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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA
(Denizcilik Genel Müdürlüğü)

COVID-19 salgınının sebep olduğu, gemiadamlarına ve sektöre yönelik etkileri
azaltmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü olarak, IMO Genel Sekreterliği’nin 17 Mart 2020 tarihli, 4204/Ek 5 sayılı
genelgesiyle uyumlu pragmatik bir yaklaşım olarak aşağıdaki kararı almış bulunmaktayız:

Türkiye'de gemiadamlarına sağlık sertifikası veren yetkili merci olarak Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2020 tarihinden önce sona eren Gamidamları
Sağlık Yoklama Belgelerinin, Genel Müdürlüğümüzden herhangi bir başvuru veya onay
almaksızın STCW Sözleşmesi, I/9 bölümüne uyumlu olarak 3 ay geçerli olmasına karar
vermiştir.

Söz konusu bu karar hakkındaki yazının Türkçesine ve aşağıda sunulan İngilizcesine
“https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamıRaporuSorgulama.aspx” resmi web
adresinden ulaşabilirsiniz:

“To whom it may concern,
To mitigate the impact to the seafarers and the industry caused by COVID-19 outbreak, we,
The Ministry of Health of Turkey, General Directorate of Health for Borders and Coastal
Areas of Turkey are taking a pragmatic approach consistent with the IMO Secretary General’s
circular Letter No.4204/Add.5 dated 17 March, 2020, and taking the following action;
As the authority which issues medical examination certificate for seafarers in Turkey, General
Dırectorate of Health for Borders and Coastal Areas of Turkey has decided that the medical
examination certificate for seafarers expiring before 24 June 2020 are valid for 3 months, in
accordance with STCW Regulation I/9 without further application or approval from the DG.
Official register of this resolution and validity of medical examination certificate for seafarers
can be found on this web address below:
https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamıRaporuSorgulama.aspx”

Gereği arz olunur.

e-imzalıdır.
Dr. Osman KAN

Bakan a.
Genel Müdür
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