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Sayın Üyemiz,
Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.07.2020 tarih ve
94161151-499 sayılı, Ek'te sunulan yazıda özetle;
09.07.2020 tarihinden itibaren, daha önce Seyir İzin Belgesi (SİB) sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50
net ton ve altı yatlar da dâhil olmak üzere, yurtdışından gelen tüm yatlara Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri'nce SİB
sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verileceği,
Bu çerçevede yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrollerine dair bilgilerin ilgili Sahil Sağlık
Denetleme Merkezleri'nce alınacağı, sağlık riski taşımayan yatlara SİB sistemi üzerinden elektronik olarak yurda giriş izni
verileceği,
Yine yat ile gelen kişilerin "Yolcu Bilgi Formunu" tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres,
iletişim, semptom bilgileri) doldurmasının isteneceği ve yolculara COVID-19 bilgilendirme notu (Ek-2) verileceği ve bu
formların ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri'nce bir ay süreyle
saklanacağı,
Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberine göre semptom tespit edilen kişilerin ise olası vaka algoritmasına göre
yönetilerek hastaneye sevk edileceği ve yatın girişine gerekli sağlık kontrol önlemleri alındıktan sonra izin verileceği,
Ayrıca yatların sağlık işlemlerinin ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütüleceği ve il düzeyinde alınacak
ilave önlemlerin uygulanacağı hususları bildirilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Yatların Sağlık İşlemleri Sağlık Bakanlığı Yazısı (2 sayfa)
2- Yeni Koronavirüs Hastalığı COVID 19 Bilgilendirme Notu (2 sayfa)
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: Yatların Sağlık İşlemleri
DAĞITIM YERLERİNE

a) 23/03/2018 tarihli ve 94161151-499-44 sayılı yazımız.
b) 18/03/2020 tarihli ve 94161151-499-49 sayılı yazımız.
c) 19.06.2020 tarihli ve 94161151-499 sayılı yazımız.
d) 03.07.2020 tarihli ve 80368960-145.01.02-E.36675 sayılı yazı.
Bilindiği üzere yurtdışından ülkemize gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemleri “Yatlara
Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nca işletilen Seyir İzin Belgesi Sistemi(SİB) üzerinden elektronik olarak
yürütülmekte iken, ilgi b) de kayıtlı yazımız ile COVID-19 salgını nedeniyle yurtdışından gelen
yatların sağlık işlemlerinin Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nce yürütülmesini temin amacıyla
Seyir İzin Belgesi Sistemi(SİB) üzerinden elektronik olarak yapılması uygulaması askıya alınmış idi.
Ülkemizde COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu çerçevede yurtdışından
gelen yatların sağlık işlemlerinin salgın öncesinde olduğu gibi yine SİB sistemi üzerinden elektronik
olarak yapılması uygulamasına tekrar başlanılmasına karar verilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün ilgi d) bulunan yazısında belirtildiği üzere SİB sistemi üzerinde
gerekli çalışmalar yapılmış olup uygulamanın 09.07.2020 başlatılmasına karar verilmiştir. Bu tarihten
itibaren, daha önce SİB sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50 net ton ve altı yatlar da dâhil
olmak üzere, yurtdışından gelen tüm yatlara ilgi c) de kayıtlı yazımızda belirtilen önlemler alınarak
Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nce SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı
verilecektir.
Bu çerçevede yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrollerine dair bilgiler ilgili
Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nce alınacak, sağlık riski taşımayan yatlara SİB sistemi üzerinden
elektronik olarak yurda giriş izni verilecektir. Yine yat ile gelen kişilerin “yolcu bilgi formu”nu tam
olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması
istenecek ve yolculara COVİD-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilecek, bu formlar ilgili İl Sağlık
Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri’nce bir ay süreyle
saklanacaktır. Bakanlığımız COVID-19 Rehberine göre COVID-19 semptomu tespit edilen kişiler ise
olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edilecek, yatın girişine gerekli sağlık kontrol
önlemleri alındıktan sonra izin verilecektir. Ayrıca yatların sağlık işlemleri ilgili tüm paydaşlarla
işbirliği içerisinde yürütülecek ve İl düzeyinde alınacak ilave önlemlere uyulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
e-imzalıdır.
Dr. Osman KAN
Genel Müdür
Ek: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Bilgilendirme
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Dağıtım:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı (Denizcilik Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)
Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığı (Sahil Güvenlik Komutanlığı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)
Sağlık Bakanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanlığı
Mersin Deniz Ticaret Odası
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği
Türkiye Denizciler Sendikası
Akdeniz Bölge Baştabipliği
Ege Bölge Baştabipliği
Marmara Bölge Baştabipliği
Karadeniz Bölge Baştabipliği
Türk Boğazları Baştabipliği
Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği
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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) BİLGİLENDİRME
Yeni Koronavirus Hastalığından Nasıl Korunmalıyız?



















Maske kullanın. Maskeniz ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takın, maskenin yüze
iyi oturduğundan emin olun, ve nemlendikçe değiştirin
Maskenin dış yüzeyine dokunmayın
Sosyal mesafenize (1,5m.) dikkat edin. Sosyal mesafenin korunması, yeni tip
koronavirüsün bulaşmasını önleyebilir.
Ateş ve öksürüğü olan hasta insanlarla temastan kaçının, sosyal mesafenizi koruyun
Ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkayın, su ve sabunun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanın,
Sık dokunulan yüzeylere temas etmekten kaçının, bu yüzeylere temas ettikten sonra
mutlaka ellerinizi yıkayın veya el antiseptiği kullanın
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas etmeyin,
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra ellerinizi sık
sık temizleyin,
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün,
kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın, mümkünse kalabalık
yerlere girmeyin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunuzu kapatın, maske
kullanın.
Kullanılmış mendilleri ve maskelerinizi çöpe atın, ellerinizi yıkayın.
Seyahat sonrası 14 gün içinde Öksürük, ateş, burun akıntısı, nefes darlığı şikayetleriniz
gelişirse maskenizi takarak sağlık kuruluşuna başvurun. Doktora seyahat öyküsü
hakkında bilgi verin
Kendi sağlığınızı takip edin, semptomlara karşı dikkatli olun
Sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temasınızı en aza
indirin.
Risk taşıyan bir bölgeden geliyor ve hastalık belirtileri taşıyorsanız veya yeni tip
Koronavirus hastalığı tespit edilmiş biri ile yakın temasta bulunduysanız ve toplu
konaklama yerlerinde kalıyorsanız bu durumu kurumun yönetimini veya ilgili
danışmanı haberdar edin.
Kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle izolasyon/karantina (belirli bir süreyle
sınırlı olarak tecrit edilmesi) uygulanır.
COVID-19 mevcut kurallarına uyulmaması halinde mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem
uygulanacaktır.

INFORMATION ABOUT NOVEL CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
How Should We Protect Ourselves from Novel Coronavirus Disease?




















Wear a mask. Adjust your mask to cover your mouth and nose, ensure the mask fits
well on the face, and change it when it moistens.
Do not touch the front of the mask.
Pay attention to your social distance (1.5m.). Maintaining social distance can prevent
the transmission of the novel coronavirus.
Avoid contact with sick people with fever and cough, protect your social distance.
Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, use alcohol-based hand
antiseptics if water and soap are not available.
Avoid contact with frequently touched surfaces, wash your hands or use a hand
antiseptic after touching these surfaces.
Do not touch the mouth, nose and eyes without washing your hands.
Perform your hand hygiene frequently, especially after a direct contact with sick
people or their contacts.
Cover your nose and mouth with disposable paper tissue during coughing or sneezing,
if there is no paper tissue, use the inside of your elbow; if possible, do not enter
crowded places, if you have to, close your mouth and nose, use a mask.
Throw out used tissues and masks, wash your hands.
If have cough, fever, nasal flow and shortness of breath within 14 days after travel,
wear your mask and contact the healthcare facility. Tell the doctor about your travel
history.
Monitor your own health, be careful about the symptoms.
Minimize your contact with other patients when you need to go to the healthcare
facility.
If you are coming from a risky area and have symptoms of the disease, or if you have
been in close contact with someone with a novel coronavirus disease, and are staying
in public accommodations, report this to the institution's management or the relevant
counsellor.
Isolation/quarantine (limited isolation for a certain period of time) is implemented if
you are confirmed, possible or contact.
If the existing rules about COVID-19 are not followed, criminal proceedings will be
applied within the framework of legislation.

