
 

 

                                 İstanbul, 31.12.2020                     

                                       Ref :      20/SOPR- 30 

Sayın Uluslararası Nakliyeci Dostumuz, 

Konu: 04.01.2021 ve 06.01.2021 tarihli Ljubljana -İstanbul uçuşları 

26.12.2020 tarih, 20/SOPR-29 nolu duyurumuzda belirttiğimiz üzere,  uçak ile Türkiye’ye gelecek 
sürücülerinizin, uçağa binmeden önce Ljubljana’da Negatif –PCR testi göstermeleri zorunludur 

Öncelikle tır sürücülerinin bu uygulamadan muaf tutulması konusundaki çalışmalarımızın devam 
ettiğiniz bildirmek isteriz. Ancak uygulama hala geçerli olduğundan, sürücülerinizin uçağa binmeden 
önceki 72 saat içerisinde olacak şekilde Negatif PCR test sonuçlarının bulunması gereklidir. 

Bununla ilgili ilk PCR test uygulaması, 30.12.2020 tarihinde Trieste’de özel bir klinikte sürücülerinize 
yapılmış olup, en iyi şartlarda 24 saat içinde sonuç alınmasına müteakip, bu aksam üzeri Venedik’ten 
hareket edecek uçağa binmelerinde sorun gözükmemektedir. 

Ancak, önümüzdeki yılbaşı ve hafta sonu tatili nedeniyle, testlerin yapıldığı özel klinik 04.01.2021 
tarihine kadar kapalı olacağından PCR test yaptırmak mümkün olamayacaktır. Bu nedenle 
02.01.2021 Cumartesi günü hareket edecek gemimize komple araç verecek sürücülerinizin, 
04.01.2021 tarihinde Ljubljana -İstanbul uçuşu yapabilmeleri PCR testlerinin kendi imkânları ile 
yaptırmaları gerekmektedir.  Kendi imkânları ile test yaptıran sürücülerin bilgisinin en geç 02.01.2021 
tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi önemle rica olunur. Bildirdiğiniz sürücü sayısına göre uçak 
organize edilecektir, herhangi bir bildirim olmazsa 04.01.2021 tarihli uçak iptal edilecektir. PCR testi 
yaptıramayan sürücülere (ekteki formun doldurulup 04.01.2020 sabah saat 10.00’a kadar 
gönderilmesi) ise 04.01.2021 Pazartesi günü saat 13.00’de PCR testi yaptırılacak ve 06.01.2021 
tarihine kadar otelde kalıp, 06.01.2021 Çarşamba akşamı Ljubliana’dan uçak ile yurda 
dönebileceklerdir.  

Yine aynı şekilde 05.01.2021 Salı günü gemisine komple araç verecek sürücülerinize ait bilgilerin en 
geç 04.01.2021 sabah 10.00 a kadar ekteki formun doldurularak tarafımıza gönderilmesi 
gerekmektedir. Bildirim yaptığınız sürücülerinizin, PCR testi yaptırmak üzere, TIMT terminalde 
04.01.2021 Pazartesi saat 12.00 ‘ye kadar hazır olmaları gerekmektedir. 04.01.2021 Pazartesi saat 
13.00 de testi yapılan sürücülerin sonuçları 05.01.2021 öğlene kadar çıkacak ve 06.01.2021 
Çarşamba akşamı Ljubljana’dan –İstanbul’a uçuşları mümkün olabilecektir. Bu programa uyamayan 
sürücülerin PCR testlerini kendi imkânları ile yaptırmaları ve tarafımıza en geç 05.01.2021 tarihine 
kadar bildirmeleri önemle rica olunur.  

Genel olarak Trieste’deki test sonuçlarının uzun sürmesi, kliniklerin hafta sonu çalışmaması ve 
sürücülerin Trieste’ye varışı ve uçağa binmeleri arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle ya sürücüler 
kendileri PCR test yaptırıp hazır şekilde limana gelecekler veya  bir sonraki gemiye binecek şekilde 2 
gün erkenden gelip test yaptırıp beklemeleri ve bir sonraki uçağa kadar otelde kalmaları çözüm yolu 
olarak gözükmektedir. Sizlerin yükünüzü hafifletmek için de bundan doğacak ekstra otel masrafları 
tarafımızdan karşılanacaktır. 

Saygılarımızla. 

Satış Operasyon Departmanı 


