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Sirküler No :603
Sayın Üyemiz,
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 19.05.2020 tarih ve 767 sayılı Ek'te
sunulan yazısında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize
Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği, bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak
çalışmaların belirlendiği ve uygulamaya konulduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda yurt dışından
gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve durumlarının
izlendiği ifade edilmektedir.
Ülkemizde yeni normalleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu'nun 18 Mayıs 2020 tarihinde
yaptığı toplantı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla gelecek Türk
vatandaşlarına dair uygulamaların aşağıdaki şekilde düzenlendiği belirtilmektedir.
Yurt dışından planlı uçuşlarla ve deniz yoluyla gelen Türk vatandaşlarının 14 günlük
izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında ve limanlarda
yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda
kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi
sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiği,
Bu kapsamda;
1-Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yolu ile yeni gelen/gelecek kişiler için; hava alanı
ve limanlarda belirlenen alanlarda muayenelerinin yapılması ve semptomlarının değerlendirilmesi,
muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgilerinin HSYS sınır girişi bölümünde kayıt altına
alınması,
-Havaalanı ve limanlarda yapılan muayeneler sırasında semptom yönünden şüpheli görülen
kişilerin hava alanları ve limanlarda izolasyon alanına alınması ve 112 aracılığı ile İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilmesi,
-Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formlarının
imzalatılması, kendi imkanları ile evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonlarının
sağlanması ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemlerinin yapılması,
2- Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta
olan kişiler için;
-Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin
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tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması
sonrası, yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişilerin hastanelere alınıp tanı ve tedavi işlemlerinin
başlatılması, negatif olan kişilerin ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve
izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesi,
-Yurt dışından planlı uçuşlar ve deniz yoluyla gelen Türk vatandaşlarına yönelik yukarıda
belirtilen uygulamaların dikkate alınması gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S.Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- KOSDER
- Gemi Sahibi Firmalar

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
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SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
.
Sayı
Konu

: 13588366-149
: Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle
Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik
Uygulamalar

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 09.04.2020 tarih ve 4473052-149-E-239 sayılı yazımız.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk
vatandaşlarının girişlerine izin verilmiş ve bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak
çalışmalar belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda yurt dışından planlı
uçuşlarla gelen kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edilmiş ve
izlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde yeni normalleşme süresi içinde Bakanlar kurulumuzun 18 Mayıs 2020
tarihinde yaptığı toplantı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlarımıza
dair uygulamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık
KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında
evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14
gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan
çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;
1-Yurt dışından planlı uçuşlar ile yeni gelecek gelen kişiler için;
Hava alanı içinde belirlenen alanlarda muayenelerinin yapılması ve semptomlarının
değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgilerinin HSYS sınır girişi
bölümüne kayıt altına alınması
 Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen
kişilerin hava alanlarında izolasyon alanına alınması ve 112 aracılığı ile il sağlık
müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilmesi,
 Yapılan değerlendirme de herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam
formlarının imzalatılması ve kendi imkanları ile evlerine ulaşmaları ve kendi evlerinde 14
günlük izolasyonlarının sağlanması ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından
izlemlerinin yapılması

Sağlık Mah. Adnan Saygun Caddesi No:55 G Blok Kat:1
Telefon: Faks No: 0 312 432 2994
e-Posta:fatma.celik2@saglik.gov.tr İnt.Adresi:

Bilgi için:Fatma ÇELİK
HEMŞİRE
Telefon No:(0 312) 565 50 00

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden dcdf83bc-6709-4737-9ab3-657e8d3bc721 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

.
2- Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan
kişiler için;


Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin
tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR
taraması sonrası,yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişilerin hastanelere alınıp
tanı ve tedavi işlemlerinin başlatılması, negatif olan kişilerin ise temaslı olarak
kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formlarının
imzalatılarak evlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Yurt dışından planlı uçuşlar ile gelen vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar
sırasında yukarıda belirtilen uygulamaların dikkate alınması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Evde Vaka İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu (3 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:İçişleri Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğüne)
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