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Son Geli§meler gengevesinde Irak’ta Bulunan veya Irak’a Seyahat Etmeyi Ongoren Turk 
Vatandaglarina Ydnelik Seyahat ve Guvenlik Duyurusu, 18 Ekim 2016
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Irak’taki hassas guvenlik ko§ullan dogrultusunda anilan lilkeye ydnelik seyahat uyanmizm kapsami Bakanhgimiz’ca 9 Aralik 2015 tarihinde 
yapilan uyanyla Irak Kiirt Bolgesel Ydnetimi (IKBY) dahilindeki Duhok, Erbil ve Siileymaniye vilayetleri di§indaki turn vilayetleri kapsayacak 
§ekilde geni§letilmi§ti.

Irak’in Musul fehrinin DEA§ terdr drgutiinden kurtanlmasma ydnelik olarak 17 Ekim 2016 sabahi ba§latilan askeri harekatin iilkedeki genel 
guvenlik ko§ullarmda kdtule§meye, bu kapsamda iilkemizin Irak’taki ^ikarlarini hedef alabilecek eylemlere neden olabilecegi gdzdniinde 
bulundurularak 9 Aralik 2615 tarihli seyahat uyanmizdaki hususlann kamuoyumuzun dikkatine bir kere daha eetirilmesi gerekli 
gdriilmu§tur;

Bu (jerQevede IKBY di§indaki Anbar, Babil, | a ^ t ; :  Basra, Diyala, Dikar, Kadisiye, Kerbela, Kerkiik, Meysan, Mutenna, Necef, Ninova, 
Selahaddin, Vasit vilayetlerinde bulunan firmalarimizm ve'vatMdaflariiTlizin-

. guvenlik tedbirlerinigiiglendirmeleri,

.BagdatBuyukel^iligimiziletemastaolmalati;

• kesinhkle zorunlu olraadi|i siirece Irak’a ve Irak iginde seyahatlerini sinirlandirmalan,

bu \dlayetlerde kali§i zorunlu plmayanlann ise mumkiin olan en kisa surede bu vilayetlerden ayrilmalan kuwetle tavsiye edilmektedir.

Gdreceli olarak Irak’in diger bdlgelerlne gdre daha giivenli olan IKBY’de bulunan vatanda?larimizin ise DEA§’la mucadele harekatlarmm 
devam ettigi bdlgelerden uzak durmalari ve IKBY makamlannm bu konudaki uyan ve ydnlendirmelerine uymalari guvenlikleri agisindan 
biiyuk dnem ta§imaktadir.

Mevcut ko§ullarda vatanda§larimizm Irak’in bu vilayetlerinden aynlmalarina ili§kin planlamayi yaparken, guvenlik durumunun daha da 
bozulmasi; ihtimalini dikkate alarak en ihtiyath ve emniyetli hareket tarzini benimsemeleri dnerilmektedir.

Geli§melere gdre Irak’a ili§kin bu seyahat ve guvenlik duyurumuzun kapsammda gerekli de|i§ikliklere gidilebilecek olup, kamuoyumuz 
giincel geli§meler hakkinda bilgilendirilecektir.

yatanda§larimizin, Bakanligimiz’a ilaveten, Bagdat Buyiikelgiligimiz ve Erbil Ba§konsoloslugumuz’ca gdrev bdlgeleri ko§ullarina gdre farklilik 
arzedebilecek guvenlik durumu hakkinda yapacaklan uyan ve duyurulan da takip etmelerinde fayda gdriilmektedir.

ihtiyag duyuldugu takdirde a§agida irtibat bilgilefi. Mhiilan Bagdat; Bu3mkelsiligimiz Ye5̂  Korisdldsltik (Jagn Merkezi’ne
bafvurulmasi mumkiindiir.
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Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
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