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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 12.03.2020 tarihli ve 2020/49821879/31159609 sayılı yazı.
1.
Çekya'da 12 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilan
edilen acil durum (ilgi) nedeniyle risk grubu ülkelere (ÇHC, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya,
Almanya, Fransa, İsviçre, Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Belçika, Avusturya)
seyahatler ve bu ülkelerden Çekya'ya girişler hakkında alınan önleyici tedbirler Prag
Büyükleçiliğimizden alınmakla ihtiyaten ekte sunulmuştur.
2.
Bununla birlikte, 15 Mart 2020 tarihinde bu önlemlerin kapsamı genişletilmiş, bu
bağlamda Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Çek vatandaşlarının yanısıra, daimi ya da 90
günden daha uzun süreli ikamet izni hamili yabancıların Çekya'dan ayrılmalarının ve ayrıca
tüm yabancı ülke vatandaşlarının Çekya'ya girişlerinin 15 Mart günü 16 Mart'a bağlayan gece
itibarıyla geçerli olmak üzere yasaklandığını açıklamıştır.
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, mezkur giriş-çıkış yasağına
getirilecek olan ve uluslararası taşımacılıkla iştigal eden personeli (kamyon-otobüs sürücüleri,
hava, demiryolu
ve
deniz
taşımacılığı
personeli)
kapsayabilecek nitelikteki
muafiyetleri bilahare açıklayacağını duyurmuştur.
Görüşülen Çekya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 15 Mart'tan itibaren Çekya'ya giriş ve
ülkeden çıkış yasağının Türk vatandaşları için de geçerli olacağını teyit etmiştir.
Keyfiyeti bilgilerine saygılarımla arzederim.
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KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI BAĞLAMINDA ÇEKYA’DA
İLAN EDİLEN ACİL DURUMA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
1. Çek Cumhuriyeti’nde 12 Mart 2020 tarihinde kabul edilen 198 sayılı Hükümet kararı
uyarınca, 14 Mart 2020 tarihinden itibaren;
- Çek Cumhuriyeti'nde daimi ikamet izni bulunan ya da Çekya'da 90 günden fazla kalma izni
bulunan yabancılar hariç olmak üzere, risk ülkelerinden (ÇHC, İtalya, İran, Güney Kore,
İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre, Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Belçika,
Avusturya) gelecek tüm yabancıların Çekya'ya girişleri yasaklanmış olup, ülkeye girişleri
Çekya'nın menfaatine olacak kişilerin durumları istisna sayılacaktır.
- Çekya'nın dış temsilciliklerinin kısa süreli vize ve geçici ve daimi ikamet izni başvuruları
alımları durdurulmuştur; ülkede bulunmaları Çekya'nın menfaatine olacak kişilerin durumları
istisna sayılacaktır.
- Halihazırda değerlendirme süreci devam eden tüm kısa süreli vize başvurularına ilişkin
işlemler, ülkede bulunmaları Çekya'nın menfaatine olacak kişilerin durumları istisna olmak
üzere, durdurulmuştur.
- Çekya'nın dış temsilciliklerine 90 günden daha fazla Çek Cumhuriyeti'nde kalmak amacıyla
yapılan ikamet izni başvurularına ilişkin işlemler durdurulmuştur.
- Çekya vatandaşlarının ve Çekya'da daimi ikamet izni veya 90 günü aşan geçici ikamet izni
hamili tüm yabancıların riskli ülkelere (ÇHC, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Almanya,
Fransa, İsviçre, Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Belçika, Avusturya) gidişleri
(bu konuda muafiyet sözkonusu değilse) durdurulmuştur.
2. Acil durumun ilan edildiği tarihte Çekya'da yasalara uygun olarak geçici veya daimi kalmakta
olan yabancılara, yabancıların ülkede kalışlarına dair kurallara uymak kaydıyla, acil durum
sonuna kadar ülkede kalma hakkı tanınmıştır.
3. 12 Mart 2020 tarihi itibarıyla Çek Cumhuriyeti'nde yeniden ülke sınırları uygulaması
benimsenmiş ve sınır kontrol uygulamaları başlatılmıştır. Buna göre ;
- 14 Mart 2020 tarihinde saat 00:00 ila 18 Mart 2020 tarihi saat 23:59 arasında Çekya-Almanya
ve Çekya-Avusturya arasındaki kara sınır noktalarında denetimler başlatılacak olup,
uygulamanın uzatılması mümkündür.
- Çekya-Avusturya ve Çekya-Almanya arasındaki kara sınırı geçişleri sadece belirlenen sınır
denetim noktalarında 24 saat esasına göre mümkün olabilecektir.
4. Öte yandan,Çekya İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan ekte maruz bilgilere göre,
riskli ülkelerden (ÇHC, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre, Norveç,
Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Belçika, Avusturya) Çekya'ya girişler için 198 sayılı
Hükümet kararı ile getirilen yasaklar aşağıdaki şahıslara uygulanmayacaktır:
- Uluslararası taşımacılıkla iştigal eden kamyon ve otobüs sürücüleri, hava ve demiryolu
taşımacılığı mürettebatı, gemi kaptanları ve mürettebatı,
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- Diplomatik İlişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ve Konsolosluk İlişkilerine ilişkin Viyana
Sözleşmesine tabi diplomatik ve konsüler görevliler, uluslararası kuruluş mensupları ve tüm
bunların aile bireyleri,
- Yangın ve dağcılık ekipleri dahil olmak üzere kurtarma ekipleri,
5. Aynı şekilde, Çekya'dan riskli ülkelere (ÇHC, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Almanya,
Fransa, İsviçre, Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç, İngiltere, Belçika, Avusturya) gidişler
aşağıdaki şahıslara uygulanmayacaktır:
- Çekya'da daimi ya da geçici ikamet izni sahibi olup yurtdışına seyahat etmek isteyen
yabancılar (bu şahısların riskli ülkelere gidişlerine izin verilecek olmakla birlikte, acil durum
devam ettiği sürece Çekya'ya dönüşleri mümkün olmayacaktır)
- Risk ülkelerinde daimi ikamet izni sahibi Çek vatandaşları,
- Uluslararası taşımacılıkla iştigal eden kamyon ve otobüs sürücüleri, hava ve demiryolu
taşımacılığı mürettebatı, gemi kaptanları ve mürettebatı,
- Diplomatik İlişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ve Konsolosluk İlişkilerine ilişkin Viyana
Sözleşmesine tabi diplomatik ve konsüler görevliler, uluslararası kuruluş mensupları ve tüm
bunların aile bireyleri, 150/2017 sayılı Dış Hizmetler Kanunu'nda belirtilen diplomatik, idari,
konsüler ve teknik personel ve bunların aile bireyleri, --Yangın ve dağcılık ekipleri dahil olmak
üzere kurtarma ekipleri.
6. Acil durum uygulamaları sırasında kullanılması mümkün Çek sınırları aşağıda sunulmuş
olup, aşağıda maruz iki havalimanı haricindeki havalimanlarının sivil havacılık için
kullanılamayacağı bildirilmiştir:
Çekya-Avusturya (Kara sınırı):
- Dolni Dvoriste-Wullowitz
- Ceske Velenice-Gmünd
- Hate-Kleinhaugsdorf
- Mikulov-Drasenhofen
Çekya-Almanya (Kara sınırı):
- Strazny-Phillippsreut
- Pomezi nad Ohri-Schirnding
- Rozvadov-dalnice-Waidhaus
- Folmava-Furth im Wald/Schafberg
- Zelezna Ruda-Bayerisch Eisentein
- Krasny Les-Breitenau
- H.Sv.Sebestiana-Reitzenhain
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Havayolu:
- Prag / Ruzyne (Vaclav Havel Havalimanı)
- Prag / Kbely
7. Öte yandan, risk ülkeleri listesi zaman zaman güncellenecek olup, halihazırda listede
bulunmayan bir ülkenin bilahare listeye alınması halinde, bu ülkelerde bulunan yabancıların
Çekya'ya dönüşlerine izin verilmemesi ihtimali mevcuttur.
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