T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
06.04.2022

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

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:
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

Bilgi:
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne

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
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:yat ve Gemileı İle

05.04.2022

ilgili Bazı işlemler

DAĞlTlM YERLERiNE
İlgi : a) 25.03.2022 tarihli ve 94l6l
b) 28.03.2022 tarihli ve 9.1l6l

l5l49940

sal,ılı yazı.
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._

l)oğnilama Kodu

gu!cnli clcklıoıık ınıza ılc lıızalanırıştır

!rZ5Lüy-:V5dIE-TjGD00-2QYGHX-op7sdqvz

Kalakltı]üre Mahallcsi. Aıatürk Bu!\,arı.

No:l9l

Çankaya/Ankara

06680

DoğrulamaLinki: hlıDs:/hyww.lurkiye gov ır/icisleri-ebvs

Telelon No: {jl2)]2242 83 Dahili .1283-4285 faks No: (3l2)4l793 E6
t-lılrıJ §b4§d_ç!_g§]_]r lnütm('l Adr(si hnD5 / \-rt\,$ lcislerı.pol ıİ/i|leridaresl
Kcp \dresi] icislerihakan llsir.ü)hs0 ] kep,lr
,

ı

Bilgi içın] sllen OZASI-AN
Ven Haz ırlama Vc Kont,işletnenı
T€Iefon No

]ı.

i,:.:,, ].. i i]' iı
ı,ı,i,ırhiilıı iiıj!i1| i;,:ı,.1

];,,,,a,i

l1il]jil,i) i,iüiıltıi

,:.1]1]ll] ]:i1....1i]1}

i.i]}

'ı,

ııı i:ı:,ı, ı

],-]:ıı, ] ı].-

,:.

,

|].-{.],]

i,] ]l]ii ] .]ıll]ir l;,ıil:i] ı,ı

|,'-ı.}i:

]

i

]

i

: ,j ]

.,

|

nı]iiJ

i];,1ıl]ı:i]

İ.ı], ııı i.,ı,i

.':l'}iil i;.,ı,ii,li, l,,ll

]

|:: ı;., )

_._

i:.:,i_lI

i

.j

!6]|j]

l,jı,i

,1ü)ü).

li_]1ı]]l ,iÇ!

,.

|.ii ].i-].]ii.]i:

i|.],].i i];l]]]]i !ıltl1]].,].

]:..,1r..]lirrıJi

l.;ılııl,,,.

ltlliıııli!ii iiıtı* 1,ııiı{:şıııdııı ii]liçıılii.e geleıı yailaıı ıy§ülaı-]aü]i,ık sağlılü i;lenıl,,ı,iıi
kılıılışlıııııalr, yııl işlcıııiı:ıiırrieki biiıolııasiyi a?aJiıüak vç iil]çemiı tıııir.ıı,ıirıc kallrı sağiamak ijınıçıyiı
i.j.ü).:li]ilJ iııjlıiııılı: Lllışiııııa vc ,4la},aıı {3ııkaılığı ilr {ioıel Mildüf li.iğ.iiıl,ıii? afnsııüla "Yı!Liiı-i1
11ipıİıı:alr iiağl;k işl*mlcriıtiı] 1'üliiıiilıIııinır İlişlüin işbirliği lrıııııkıılii " iırızalaırııştl.- [}loloköl

1ııl,ııtıınıııda }jriı,{ülışıüıdaır lilkenıiz,e gelen yal|.ıı" ııygulaııacalı sığlık işlcmleriııe ilişlıiır L,ıeliıleııtıı ıısui
ı,t esaılaı ilgİ (a) sal,ılı yz}zın]ız ile tıildiıilıııiş \,e l0 Ni§an 20l8 taıibj ililraıİyl* },aalaflür sağl]lr
işlcnılcriııin §elıiı, İri,,, §clgesi Sislınri (§lB) tlzeıinrlen *,leklıınik tıluııık .vapılına,srııı Lıışlanilıırış iıli.
Aıcalı ıliiııya geııclinı|e yaşantlan ll0\r1l}- ] 9 salgıırı ıedaniyic }iinya §ağlık Örgiilii tıralinda.ı
_10.ü1.11020 çıı,ihinrlc ''ıı iıı s]aıaıQsı lııılk ıağlığı acii rlıı,ııııı" ilın eılitııiş, saigin ııerlenivlı günilef§
vijıiı:lik ilıve önleırıltı alı,ııı.aııı il,ıtiyıcı iioi4ılıllı-ıii!]nda y;ıllıııı1 sı4]ıli işlcmlcı,ııiıı SItl llzeıiııden
ı:lı:]rıroııilı olııık yıpılııası ly!$lanıEsı ilgi (b) ııyılı yazınıız ile ıskıyır alınaı,ak söz koııısı.ı 1ıiıııetlei:
ialıil §ağlık [)elı.iıieıılç Meıkezleıi lzı,a.{ıııdaı yil,ü{ülmeye iıaşlanmışlıı!'qıılaıı değeıleıırlirnıe strıı"ıcııırıla COVlt]-l9 ile ilgıti ulaı,ak ıilkcıııiz-dc ılıııan tedbİı'ler
tloğıı.ıll.ıısuııda *ılgıııı gerileınesi, yat ile yapılan seyalıatleıin tokıaf afl]ıaya başlaırrası ve yatial" ilişlü!
sağlılı hizınetlcrıniıı lrızlandırıüııasi aııacıyla yuıırlışından üllreııize gelen yatlarııı sağlılı işleııleıinin 4
Nisıın 202?" iaı,il,ıinıleıı ili[:ıareıı ttlçi,aı,fjİ[J üzeı,indeır eleltrtııiik oiaıalr yapiması uygun göfiilııiiştiiı'.
Bıı dırğrulıuda yur..tdışındaı ü|kenrize gı":1cı ya|lara uygulaı-ıacalı sağlıi< işlemierinde ilgili tüıı
pay-'riaşlaı,taı,afıırdaı geıekli işlıiıliği ve lıassa_siyetiı gösteıilııı*si lıususunda gcreğini aız / ıica ederiııı,

Dı. Osnıan KAN
(ienet l\1ttout

Miieyyedzadc Miıh. N.ctt!i Bey Csd.

Stıçt Sok, Noil Kafıköy Bcyoğıu i§'IANBLL

'l'eıelirı|

2

02

t2 293 ]6 74 Fak§ No: (0

e.Postı: ycli;ı.alacahııt}saglik,gov.ı,

ı?J

?.1:}

Bilgi jçiıi

Ye ıiZ AL^CAH^1"^

lleırrşiıe

21 64

İİtğmel Adrcsi]

T§lelo,t No] (0

?

ı2) 293 36 ?4

l t lı:

\lc.\lı,.aııı l1ıjlınlığı 1l)cııizi:ilil* (icııcl Miidai.'iiğiı)
1i1 iüı,,, lliıkiılıll!iı (( iıinııiiklcı, fhııııl \4iidiiı{tiğli)
l iı,lıı,,,i llıiiıııiılıı {{j ıilr]{ili ll:i lrl]ıılııliız;ı ( i,:ııll l\.iiidiill iiğiil
İı; ı;lı,ı i l}ıliaıılıiiı {[ıııııyet (ieııı:l kfiitJijı li.iğii ;
ji ı,lı ıi !ı i l l ı İ!iııı İiııc:ıi (.ı(]l M ii(lii.liiiiii]
i l, ı i l ] ı|,;rı ılılıı ii,:ıiıi1 {iiiıı:ıılil: i,l. ıııııııiiııılıii1)
I iilıiıı !, lı,ıı.,ııı li.ıJııııiııj,i
l l;ı1l',,,,,iı,,ı ı,,'ıı,,i \,ii]r!ilı]ii|ıil
l\.il |]\ ir,,|ı1., li1 aiıl,i i)il;ısı i ı ı ı ı
]l;l,,iı ,ıı,,

l

',

ı

ı

i

ı

ı

ı i

ü

;

: ı

j
i
"ül. ıl,|\]1,, l. ;ılıi.ıııj.ıı i)ı:ıııri_ıi
',i,ı l l),,lıi,, l]ı]iıii]i a-]ıi:tı,]l
l lıilıı. l !ı:;1ıbilıiiği
'. lı, lı,ııı,z

.

i l

;

ı

ı l ı

i

ıllt, l,|iil,|] l }ıı:.ııüıılılİiı

]

h,iiıı,ıı ıiıı a lJi)|ı1. |]aşlal.üipliİi
l( ıı ı,iıı
]

icıı iz {til[1y

i.,lc ii;riıl ılt

ltışlıiıilıliı]i

iJaşlalıiıi]iği

Miic}],odzadc İv'alı, Nccati
Iclelbn: (l2l2

29_]

]6

7,1

Bct Cad. se.çe sok, No:ı

|jais No: (0 212) 243

2l

64

c-['oİla: rcliZ.alacahan@saglik.ğov.ı, intefict Adrcsi:

Ka|,nköy Bcyoğhl

lS'[ANBUL

Bilgi içiıı] YeliZ

LACAtlAN
Hcınşiı e

Te|elbn No| (0 2l2) 293 ]6 74

,,\ı
]'ii]lir\,1) |1tı(jİı ı,i,

ı],\] .\:.,l lili
|iıhillı:ı, $ağlıli {Jılııll \4ii.iİı,llii.ii
i1.1i,..

ııl,ı
i,];,,,,,

la.,]

r, ll.]..'iı ıl},.ı]]]il] |,1,J

l),iliııii|;ı
ıı;,1ı,ıııl,,ı. J()

tiz,;ı,,.

'1

l7ı;11,.1

iiılı

1; j

1.1.1)(]

]''.'i:l ],ııt

|1]

l,jılı]]ıı./

l'lo1:,iıılıııiıı {ııjl:iil ı.(]ç]ı](]k iılııy,ııı

llız-iı;ııı li](i9 lııilı|i ıı:,]7254 sayılr Rcsıni (iızı:lr:'rlr:

1ı_,ıııilı,:ı,c yiüi]Ilaü)ak lı:ıııa:;
ya),1iı]]ıı]aü]

!}ıiıil |iığtık

ilc

iJllili

l]eı;c{lı:ııı<,

;ı.lı,ı,l,,zi Yiiıı<,iıııı,liiıi'ıiıı.i,l ıjııtıii ırıatltlt:si ilc 09 N4ayıs lt008 taıilıli ııc 2(ıli7l sayıiü ll()sı]ıi {l:ızr:tı,'tlt,
Yı_!lınli]ıli.]ll
1,i]l,i]l ı]l

Cclııi Sağllğı }ltsııi l{aıiıınıı

LJl,grılanla Yönetıırcliği'ıin

ll iıci

nıaı]tlesi çOlçi]V()si|ü(lC

lllckıü](li l,

l]lıı Ln1;.",,,,,1,,

{iuicl

ıı:ılıiIı,ıiıı lı:lrıas iziıılcı,i 01
ı,ııılcııiylc sıll1ııı tcdlıiı,leıi
]ıııJiı {r:rıeıel;

M

iiıliiıliiğtiıı ıiizce 'i'iiıl< l}oğazlaı,ınrla istcğç bağ]ı transit gcl:iş işleııinı: lalıi

']'cırınrıız-

2()l'l taıilıilıelcıı jtihııı,eıı (icncl Mik]iiiliiiiiİniiz intcıılct saytiısıııılıl

l<irlıs:ıı,ııııırla p,eır]ilcıc

yöııelik teıııas işlenılerinr: ilişkin ıısul ı,e esıslaı'

ilgidclii .viızınıız ilc biIdiıilnıiş itti.

\';ıl-ıılıın ılc[l:ı,ieııtliınıc soırucrıırdı

(]OVJD,l9 salgıııırrııı ı_lcıilelılesi ncdcniyle Tiiı,li }3t,ığazlaı'ııııla

i!ıci]c bağlı tı:ııısiı gcçıiş işlcıırine tabi gcıT;lefitı tcııas izinleıiı-ıin 04 Nisaıı 202-2 tarihiırden iti[ıaı,cıı

s:ılrıııı öıcesin(l. oidrığıı gibi (icncl Miidii|]üğiiı]ıti7- iılteı,ı]et sayt'aslnda yer
lıttlls:,'/lıssgrn,goı,,lı,lonliııcisleınleıl böliiürii iizcıiııdcıı ytiditiiıecel(tiI.
t)

i

1

gi leı,i

n

i

zi ve gereği ııi arz/rica

edoı,iıl-t,

l)r. Osııan l(AN
Gcnel \ıIiiclüı

§liicyyc(izade Mah, Nccali Bcy COd, seİçc sok. No:l Kanköy İ}.yoğ|u lsTANBUl,
'l'eletiır: 02 293 36 74 ljaks Nö: (0 212) 24] 2t 64
'2
e-Postıi ),eliz.alacahaİ(@saglik.gov.ıı iıterııcı Arircsil

Bilgi içiı: Yelız
'ı^elefon

^L^CAHAN
l lcİ]şile

No: (0 2t2) 29:l

_]6

74

alaü,j

i.ı;ıı|llıtı,,

i

lı,

l}ıJiaıılıgı (l ıe;ıizciliLı ( ieııcl N4ıiıi ii;'liiğii)
l)iıışiıııııiı \;,, /ıll}ıııı llakanlığı {l(ıl,ı Ijıııııil,cli (iı:ııcl N,{iid iiıliiğii)
]'j,,lır, ı i }ıllaı ıl ıı', ı {{ iil ı ıı iililcı {.icı lıll \4iiıItirliiğii)
li, ı,, i] ıl. ıı,|ıi,ı (( i]ıllıiiJıl,,ı,\iıılı:ıllı;la (i.]nl.i l,]iıli]|ıiiıii)
i,,!,,i,,i i l 1iı|. :],ı] ıl,ü i | ııııi,,,ıl a iü.|ı(]l Mii(liiı liiilli}
i,_,i,,i,,,i il;ılı,ıırlı,.r (İlli,i İ,l;ııı.,;i ıiı:ııı.l N,ii]iliiı iiiiıii)
]ı, ,|,,ı l i,llıi.ııılıiı (1i:ılııJ (iiiı,ı,ııİik |.rılllııılııı1 ,1ı)
|ııı,,ıılı l )ıııi:, l'ııııııı,t (Jr]ar;ı [lışlıııılıııı
,ıı, l ıl.,. r,, |(,ılıı,Iııİ;r, |ı. ııIı,,i
i\,li,ı,ı i ıı ])ı:ııiz'|-iııııtl {)ılııı
i ;ııı: }iijlııı, }}ıştatı\ı|iili
"ı li leıı i,,, iliii[rc l3aşıalıilıliıii
\,1ııırııiıı,ı l }{iluı: llaşIahipliği
i(ııı,:ıiı:ııiz lJiil gt 1}aştabipliği
ti,ic lJai!lılt ltnştabipliği
l;ı:.;iııı

ııı

^,lı.,,alıı

r

Mil$,!,cdz9dc Mah- Necaıi Be} Cad, serçc sok. No:l KaBköy Bc),oğhı

lcl.fbni 02l2 293 ]6

74 Fnks No| (0

2l2) 24] 21 64

c-|'osla: J,.liz.alacaltaniaüglik.gov,tl, iıİüef

e1

Adrc§i:

lslANl]t]l,

Bi|gi içiı: Yğliz ALAC,,IHAN

lı.lnşilc
Telelon No: i0 2l2) 293 ]6

7l

