhlal tespit eilmesi durumunda İçişleri
Bakanlığınca cezai işlem uygulanarak yurda tekrar girişleri engellenir.
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RO-RO TAŞIMALARI

RO-RO Taşımaları

• Ro-Ro taşımalarında yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç
taşımacılığına izin verilmeyecektir. Gemilerin dezenfeksiyon işlemleri ve mürettebatın sosyal
izolasyonu zorunludur.

• Liman mülki amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile Ro-Ro gemisine şoför alabilecektir.
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KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI
GTİ TIR PARKI İZOLE SAHADA
DORSE/ŞOFÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Uyruklu Şoförler İçin Dorse/Şoför Değişim Süreci
(Nakliye firması aynı ve her iki şoför de Türk olmak kaydıyla)

Dezenfeksiyon

Pasaport

Bulgaristan’dan
Türkiye giriş
yönüne gelen araç
dezenfeksiyon
alanından geçer.

Türk şoför
pasaport noktasına
geldiğinde
dorse/şoför
değişikliği yapmak
istediğini beyan
eden formu görevli
polis memuruna
verir.
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Sağlık Kontrolü

Gümrük İşlemleri

Şoför Değişimi

Pasaport işlemini
müteakip aynı
peronda şoförün ateş
ölçümü Sağlık
Bakanlığı
personelince yapılır.

Gümrük işlem
süreçleri
tamamlandıktan
sonra Türkiye giriş
yönündeki araç,
çıkış yönündeki
değişim aracının
GTİ TIR parkı izole
alana gelmesini
bekler.

Her iki yöndeki araçların
hazır olması halinde araçlar
en kısa sürede dorse/şoför
değişikliğine tabi tutularak
işlem süreçleri tamamlanır.

Değişim yapacak
şoför Türkiye’de 14
günlük izalosyon için
ONAM formunu
doldurmaz.

Mahreçten gelen şoför bu
kez çıkış yönüne geçerek
pasaport noktasına elindeki
değişim formunu ibraz
ederek 14 günlük izalosyon
sürecine tabi olmadan
gümrük işlemlerini
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tamamlar.

Yabancı Uyruklu Şoförler İçin Dorse/Şoför Değişim Süreci

İhraç Yükü Teyidi &
Dezenfeksiyon

Pasaport

İhracat yükü taşıyan aracın
TIR parklarında olup
olmadığı sistem üzerinden
kontrol edilir.

Yabancı uyruklu şoför
pasaport noktasına
geldiğinde dorse/şoför
değişikliği yapmak
istediğini beyan eden
formu görevli polis
memuruna verir.

İhracat yükü taşıyan aracın
TIR parklarında olduğu teyit
edilirse, ithalat yükü taşıyan
aracın dezenfeksiyon
işlemine müteakip plaka
okuma sistemi üzerinden
saha giriş kaydı yapılır.

Sağlık Kontrolü

Gümrük İşlemleri

Şoför Değişimi

Pasaport işlemini
müteakip aynı
peronda şoförün ateş
ölçümü Sağlık
Bakanlığı
personelince yapılır.

Gümrük işlem
süreçleri
tamamlandıktan
sonra Türkiye giriş
yönündeki araç,
çıkış yönündeki
değişim aracı ile
GTİ TIR parkı izole
alanda buluşur.

Her iki yöndeki
araçların hazır olması
halinde araçlar en kısa
sürede dorse/şoför
değişikliğine tabi
tutularak işlem
süreçleri tamamlanır.

Değişim yapacak
yabancı şoför sağlık
birimine pasaport ve
iletişim bilgilerini verir.

Mahreçten gelen
yabancı uyruklu şoför
bu kez çıkış yönüne
geçerek pasaport dahil
gümrük işlem
süreçlerini tamamlar.
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