
*BELCK0RL*

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/LCK0RL
Bilgi için: İrem SELEN     Telefon: 02122520130/456    E-Posta: irem.selen@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx)   Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr    E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr     KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
                          

1/2

Sayı   : 38591462-250-2021-878 15.03.2021
Konu : Sınır Geçişleri-Hırvatistan ve Letonya Hk.

Sirküler No: 301

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 11.03.2021 tarihli Ekte sunulan 
yazıda; Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Hırvat makamlarının daha 
kısıtlayıcı tedbirlere başvurduğu, bu kapsamda sınır geçişlerinde taşımacılık personeli dahil Hırvatistan'dan 
transit geçiş yapan tüm kişilerin 12 saatlik azami geçiş süresini aşmaları halinde zorunlu karantinaya tabi 
olacakları bildirilmektedir.

 
Hırvatistan'da geçici veya kalıcı oturum iznine sahip olmayan kişilere transit geçişlerinde 12 saati 

aşmaları durumunda 8.000 Kuna (yaklaşık 1.050 Avro) idari para cezası verileceği ve bu kişilerin karantina 
uygulanmadan ülkeden çıkabilecekleri belirtilerek, 12 saatin aşılmasının geçerli ve kanıtlanabilir bir nedeni 
olması halinde (arabanın bozulması, yol şartları, sınırdaki kaynak, takograf nedeniyle zorunlu dinlenme 
süresi) idari para cezasının uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

 
Yazıda devamla, ulaştırma sektörü çalışanlarının Letonya'ya girişte negatif COVID-19 test sonucu 

ibraz etme gerekliliğinin kaldırıldığı bildirilmektedir. Ulaştırma ve yolcu taşıma hizmet sağlayıcıları 
çalışanlarının Letonya'ya iş veya iş yerlerine dönüş amaçlı girişleri öncesinde https://covidpass.lv/ internet 
sitesindeki anketi doldurmak ve girişte talep edilmesi halinde uygun kategorideki ehliyetlerini, dijital takograf 
sürücü kartlarının veya son çalışma gününe dair takograflarını,  AB Komisyonu'nun hazırladığı şablona uygun 
şekilde işveren tarafından verilen Uluslararası Nakliye İşçi Sertifikaları ile profesyonel faaliyetlerini teyit 
eden belgeleri sunmak zorunda olduğu belirtilmektedir. 

 
Söz konusu yeni kurallara ilişkin detaylı bilgiye https://www.sam.gov.lv/en/article/requirements-

employees-transport-sector-enter-latvia internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,
 

İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter 

Ek:TOBB'dan alınan 11.03.2021 tarihli yazı. (1 sayfa)
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