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Türkiye-İngiltere arasındaki ülke giriş-

çıkışları hk.

Malrııııları olduğu üzere, ilçemiz Fethiye'nin doğasına ve tabİatına hayran olup uzun zaınan önce

bölgemize yerleşıniş, sıcak kanlı yerli halkımız ile tamaııen entegre bir şekilde yaşayan ortalama 6000

civarında yerlcşik ingiltere vatanclaşına ev sahipliği yapınaktadır. Söz konusu yerleşik İngilizler,
bölgcıııiztle aktif bir şekilde sosyal sorumlrılı"ık projelerinde yer alarak, sosyalyardımlarda etkin olmanın
yaııı stıa hayvanlarıır besleırmg ve barıırma ihtiyaçları koırı.ısı,ıı,ıda da hassasiyet göstererek yerli halkımız
İı. işUirllgi ıçerisiııde yaşamlarını siiriJürnıekterlir. Bı,ı kapsamda Tiirk-İngiliz ayrımı olmaksızın hep

birlikte clayanışma içerisinde birçok projeye imza atılmakta; birlik, beraberlik ve paylaşımlar sayesinde

her geçeır giiıı bağımız bir hayli güçlennıektedir.

Öte tarattan. bilindiği üzere İngiliz Hükünıeti'nin yapmış olduğu son açıklamada Türkiye lrala kırmızı
listeı,le ycr almaktadır. Bu clı.ın_ımtın nedeni olarak da Tiirkiye'nin Covid-l9 vakalarına dair verileri
GISAlD sistemine Lıygun olarak yiiklemenıesi gösterilııektedir. Aşı çalışınalarının ülkemize kıyasla daha

yavaş gitnıesine ı,e Delta varyantının çıkış nolttası olnrasına rağmen Hindistan, Katar ve Birleşik AraP
Emirliklcri gibi iilkcler dalıi kırnrızı listcdeıı çıliarılı-ırıştır. Brı koırıı kamuoyuırda btiytik tepkilere sebep

olıııal<la birlıkte; söz konuslı clıırum ile ilgilide bilgi kirliliğiyaşanmakta olduğu da değerlendirilnıektedir.

Bu tltırııırrclan ekoncıııik anlamda zarar gören turizm sektöriini.in yanı slra, ilçemizde yerleşik yaşayan

İngilizler de oldukça muzdariptir. Bazıları hastalık ve sağlık durumlarında ailelerini görmek için
İngiltere'ye gitmek duruınunda iken gidemenıekten, bazı ebeveynler de orada öğrenim gören çocuklarını
İngiltcrc'yc gönclcrcımenıektcn dolayı zor duruma dtişmiişlerdir. Bir kısmı ise kendileri ile ilgili olan
(ııı,ı-ıelivaİ. ı.s.gibi) rııncltvtıltı planlarını iptal etmek veya ertelemek durrın-ıunda kalmışlardır. İngiltere

Hıikıiıııcti taratinclııır kırırrızı listc kapsaııında Ti-irkiyc'ye gctirilen seyalrat kısıtlamalarına bir çıkış yolu
bulı.ıırırrası gcrektiği ırruhakkaktır.

Bu noktada Tiirkiye ve İngiltere arasındaki tilke giriş çıkışlarına kontrollü bir sistem getirilmesi,
Türkiyc'ııiıı kırmızı listeden çıkarılması hususuırda gereğiııi ve İırgiltere tarafindan 25 Ağustos 202l
tarihinile yapılacak açıkIama öncesinde ivedi desteklerinizi ıırz ederim.
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