Yakın zamanda kısa süreli vize ile Birleşik Krallık’a seyahat etmiş Türk Vatandaşları için Vize
Muafiyeti Programı hakkında bilgi notu
Program kısa süreli geçerli vize ile Birleşik Krallık’a seyahat etmiş olan kişilerin, Birleşik Krallık’ta kalma
izinlerinin olduğu zaman dilimi içerisinde, ayrıca İrlanda vizesi almaksızın, İrlanda’ya seyahat
etmelerini sağlayan, İrlanda ve Birleşik Krallık arasında Türk vatandaşları için ortak vize uygulamasında
atılan bir adımdır.
Programın nasıl işlediğine dair detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunmaktadır.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Visa%20Waiver%20Programme%20Information%20Note%20March%2
02012.pdf/Files/Visa%20Waiver%20Programme%20Information%20Note%20March%202012.pdf)
Türk vatandaşları için önemli hususlar:
•

Bu program sadece kısa süreli “C” tipi Birleşik Krallık vizesi sahibi olanlar için geçerlidir. Birleşik
Krallık’ta oturma izni olan Türk vatandaşları için geçerli olmayıp, oturma izni olanların,
başvurularının süratle işlem göreceği, Londra’da ki İrlanda Büyükelçiliğine vize başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir.

•

Program geçerli Birleşik Krallık vizesi olan Türk vatandaşlarının İrlanda’ya seyahat etmek için
İrlanda vizesine ihtiyacı yoktur olarak algılanmamalıdır. Birleşik Krallık vizesi olan Türk
vatandaşları, programdan ancak Birleşik Krallık vizesi ile ülkeye girmeleri ve belirli bir süre (90
veya 180 gün) Birleşik Krallık’ta kalma izni almış olmaları durumunda, Birleşik Krallık’ta kalma
izinlerinin geçerli olduğu süre zarfında yararlanabilir, İrlanda’ya ayrıca İrlanda vizesi almadan
seyahat edebilirler.

•

Programdan yararlanmak için Birleşik Krallık’tan direk olarak İrlanda’ya seyahat edilmesi gibi
bir zorunluluk yoktur. Türk vatandaşları, Birleşik Krallık’a girdikten ve orada belirli bir süre
kalma izni aldıktan sonra, Türkiye’ye dönebilir ya da başka bir ülkeye geçebilir, Birleşik
Krallık’ta kalma izinlerinin geçerli olduğu süre zarfında, ayrıca İrlanda vizesi almasına gerek
kalmadan İrlanda’ya seyahat edebilirler.

•

İrlanda’ya geçmeden önce Birleşik Krallık’ta kalınması gereken minimum süre zorunluluğu
yoktur. Yapılması gereken sadece Birleşik Krallık’a nizami olarak girmek ve belirli süre kalma
izni almaktır.

Programın işleyişi hakkında örnek
Türk vatandaşı 1 Ekim 2013 tarihinde çok girişli iş vizesi ile Birleşik Krallık’a seyahet eder. Vizesi 1 Ocak
2013 ile 1 Ocak 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Birleşik Krallık’a Londra Heatrow Havalimanından
giriş yapar ve 180 gün ülkede kalma izni alır. Bu Türk vatandaşı İrlanda’ya, ayrıca İrlanda vizesine
ihtiyaç duymadan, 30 Mart 2014 tarihine kadar girebilir. Örneğin, aynı kişi, 14 Ekim’de Türkiye’ye geri
dönüp, Aralık ayında bir hafta süre ile kalmak üzere, Atatürk havalimanında direk olarak Dublin
Havalimanına uçabilir. Ancak, Birleşik Krallık vizesi 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli olsa da , 30 Mart
2014 tarihinden itibaren , İrlanda’ya İrlanda vizesi almadan giremez. Programdan yararlanmak için
tekrar Birleşik Krallık’a seyahat ederek , belirli bir süre ülkede kalma izni alması gerekmektedir.

