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GEMİ SEYAHATİ SIRASINDA SAĞLIK AÇISINDAN OLASI RİSKLER 
VE 

ÖNLEME YAKLAŞIMLARI 
 
Günümüzde bir yolcunun herhangi bir amaçla seyahati söz konusu olduğunda ulaşımın ne şekilde 
yapıldığı, gidilecek yer(ler), seyahatin süresi ve mevsimi, seyahat amacı, konaklamanın ve tüketilen 
gıdaların hijyen koşulları ve standartları, yolcunun sağlıkla ilgili davranışları, yolcunun mevcut sağlık 
durumu gibi konular karşılaşılabilecek riskleri belirler. Dolayısıyla seyahate dair bütün planlamalar, olası 
risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Seyahat aracına göre alınacak önlemler de 
farklılaşabilir: Bu yazı kapsamında genel seyahat konuları ve özel olarak da gemi seyahatinde öne çıkan 
riskler ve önleme yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 
 
Süresi birkaç saat ile birkaç ay arasında değişebilen gemi seyahatlerinde ortalama yolculuk süresi yedi 
gündür. Farklı sağlık standartlarına sahip ve enfeksiyon hastalıkları açısından risk oluşturabilecek bir çok 
limana uğrayan gemiler, bu hastalıkların gemiye taşınmasına ve yolcular ile çalışanlar arasında 
yayılmasına neden olabilir. Son yıllarda görülen bazı virüs kaynaklı hastalıklar [örneğin; norovirüs ve 
influenza (grip) salgınları] gemi seyahatleri sırasında halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır.1 Böylesi 
durumlarda karşılaşılabilecek öncelikli hastalık ve durumlar aşağıda sunulmuştur: 
 

1. Bulaşıcı hastalıklar1 
 

i. İshalle seyreden ve sindirim sistemini etkileyen hastalıklar 
 

Gemi yolculuğu ile ilişkili tespit edilen ishal seyreden hastalık salgınlarında enfeksiyon kaynağı olarak en 
sık gemide tüketilen gıda ve su olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda bu salgınlarda en sık tespit edilen 
patojen Norovirüs olarak saptanmaktadır. Bu etmen kaynaklı hastalıklarda, genellikle ani başlangıçlı 
kusma ve ishal semptomları ile ortaya çıkar; ateş, abdominal kramplar ve halsizlik görülebilir. Bulaşıcılığı 
yüksek olan bu patojen gemidekilerin %80’inden fazlasını etkileyebilir; gıda, su yoluyla ve insandan 
insana bulaşabilir. Ayrıca stafilokok, şigella, salmonella, patojenik E coli türleri (ETEC, EHEC gibi) 
etmenlerinin de yol açtığı salgınlara sıklıkla rastlanmaktadır. Saklanan et ürünleri, çiğ tüketilen salata gibi 
yiyecekler de salgında mikroorganizmaların üreyebildiği kaynaklara olarak dikkat çekmektedir. Özellikle 
yemekleri hazırlayanların portör (taşıyıcı) olma durumlarında ishalle seyreden hastalık salgınları için 
tehdit oluşturabileceği hatırda tutulmalıdır. Bu nedenle gemide çalışanların, özellikle yemek hazırlama, 
servis yapan kişilerin portörlük durumlarının seyahat öncesi taranmış olması gerekir. Yemek hazırlayan 
kişilerin yemek hazırlama ve servis etme işlemlerinde gıda hijyenine titizlikle uymaları sağlanmalıdır. 
Salgını önlemek veya etkilerini azaltmak için gemideki gıda ve sanitasyon önlemleri arttırılabilir ve 
yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanabilir; gemideki stratejik bölgelere temizleyici jel dispanserleri 
konulabilir. Bazı seyahat şirketleri, önlem olarak gastroenterit ile ilgili şikayetleri olan kişileri, kişinin 
semptomları geriledikten 24 saat sonrasına kadar izolasyon koşullarında izlemektedirler.  
  

                                                           
1 [Internet] Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mode Of Travel: Health Considerations , Chapter 2, Travel by Sea https://www.who.int/ith/ITH2009Chapter2.pdf.   
Erişim:26 Aralık 2018. 
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ii. Grip (influenza) ve diğer solunum sistemi hastalıkları 
 

Gemi yolcuları arasında solunum yolu enfeksiyonları yaygındır. Seyahatlerinde grip mevsiminin olduğu 
yerlerden gelen yolcular bu virüsleri grip mevsiminin olmadığı yerlere taşıyabilirler. Yolculara hizmet 
eden mürettebat üyeleri grip enfeksiyonunun konağı haline gelebilir ve hastalığı bir sonraki seyahatte 
yolculara bulaştırabilirler. 
 

iii. Lejyoner hastalığı 
 

Lejyoner hastalığı ilk defa 1976 yılında tespit edilmiş olup, zatürrenin ölümcül bir şeklidir. Lejyonella türü 
bakteriler su damlacıklarında (aerosol) ya da damlacık çekirdeğinde (buharlaştırma işlemi sonrasında 
kalan su damlacıklarında) bulunabilir; klimalara, sıcak su sistemlerine, ortam nemlendiricilerine, 
kaplıcalara, duş başlıkları ve sıcak su musluklarına yerleşip burada çoğalabilirler. Önleme ve kontrol, 
kaynak suyunun uygun dezenfeksiyonu, filtreleme ve depolanmasına ve su tesisatının ölü noktalar 
oluşmayacak şekilde tasarlanmasına bağlıdır. Gemilerde lejyonelloz riskini azaltmak için kaynak olarak 
düşünülen spa merkezlerinin düzenli temizlenmesi ve dezenfeksiyonu gereklidir. 
 

iv. Diğer bulaşıcı hastalıklar 
 

Meydana gelen suçiçeği ve kızamıkçık salgınları seyahat edenlerin aşılamalarının güncel olması 
gerekliliğinin önemini göstermiştir. 
 

2. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 1  
 

İklim, beslenme alışkanlıkları ve bedensel etkinlik değişiklikleri sebebiyle özellikle yaşlı gemi yolcularının 
var olan uzun süreli (kronik) sağlık durumlarında kötüleşme olabilir. Kalp ve damar hastalıkları 
(kardiyovasküler hastalıklar) ölüme yol açan en yaygın nedendir. Deniz tutması rahatsızlığı özellikle daha 
ufak boyutlu gemilerde görülebilir. Yaralanmalar ve diş sağlığını ilgilendiren konular acil durumlar sıklıkla 
rapor edilmektedir. Bu risklerin ortadan kaldırılması için önleme yaklaşımlarına gereksinim 
bulunmaktadır. 
 
A. Seyahat öncesinde önerilen genel sağlık uygulamaları2 3 4 
 
Seyahat planlanırken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 
 

 Yolculuğa çıkmadan ideal olarak 4-8 hafta öncesinde bir hekime/sağlık kurumuna danışılmalıdır. 
Böylelikle gidilecek yerdeki sağlık risklerine karşı seyahat öncesi aşılama ve/veya sıtma örneğinde 
olduğu gibi hastalık oluşmadan önleme ilaçları (profilaksi) gibi tıbbi destek alınabilir ve kişinin 
seyahati sırasında ihtiyaç duyabileceği ilk yardım paketleri, ishalli hastalıklarla karşılaşıldığında 
yapılması kullanılması gereken bazı tıbbi ilaç ve gereçler belirlenebilir.  

                                                           
2 [Internet] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Health risks and precautions: general considerations, Chapter 1  https://www.who.int/ith/ITH2010chapter1.pdf 
Erişim: 26 Aralık 2018. 
3 [Internet] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Medical kit and toilet items https://www.who.int/ith/precautions/medical_kit/en/  Erişim: 26 Aralık 2018. 
4 [Internet] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Travellers with pre-existing medical conditions and special needs 
https://www.who.int/ith/precautions/medical_conditions/en/  Erişim: 26 Aralık 2018. 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.who.int/ith/ITH2010chapter1.pdf
https://www.who.int/ith/precautions/medical_kit/en/
https://www.who.int/ith/precautions/medical_conditions/en/


 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2018/2019-24) 

 

Bu döküman, Dr. Eray Öntaş tarafından, Dr. Dilek Aslan ve Dr. Levent Akın danışmanlığında 28 Aralık 2018 tarihinde hazırlanmıştır.  
Bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik,vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: 

Öntaş E, Aslan D, Akın L. Gemi Seyahati Sırasında Sağlık Açısından Olası Riskler ve Önleme Yaklaşımları Bilgilendirme Notu-HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin 
Bilgilendirme Serisi 2018/2019-24-[Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim: 28 Aralık 2018. 

 Gerekli sağlık kontrolleri önem taşımaktadır. Örneğin ağız ve diş sağlığını ilgilendiren kontroller, 
göz muayeneleri, gereksinim olması durumunda kullanılan gereçlerin yedeklerinin (örneğin 
gözlük) temini, özel durumlara (hamilelik, şeker hastalığı v.b.)yönelik kontroller bu kapsamda 
önem taşımaktadır. 

 Diş bakımı, kontakt lens ve hijyeni gibi göz bakımı, cilt bakımı ve kişisel hijyen ile ilgili gereçler 
yeterli miktarda taşınmalıdır. 

 Herhangi bir sağlık sorunu oluşmadan bunu öngörerek kontrol altında tutmak ve ihtiyaç 
duyulduğunda uygun müdahalede bulunabilmek için temel gereçler, ihtiyaç/öneriler 
doğrultusunda, seyahat öncesinde bir araya getirilmeli ve kişinin yanında korunaklı bir şekilde 
hazır bulundurulmalıdır. 

 İlk yardım konusunda da önemli gereksinimler bulunmaktadır. 
 Seyahat öncesinde sağlık giderlerinin karşılanması için önlemler alınmalıdır.  
 Gidilecek yer ya da kişisel ihtiyaçlarla ilgili ihtiyaç duyulabilecek ek gereçler konusunda sağlık 

kurumlarından bilgi alınabilir.  
 Seyahate çıkmadan önce gidilecek bölgeye özgü koşulların öğrenilmesi ve bazı web sayfalarının 

ziyaret edilmesi de önerilen bir adımdır. Örneğin; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü5 Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (CDC)6 
örnekler arasındadır. 
 

B. Seyahat sırasında uyulması gereken genel sağlık uygulamaları7 
 
 Kişinin kronik (süreğen) bir hastalığı varsa, kullanılan ilaçların ne olduğunu ve bunların dozlarını 

belirten doktor raporu, kişinin yanında bulundurulmalıdır.  

 Eller sık sık su ve sabunla akan suyun altında yıkanmalıdır. 

 Musluk suyunun uygun şekilde klorlanmadığı veya hijyen ve sağlık şartlarının kötü olduğu 

bölgelerde, kaynatılmış su ile hazırlanan içecekler, kutulanmış veya şişelenmiş, ağzı kapalı şekilde 

muhafaza edilmelidir. Eğer içmek zorunda kalınırsa sular mutlaka kaynatılmalı, filtre edilmeli 

veya iyot tabletleri kullanılmalıdır. Hangi suyla yapıldığı bilinmeyen buzlu içecekleri 

içilmemelidir. Suyun zararlı madde/canlılarla bulaşık olabileceği yerlerde, buzun da bulaşık 

olabileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. 

 İçecek kutuları veya şişelerin dış kısmındaki su bulaşık olabilir. Bu yüzden ıslak kutu ve şişeler, 

açılmadan önce kurulanmalıdır. 

 Suyun zararlı madde/canlılarla bulaşık olabileceği yerlerde, dişler musluk suyu ile 

fırçalanmamalıdır. 

 Çiğ veya iyi pişmemiş yiyecekler bulaşık olma riski taşır. Pişirilmiş ve sıcak olarak servis edilen 

yiyecekler veya kişinin kendi soymuş olduğu kabuklu meyveler tercih edilmelidir. 

 Tazeliğinden ve kaynadığından emin olunmayan gıdaları yenmemelidir. 

 Özellikle hijyen ve sağlık şartlarının yetersiz olduğu bölgelerde salata, pişmemiş sebze, pastörize 

edilmemiş süt ve süt ürünleri gibi yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. 

                                                           
5 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü http://www.seyahatsagligi.gov.tr/ Erişim:26 Aralık 2018. 
6 CDC ( Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri) https://wwwnc.cdc.gov/travel Erişim:26 Aralık 2018. 
7  T.C. Sağlık Bakanlığı Seyahat Sağlığı El Kitabı, 2. Baskı, http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Content/Documents/Seyahat_Sagligi_El_Kitabi.pdf Erişim:26 
Aralık 2018. 
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 Sokakta satılan yiyecek ve içeceklerin tüketiminden sakınılmalıdır. 

 Ambalajlı olarak satılan tüm gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. 

 İlk altı ay bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Bu dönemde bebeğe anne sütü 

dışında su dahil hiçbir gıda verilmemelidir. Bu bilgi asla unutulmamalıdır. Bebek ek gıda 

döneminde ise, kaynatılmış su ile hazırlanmış gıdalar ile beslenmelidir. 

 Sivrisinek ve diğer böceklere karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. Uzun kollu kıyafetler giymek, 

gece yatarken cibinlik kullanmak öneriler arasındadır. 

 Temizliği şüpheli sularda yüzmek veya bu sularla temas etmek çeşitli hastalıklara yol 

açabileceğinden temizliğinden emin olunamayan havuz ve deniz sularında kesinlikle 

yüzülmemelidir. 

 Tatlı sularda yüzmekten kaçınılmalıdır. 

 Özellikle kedi, köpek, maymun gibi hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır ve ısırılma ya da 

yaralanma halinde hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. 

 Acil tıbbı girişim gereken hastalıkla ilgili bileklik veya kart taşınmalıdır (allerjiler, v.b.). 

 Güneşten koruyucular (gözlük vb) yararlı olabilir. 

 Kapsamlı bir yurtdışı sağlık sigortası yaptırılmalı (ör. Kaza, hastalık, sağlık sorunlarında ülkeye 

transferin sağlanması) 8 

 
Sonuç olarak, gemi seyahati bireylere günlük yaşamından farklı yerlerde, farklı kişilerle etkileşerek farklı 
etkinlikler içinde zaman geçirmelerine olanak sağlarken, günlük rutinin dışına çıkılması sağlık açısından 
riskler oluşturabilir. Bu risklerin öngörülmesi ve bunlara karşı önlem alınmasıyla sağlıklı bir seyahat 
gerçekleştirilebilir.  
 
 

Önemli not: 
 

Seyir halindeki gemiler sağlık yardımı taleplerini T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Tele Sağlık Merkezine ileterek veya ilgili web sayfasına ulaşarak 

(http://www.hssgm.gov.tr/)danışmanlık alabilirler: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Tele Sağlık Merkezi 

+904448353 ve 444TELE numaraları; info@telesaglik.gov.tr ve www.telesaglik.gov.tr 
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