
Erbil (Arapça: ?????, Kürtçe: ??????, Hewlêr): Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti olan şehir. Şehrin 

nüfusu 1,3 milyon civarındadır. Nüfus Kürtler, Türkmenler ve Araplar ve Hıristiyanlardan oluşur.  

 

Tarih  

 

Ulu Minare, Erbil Erbil, Osmanlı döneminde, 19. yüzyıl başlarına kadar Bağdat'a bağlı bir kaza merkezi olarak 

idare edilmiştir. Kökböri, devletinin ve saltanatının küçük olmasına rağmen, İslâm dünyasında büyük bir üne 

kavuşmuştur. Aşağı Erbil'de yüksek minareli bir ulu cami, bir medrese, 4 dârûl-aceze, dul ve yetim yurtları ile 

ribatlar yaptırarak şehri mimarî eserlerle donatmıştır. Ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunan Erbil, 12-15. 

yüzyıllarda büyük bir ticaret merkezi durumundaydı. 1309 (Rumi) Musul Salnamesi'ne göre, 4.000 nüfuslu kaza 

merkezinde, 2 cami, 10 mescid, 6 medrese, 5 sıbyan mektebi, 5 dârûl-aceze, 1 kışla ve 3 hamam bulunuyordu(4). 

Bugün Aşağı Erbil harabe halinde olup bir tek minare ayakta kalmıştır. Yukarı Erbil, kale içinde hâlâ 18. yüzyıl 

hayatı yaşamaktadır. Kale içindeki Kale Camii, Hacı Molla İbrahim Camii, Ömerağa Medresesi ile Şeyh Şerif 

Tekkesi halen kullanılmaktadır.  

 

Günümüzde  

Günümüzde Erbil, Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti durumundadır. Ekonomik ve sosyal açıdan 

keskin değişim gören Erbil, yapımı bitmiş 3, hala yapılmakta olan bir çok alışveriş merkezi'ne (Family Mall, Majidi 

Mall, Tablo Mall) sahiptir. Şehir içerisinde toplu taşıma genellikle taksiler ile sağlanmaktadır. Şehrin herhangi bir 

yerine gidilmek istediğinde adım başı bulabileceğiniz taksileri kullanmanız gerekmektedir. Özellikle sosyal hayatı 

gelişen Erbil, sanıldığının aksine Batı'ya daha yakın bir bölgenin başkentidir. Bölgede büyük bir asayiş 

bulunmaktadır. Sürekli olarak devriye gezen askerleri görebilirsiniz. Mali sistemi henüz bulunmayan Erbil'de 

bankacılık gelişmemiştir ve ticaret nakit para üzerinden dönmektedir. Kullanılan para birimleri ise çoğunlukla Irak 

Dinarı ve Amerikan Doları'dır. Banka olarak da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binada 

VakıfBankşubesi,ayrıca İş Bankası, Ziraat Bankası, Al Baraka Türk'ün şubeleri bulunmaktadır. Bunlardan başka 

Lübnan bankaları ile Kurdistan Investment Bank diğer bankalardan bazılarıdır.  

 

Erbil'e ulaşım 

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İstanbul, Ankara ve Antalya'dan direkt uçuşların yanı sıra karayolu ile de ulaşım 

mümkündür. İstanbul, Diyarbakır, Van, Adana, Ankara, Mardin, Gaziantep'den otobüslerle direkt Erbil'e 

geçebilirsiniz veya Mardin ya da Silopi'den sınıra kadar dolmuş taksilerle, sınırdan sonra da yine dolmuş taksiler 

ile geçişinizi yapabilirsiniz.  

 

Vize 

Kuzey Irak'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 15 günlük geçici vize ile giriş yapabiliyorlar. İstenildiği taktirde 

ikamet izni almak suretiyle bu süre uzatılabiliyor. Ancak Kürt Bölgesine girişte alınan bu 15 günlük geçici vize 

Bağdat merkezi hükümeti tarafından tanınmıyor ve Arap bölgesindeki şehirlere bu vizeyle girişe izin verilmiyor.  

 

Türkiye - Irak Siyasi İlişkileri 

2008 yılında Irak’la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni tesis etmemiz, 2009 yılında güvenlikten enerjiye, 

eğitimden ulaştırmaya, bayındırlıktan sağlığa 48 mutabakat muhtırasını imzalamamız, Musul ve Basra’ya ilaveten 

2010 yılında Erbil’de de Başkonsolosluk açmamız, Irak’la ve Irak halkının tüm kesimleriyle ilişkilerimizin her 

alanda süratle geliştiğinin göstergeleridir. Bu adımlarla, iki ülke arasında başta siyasi ve ekonomik konular, 

güvenlik ve askeri işbirliği ile kültürel konular olmak üzere tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilerek, Irak ve Türkiye 

arasında uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurulması hedeflenmektedir. 2010 yılında, Irak Türkiye’nin ihracatında, 

6.042 milyar ABD Doları ile Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından dördüncü büyük partner konumuna gelmiştir. 

Irak ile toplam dış ticaret hacmimiz ise 7,397 milyar Dolar olmuştur (İthalatımız: 1,355 milyar ABD Doları). Ticari 

ilişkilerin yanı sıra, Türk şirketlerinin Irak’ta üstlendikleri müteahhitlik hizmetleri ve enerji alanındaki yatırımları da 

önemli bir düzeye ulaşmıştır. Irak’la enerji alanındaki işbirliğimiz de güçlenmektedir. Türkiye, enerji kaynakları 

bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Irak’ın petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya pazarlarına 

ulaştırılması bakımından da ön plana çıkmaktadır. Irak’la bu alandaki işbirliğinin gelişmesi, kaynak ve güzergâh 

çeşitliliği sağlaması bakımından, Avrupa ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunacaktır.  

 

Irak'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine 

 

Karşılıklı uygulama uyarınca, yalnızca umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, üçüncü bir ülkeye 

uğramaksızın havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Musul, Erbil, ve Süleymaniye’ye seyahatlerinde havaalanına 

varışlarında 10 gün kalış süreli giriş vizesi uygulamasından yararlanabilmektedir. Türk vatandaşlarının, Irak’ın vize 



rejimi konusunda aşağıdaki bilgilerin dikkate almaları gerekmektedir.  

1. Karayoluyla Irak’a seyahatlerden önce Irak’ın ülkemizdeki temsilcililiklerinden (Ankara Büyükelçiliği, İstanbul 

Başkonsolosluğu) vize alınması pasaport türünden bağımsız olarak zorunludur.  

2. Türk vatandaşları seyahatlerinden önce vize almadan Habur-İbrahim Halil sınır kapısına gelmeleri halinde Irak 

Kürt Bölgesel Yönetimi makamları, giriş vizesi ita edebilmektedir. Ancak bu vize, yalnızca Dohuk, Erbil ve 

Süleymaniye vilayetlerinde geçerli kabul edilmektedir. İbrahim Halil (Zaho) kara sınır kapısında verilen bu vizeyle 

Irak’ın Kürt Bölgesi haricindeki herhangi bir yerine gidildiğinde, Irak makamları, Türkiye dahil tüm yabancı ülke 

vatandaşlarını Irak’a yasa dışı yollardan giriş yapmış kabul ederek tutuklayabilmektedir. Bu gibi durumlar 

yaşanmaması için birinci maddede belirtilen hususa hassasiyetle uyulması gereklidir.  

3. Havaalanında vize itası kolaylığından yararlanırken, hamili olunan pasaport türü önem taşımaktadır. Umuma 

mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, ülkemizden kalkan uçaklarla Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye ve 

Musul havalimanlarına varışlarında 10 gün kalış süreli giriş vizelerini alabilmektedir. Havaalanında vize 

uygulaması, hususi pasaport, hizmet pasaportu ve diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşlarını 

kapsamamaktadır. Bu tür pasaport hamili Türk vatandaşları, seyahatlerinden önce Irak’ın Türkiye’deki 

temsilciliklerinden vize almadıkları takdirde, Irak’a varışlarında havaalanı sınır kapılarından geri çevrilmektedir.  

4. Irak’a Türkiye dışında bir ülkeden seyahat eden Türk vatandaşları, havaalanında giriş vizesi uygulamasından 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle, başka bir ülkeden Irak’a seyahatlerden önce Irak temsilciliklerinden vize 

alınması zorunludur. Örneğin, Irak’ın herhangi bir havalimanına Dubai üzerinden uçuş planlaması yapan Türk 

vatandaşlarının, Irak Büyükelçiliği ya da Başkonsolosluğu’ndan vize almaları gerekmektedir.  

5. Türk vatandaşlarının havaalanlarına varışta ya da seyahat öncesinde Irak’ın temsilciliklerinden aldığı vize, 

Irak’ta yalnızca 10 gün kalabilmelerini mümkün kılmaktadır. Irak’ta kalış süresi 10 günden fazla olacak 

vatandaşlarımızın bulundukları ilin valiliklerine bağlı ikamet bürolarına başvurarak oturma izni almaları gereklidir. 

İkamet izni almadığı halde 10 günden uzun süre Irak’ta kalan vatandaşlarımızın tutuklandığı hallerle yaygın olarak 

karşılaşılmaktadır.  

6. Yabancıların Irak’ta kalış kurallarını düzenleyen Irak İkamet Kanunu’na göre, ikamet izni alarak 10 günden 

uzun süre Irak’ta kalındığı takdirde, Irak’tan ayrılışlarından önce, ikamet izni için başvuruda bulunulan ikamet 

bürosuna giderek çıkış vizesi alınması gereklidir. Irak makamları, bu işlem yapılmadığı takdirde, yabancı ülke 

vatandaşlarının Irak’tan ayrılmalarına izin vermemektedir. Bu hususla birlikte 5. maddede belirtilen yasa hükmü 

gereği, Irak’ta çalışmak üzere getirilen vatandaşlarımızın şahsen ya da kendilerini Irak’a getiren aracı firma 

temsilcileri kanalıyla, Irak’a gelişlerinde ikamet izinlerinin, Irak’tan ayrılışlarında çıkış izninin alınmasını 

sağlamaları gerekmektedir.  

7. Irak yasaları, ülke dışına seyahat eden yolcuların beraberinde götürebileceği nakit para miktarına sınırlama 

getirmektedir. Söz konusu yasalara göre, 10 bin ABD Doları’nın üzerindeki miktarın yolcu beraberinde ülke dışına 

çıkarılması suç teşkil etmektedir. Bu yöndeki teşebbüsler Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik 

taramasında tespit edilmekte, sonuç olarak gözaltına alınan kişiler kefaletle serbest bırakılsa dahi, götürülmek 

istenen paraya el konulmakta, paranın geri alınmasında zorluklar ve uzun gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu 

nedenle vatandaşlarımızın Irak’ta ticari mal ya da iş karşılığı elde ettikleri nakit kazançları her ne kadar yasal 

yollardan edinilmiş olursa olsun, beraberinde Irak dışına çıkarmaya kalkışmamaları gereklidir. 


