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GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ 
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Ulaşım Koridorları 
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GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI 

YÖNERGESİ 

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan 

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve 

bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; 

Ulaştırma Bakanlığınca sağlanan                                    

(ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve 

benzeri.) geçiş belgelerinin,  
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Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Bakanlıktan C 

türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve 

tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve 

sözleşmeli taşıtları ile R2 yetki belgesi sahiplerine 

dağıtımını düzenlemektir. 
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Geçiş belgeleri C, L2, M3, R2 yetki belgelilere verilir: 

 C YETKİ BELGESİ; Ticari amaçla uluslar arası ve 

yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel 

kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki 

türlere ayrılır. 

 

 C1 Yetki belgesi; Yetki belgesi sahibinin kendi adına 

ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya 

taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili 

eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla 

taşımacılık yapmayacaklara, 
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 C2 Yetki belgesi;  

 Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir 
zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre 
sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,  

 Belgenin alındığı tarihten itibaren firmanın 6 ay 
içinde mutlaka yurt dışı faaliyette bulunmak 

zorundadır 
 

 C3 Yetki belgesi; Ev ve büro eşyası taşıması 
yapacaklara verilir. 
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 L2 Yetki belgesi; Uluslararası ve yurtiçi lojistik 
işletmeciliği yapacaklara,verilir.  

 

 M3 Yetki belgesi; Uluslar arası ve yurtiçi kargo 
işletmeciliği yapacaklara,verilir.  

 

 R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi  taşıma işleri 
organizatörlüğü yapacaklara, verilir. 
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Geçiş Belgesini Kimler alabilir : 

Ticari ve uluslar arası olmak üzere 

Eşya taşımacılığı  

Lojistik işletmeciliği 

Kargo işletmeciliği 
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İzlenecek güzergah: Taşımanın başladığı kalkış 

ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen 

ülkeler de dahil takip edilen  ülkeler zinciri/silsilesidir. 

Geçiş Belgesi : Uluslar arası taşımalarda, taşıtların 

izleyecekleri yolları ve geçecekleri ülke veya ülkeleri 

belirten ve buralardan geçmelerine olanak sağlayan 

resmi bir evraktır. 
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Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği 

yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota 

harici temin edilen geçiş belgesidir.  

Taşımacı: C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi 

gerçek ve tüzel kişilerdir. 

TOBB : Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği 

Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşıtlarına 

dağıtımının yapıldığı yerlerdir. 
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ATA Karnesi: Uluslararası ATA Sözleşmesi ve 

eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık 

gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler 

arasında, başka herhangi bir belgeye gerek 

duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve 

ihracatını sağlayan ve kefil kuruluş olan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük 

belgesidir. 
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Geçiş belgeleri hangi tip araçlar için düzenlenir : 

 Kamyon 

 Kamyon + römork 

 Çekici + yarı römork 

 Yarı römork 

Geçiş Belgelerinin dağıtımı bu esaslarda belirtilen 

şartlara uygun taşıtlara, belirtilen güzergahlara göre 

yapılır. Bunların dışında yapılacak tüm işlemlerde 

Ulaştırma Bakanlığının talimatı gereklidir. 
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Avrupa’ya yönelik taşımalarda kullanımına izin 

verilmeyen taşıtlara Avrupa ülkelerine ait geçiş 

belgeleri tahsis edilmez. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 17. Maddesi 

gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar 

için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar  hariç, istiap 

haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis 

edilmez.  
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GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM YERLERİ  

 
DAĞITIMI YAPAN TİCARAET  
ODASI 

DAĞITIM YAPILAN  
YERLER 

DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAŞITLAR 

İSTANBUL DENİZ TİCARET 
ODASI 

SALI PAZARI  Bonus belgeler 

KUMPORT LİMANI  Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak 
taşıtlar 

HAYDARPAŞA 
(ERENKÖY) 

Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak 
taşıtlar  

İZMİR TİCARET ODASI 
 ÇEŞME LİMANI Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak 

taşıtlar   

EDİRNE TİCARET 
VE SANAYİ ODASI 

KAPIKULE                                                              Kapıkule'den çıkış yapacak taşıtlar 

HAMZABEYLİ Hazmabeyli’den çıkış yapacak taşıtlar 

İPSALA                                                               İpsala'dan çıkış yapacak araçlar taşıtlar 

 ZONGULDAK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI   

 ZONGULDAK LİMANI                                                                         Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları 
varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar   

SAMSUN LİMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı 
Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar   

TRABZON TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

 TRABZON LİMANI                                                              Rusya Federasyonu ve Gürcistan limanları 
varışlı gemiler ile çıkış yapan taşıtlar 

HOPA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

  HOPA                                                             Sarp'tan çıkış yapacak taşıtlar 

AĞRI TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

GÜBULAK                                                            Gürbulak’tan çıkış yapacak taşıtlar 

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
  RİZE LİMANI                                                             Gürcistan limanları varışlı gemiler ile çıkış 

yapacak taşıtlar 

ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

TÜRKGÖZÜ Türkgözü’den çıkış yapacak taşıtlar 

TOBB 
Trieste Trieste varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak 

taşıtlar 
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Geçiş belgeleri nasıl alınır : 

Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan 

ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler; ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki 

belgelerle birlikte belirtilen belgeleri Dağıtım 

Bürolarına vermek zorundadırlar.  
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Geçiş belgeleri nasıl alınır : 

 Dilekçe, ( Güzergah ve talep edilen geçiş belgeleri 

belirtilecektir)  

 Taşıt kartının aslının ibrazı ile birlikte bir fotokopisi 

veya U-net sisteminden alınacak bir örnek, 

 Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri 

firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya 

yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı 

vekaletname aslı veya fotokopisi 
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 Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA 

Karnesi, Transit Beyannamesi veya Gümrük Çıkış 

Beyannamesinden herhangi biri, 

 Taşıta bir önceki seferinde verilen geçiş belgelerini 

gösterir geçiş belgesi dağıtım formu ile söz konusu 

sefer için varsa tahsis edilmiş olan Çek Cum., 

İspanya, Kazakistan, Macaristan, Romanya, 

Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna    (Ukrayna 

transit geçiş belgesi hariç) geçiş belgelerinin 

kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi, 
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 Taşıtın bir önceki seferinde varış ülkesi ( yükün 

boşaltıldığı ülke ) dışındaki Almanya, Fransa, 

Hırvatistan, Hollanda, Slovakya ve Ukrayna 

ülkelerinden dönüş yükü ve Bulgaristan-3. ülke 

yükü  almak üzere belge almış ise kullanılmış veya 

kullanılmamış haliyle iadesi.  
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Sürücü için gerekli belgeler : 

Pasaport 

İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizeleri 

Uluslar arası sürücü sertifikası ve/veya Ulaştırma 

bölge Müdürlüğü onaylı Geçici belge 

Yanıcı ve tehlikeli madde taşınabilmesi için ADR 

sürücü ehliyeti 
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Araç için gerekli belgeler : 

Kara taşıtı uygunluk belgesi : Bu belge uluslar arası 

taşımalarda kullanılacak yarı römorklar, yani yükün 

taşındığı bölüm için tanzim olunur.  

Yeşil kart sigortası : Yeşil Kart Sigortası, Zorunlu Mali 

Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli 

olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke 

sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını 

yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi 

ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri 

dahilinde tazminat ödenir. Yeşil kart poliçesinin 

üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir.  
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İlgili ülkelere ait geçiş belgeleri : Uluslar arası 

Karayolu Taşıma Anlaşması bulunan ülkeler 

arasında karşılıklılık esasına göre tespit edilen ve 

her yıl kotası tekrar gözden geçirilen geçiş belgeleri 

yük vasıtalarının ilgili yabancı ülkelere giriş 

yapmaları, transit geçişleri veya bu ülkelerden 3 ncü 

ülkelere yönelik dönüş yükü almaları halinde 

gereklidir.  
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C Kartı ( C yetki belgesi) : Karayolu  ile uluslar arası 

karayolu taşımacılığı yapan firmalara bu iş için 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetki 

belgesine C2 yetki belgesi denilmektedir.  

Taşıt kira sözleşmesi   

Sürücü vekaletnamesi : Uluslararası nakliyat 

firması tarafından sürücüye verilen noter tasdikli bir 

belgedir. 

Vekaletnamenin veriliş amacı sürücünün gümrük 

kapılarında, resmi dairelerde firmayı temsilen 

yaptığı işler için verilir. 
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Triptik : Triptik bir ülkede tescil edilmiş bulunan bir 

aracın yurt dışına çıkışında tekrar ülkesine 

döneceğinin teminatıdır.  
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Yüke ait belgeler : 

TIR karnesi : Uluslararası Eşya Taşımacılığının 1975 

TIR Sözleşmesi kapsamında yürütülmesini sağlayan 

bir belgedir.  Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Birliği (IRU) tarafından basılır ve dağıtılır. 

Hamule senedi : Konşimento da denilen hamule 

senedi, yüklenen malın taşıma koşulları, teslim şeklini 

ve teslim edilecek şahıs ve kuruluşu belirleyen bir 

evraktır.  
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Manifesto : Ülkemize ithal ve ülkemizden ihraç 

edilen mallar için T.C. gümrüklerine beyan 

niteliğinde verilen bir belgedir.  

Mal faturası :  Araca yüklü bulunan malın satış 

bedelini gösteren belgedir. 

Çeki listesi : Kolisaj adıyla da bilinen çeki listesi 

araca yüklü bulunan malın ayrıntılı bilgisini içeren 

bir belgedir. 
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Menşei şahadetnamesi :  Taşımaya konu olan 

malın hangi ülkenin ihraç malı olduğunu belgeleyen 

bir evraktır.  

Bitki sağlık sertifikası :  Frigorifik taşımalarda, 

taşınan malın tüzüğüne uygunluğunun kontrolü için 

gerekli bir belgedir.  
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A.TR Belgesi : Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 

katma protokol gereğince, ülkemizden birliğe üye 

ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük 

muafiyetlerinden yararlanılması için tanzim edilen 

belge A.TR Dolaşım Belgesi'dir. 

 ATR.1 DOLAŞIM BELGESİ VERİLEN ÜLKELER 

ALMANYA AVUSTURYA DANİMARKA FİNLANDİYA 

 

BELÇİKA FRANSA HOLLANDA İNGİLTERE İSPANYA 

 

İRLANDA İSVEÇ İTALYA LÜKSEMBURG MONAKO 

 

PORTEKİZ YUNANİSTAN 

 



31 



32 

T1 – T2 Belgeleri : 

  

 Avrupa Birliği’nde bugün 3 farklı transit sistemi 

uygulanmaktadır: T1 – T2 ve TIR sistemi.  

 Birlik ülkeleri ile EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, 

İzlanda ve Lihtenştayn) arasındaki ticari malların 

dolaşımına NORMAL TRANSİT, 

  Birlik dışı ülkelere ait malların birlik ülkeleri 

arasındaki dolaşımına BİRLİK TRANSİTİ denilmekte 

ve bu tür işlemler için T1 belgesi kullanılmaktadır.  
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 Birlik, kendi ürünlerinin dolaşımında T2 transit 
belgesi kullanmaktadır ancak  birliğin teşvik 
sisteminden ödeme alacak mallarının dolaşımında 
da birlik dışından gelen mallarda olduğu gibi T1 
kullanmaktadır.  

 Avrupa, her sene 18 milyon T1 - T2 transit belgeleri 
ile 1 milyona yakın TIR KARNESİ kullanmaktadır. Bu 
sayı, milyarlarca EURO’luk gümrük vergisi ve 
masraf demektir. Ve bu rakamlar her geçen gün 
daha da artmaktadır.   
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KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE GEÇİŞ BELGESİ  

TÜRLERİ 

İkili : Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu 

eşya/yük taşımalarını ifade eder. 

Transit : Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke 

toprakları üzerinden geçtikten sonra  bir başka ülkede 

sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan 

ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan  eşya  

taşımalarını ifade eder. 

Üçüncü ülke : Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, 

boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin 

dışındaki  ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını ifade 

eder. 
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UBAK(Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı) 

/CEMT/ECOMT: UBAK belgesi, Ulaştırma Bakanlığı 

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından eşya 

taşımacılığını geliştirmek için C2,L2 ve M3 yetki 

belgesine sahip nakliyeci firmalara verilen bir belge 

türüdür. Bu belge ile transit geçiş ve yükleme, 

boşaltma işlemleri yapılır.  Üzerinde ayrıca hangi 

ülkede geçerlilik yoksa belirtilir. 
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UBAK BELGELERİ KULLANILACAK ARACA GÖRE 4’E 
AYRILIR: 

a- Konvansiyonel UBAK Belgeleri: 

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotası 
ile eşit sayıda tahsis edilir. Sadece konvansiyonel 
motorlu taşıtlarca kullanılır. 

 

b- EURO-1 (Yeşil araç – Gren Lorry) UBAK Belgeleri: 

UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz 
kotasının 2 katına yüzde 10 ilave edilerek tahsis 
edilir. EURO-1, EURO-2, EURO-3 motorlu taşıtlarca 
kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon 
logosu mevcuttur. 
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c- EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç – Greener and 
safe lorry) UBAK Belgeleri: 

 UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz 
kotasının 4 katına yüzde 20 ilave edilerek tahsisi 
edilir. EURO-2 ve EURO-3 motorlu taşıtlarca 
kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon 
üzerinde S logosu mevcuttur. 

 

d- EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri: 

 UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz 
kotasının 6 katına yüzde 40 ilave edilerek tahsis 
edilir. Sadece EURO-3 motorlu taşıtlarca 
kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon 
üzerinde 3 logosu mevcuttur. 
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FRANSA ÇOK GİRİŞLİ BELGE: Bu belge türü çok 

amaçlı olup transit, yükleme ve boşaltma yapılır. 

Ayrıca jandarma belgesi adı altında bir belge ile 

kullanılır.              

 

BELÇİKA ÇOK GİRİŞLİ BELGE: Bu belge türü de çok 

amaçlı olup transit, yükleme ve boşaltma yapılır. 

Ayrıca Fransa belgesindeki gibi jandarma belgesi adı 

altında bir belge ile kullanılır. 
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ÜCRETİNE (ÜCRET TİPİNE) GÖRE BELGELER 

Ücretli 

Ücretsiz 

Saat ücretli 

ARAÇ TİPİNE GÖRE 

Konvansiyonel 

Euro 1 

Euro 2 

Euro 3 

Euro 4  

Euro 5 
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Yarı römork çektirme belgesi : Mor belge olarak 

da anılır. Ücretsizdir. İtalya’da geçerli olan bu 

belge, Ro-Ro ile limana getirilen yarı römorkların 

İtalyan çekicileri tarafından iç taşımaya müdahil 

edilmesini sağlar. 
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Bonus belgeleri : İkili anlaşmalar gereği yabancı 

ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici 

temin edilen geçiş belgesini ifade eder..  

Avusturya : Bir defa tren kullanarak geçiş yapan 

araçlara verilen bir kullanımlık Bonus belgesidir. 

Bu belge ile araç trene bindirilmeden karayolunda 

seyredebilmektedir. 

Avusturya Super Bonus :  3 ay içerisinde 

Avusturya’nın koymuş bulunduğu baraj sayıyı 

geçenlere, bu sayının yarısı kadar ücretsiz belge 

verilir.  
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Macaristan :  “Geçiş yapan araç, eğer Yeşil (EURO) 

ise ülkeler karşılıklı olarak belge aramayacaktır” 

şeklinde bir prosedür vardır. Ancak, uygulamada 

değildir. Ayrıca, Macaristan içerisinde 3 defa tren 

kullananlara, 1 adet Bonus belge verilir. 
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Rusya  Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma gereği, 

Rusya plakalı bir aracı yükleyen nakliyeci, 4 adet 

Bonus belge kazanmaktadır. 

Rusya Oto Taşıyıcı Belgesi : 280 $ ( USD) 

tutarında ücretli bir belgedir. 
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Frigo belgesi : 280 $  (USD) tutarında Türkiye’nin 

istemiş olduğu ücretli bir belgedir. 

Beyaz belge: İtalya’da geçerlidir. Ro-Ro ile 

yapılan taşımalarda aracın Villah’a kadar 

gelebilmesini sağlayan, nakliyecinin önünü               

200 Km. kadar açan bir belgedir. 

Çok girişli belgeler 

Fransa ( Tek tip) 

Belçika ( Transit) 
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Saat ücretli belge : Sadece Romanya’da geçerli olan 

bir uygulamanın belgesidir. Romanya sınırlarına giren 

aracın 36 saat içerisinde 100 ( EURO) ödeyerek 

seyretmesini sağlar. 36 saatin aşılması durumunda 

ise ek ücret (süreye göre ücret) ödenir. 
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KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN  

ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK  

VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK 

(16.04.1993-21554) 
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 Güzergahlar, yükleme ve boşaltma noktaları 

ile bunların transit ve bağlantı yolları 

 

 MADDE 4- Yabancı plakalı karayolu taşıtları ile 

yabancı malı Türkiye’den transit olarak geçiren Türk 

plakalı taşıtların takip edecekleri transit ve bağlantı 

yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları:              

Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca Genelkurmay 

Başkanlığı, İçişleri, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlıklarının olumlu görüşü alınarak tespit edilir ve 

Resmi Gazetede yayımlanır. 
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 Güzergahta, denetleme ve konaklama 

noktalarında denetleme 

 Madde 17- Güzergahta, denetleme ve 

konaklama noktalarında yapılacak denetleme ve 

işlemler aşağıda gösterilmiştir.  

 a) Denetleme ve konaklama noktasına gelen 

TIR sürücüsü burada bulunan polise denetleme 

belgesini verir. Bu belgeyi alan polis, bir önceki 

noktadan bu noktaya zamanında gelinip 

gelinmediğini kontrol eder. Bu noktaya gelişte bir 

gecikme varsa bunun nedenlerini ve 

belgelenmesini ister.   
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TIR’ın bu noktadan hareket ettiği tarih ve saati TIR 

denetleme belgesine işler, ad ve soyadını 

yazdıktan sonra mühürleyerek imzalar. 

 b) Denetleme ve konaklama noktalarında 

kontrol edilen araçlar İçişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlanacak denetleme defterine kaydedilir.  
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 c) Denetleme ve konaklama noktaları 

arasındaki güzergahı izlemeyen veya makul bir 

sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat 

ve zaman sınırlamasını ihlal eden sürücüler 

hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanunun 156ıncı 

maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme 

belgesine gerekli meşruhat verilir. Ayrıca, trafik 

kurallarını ihlal edenler hakkında genel hükümler 

saklıdır.  

 d) Polis tarafından TIR aracına gümrük 

yetkilerince vurulan bandaj veya mühürlerin sağlam 

olup olmadığı, araç brandalı ise bunda herhangi bir 

yırtık veya kesik olup olmadığı kontrol edilir. 
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e) Taşıt üzerindeki gümrük mührünün veya 

bandajın bozulması veya kopması veya kaçakçılık 

ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutularak en 

yakın gümrük idaresine haber verilir ve taşıt gümrük 

idaresince görevlendirilecek personele teslim edilir. 

Haber verilen gümrük idaresi en geç 24 saat içinde 

personelini göndererek aracı teslim almakla 

yükümlüdür. Yapılan işlemin sonucu, gümrük idaresi 

tarafından aracı teslim eden makama yazı ile 

bildirilir. 
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Güzergah kat etme süresinin tespiti 

 Madde 22- Uluslar arası eşya taşıyan 

araçların Türkiye’ye girişlerinden çıkışlarına kadar 

takip edecekleri güzergah ile denetleme ve 

konaklama noktaları arasındaki mesafelerini kadar 

zamanda kat edecekleri, mevsime ve yol şartlarına 

göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığının olumlu görüşü alınarak                

İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilir.  
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Güzergah kat etme süresi  

Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 

(Yazın)  azami 144 saat, 

Ekim – Kasım – Aralık – Ocak – Şubat - Mart aylarında             

(Kışın) azami 192 saat, 
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                         SINIR KAPILARI  

AVRUPA KAPILARI  

Kapıkule ( Bulgaristan) 

Hamzabeyli ( Bulgaristan) 

İpsala ( Yunanistan)  

Dereköy ( Bulgaristan) 

Haydarpaşa 

Ambarlı 

Çeşme – İzmir 
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BİRLEŞİK DEVLETLER TOPLULUĞU KAPILARI 

Samsun ( Ro-Ro) 

Trabzon ( Ro-Ro) 

Sarp ( Gürcistan) 

Gürbulak (İran) 
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ORTADOĞU VE ARAP YARIMADASI KAPILARI 

Habur ( Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün) 

Cilvegözü (Suriye) 

Karkamış/Gaziantep-Suriye 

 

DİĞER KAPILAR 

Taşucu ( Kıbrıs) 
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GÜZERGAHLAR 

 

Güzergahları incelerken, ülkemizin Avrupa'ya 

yönelik ihracat taşımalarında en çok kullanılan 

güzergahları incelemekte yarar vardır. 

 

 

İhracatımızın en fazla olduğu Almanya, İtalya, 

Fransa gibi ülkelere yapılan taşımalarda kullanılan 

en etkin güzergahlar üzerinde durulmaktadır. 
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KARAYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞINDA 
KULLANILMAKTA OLAN TÜRKİYE VE  
KOMŞU ÜLKELER KARA SINIR KAPILARI 
 
 

 KAPIKULE - (BULGARİSTAN) 

 HAMZABEYLİ - (BULGARİSTAN) 

 İPSALA - (YUNANİSTAN) 

 CİLVEGÖZÜ - (SURİYE) 

 HABUR - (IRAK) 

 GÜRBULAK - (İRAN) 

 SARP - (GÜRCİSTAN) 

 TÜRKGÖZÜ– (GÜRCİSTAN) 
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Almanya 
D1 

Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - 
Avusturya - Almanya 

D2 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya 
- Çek Cum. - Almanya 

D3 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya 
- Polonya - Almanya 

D4  
Kapıkule veya 
Hamzabeyli    

Bulgaristan - Romanya - Ukrayna - Polonya - 
Almanya 

D5 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - 
Avusturya - Almanya 

D6 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya 
- Almanya 

D7 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - 
Çek Cum. - Almanya 

D8 
Pendik veya Ambarlı 
veya Çeşme İtalya - Avusturya - Almanya 

D9 
Zonguldak veya 
Samsun Ukrayna - Polonya - Almanya 
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F1 
İpsala  Yunanistan - İtalya - Fransa 

F2 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Romanya - Macaristan - 
Avusturya - Almanya - Fransa 

F3 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - 
Avusturya - Almanya - Fransa 

F4 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya - 
Almanya - Fransa 

F5 

Pendik veya 
Ambarlı veya 
Çeşme İtalya - Avusturya - Almanya - Fransa 

F6 

Pendik veya 
Ambarlı veya 
Çeşme İtalya - Fransa  

F7 Çeşme veya Dikili Yunanistan - İtalya - Fransa 

Fransa 
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I1 
İpsala  Yunanistan - İtalya 

I2 
Kapıkule veya 
Hamzabeyli 

Bulgaristan - Sırbistan - Hırvatistan - 
Slovenya - İtalya 

I3 
Pendik veya Ambarlı 
veya Çeşme İtalya  

I4 
 Çeşme veya Dikili Yunanistan - İtalya 

İtalya 
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KAZASIZ SÜRÜŞLER !...  
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IĞDIR 

TEL:0


GÜZERGAH VE GEÇİŞ 
BELGELERİ 

15 SORULUK DENEME 
SINAVI 

 
YOLCU TAŞIMA  SRC-1   

SRC-2 
EŞYA TAŞIMA      SRC-3   

SRC-4 



1.Aşağıdakilerden hangisi geçiş 
belgesi almak için gerekli olan 
belgelerden birisi değildir? 
 

a)Noter onaylı vekaletname  
b) ATA Karnesi 
c) İkametgah ilmuhaberi  
d) Taşıt karnesi fotokopisi 



1.Aşağıdakilerden hangisi geçiş 
belgesi almak için gerekli olan 
belgelerden birisi değildir? 
 

a)Noter onaylı vekaletname  
b) ATA Karnesi 

c) İkametgah ilmuhaberi  
d) Taşıt karnesi fotokopisi 



2. Aşağıdakilerden hangisi İkili Yeşil 
Araç Avusturya geçiş belgesi 
koşullarından birisi değildir? 

 
a) Avusturya’ya en az 10 ton yük 
götürecek olması 
b) EURO 1, EURO 2 ve EURO 3 tipindeki 
araç olması 
c) TSE belgeli olması 
d) CEMT/CM belgesi olması 



2. Aşağıdakilerden hangisi İkili Yeşil 
Araç Avusturya geçiş belgesi 
koşullarından birisi değildir? 

 
a) Avusturya’ya en az 10 ton yük 
götürecek olması 
b) EURO 1, EURO 2 ve EURO 3 tipindeki 
araç olması 

c) TSE belgeli olması 
d) CEMT/CM belgesi olması 



3. Geçiş belgesini kaybeden araç için 
taahütte bulunan firmanın aynı aracı, önceki 
taahhüdünü yerine  getirmeden geçiş 
belgesini tekrar kaybederse ne işlem yapılır? 
a) 6 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi 
gerekir 
b) 9 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi 
gerekir 
c) Yıl içinde taahhüdünü yerine getireceğine 
dair belge vermesi gerekir 
d) Önceki taahhüdünü yerine getirmeden 
ikincisi kabul edilmez 



3. Geçiş belgesini kaybeden araç için 
taahütte bulunan firmanın aynı aracı, önceki 
taahhüdünü yerine  getirmeden geçiş 
belgesini tekrar kaybederse ne işlem yapılır? 
a) 6 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi 
gerekir 
b) 9 ay içinde taahhüdünü yerine getirmesi 
gerekir 
c) Yıl içinde taahhüdünü yerine getireceğine 
dair belge vermesi gerekir 

d) Önceki taahhüdünü yerine 
getirmeden ikincisi kabul edilmez 



4. Ülkemizde hangi tip ihraç malları 
daha çok kara yolu ile taşınmaktadır? 
 
a) Hammadde ve ihraç değeri düşük 
olan mallar 
b) Birim değeri yüksek olan mallar 
c) Yarımamül ihraç malları  
d) Mamül ihraç malları 



4. Ülkemizde hangi tip ihraç malları 
daha çok kara yolu ile taşınmaktadır? 
 
a) Hammadde ve ihraç değeri düşük 
olan mallar 

b) Birim değeri yüksek olan mallar 
c) Yarımamül ihraç malları  
d) Mamül ihraç malları 



5. Ülkemiz Avrupa’nın en büyük 
karayolu filosuna sahip olmasına 
rağmen taşımacılıktaki payını yeterince  
artıramamasının sebebi nedir? 
a) Araçlarımızın yeterince yeni 
olmaması 
b) Türk sürücülerin çok sık kaza 
yapması 
c) Yeterli yükün olmaması 
d) Ülkemizde tahsis edilen geçiş 
belgelerinin sınırlı olması ve uygulanan 
kotalar 



5. Ülkemiz Avrupa’nın en büyük 
karayolu filosuna sahip olmasına 
rağmen taşımacılıktaki payını yeterince  
artıramamasının sebebi nedir? 
a) Araçlarımızın yeterince yeni 
olmaması 
b) Türk sürücülerin çok sık kaza 
yapması 
c) Yeterli yükün olmaması 
d) Ülkemizde tahsis edilen geçiş 
belgelerinin sınırlı olması ve uygulanan 
kotalar 



6. Aşağıdakilerden hangisi geçiş 
belgesi alabilmek için düzenlenen 
belgelerden birisidir? 
 
a) Dilekçe  
b) Araç ruhsatı 
c) Kasko sigorta poliçesi  
d) Üçlü yeşil araç belgesi 



6. Aşağıdakilerden hangisi geçiş 
belgesi alabilmek için düzenlenen 
belgelerden birisidir? 
 

a) Dilekçe  
b) Araç ruhsatı 
c) Kasko sigorta poliçesi  
d) Üçlü yeşil araç belgesi 



7. Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi 
alabilmek için düzenlenen belgelerden 
birisi değildir? 
 
a)Dilekçe  
b) Noter onaylı vekaletname 
c) İkametgah ilmuhaberi  
d) KUBİS geçiş belgesi dağıtım formu 



7. Aşağıdakilerden hangisi geçiş belgesi 
alabilmek için düzenlenen belgelerden 
birisi değildir? 
 
a)Dilekçe  
b) Noter onaylı vekaletname 

c) İkametgah ilmuhaberi  
d) KUBİS geçiş belgesi dağıtım formu 



8. Geçiş belgelerinin dağıtımını 
hangi kuruluş yapar? 
 
a) Kara Yolları Genel Müdürlüğü 
(KYGM) 
b) Kara Ulaştırması Bilgi Sitesi 
(KUBİS) 
c) TOBB 
d) İlgili Gümrük İşletmeleri 



8. Geçiş belgelerinin dağıtımını 
hangi kuruluş yapar? 
 
a) Kara Yolları Genel Müdürlüğü 
(KYGM) 
b) Kara Ulaştırması Bilgi Sitesi 
(KUBİS) 

c) TOBB 
d) İlgili Gümrük İşletmeleri 



9. Geçiş belgeleri hangi araçlar için 
düzenlenir? 
 
a)Traktörler  
b) Kamyon, kamyon-römork veya 

yarı römork 
c) Kamyon  
d) Trenle taşımacılıkta düzenlenir 



9. Geçiş belgeleri hangi araçlar için 
düzenlenir? 
 
a)Traktörler  

b) Kamyon, kamyon-römork veya 

yarı römork 
c) Kamyon  
d) Trenle taşımacılıkta düzenlenir 



10. Avusturya’ya yapılacak seferlerde, 
geçiş belgeleri kimlere tahsis edilmez? 
 
a) Avrupa’ya yönelik taşıma yapmaya 
yetkili bulunmayan izin verilmeyen 
taşıtlara 
b) Canlı çiçek yüklü frigorifik taşıtlara 
c) Yaş sebze meyve yüklü taşıtlara 
d) Bozulabilir gıda yüklü taşıtlara 



10. Avusturya’ya yapılacak seferlerde, 
geçiş belgeleri kimlere tahsis edilmez? 
 

a) Avrupa’ya yönelik taşıma 
yapmaya yetkili bulunmayan 
izin verilmeyen taşıtlara 
b) Canlı çiçek yüklü frigorifik taşıtlara 
c) Yaş sebze meyve yüklü taşıtlara 
d) Bozulabilir gıda yüklü taşıtlara 



11. Geçiş belgeleri hangi taşıtlara tahsis 
edilir? 
 
 
 
a) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara 
b) İstiap haddi 10 tondan fazla olan taşıtlara 
c) İstiap haddi 20 tondan fazla olan taşıtlara 
d) İstiap haddi 5 tondan fazla olan taşıtlara 



11. Geçiş belgeleri hangi taşıtlara tahsis 
edilir? 
 
 
 
a) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara 
b) İstiap haddi 10 tondan fazla olan taşıtlara 
c) İstiap haddi 20 tondan fazla olan taşıtlara 
d) İstiap haddi 5 tondan fazla olan taşıtlara 



12. Aşağıdaki ülkelerden 
hangisine kamyonla taşıma 
yapılabilir? 
 
a)Moldova  
b) Ukrayna  
c) Estonya  
d) Avusturya 



12. Aşağıdaki ülkelerden 
hangisine kamyonla taşıma 
yapılabilir? 
 
a)Moldova  
b) Ukrayna  
c) Estonya  

d) Avusturya 



13. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş 
belgelerinin yurtdışında kaybedilmesi 
durumunda alınması gereken  belgelerden 
birisidir? 
 
a) Firmanın müracaat belgesi 
b) Sürücünün dilekçesi ve firma yetkililerinin 
durum raporu 
c) İlgili ülke yetkili makamlarından veya o 
ülkedeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak 
kanıtlayıcı belge 
d) Geçiş belgesi fotokopisi 



13. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş 
belgelerinin yurtdışında kaybedilmesi 
durumunda alınması gereken  belgelerden 
birisidir? 
 
a) Firmanın müracaat belgesi 
b) Sürücünün dilekçesi ve firma yetkililerinin 
durum raporu 

c) İlgili ülke yetkili makamlarından 
veya o ülkedeki Türkiye 
Büyükelçiliğinden alınacak kanıtlayıcı 
belge 
d) Geçiş belgesi fotokopisi 



14. ATA karnesi nedir? 
 
a) Tır karnesidir 
b) Yolcu için vize belgesidir 
c) Geçici olarak kabul edilen eşya için 
milli gümrük belgesi yerine kullanılmak 
üzere düzenlenen gümrük 
belgesidir 
d) Sürücü belgesidir 



14. ATA karnesi nedir? 
 
a) Tır karnesidir 
b) Yolcu için vize belgesidir 

c) Geçici olarak kabul edilen eşya 
için milli gümrük belgesi yerine 
kullanılmak üzere düzenlenen 
gümrük 
belgesidir 
d) Sürücü belgesidir 



15. Güzergah ne demektir? 
 
a)Bir yoldur  
b) Ana yoldur 
c) Yedek yoldur  
d) Yol üstü uğranılacak, 
geçilecek yerdir 



15. Güzergah ne demektir? 
 
a)Bir yoldur  
b) Ana yoldur 
c) Yedek yoldur  

d) Yol üstü 
uğranılacak, geçilecek 
yerdir 
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GÜZERGAH VE GEÇİŞ 
BELGELERİ 

12 FARKLI SINAVDA 
SORULMUŞ SORULAR 



42) Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu 
kapılardan çıkış yapılan ülke 
eşleşmesinde hangisi doğrudur? 
 
A) Kapıkule - İran 
B) Hamzabeyli – Bulgaristan 
C) İpsala – Gürcistan 
D) Dereköy – Gürcistan 

 



42) Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu 
kapılardan çıkış yapılan ülke 
eşleşmesinde hangisi doğrudur? 
 
A) Kapıkule - İran 
B) HAMZABEYLİ – BULGARİSTAN 
C) İpsala – Gürcistan 
D) Dereköy – Gürcistan 

 



43) İstiap haddi kaç tondan az olan 
taşıtlara geçiş belgesi tahsis 
edilmez? 
 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 30 

 



43) İstiap haddi kaç tondan az olan 
taşıtlara geçiş belgesi tahsis 
edilmez? 
 

A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 30 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Avrupa’ya yönelik taşımalarda kullanımına izin 
verilmeyen taşıtlar için, 
Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez. 
B) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği 
yapmaları halinde, dönüş 
güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez. 
C) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan 
geçiş belgesi tahsis edilmez. 
D) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan 
geçiş belgesi tahsis edilebilir. 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Avrupa’ya yönelik taşımalarda kullanımına izin 
verilmeyen taşıtlar için, 
Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilmez. 
B) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği 
yapmaları halinde, dönüş 
güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez. 
C) YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPMIŞ OLAN TAŞITLARA 
SONRADAN GEÇİŞ BELGESİ TAHSİS EDİLMEZ. 
D) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan 
geçiş belgesi tahsis edilebilir. 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi 
Avrupa’ya açılan sınır 
kapılarımızdan değildir? 
A) Kapıkule 
B) Hamzabeyli 
C) Habur 
D) Dereköy 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi 
Avrupa’ya açılan sınır 
kapılarımızdan değildir? 
A) Kapıkule 
B) Hamzabeyli 

C) HABUR 
D) Dereköy 

 



18) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı 
ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden  hangisi 
doğrudur? 
 
A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan 
B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran 
C) İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan 
D) Dereköy sınır kapısı – Edirne – Yunanistan 

 



18) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı 
ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden  hangisi 
doğrudur? 
 
A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan 
B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran 
C) İPSALA SINIR KAPISI –KIRKLARELİ - 
BULGARİSTAN 
D) Dereköy sınır kapısı – Edirne – Yunanistan 

 



45) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı 
ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 
A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan - Gürcistan 
B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran 
C) İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan 
D) Dereköy sınır kapısı – Edirne - Yunanistan 

 



45) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı 
ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 

A) TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISI  
ARDAHAN - GÜRCİSTAN 
B) Habur sınır kapısı – Şırnak -İran 
C) İpsala sınır kapısı –Kırklareli - Bulgaristan 
D) Dereköy sınır kapısı – Edirne - Yunanistan 

 



26) Aşağıda verilen sınır kapıları ile 
bu kapılardan çıkış yapılan ülke 
eşleşmesinde  hangisi yanlıştır? 
 
A) Hamzabeyli-Yunanistan 
B) Kapıkule-Bulgaristan 
C) İpsala-Yunanistan 
D) Dereköy-Bulgaristan 

 



26) Aşağıda verilen sınır kapıları ile 
bu kapılardan çıkış yapılan ülke 
eşleşmesinde  hangisi yanlıştır? 
 
A) HAMZABEYLİ-YUNANİSTAN 
B) Kapıkule-Bulgaristan 
C) İpsala-Yunanistan 
D) Dereköy-Bulgaristan 

 



25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu  ve eşya 
taşımaları kapsamında değildir? 
 
A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla 
gelen yolcunun, eşyanın ve  kargonun varış 
yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. 
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere 
yapılan ikili taşımaları. 
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye 
yapılan ikili taşımaları. 
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma 
yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu  ülke 
taşımaları. 

 



25) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu  ve eşya 
taşımaları kapsamında değildir? 
 
A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla 
gelen yolcunun, eşyanın ve  kargonun varış 
yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. 
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere 
yapılan ikili taşımaları. 
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye 
yapılan ikili taşımaları. 
D) İNDİRME, BİNDİRME VE/VEYA YÜKLEME 
BOŞALTMA YERLERİ, TAŞIMAYI YAPAN TAŞITIN AİT 
OLDUĞU  ÜLKE TAŞIMALARI. 

 



1)Suriye ile bağlantıyı sağlayan 
sınır kapısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Habur 
B) İpsala 
C) Öncüpınar 
D) Türkgözü 

 



1)Suriye ile bağlantıyı sağlayan 
sınır kapısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Habur 
B) İpsala 

C) Öncüpınar 
D) Türkgözü 

 



6) Güzergah kat etme süresi kış 
döneminde en fazla kaç saattir? 
 
A) 144 saat 
B) 192 saat 
C) 154 saat 
D) 162 saat 

 



6) Güzergah kat etme süresi kış 
döneminde en fazla kaç saattir? 
 
A) 144 saat 
B) 192 saat 
C) 154 saat 
D) 162 saat 

 


