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Adres: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Bilgi için: Gülcan ZENGİN

Telefon: Faks No: EBE
e-Posta: gulcan.zengin1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: İrtibat: Bulaşıcı Hastalıklar
Birimi Telefon No: (0 222) 230 27 83

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 18802981-149
Konu : İran’dan Gelecek Türk Vatandaşları

ile Türkiye’de İkamet İzni Olanlara
Yönelik Tedbirler hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 28/02/2020 tarihli ve 13588366-149-208 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazının ekinde yer alan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün
yazısında; İran ile sınır komşusu olmamız dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun
almış olduğu tavsiye kararları kapsamında, sınır hareketlerinin azaltılmasını teminen ilave
tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Kara ve hava hudut kapılarımız vasıtasıyla
İran’dan direkt olarak gelen veya İran başlangıçlı olup, farklı ülkelerden aktarmalı geldiği
tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Bilim Kurulu tavsiyesi ile alınan tedbirleri
içeren yazı ekte gönderilmiş olup çalışmaların bu doğrultuda uygulanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Uğur BİLGE

İl Sağlık Müdürü

DAĞITIM:
Gereği:
-ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
-Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (Mediko Sosyal Merkezi)
-Eskişehir Şehir Hast. Başhekimliği
-Eskişehir Yunus Emre Devlet Hast. Başhekimliği
-Eskişehir Çifteler Devlet Hast. Başhekimliği
-Eskişehir Sivrihisar Devlet Hast. Başhekimliği
-Eskişehir Acıbadem Hast. Başhekimliği
-Özel Ümit Hast. Başhekimliği
-Özel Ümit Vişnelik Hast. Başhekimliği
-Özel Eskişehir Anadolu Hast. Başhekimliği
-Özel Gürlife Hospital Hast. Başhekimliği
-Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 06/03/2020-E.14496



.

Adres: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Bilgi için: Gülcan ZENGİN

Telefon: Faks No: EBE
e-Posta: gulcan.zengin1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: İrtibat: Bulaşıcı Hastalıklar
Birimi Telefon No: (0 222) 230 27 83

-Tüm İlçe Entegre Hastaneleri
-2 İlçe Sağlık Müdürlüğü
-Tüm Toplum Sağ. Merk. Bşk.

Bilgi:
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

EK:
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
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Üniversiteler Mah. Bilkent - Çankaya/Ankara      Bilgi İçin: Barış ÇELİK 

Telefon No: (0312) 585 66 66        SAĞLIK MEMURU 

e-posta: baris.celik@saglik.gov.tr  İnternet Adresi: http://disab.saglik.gov.tr          Telefon No: (0312) 585 66 80 

T.C. 

  SAĞLIK BAKANLIĞI 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

ACELE 
 

Sayı : 39476629-724.01.01 

Konu  : İran’dan Gelecek Türk Vatandaşları ile  

              Türkiye’de İkamet İzni Olanlara Yönelik  

  Tedbirler hk. 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bilindiği üzere, daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (COVID-

19), 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Bugün gelinen noktada 

küresel bir problemle karşı karşıya olduğumuz aşikârdır. Açık kaynaklardan alınan bilgiler 

doğrultusunda İran’da toplam vaka sayısının 64’e, ölü sayısının ise 12’ye yükselmesi ve İran 

ile sınır komşusu olmamız dolayısıyla Bilim Kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararları 

kapsamında, sınır hareketlerinin azaltılmasını teminen ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Malumları olduğu üzere, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) çerçevesinde ve COVID-

19 salgını bağlamında İran’dan ülkemize yapılacak tüm kara ve demir yolu geçişleri her iki 

yönde 23 Şubat 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştur. Uluslararası 

uçuşlar ise 23 Şubat 2020 saat 20.00 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durdurulmuştur. 

 

Kara ve hava hudut kapılarımız vasıtasıyla İran’dan direkt olarak gelen veya İran 

başlangıçlı olup, farklı ülkelerden aktarmalı geldiği tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları için Bilim Kurulu tavsiyesi ile alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 

 

A- Kara hudut kapılarında başlatılan termal kamera uygulamasına ilaveten, İl Sağlık 

Müdürlüklerince görevlendirilen sağlık ekipleri, havalimanlarında ise Sağlık 

Denetleme Merkezleri tarafından pasaport kontrol noktasından önce ülkemize giriş 

yapacak olan Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet izni olanlara; 

 

 Tüm kişisel koruma önlemleri alınarak temassız ateş ölçerler ile ateş kontrolü ve sağlık 

muayenesi yapılacak, 

 

 Geldiği yerde hasta kişilerle teması veya hastane ziyareti olup olmadığı ile ilgili 

epidemiyolojik öykü alınacaktır. 

 

1- Tüm bu muayene ve epidemiyolojik değerlendirme sonucunda; 

 

 COVID-19 belirti ve bulguları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve diğer akut solunum 

yolu enfeksiyonu belirtilerinden en az birisinin bulunması) saptanan vatandaşlarımız 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden abe80b99-19c1-4bc5-87cc-390efee11949 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9710fb6-2ce4-4219-8a8c-e53fbe412c7c kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

mailto:baris.celik@saglik.gov.tr
http://disab.saglik.gov.tr/
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COVID-19 olası vaka yönetim algoritmasına göre 112 ambulansı ile taşınarak sınıra 

yakın yerlerde belirlenmiş hastanelerde karantina altına alınacaktır. 

 

 Epidemiyolojik öyküsünde; geldiği yer veya son 14 gün içerisinde bulunduğu yer Kum 

veya Meşhed olanlar ile hasta kişilerle teması veya hastane ziyareti olanlar, COVID-19 

olası vaka yönetim algoritmasına göre 112 ambulansı ile taşınarak sınıra yakın yerlerde 

belirlenmiş hastanelerde karantina altına alınacaktır. 

 

2- Herhangi bir belirti bulgu saptanmayan vatandaşlarımızın isim adres telefon bilgileri 

alınacak ve ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirilecek, ilgili Sağlık Müdürlüklerince 14 

gün boyunca izlem altına alınarak belirti ve bulgular yönünden değerlendirmesi 

yapılacak, her hangi bir belirti bulgu olması halinde hastanede karantina altına 

alınacaktır.  

 

B- Havayolu ile İran’dan ülkemize gelecek Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet izni 

olanlara yukarıda detayları verilen tedbirler uygulanacaktır. Bu kapsamda, 

 

 Muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde hastalık belirtisi olanlar ile Kum ve 

Meşhed şehirlerinden geldiği tespit edilen Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet izni 

olanlar14 gün boyunca karantina altına alınacaktır. 

 

3- Herhangi bir belirti bulgu saptanmayan vatandaşlarımızın isim adres telefon bilgileri 

Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezlerimiz tarafından ilgili Sağlık Müdürlüklerine 

bildirilecek, ilgili sağlık müdürlüklerince 14 gün boyunca izlem altına alınarak belirti 

ve bulgular yönünden değerlendirmesi yapılacak, her hangi bir belirti bulgu olması 

halinde hastanede karantina altına alınacaktır.  

 

Yukarıda ifade edilen tedbirler ayrıca şoför, kabin ekibi, gemi mürettebatı vb. çalışanlar 

için de uygulanacaktır.  

Gereğini ivedilikle saygılarımla arz ederim. 

 

                                                                                                          Dr. Selami KILIÇ 

                                                                                                                 Bakan a.  

                                                                                                             Genel Müdür 

DAĞITIM: 

- Dışişleri Bakanlığı 

- İçişleri Bakanlığı 

- Ticaret Bakanlığı 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden abe80b99-19c1-4bc5-87cc-390efee11949 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9710fb6-2ce4-4219-8a8c-e53fbe412c7c kodu ile erişebilirsiniz.
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