
Yabancı ülke vatandaşı olan TIR şoförleri için 

 

Yabancı uyruklu bir sürücü olması durumunda, Gürcistan topraklarındaki hareketi (tran-

sit dışında) aşağıdaki koşullara uygun olarak yapılmalıdır: 

 

 Şoförler Gürcistan topraklarına girer girmez ateşölçer/ısıölçer kontrolünden geçmelidir;  

 Şoförün ateşi varsa Gürcistan topraklarına girmesine izin verilmeyecektir; 

 Eğer şoförün ateşi yoksa: 

o Sarpi Gümrük kapısından giren şoför kendi aracı ile koronavirüs (SARS Cov-2) hızlı 

testi için 12 kilometre uzakta bulunan Batumi gümrük kontrol alanına gönderilecektir; 

o Eğer başka gümrük kapılarından girdiyse gümrük kapılarında bulunan özel bir tıbbi 

noktada koronavirüs (SARS Cov-2) hızlı testi yapılacaktır; 

 Birincil hızlı basit testin sonucunun pozitif çıkması durumunda, şoför PCR testinin yapılacağı 

Sağlık Merkezi'ne yönlendirilecek, test sonuçları belli oluncaya kadar şoför geçici olarak sağ-

lık merkezinde tutulacaktır.  

 

Yabancı ülke sürücülerinin, son testten sonraki 72 saat içinde (bu süre içinde Gürcis-

tan bölgesinden ayrılmadıkları sürece) yeni bir koronavirüs (hızlı basit veya PCR 

teknolojisi ile) için test yaptırmaları gerekmektedir:  

 Eğer Gürcistan'da mal ithal edip boşalttıktan sonra, kamyon Gürcistan'dan ihracat 

için yüklenecekse;  

 Diğer Kamyon hareketi durumlarında (transit hariç). 

Not: 

 Gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ve Gümrük Kontrol noktasındaki otopark te-

sislerinde durdurulması için gereken süreler dikkate alınmayacaktır. Zamanaşımı süresi 

“Gümrük Kontrol Noktaları Elektronik Sistemleri” kullanılarak hesaplanır.  

 Şoför, ilgili ithalatçı/ihracatçı veya diğer ilgili kişi, test için gerekli hizmet ücretini ödeye-

cektir. 

 

Dikkat! 

 Şoför (ayrıca ilgili kargo sahibi, ihracatçı, ithalatçı) Gürcistan topraklarının belirlenen 

zaman içerisinde terk etmek için ilgili taşıma/lojistik işlemlerini zamanında yapmakla yü-

kümlüdür, 

 Gürcistan gümrük kontrol noktasında bulunan otoparklarda ilgili kamyon durdurulduktan 

sonra şoförün alandan ayrılmasına izin verilmez (Gürcistan bölgesinden ayrılmak için 

hareket ve transit hariç)  

 Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) ile enfekte olduğu teyit edilmemiş bir şoför, ilgili ithalatçı 

veya ihracatçıya test(ler) ve Gürcistan topraklarına giriş zamanı hakkında bilgi vermeli-

dir. 

 Şoför, ilgili ithalatçı/ihracatçı veya başka bir ilgili kişi Yeni Coronavirus (SARS-CoV-2) 

hızlı basit testleri ile ilgili hizmet için ödeme yapacaktır. 

 Gümrük kontrol noktasında bulunan otoparklardan çıkış için zaman sınırları, gümrük 

kontrol noktalarında belirtilen süre olarak kabul edilmeyecektir.  

 

Yabancı bir ülkeden (mürettebatıyla birlikte) gelen kamyon Gürcistan bölgesinden 

ayrılmalıdır:  



 Gürcistan topraklarında transit olarak hareket ederken (aşağıda belirtilen durumlar hariç) - 

ülkeye girdikten sonraki 24 saat içinde; 

 Transit geçişte “Kazbegi” gümrük kontrol noktasından veya “Kazbegi” gümrük kontrol 

noktasına harekette (feribot taşımacılığı kullanımı hariç) -ülkeye girişten sonraki 48 saat 

içinde  

 Gürcistan topraklarında taşınan transit araçların feribot taşımacılığını kullanırken - ülkeye 

girdikten sonraki 7 (yedi) takvim günü içinde; 

 Diğer durumlarda – ülkeye giriş yaptıktan sonra 96 saat içinde. Gürcistan’a mal/yük ge-

tirme ve boşaltmadan sonra taşıma aracı Gürcistan’dan mal/yük götürmek üzere yüklene-

cekse veya taşıma aracı Gürcistan’a giriş veya/ve Gürcistan’dan çıkışı feribotla yapılıyor-

sa ülkeye giriş yapıldıktan sonra 7 takvim günü boyunca.  

Not: Gümrük işlemlerinin uygulanması için gereken zaman sınırları ve Gürcistan gümrük 

kontrol noktalarında bulunan otoparklarda durma süresi bu süre hesaplanırken dikkate alın-

mayacaktır.  

 

Araçlarınçeşitli ihtiyaçları için STOP POINT olarak aşağıdaki yerler belirlenmiştir:  

 

1. URBNİSİ - Kareli bölgesi, Urbnisi köyü, kadastro kodu: 68.16.45.054 

GPS koordinat: 38T 419326.00 4652080.45 (Google-dan aram için- 42.01662, 44.02564) 

(Socar benzin istasyonu ve süpermarket Goodwill), 

2. TERCOLA - Terjola bölgesi, Siktarva köyü, kadastro kodu: 33.08.38.224; 

GPS koordinat: 38T 329288.01 4671037.54 (Google-dan arama için - 42.17287, 

42.93314) 

3. ZESTAPONİ - Zestaponi bölgesi, Argveta köyü, kadastro kodu: 32.03.34.21 

GPS koordinat: 38T 331868.03 4668152.70 (Google-dan arama için - 42.14746, 

42.96519) 

4. GORİ - Gori bölgesi, Tanishidi köyü, kadastro kodu: 66.44.02.033; 

GPS koordinat: 38T 422545.69 4651984.99 (Google-dan arama için- 42.01608, 

44.06453) (Wissol benzin istasyonu ve restorant Wendys) 

5. TİFLİS'in 30. km bypass yolu, Gardabani bölgesi, köy. Brotseula. Kadastro Kodu: 

81.10.25.577; 

GPS koordinat: 38T 501905.52 4619765.82 (Google-dan arama için - 41.72970, 

45.02291) 

6. TİFLİS'in 31. km bypass yolu, Gardabani bölgesi, köy. Brotseula. Kadastro Kodu: 

81.10.25.147;    

GPS koordinat: 38T 501879.35 4618644.97 (Google-dan arama için - 41.71960, 

45.02259) 

 

Dikkat! Yukarıda belirtilen kuralları ihlal etmesi durumunda, kamyon şoförüne 2,000 GEL ceza 

kesilecektir. 

 

Kuralları öğrendim               /imza/ 

 

Ülkeye giriş / test yaptıktan sonra (sınır geçişinden 14 gün boyunca) her 72 saatte, uluslararası 
taşıyıcı testi aşağıdaki yerlerde yapmakla yükümlüdür: Test ücreti 20 GEL olup, kural ihlali 
2000 GEL para cezası öngörmektedir 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


