


T.C.

IcI$LERi BAKANLIGI

Iller Idaresi Genel Mndurl噂ti

S紳1 : 89780865-153-E8751

Konu : UluslararasI Yuk Ta?lmaclllgl

Irak ve iran’a A91lan Smlr Kapllan

Ilgi亘08.05.2020 tarihli ve 7784 saylll Genelgemiz.

b) 14.05.2020 tarihli ve 8024 saylll Genelgemz.

1乙醐幾寅糊も舶縦線鰭鱒熊ミ猟海鮮鞍酸類

蛇足璧隷編斡忠寵医朝

服太極闇冷調.盲

0 3/0 6/2020

KoronaYirtis (Covid-19) salglnl nedeniyle slnlr kapllarlmlZda allnan 6nlemler lle blr9Ok

ulke ile glrl? 91kl?lar durdurulmu? Ve Pek 9Ok tilke vatanda?1mn ulkemize glr早

yasaklanml担r. Bununla birlikte dl? ticaretin bu stire9ten Olumsuz olarak etkilenmemesl

adma ulkemize glrl? 91kl? yaPmaSI ZOrunlu olan tlr?Oforleri ba?ta Olmak tizere’ilgili ki$ilerin

giri? 91kl?1armda uygulanacak usul ve esaslar Sa組k Bakanllgl, Ticaret Bakanllgl ile

Ula?tlrma Ve AltyapI Bakanllglnm g6ru?1eri 9er9eVeSinde ilgi (a) Genelgemiz ile
bildirilmi担r.

Gelinen aramada tum dtryada bula叩yaylllm hlZmm dti$meSi, Irak ve Iran’da salglnm

etkilerinln aZalml? OlmasI Sebebiyle daha 6nce bu tllkelere y6nelik uygulanan istisna

豊霊豊譜畠豊譜霊露悪露盤露盤霊謹龍三
da aynen uygulamaya gecirilecektir.

Bu kapsamda, uluslararasl ticaret amaclyla tllkemlZden translt ge9eCek ara9 Ve $Oforler

lle tilkemize giri蛤lkl? yaPaCak ara9 Ve?Oforlere a?aglda belirtilen?artlarm Saglanmasl

halinde Iran ve Irak’a apllan smlr kapllarmdan ge91? 1Zni verilecektir.

A. T廿RKIYE'DEN TRANSiT GECECEK ARACLAR VE?OFORLER

l. K。rOnaVirusle mucadele kapsamlnda ara9?Oforuntin sa糾k kontrolu sagllk

birimlerince yapllacak ve bahse konu hastallかli?kin semptomlarm g6ruld暗v ki?i/ki?ilere

ge91? 1Zni verilmeyecektir.

2. Giri? yaPan ara9lar dezenfeksiyon istemine tabi tutulacaktlr.

3. Soforlerin yurt i9indeki molalarlnda ve di弟r insanlarla temas halinde olabilecekleri

her noktada maske takmalarl, ara9larmda yeterli miktarda maske’dezenfektan ve uzun stire

yetecek glda malzemesi bulundurmalarl Saglanacaktlr.

4. Gumrtik idarelerince transit ge9eCek ara9larm ge9eCekleri gtizerg含hlar ve mola yerleri

belirlenecek ve transit ge9eCek ttim ara91arm “ara9 takip sistemi” tizerinden takip edilmesi
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suretiyle Ulkemizden en klSa Stlrede ayrllmalarl Saglanacaktlr.

5.Gumruk idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamllklarca

gerekli sa到Ik ve gtivenlik tedbirleri almaCaktlr.

6. Turkiye’den transit ge9eCek?Oforlerden zaruri haller dl針nda duraklama, bekleme

yapmayacaklarma ili?kin I9i?leri Bakanllgl birimlerince glri? kapllarlnda bir taahhtitname

almaCak, bu taahhutname ile?Ofor, yukumlulukleri ve bu yukumluluklerin yerine

getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hlf乞ISSlhha Kanunu uyarmCa CeZa uygulanaca引

hususunda bilgilendirilecektir.

7. Giri? 1Zni verilmeden 6nce ara9larm ulkemizden ge9erek clkl? yaPaCa豆亘11ke

tarafindan kabul edilecegi hususunda emin olunacak, ara9larm ulkemizden 91kmasl halinde

glrl? yaPaCa岳1 ulke tarafmdan kabul edilmemesi halinde ise bu ara9larm glrl?1

Onay lanmay acaktlr.

B. TURKivE,YE G主R主? YAPACAK $OF6RLER

l. Koronavirusle m廿cadele kapsammda ara9?Oforunun sagllk kontrolu sagllk

birimlerince yapllacak, muayene Ve ePidemlyOlqi ik degerlendirmesinde,

a. Hastallga iliskin semptomlarln g6rulmesi halinde;

i. Ttirk?Oforlerin sa勘k denetleme merkezlerince ilgili Sagllk Mtidtirltiklerine bildirimi

yapllarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altma almmalarl Saglanacaktlr. Ikamet ve

kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin saglanmasl i9in bulunacagl ilin Sa卸k M廿durltiklerine

bildirilecektir.

ii. Yabancl?Ofdrlere ge91? 1Zni verilmeyecektir.

b. Hastall曽a ili?kin semptomlarln g6rulmemesi halinde;

i. Turk?Oforler 14 gunluk karantina suresini evlerinde ge91rmek tizere tilke i9me

almaCak ancak uluslararasl ticari ta?1maClllk faaliyetleri kapsammda karantina stiresinin

bitmesini beklemeksizin yurt dl?ma 91kabileceklerdir. Uluslararasl ticari ta?1maClllk

kapsammda tilke dl?ma 91kmayacak?Oforler ise 14 gunltik karantina stiresini evlerinde

tamamlayacaklardlr. Ttlrk?Oforlerin ikamet ve kimlik bilgileri’gerekli kontro11erin

sa§lanmasl i9in bulunacagl ilin Sa§llk Mtldtirltlklerine bildirilecektir.

ii. Yabancl?Oforlere tllkemize giri?lerini takip eden en klSa S血ede ulkemizden 91kl$

yapacaklarml taahhtit etmeleri halinde 14 gtinluk karantina suresi uygulanmadan ulke i9ine

giri串rme lZin verllecektlr. Yabancl?Oforler, ulkemlZde bulunduklarl S虹e 19erisinde

kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ate?, 6kstlruk,

nefes darllgl, Vb.) gelistigini hissetmeleri halinde en yakm Sa凱k kurulu?una ba即uracaklarml

taahhut edecektir.

iii. Yabancl?Oforlere yurt 19indeki mola yerlerinde ve diger insanlarla temas halinde

olabilecekleri her noktada maske takmalarl, ara9larmda yeterli miktarda maske’el

dezenfektanl Ve uZun Sure yeteCek glda malzemesi bulundurmalarl gerektigi ve ihtiya9

g6rtilmesi halmde mola yerlerinin Devlet tarafindan bellrlenebilecegi ve eskort e$11ginde

yoIculuk edebilecekleri hususu I9i?leri Bakanllgl birimlerince teblig edilecektir.

2. Ulkemize glrl? yaPan ara91ar dezenfeksiyon ibemine tabi tutulacaktlr.
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3・Turk ve yabancl?Of6rler 191n belirlenecek mola guzergahlarlnda ilgili

Valilik/Kaymakamllklar taraflndan gerekli sagllk ve; guVenlik tedbirleri almaCaktlr. Anllan

?Oforlerden zaruri ha11er dl針nda duraklama ve bekleme yapmayacaklarma ili?kin I9isleri

Bakanll引birimlerince bir taahhutname allnaCak, bu taahhutname ile?Oforlerin

yukumlultikleri ve bu yukumluluklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hlf乞ISSlhha

Kanunu uyarmCa CeZa uygulanacagl hususunda bilgilendirilmeleri sa§lanacaktlr.

4. Ulkemiz a91Smdan aciliyet arz eden ila9, tlbbi malzeme ve glda maddeleri ta?1yan

ara9larm/?Oforlerin glri?lerine 6ncelik verilecektir.

C. RO-RO SEFERLERINDE UYGULANACAK KURALLAR

l・ Genel olarak Ro-Ro ta針maClllgl kapsammda, yalnlZCa dorse/konteyner ta針masl

yapllacak olup, yOIcu ta?lmaclllgma izin verilmeyecektir. Liman`Mulki idare Amirinin uygun

g6recegl Zaruri durumlar sebebi ile?Ofor almaCak olmasl halinde bu Genelgede belirtilen
tum kurallarm yurda glrl? Ve 91kl? eSnaSmda kendilerl 19in de uygulanaca菖1 Liman Mulki

エdare Amirligince?Oforlere teblig edilecektir,

2・ Zonguldak-Chomomorsk(IlylChevsky), Istanbul(Haydarpa?a)-Chomomorsk

(IlylChevsky), Karasu- Chomomorsk(IlylChevsky)’K6stence-Karasu, Ta叩cu-Tripoli,

Mersin-Hayfa Limanlarl araSmda yapllacak seferlerde ise?Oforlerm gemiye binmesine

musaade edilecektir.

3・ Gemilere binmesi l ve 2’nci maddeye g6re uygun g6rulen?Oforlerin, gemi

murettebatl Ve VarSa yOIcular ile sosyal izolasyonunun sa引anmasI ZOrunlull噌u gemi

kaptamna Ve diger ilgililere Liman Mulki Idare Amirligivce teblig edilecektir.

4. Ulkemize Ro-Ro seferi ile gelen tlrlar?Oforlerine teslim edilmeden 6nce?Ofor kabini

bapta olmck uzere araclarm dezenfeksiyonu yapllacaktlr.

Yukarlda belirtilen tedbirlere ili?kin Vali/Kaymakam ve Smlr KapISI Mulkiエdare

Amirleri tarafindan smlr kapllarmda g6revli tum kamu kurum ve kurulu?larl ile i巾irligi

i9inde ve ilgili d海er mevzuat hukt血leri 9er9eVeSinde gerekli kararlarm almarak, 9all?malarm

ivedilikle planlanmasl, nygulamada herhangi bir aksakllga meydan verilmemesi hususunda

bilgi ve geregml arZ Ve rica ederim.
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