
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın 05.04.2022 tarihli ve 28155 sayılı yazısı.

       
         İçişleri Bakanlığından alınan "Yat ve Gemiler İle İlgili Bazı İşlemler"  konulu ilgi yazı ve ekleri ilişikte
gönderilmiştir.

        Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

      

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a. 

Vali Yardımcısı
Ek: İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Kaymakamlıklara
Mersin Limanı Mülki İdare Amirliğine
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
Mersin Liman Başkanlığına
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlüğüne
Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığına

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   :E2600263724940916 06.04.2022
Konu :Yat ve Gemiler İle İlgili Bazı İşlemler

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: Cc6r9hnOrGiV6NoEuMwmRpG5g6qpRnVC Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Sabire TOPLU
Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni

Telefon No:
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iÇiŞLERi BAKANLlĞl

İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İLLER İDARESİ

\,,. ı-;-+ _.-''\\.;-.+'

Saı ı :E-89780865- l53-28l55
koıııı :yat ve Gemileı İle

ilgili Bazı işlemler

CtjNü.i]DLiR
05.04.2022

DAĞlTlM YERLERiNE

İlgi : a) 25.03.2022 tarihli ve 94l6l l5l49940 sal,ılı yazı.
b) 28.03.2022 tarihli ve 9.1l6l l 5 1-499-43 sayı lı yazı.

İlgi (a) 1,azıda COVlD-l9 ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda salgının gerilemesi.

) at ile } apı]an scyahatlerin tekrar artmava başlaması ve vatlara ilişkin sağlık hizmetlerinin hızlandırılması
amacıyla yurtdışından ü|kemize gelen yatlartn sağlık işletmelerinin 4 Nisan 2022 tarihiıden iıibaıen tekrar
SİB üzerinden elcktronik olarak yapılması uygun görüldüğü biIdirilmiştir.

İlgi (b) ı,azı ile Covıd-l9 salgınının gerilemesi nedeniyle Sağhk Bakanhğı tarafından Türk Boğazlarında
isteğ!. bağlı transiı geçiş işlemine tabi gemilerin temas izlerinin 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren salgın
öncesinde olduğtı gibi httDs:i/hssgm.gov.trlon]ineislem leri böltiınli üzerinden yürütüleceği iletilıniştir.

I}u çerçevede söz konusu İlgi 1a.1 ve İlgi 1b; yazılar ekte gönderilmekte olup:
I}ilgi ve gereğini rica ederim.

Nurtaç ARSLAN
Bakan a.

Genel Müdür V.
Ek: llgi Yazılar (4 Sayfa)

Dağltım:

l-iman Mülki İdare Amirlikleri

t]tı l,ülg._ gu!cnli clcklıoıık ınıza ılc lıızalanırıştır
l)oğnilama Kodu !rZ5Lüy-:V5dIE-TjGD00-2QYGHX-op7sdqvz DoğrulamaLinki: hlıDs:/hyww.lurkiye gov ır/icisleri-ebvs

Kalakltı]üre Mahallcsi. Aıatürk Bu!\,arı. No:l9l Çankaya/Ankara 06680
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Dı. Osnıan KAN
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