
 

 

 

 

                                 İstanbul, 26.12.2020                     

                                       Ref :      20/SOPR-29 

 

Sayın Uluslararası Nakliyeci Dostumuz, 

Konu: Hudut Kapılarından Geçişte PCR Testi İstemi 

 Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden gelen ekteki yazıya 
göre;  

28.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile 30.12.2020 tarihinden itibaren kara ve deniz 
yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde 
yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif PCR testi 
olmayan kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Buna rağmen hudut kapısından 
giriş esnasında negatif PCR testini resmi otoritelere ibraz etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan 
ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacak, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl 
Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekânlarda karantina altına alınacaktır. Karantina sürelerinin 7. 
gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona 
erdirilecek ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi 
doğrultusunda yapılacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.  

Buna göre, ilk uygulamanın başlayacağı  tarih olan 28.12.2020 Pazartesi günü Lyublyana’dan uçacak 
sürücülerinizin  Negatif PCR testi olması gerekmektedir, aksi takdirde sürücüler uçağa 
bindirilmeyecektir. Christmas tatili ve hafta sonu olması nedeniyle, test yaptırılması konusunda Trieste 
acentemiz kanalı ile Trieste’de bir hastane, klinik, test merkezi arayışına girişilmiş olup uçakla gidecek 
olan sürücülerin  Cumartesi ve Pazar günleri test yaptırma imkânları araştırılmaktadır. Noel 
(Christmas) tatili nedeniyle Trieste’de test yaptırabilmenin mümkün olamayacağı ihtimaline karşılık 
27.12.2020 Pazar günü için İtalya’dan alternatif uçuşlar araştırılmaktadır. 

Gemi ile Çeşme’ye gelecek sürücüler için ise Negatif PCR testinin Çeşme varışta ibraz edilmemesi 
durumunda sürücülerin beyan edeceği adreste 7 günlük karantina uygulanacak. 7. gün bitiminde PCR 
testi negatif çıkanların  karantinası sona erecek, pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı 
COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.  

28.12.2020 tarihinden sonra  uçakla veya gemiyle yolculuk edecek sürücülerin PCR testleri kendileri 
tarafından yaptırılarak gemiye veya uçağa binişten önce  Negatif PCR testlerinin gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Gün içerisindeki gelişmeler  hakkında bilgi verilecektir. 

 Saygılarımızla. 

 Satış Operasyon Departmanı 

  

 


