
SEYAHAT SAĞLIĞI İŞLEMLERİ 

Yurtdışına seyahat edecek kişi, kimlik kam veya pasaportla 
en az 15 gün öncesinden randevu alarak başvurur. 

Hekim tarafından HSSBS'de yer alan 
"Gezi öncesi seyahat sağlığı ve aşı meflokin formu" doldurulur. 

Gidilecek yerin ve kişinin durumu değerlendirilir. 
Gerekirse konsültasyon istenebilir. 

Seyahate bağlı görülebilecek hastalıklar ve seyahat riskleriyle ilgili 
koruyucu önlemler hakkında bilgi ve broşür verilir. 

Seyahat edilecek bölgede 
ilaç profilaksisi yada 

bağışıklamaya gerek yoksa 
sadece bilgilendirilme yapılır. 

Önerilen aşı ve 
ilaçlar anlatılır. 

Aşı ve/veya ilaçlarla ilgili 
kontrendikasyon veya alerji öyküsü 

varsa, aşı/ilaç uygulanmaz. 
Sarı Humma aşısı 

yapılamadığına dair resmi rapor yazılır. 

Aşı hekim kontrolünde yapılır. 
Profilaktik ilaçlar hekim tarafından uygulanır. 

Aşı bilgileri HSSBS'ye kaydedilir. Sertifika hekimin et yaz,ıı He düzenfenir. 
Kişi bilgilendirUir. 



ELEFONLA SEYAHAT SAGLIGI 
HİZMETİ SUNUM İ LEHLERİ 

Kişinin seyahat edeceği bölge öğrenilir 

Gidilecek bölgede 
ilaç profilaksisi 

yada bağışıklama 
gerekiyor. 

Seyahat edilecek 
bölgede ilaç profllaksisi 

yada bağışıklama 
gerekmiyor. 

Seyahat Sağlığı Merkezi 
aranmış ise, 

randevu defterine 
kaydedilir, 

nasıl başvuracağı 

konusunda bilgi verilir. 

Tercih edeceği 
Seyahat Sağlığı 

Merkezine 
seyahatten en az 

15günönce 
randew alarak 

başvurması gerektiği 

belirtilir. 

Seyahate engel olabilecek 
sağlık sorunu öğrenilir. 

Yoksa, seyahat riskleri ile 
kişisel koruyucu önlemler 

hakkında bilgi verilir. 
Hekimin son karan için 

Seyahat Sağlığı Merkeıine randevu 
ile başvurması önerillr4 

Var ise son kararları 
Seyahat Sağlığı Merkezi 

hekiminin vermesi gerektiği 
açıklanır ve 

seyahat Sağlıiı Merkezine 
randevu alarak ~rmast 

istenir. 



EMIADAMI OLUR SAGUK RAPORU 
İŞLEMLERİ 

İlk defa veya 3 periyodik muayene hakkını 
dolduran veya periyodik muayenesini 

zamanında yaptırmayan gemiadamı yada 
adayları, yetkili sağlık kuruluşundan aldıkları 

(EK-3), (EK-4)ve diğer belgelerle birlikte şahsen 
30 gün içersinde yetkili SSDM'ye başvurur. 

Rapor bilgileri incelenir. 

Webcam ile fotoğrafı çekilir ve 
HSSBS'ye rapor bilgileri girilir. 



• 
GEMIADAMLARI 

____ PERiYODiK -~~AYE~E iŞ~~MLERi 

HSSBS'de kişinin sorgusu yapılır ve webcam ile 
fotoğrafı çekilir 

İstenen tetkikleri yaptırabilmeleri için 
(EK-ll}HSSBS'de düzenlenir 

istenen tetkikleri yapt1rarak en geç 10 işgünü içersinde 
yetkili SSDM'ye gelen gemiadamının fizik muayenesi yapılır 

( EK-S)doldurularak, 
{EK-13) düzenlenir. 

HSSBS'den çıktısı yazdırılır. 

Şüpheli durum varsa 
EK-12'ye ön tanı yazılarak ve EK-5 bu forma 

eklenerek gerekli uzmana yada 
sağlık kuruluna sevk yapılır 

Gelen muayene sonucuna göre 
Olamaz 

kararı verilirse 
HSSBS'ye kaydedilir. 

EK-13 düzenlenir, HSSBS'den çıktısı yazdırılır 
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Sağlık kuruluşu taranndan faks, 
e-posta ilegönderilen ve 

Olamaz Raporu düzenlenen 
gemiadamına ait bilgiler 

HSSBS'ye kayıt edilir. 

Gemiadami şahsen başvurursa 
webcam ile fotoğrafı çekilir. 

Olamaz rapor belgeleri arşivlenmek 
üzere dosyaya kaidırılır. 

Periyodik muayenede 
SSDM tabibi tarafından 

gemiadam1 olamaz 
olarak değerlendirilirse 

HSSBS'ye kaydedilir 



SERBEST PRATİKA İŞLEMLERİ 

Geminin kaptanı Deniz Sağlık Bildirimini 
ilk Türk liman sahasına ulaşınca 

e--posta veya faks ile SSDM'ye bildirir. 

Bildirim 
Yok 

Geminin bilgileri ve 
Deniz Sağlık Bildirimi kontrol edilir. 

Risk analizi yapılır. 

RİSK 
YOK 

Serbest pratikası verilir, 
gemi yetkilileri deniz sağlık 

bildiriminin aslını 
SSDM'ye iletir. 

RİSK 
VAR 

Gemi limana 
yanaşmadan sağlık 

denetmenince gemiye 
çıkılarak inceleme yapılır. 

Risk yoksa, serbest pratika verilir, 
Risk varsa, gerekli kontrol ve 

karantina önlemleri alın ır. 

Durum düzeltildikten sonra 
serbest pratikası verilir 



YILLIK GEMİ SAĞLIK BELGESİ • • 
1 LEHLERi 

Dilekçe/faks/e-mail yoluyla başvurur. 

HSSBS'den geminin bilgileri kontrol edilir. 

Kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilir. 

Halk sağlığı riski yok. 

Rüsumun ödenmesinden 
sonra HSSBS'ye kaydedillip 

belge düzenlenir. 

Bilgisayardan çıktı alınır, doldurulur, 
imzalanıp mühürlenir, 
yetkiliye teslim edilir. 

Halk sağlığı riski var. 

Kontrol önlemf eri belirlenir. 
Eksikliklerin giderilmesi için 

en çok 1 ay süre verilir. 

Süre sonundaki 
denetimde 

eksiklik giderildi fse 

Eksiklik giderflmtdiyse 
yeni bir s-Ore verilip 

idari yaptırım uygu'3ntr. 



GEMİ SAĞLIK DENETİMLERİ 
İŞLEMLERİ 

HSSBS üzerinden geminin bilgileri kontrol edilir. Denetimin yapılıp yapılmayacağı görülür. 
Denetim zamanı gelmişse yada riskli gemiler grubunda ise gemi acentesine durum bildirilir. 

Randew verilir. 

Gemiye gidilir. 

Geminin halk sajlılı yönünden denetimi Kontrol Listeleri kullanılarak yapılır. 

Sorunu olmayan, 
halk sajlıjı riski 

taıımayan gemiler 
HSSBS'ye kaydedilerek 

çıkışına izin verilir. 

denetimden 
6 ıvıonra r 

dtnıtlml ı ııl 

Kısa vadede 
ciddi halk sağlığı riski 

oluşturmayacak nitelikteki 
eksikliklerini göz önüne 
alarak bir sonraki sefer, 

1 veya 3 ay sonra denetim 
yapılması karan verilerek, , 

eksikllkterln glderllmesl istenir, 
HSSBS'ye kayıt edilerek çıkış verilir. 

Kontrol önlemleri sonucunda 
halk ıattılt rbki ortadan ~ıt ktrıı 
MuJffyıt ıerdfflı.ası dOıenf ontr, 

t1k•ı• lıln vtritf r. 

Halk sallıll riski ve/veya 
kontaminasyon kanıtı 

bulundulunda 
"Muafiyet Sertifikası" 

alınarak Gemi Sajltk Kontroı 
önlemleri alınır. 

Hıreht ctm~ 
UWKI yuf.sa lonttoı 
Strttflbtı d{lıtnft .. 
($ iıln vttlif 



ULUSLARARASI 
GEMİ SAĞLIK SERTİFİKASI İŞLEMLERİ 

HSSBS · i üzerinden, geminin bilgileri kontrol edilir. 

Ra verilir. 

Geminin gire .. 

Kail rislıiJ& Kat\ ... .. ris!<iva 

KSSSS~den Muafiyet d . .... itana lire 
lııoııtıul öalat 1 ,: • 5 L .. 

~ doldurutur* 
lmıılittip milhürtenir, 
~,, tesıw ,&,. 

HSSBS'Jıe· lawıt eı& -
yeniden inteleme ta:nhi bi!dirilr.. 

llaıol Sfltifibsı ;.,mc..,_ ~ 
~ MtadııMııt•~basdiıatfblp ıinbeirli:iij? 

~moı lkı lef De taıittt \lltldl~ "55ıtı e1ii ı 



Halk sağlığı riski yönünde 
bildirim ve/veya 

şikayet yok, 
diğer prosedürleri de sağlıyor. 

GSKM Sertifikasının ön yüzüne 
HSSGM Genelge EK•S de örneği verilen 

kaşe gereken yere vurul arak, ilgili böl ümfer 
doldurulup Uzatma işlemi gerçekleştirilir 
-c:ı0MTAI. HJN.THC'DN'1IIOl.c:ııma 

fllOfW>f#CE r#WfC1IOII 0A CIOMTAMIIIAtıoıır. 
~MMTATIQlf~mwnoıtcanFıCAnHAS ... 

EXmlT1D ,oas ıııoımc. 

muMC'iM'II,;../../- VAUOY'OA'rtı .../.J

JW«NC~lW#f Of _,liMOMCa 

lflillA'l'UIIINII> Sfl,I. 

Halk sağlıp riski yönünde 
bildirim ve/veya 

şikayet var, veya diğer 
prosedürleri sallamıyor~ 

Bufunaıı kanıta tike 
uyguranması gereieıı 

kontrol önfemleri ~ ~ 
Kontrol Sertifikası dürenleniı: 



HAYIR 

Ra verfflt 

Miadı geçmiJ veya eksik 
tıbbi iJaç/maJıeme var mı? 

Miadı geçmiş tıbbi malzeme/ilaç tutanakta 
teslim alınır. Eksik tıbbi ilaç/malzeme listest 

yetkiliye verilir. 

Eksiklerin tamamlandığı görülür f, 0
;:, 

t 

~ ~ - -
,., . ' 

·· ·' ·:, düzenlenir:•vf!tkiliye teslim edHir. 



- - - - - . 

Kontn>t ıoıMuna göre halk satl•lt riski vana, 
YttkiU firma davet edilir veya ettirilir. 

-- . . . .. 

. .. - -

Tam donanımb kıyafetıeri ile yetkill firma görevlileri ve 
sallık denetmeni taşıta gider. 

_,_ . ' . 

- - - -

denetmeni ' minde yetkili firma görevlileri taşm ilaçlar. 

-

Uaçla.ma itlemi tamamlandığında sattık den i gözetiminde 
yetkili firma görevlilerince Haçlanan alanlar kapatılır. 

- - -

ilaçlanan geminin bilgisi 'ye ilir. 

IJ~ama işleminden sonra denetmenin gemide yapacatı kontrol sonucuna w!v,p yetlrli , 
flrman1n haşerenin yaşam döngüsüne göre bir sonraki ilaçlama ile ilgili bifgilerine 

istinaden "Kontrol Sertifikasıu veya tamamen anndmlmış ise 
"Muafiyet Sertifikası''düzenlenir. 


