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Dağıtım Yerlerine

Konu : Coronavirüs Önlemleri Kapsamında Şehir 
Giriş-Çıkışları Hk.

Sayın Bakanım,
Malumları olduğu üzere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile tüm dünyada 
pandemi ilan edilmiş ve  Bakanlıklarımız tarafından peyderpey ülke çapında üst düzey tedbirler 
alınmaya başlamıştır. Bu tedbirler kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla son olarak, 
şehirler arası toplu taşımanın durdurulması ve şehir giriş-çıkışlarda yapılan kontroller 
gelmektedir.
 
Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'nın 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamalarda il düzeyinde vaka 
sayıları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bilgilerin paylaşılmasının ardından İstanbul, İzmir, 
Ankara vb. büyükşehirlerden ilçemizin de aralarında bulunduğu sakin, kıyı bölgelerine adeta akın 
başlamıştır. Şehrimizde birçok yabancı plakalı araç görülmeye başlanmış ve Koronavirüs (Covid-
19) sebebi ile sakinleşmiş şehir içi trafikte bile artışlar görülmüştür. Koronavirüsün bölgeler ve 
şehirler arası yayılması konusunda önümüzde kötü bir örnek olan İtalya'da, salgının yoğun 
yaşandığı bölgenin açıklanmasının akabinde diğer bölgelere göç edildiği ve salgının ülke 
geneline bu şekilde yayıldığı hepimizin malumudur. Üzülerek belirtmekteyiz ki, benzer bir 
durum şu anda ülkemizde yaşanmaktadır.
 
Bölgemizde bulunan, üstelik de birçoğu vergi kaydı, oda kaydı olmaksızın ticari faaliyet sürdüren 
kiralık apart, villa, daire vb. hizmet verilen yerlere başka şehirlerden talebin hızla arttığı Odamıza 
yoğun olarak iletilen şikayetlerdendir. İl ve ilçemiz girişlerinde bu konuda herhangi bir kontrol 
yapılmamakta, sadece ateş ölçümü ve 65 yaş üstü yolcu kontrolü yapıldığı bilinmektedir. 
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi özellikle salgının yoğun olarak yaşandığı şehirlerden 
ilimize/ilçemize şahsi araçları ile gelen misafirlerin, Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
bölgemizde de etkisini arttıracağı ve büyük risk taşıdığı değerlendirilmektedir.
 
Bu kapsamda, Koronavirüs (Covid-19) salgınının daha fazla yayılmasını engellemek amacı ile 
alınacak tedbirler kapsamında bölgemize giriş yapacak yeni olası vakaların önüne geçilmesi için 
ilimiz girişlerinde sıkı kontroller yapılarak, seyahat izin belgesi olanlar dışında Muğla ili ve 
ilçelerine girişlerin engellenmesi hususunda gereğini ve desteklerinizi arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Dağıtım:
Gereği:
İçişleri Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Muğla Valiliğine

Bilgi:
Fethiye Kaymakamlığına

03/04/2020 Ar-Ge ve Uluslar Arası İlişkiler 
Memuru : Kemal KÖSE
03/04/2020 Genel Sekreter : Ezgi KULLUKÇU


