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Sayı  : 2020/322                                                                      İstanbul, 20.05.2020 

Konu  : Kara Sınır Kapılarından Yurtdışına Çıkış Yapan Yarı Römorkların Başka Çekiciler İle  
               Yurda Giriş Yapabilmesi 
 
 
 
T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

 

Karayolu taşıma mevzuatı ve uygulamaları doğrultusunda Türkiye kara sınır kapılarından yurt dışına çıkış yapan 

yarı römorkların, yanlarında UBAK/CEMT belgesi olsa dahi çıkarken bağlı olduğu çekiciden başka bir çekici ile 

tekrar yurda giriş yapabilmesi mümkün değildir. 

 

Yabancı plakalı araçlar Türk plakalı yarı römorklar ile ülkemize giriş ve çıkış yapabilirken, virüs salgını sebebiyle 

zor zamanlar geçiren ulaştırma ve lojistik sektörüne ait Türk plakalı araçların bu uygulamayı kendi ülkesinde 

gerçekleştiremiyor olması operasyonel süreçlerde yeterli verimliliğe ulaşılmasına engel olmaktadır. Sürücü 

vizelerinin alınması ve yenilenmesinde yaşanan sorunlar, uluslararası ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı bu 

dönemde ithalat ve ihracat taşımalarındaki dengesizlikler araç planlamalarını aksatmakta; bütün bunların 

üzerine taşımacılarımızın kara sınır kapılarından çıkarılan yarı römorklarının başka bir çekici ile yurda 

döndürülememesinden dolayı yabancı plakalı araçlar ile rekabet etme gücü zayıflamaktadır.  

Diğer yandan en önemli ticari partnerimiz olan AB ülkeleri uluslararası taşımacılığı hızlandırmak, lojistik akışların 

devamlılığını sağlamak adına ciddi kararlar alıp AETR gibi konvansiyonlarda dahi bazı maddeleri askıya almış 

ve kurallarda esneklik sağlamıştır. 

Uluslararası lojistik hizmetlerin ülkeler için öneminin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde karayolu taşıma 

operasyonlarının daha verimli hale getirilip sürdürülebilirliğinin sağlanması, dış ticaretimizin daha rekabetçi 

yapıya kavuşturulmasına destek olunarak ülkemizin döviz girdilerinin arttırılması, lojistik maliyetlerin düşürülmesi 

ve hizmet hızımızın artırılması için kara sınır kapılarından yurtdışına çıkış yapan yarı römorkların başka çekiciler 

ile taşınarak yurda döndürülebilmesi uygulamasının sadece ro/ro ile çıkış yapan araçlar için değil aynı zamanda 

kara sınır kapılarından çıkış ve giriş yapan Türk araçları için de geçerli olmasını sağlayacak düzenlemenin en 

azından 2020 yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde uygulamaya alınması hususundaki talebimizi görüş ve 

tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 
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