
Sayı :E-25032954-I75.0I-73848

Konu : Denizcilik Sektöninde Kilit Çalışanlar

Dağıtım:

Gereği:

İVlBar Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığına
Türk Armatörler Birliğine
Türkiye Liman İşletmecileri Demeğine

T,C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Denizcilik Genel Müdi.irlüğü

Bilgi:

Liman Başkanlıklarına

Bu belge, güvenli elektronik imzaile imzalanmıştır,

,, * 
l2 ULASI]RqA V:

t_ ılABiRLtşrvıt S,L]]As

- 
6-78Eki.zı]ıı

3I.I2.2020

TüRK ARMATöRLER giRr.iĞiNe
Meclisi Mebusan Cd. No:23 Dursun Han. K:7 SalıpazarıFındıklı BEYOĞLU / İSTANBUL

İıgi : a)04.12,2020 tarihli veE-25032g54-|75,0I-68265sayılı yazffn:ız,

b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nin29,12.2020 tarih|i ve E.394 sayılı
yaZLSL.

İlgi 1a; yaz:lrn|z ekinde iletilen Genel Müdürlüğümiz yazısı kapsamında gemiadamlan kilit personel
olarak ilan edilmiş, denizcilik alanında faaliyet gösteren ilgililerin de görev yaptıklan süre içerisinde
lojistik sektöründe çalışanlar ile aynı kurallara tabi olması sağlanmıştır.

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafindan ilave tedbirler alrnmaya devam
edilmekte olup son olarak ülkemiz hudut kapılarından girişte son 72 saat içinde yapılmış negatif
SARS-CoV-2 PCR test sonucunun ibraz edilmesi Ekte yer alan ilgi (b) yazı ile zorunlu kılınmıştır.
Bununla birlikte Genel Müdürlüğümiztarafından ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan
ilgi (a) yazımızda kilit personel olarak belirlenen gemiadamlarrndan deniz hudut kaprlarından ülkemize
giriŞlerinde söz konusu testin ibraz edilmesi zorunluluğu ararrnayacak ve karantina uygulamasr
YaPılmayacak olup konunun önemine binaen sektöre duyurulmasr hususunda bilgileriniziricaederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a,

Genel Müdür

Ek: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nin29.I2.2020 tarihli veL.394 sayılı yazısı. (3
sayfa)

Belge Doğrulama Kodu : EHXKOSRW Belge Doğrulama Adresi: https ://ww"w.turkiye. gov.trludhb-ebys
Hakkı Turayliç Caddesi No;5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için;Seçk,], PVRAN EI#ffi E

Şube iVlüdürü ffiTE
*ESıElttl



Tl?jülf İJLİ)L,T 1!, §A,İLııR §AcLİİ{. üğ}çL
ı{ı,Da,?,ı.uÖı - ıı.{1.A\İ KnrL{ şAüLü( !tzı{ğTLğğ.!
ğnİ|1B

ıııılT.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Sayı 379163I,7-499
Hudut Kapılarından Geçişte PCR
Testi İstemi

DAĞITIM YERLERİNE

a) I 9 / 0 6 l 2020 tarihli v e 3 7 9 I 63 | 7 -49 9 -229 say ıIı y azı.
b) 1910612020 tarlh|i ve 9416115I-499-170 sayılı yazı.
c) 03.12.2020 tarihli ve 67504 sayılı Genelge.
d) 25lI2l2020 tarihli ve 1358836 6-149-2224 sayı|ıyazı.

Konu

iıgi

o

Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak;
ülkemizdeki ve Dünya'daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu
kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürüttilmektedir. İlgi (a ve
b) sayılı yaztlarımız ile COVID-l9 pandemisi sürecinde havayolu, denizyolu, kara ve
demiryolu ile ülkemize gelecek kişilere yönelik araçlarda ve uluslararası giriş noktalarında
alınacak önlemler belirtilmişti.

Halk Sağlığı Genel Müdtirlüğü'nün ilgi (d) sayılı yazısında, dünyada halen COVID-19
pandemisi ve vaka artışlarının devam etmekle birlikte, önümüzdeki kış aylarında tiim dünyada
damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış gösterebilmesinin beklendiği
belirtilmiştir. Söz konusu yazıda devamla uluslararası giriş noktaları da d6hi1 olmak izere
ülkemizdeki vaka sayılarınrn kontrolünü sağlamak amacıyla hava, deniz ve karu yolu ile
Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

Bu bağlamda ilgi (a ve b) sayılı yazılarımızda belirtilen uygulamalara ilave olarak tüm
uluslararası giriş noktalarında;

30.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, Türkiye'ye giriş yapacak 6 yaş
üstti kiŞiler ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif
SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını lbraz edeceklerdir. Negatif PCR test sonucunu ibraz
etmeyen kişiler Türkiye'ye gelirken uçağabindirilmeyecektir.

Kara ve denizyolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçlan giriş noktalarında kontrol
edilecektir.

Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelerç ibraz
etmeyen kişiler konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste ("r, otel vb.) karantinaya
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alınacaklar, konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İ1 Sağlık Müdürliiklerince
b e lirl ene c ek mekAnl arda karantin ay a alıııacakl ardır,

Bu kiŞilerden karantina sıirelerinin 7. gününde PCR testleri yapıIarak test sonuçları negatif
Çıkanlann karantinası 7. günün bitiminde sona erdirilecek ve pCR testleri pozitif çıkanların
tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.

Karantinaya alınacak kişilerin takibi açrsrndan, hudut kapılarında bu kişilerden ..CoVID-19
Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu" doldurmaları istenecek,
bu formlar 30 gün süresince mııhafaza edilecek ve kişi bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı
Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecektir.

YurtdıŞından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz bilgi sistemine
(interaktif.hssgm) kaydedilecektir.

Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi Uçak mürettebatı ve Tır şoforleri için PCR testi
ve karantİna uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Uluslararası Denizcilik
Örgrttl (IMO) ve Dünya Sağlık Örgrm tarafindan "kilit personel" olarak görülen ve
UlaŞtırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgi (c) sayılı genelgesinde ülkemiz tarafindan da'.kilit
Personel" olarak nitelendirilen gemiadamlarr için PCR testi ve karantina uygulaması
zorunluluğu bulunmamakiadır.

Bu uygularna 1 Mart 2a2| @rlhine kadar devam edecektir.

SüreÇlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürüttilmesi için
uluslararası gİrİş noktalarında gereklİ tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
arzve rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Doğan DEMİREL

Genel Müdijr V.

Ekler:
1- COVID-l9 HastasıTemaslısr İzlem(Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu
2- Information Sheet and Consent Form for COVID-19 PatientContact Monitoring
(Quarantine)
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