
Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr) > Haberler (http://www.hurriyet.com.tr/haberler/) >

Gündem (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/) > Türkiye ile Irak arasında vizeler kalktı

Türkiye ile Irak arasında vizeler kalktı
Hürriyet Haber 27 Ekim 2016 - 19:37 | Son Güncelleme : 27 Ekim 2016 - 20:27

*In Asia, Middle East &
Africa

Over

270 Hotels*

Join IHG Rewards Club today
and save more in over 270 Hotels & Resorts!

Discover YOUR RATE Today.

(/)

Gündem (/gundem/) Dünya (/dunya/) Ekonomi (/ekonomi/)

Spor (/spor/) Astroloji (/astroloji/) Seyahat (/seyahat/)

Kelebek (/kelebek/) Son Dakika (/son-dakika/) Yazarlar (/yazarlar/) MENÜ

Türkiye ile Irak arasında vizeler kalktı - Gündem Haberleri http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-ile-irak-arasinda-vizeler-kalkti...

1 / 3 2016/11/01 13:22



Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) ve Irak (http://www.hurriyet.com.tr/index/irak)

vizeleri kaldırıldı. Karar yarından itibaren geçerli olacak. Açıklamayı Türkiye

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı duyurdu.

Bağdat Büyükelçiliği'nin internet (http://www.hurriyet.com.tr/index/internet) sayfasında

konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) Büyükelçisi Kaymakcı: Irak

(http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) ve Türk (http://www.hurriyet.com.tr/index/turk)

diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlarına vize (http://www.hurriyet.com.tr/index/vize) 28

Ekim’de kalkıyor.

Bazı gazetecilerin sorularına yanıt olarak Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’nin

Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, 2014 yılından beri üzerinde çalışılan Türkiye ile Irak

(http://www.hurriyet.com.tr/index/irak) arasında resmi pasaportlara vizeyi kaldıran anlaşmanın

nihayet 28 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini, sözkonusu anlaşma uyarınca diplomatik,

hizmet ve hususi pasaport (http://www.hurriyet.com.tr/index/pasaport) hamili Türk ve Irak

vatandaşlarının Irak ve Türkiye’ye seyahat için artık vizeye gereksinim duymayacaklarını

doğruladı.

Büyükelçi Kaymakcı, değişikliğin sadece diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için geçerli

olduğunu, umuma mahsus Irak pasaportlarına ise etiket vize, e-vize ve C1 (tedavi, turizm

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turizm) ve ticaret) vize uygulamasının devam ettiğini,

Türkiye’nin vize koşullarını yerine getiren ve önerildiği şekilde başvuran Iraklılara aynı gün vize

verebildiğini vurguladı. Büyükelçi Kaymakcı, 2016 yılı başında başlatılan yeni vize uygulamaları

ve kolaylıklarıyla, koşulları yerine getiren Iraklıların kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilirken,

Irak’tan Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yasadışı göçün ise önemli ölçüde azaltıldığını da

kaydetti.
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YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (117) (80)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Harun_1051587)

Öne Çıkar 3 gün önce

Harun ... (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Harun_1051587) :)) bol bombali

turlar ne zaman basliyormus :))

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/abdullah-

baris_414796)

Öne Çıkar 4 gün önce

abdullah barış (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/abdullah-baris_414796) Başarı

anlayışları git gide daha kötü oluyor .

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/capulcu-

sinemaci_79204)

Öne Çıkar 4 gün önce

çapulcu sinemacı (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/capulcu-sinemaci_79204)
Suriyeliler'den sonra artık Iraklılar da aramızda, yaşasın!!!!

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Egemen-

Manisali_31779)

Öne Çıkar 4 gün önce

Egemen Manisali (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Egemen-Manisali_31779)
Hanim mutfakta tv seyrederken duymus bey bey mujdeler olsun diye kosa kosa

salona geldi.Sevincten aglayarak tanriya sukur irakla vizeler kalkmis yeni yila

musulda girelim dedi.Ordanda afganistan ve pakistana gecip yillardir bu tatil icin

biriktirdigimiz eurolari harciyacagiz .Turlar cok pahali o yuzden programi kendimiz

yapacagiz. . .

1

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/kenan-

uzun_1214884)

Öne Çıkar 4 gün önce

kenan uzun (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/kenan-uzun_1214884) Sakami lan

bu!!!! Iraktan gelenler cok viza kullanilersanki. .sinirlar zaten yolgecen hani olmus

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

yasar ergül (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/yasar-ergul_659054) DAHA

SIRTIMIZ YERE GELMEZ ARTIK SALVARI KAPAN IRAKLI DOGRU ANTALYAYA

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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