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10 Ağustos 2017 
 

Katar 80 ülkeye vize serbestisi getirdi 
 

Uygulama ile Katar, bölgede en fazla vize serbestisi sağlayan ülke oldu.  

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi, Schengen ülkeleri ile İngiltere, ABD, 

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarını kapsayan vize 

politikasında geliştirmeler yapmayı düşünüyor 
 

Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Turizm Otoritesi (QTA) ve Katar Havayolları 80 ülke 

vatandaşı için 9 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olmak üzere vize serbestisi getirdiğini 

duyurdu.  

Yeni uygulamayla birlikte Katar'ı ziyaret etmek isteyen söz konusu ülke* vatandaşlarının 

artık vize başvurusunda bulunmalarına veya vize için ödeme yapmalarına gerek 

kalmadığı duyuruldu. Böylece minimum altı ay geçerlilik süresi olan geçerli bir 

pasaportla birlikte giriş veya çıkış biletleri sunularak Katar vizesiz ziyaret edilebilecek.  

Ziyaretçinin vatandaşlığına bağlı olarak, vize muafiyeti ya 9 Ağustos 2017’den itibaren 

180 gün boyunca geçerli olacak ve ziyaretçinin Katar'da toplam 90 gün geçirmesine izin 

verecek şekilde düzenlenecek (vizesiz çoklu giriş); veya 9 Ağustos 2017’den itibaren 30 

gün geçerli olacak ve ziyaretçinin ilave 30 gün daha kalabilmesi için başvuru imkanı 

sunarak (vizesiz çoklu giriş) 30 gün daha uzatılabilecek. 

Bu gelişmeler, Katar'ın ülkeye ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak için aldığı bir dizi 

önlemin bir parçası. Geçtiğimiz ay, Katar, her ülke vatandaşının turistik ve ziyaretçi 

vizesine  daha fazla kolay ve hızlı bir şekilde başvurabilmesi için elektronik vize 

platformu olan  www.qatarvisaservice.com’u  hizmete sundu.  

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (Bahreyn, Kuveyt,Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik 

Arap Emirlikleri), Schengen ülkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni 

Zelanda vatandaşları için vize politikasında geliştirmeler yapmayı düşünüyor.  

Katar Havayolları Grup Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker, "Bu gelişmeyle birlikte 

Katar, bölgedeki en serbest girişe sahip ülke haline geldi. Bu, Katar için önemli bir fırsat. 

Bu gelişme sayesinde ülkemize vizesiz girme hakkına sahip uyruk sayısını bölgedeki en 

yüksek seviyeye getiriyoruz ve bu durum son derece gurur verici. 

http://www.qatarvisaservice.com'u/


  

2 

 

Katar Havayolları, Katar’ın ulusal bayrak taşıyıcısı ve bu nedenle her yıl milyonlarca 

insanı güzel, konuksever ve tarihi ülkemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. İçişleri 

Bakanlığı ve Katar Turizm Otoritesi tarafından hayata geçirilen bu önemli girişim, daha 

fazla ülkeden gelen ziyaretçilere, birçok heyecan verici cazibe merkezini tecrübe etme 

imkanı sunacak." 

Katar Turizm Otoritesi Turizm Geliştirme Sektörü Başkanı Hasan Al İbrahim’e göre, 

vize kolaylaştırması, QTA'nın kamu ve özel sektör paydaşları ile ortak olarak gözden 

geçirmekte olduğu ulusal turizm sektörü stratejisinin kritik bir bileşeni. Ülke 

ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik çeşitli oyuncuları turizmin büyümesine teşvik eden 

yeni bir strateji, Katar'ın Dünya Turizm Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptığı 27 Eylül 

2017'de başlatılacak.  

Al İbrahim “Katar'a girişi kolaylaştırmak Katar turizm endüstrisinin büyümesi için kilit 

bir etken. Bu duyuru ile Katar'ın 2030 yılı kalkınma hedeflerine yaklaşıyoruz. Kamu ve 

özel sektördeki ortaklarımızla birlikte, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri 

cezbedecek, rahat, kolay ve cazip bir deneyim yaratmak için gereken tüm unsurları 

inceledik. Hiç şüphe yok ki, tüm giriş limanlarında erişimi kolaylaştırmak Katar için 

olumlu bir ilk izlenim yaratmada kilit rol oynuyor "dedi. 

Al Ibrahim, "Vize serbestisi getirilen 80 ülke ile Katar şimdi bölgedeki en serbest girişe 

sahip ülke ve konukları ünlü misafirperverliğimizi, kültürel mirasımızı ve doğal 

hazinelerimizi keşfetmeye davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. 

İçişleri Bakanlığı Pasaport ve Yabancı Çalışanlar Departmanı Direktörü Tuğgeneral 

Muhammed Al Ateeq, "80 ülkenin vatandaşlarının getirilen vize serbestisiyle birlikte 

daha önce vize başvurusu yapmasına gerek olmadan Katar'a girebileceğini duyurmaktan 

çok memnunuz. QTA ve Katar Havayolları'ndaki ortaklarımızla birlikte, ülkemizin vize 

politikalarını geliştirmek ve Katar'a daha kolay ulaşım sağlamak için çözümler 

üretiyoruz” dedi. 

Geçen Kasım ayında ücretsiz transit vize uygulamasını başlatan Katar, Mayıs 2017’de 

Katar’ı mola destinasyonu olarak tanıtmak amacıyla ulusal havayolu Katar Havayolları 

ile birlikte +Katar lansmanını gerçekleştirdi. Bu uygulamalar, yoğun uluslararası 

pazarlama kampanyalarıyla birlikte 2017 yılının ilk altı ayında mola veren ziyaretçi 

sayısının geçen yılın aynı dönemine göre % 39 oranında artmasına neden oldu. 

Katar Havayolları ve QTA'nın ülkedeki turizmi artırma çabalarının bir parçası olarak 

ödüllü havayolu, küresel genişleme planlarını hızlandırdı ve yakın zamanda ağına bir 
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dizi yeni uçuş noktası ekledi. Ağustos ayında Kiev ve Prag’ı uçuş ağına katan havayolu 

dün itibariyle Umman’ın Sahar kentine uçuş başlattığını duyurdu.  

-Son- 

*Editöre not: 

▪ Aşağıdaki bölümde, 80 ülke vatandaşları için yeni vize serbestisi uygulamasının 

ayrıntıları yer almaktadır.  

▪ Katar'a giriş, Katar İçişleri Bakanlığı'nın takdirine bağlı olarak onaylanmaktadır. 

A) Aşağıdaki 33 ülkenin vatandaşları daha önce vize başvurusuna gerek olmadan Katar'a 

varışta vize serbestisinden faydalanabilecek. Vize serbestisi, giriş tarihinden itibaren 180 gün 

boyunca geçerlidir ve tekli veya çoklu giriş sırasında, vize sahibine Katar'da 90 güne kadar 

kalma imkanı verir.

1. Avusturya 
2. Bahamalar 
3. Belçika 
4. Bulgaristan 
5. Hırvatistan 
6. Kıbrıs 
7. Çek Cumhuriyeti 
8. Danimarka  
9. Estonya 
10. Finlandiya 
11. Fransa 
12. Almanya 
13. Yunanistan  

14. Macaristan 
15. İzlanda  
16. İtalya 
17. Letonya 
18. Lihtenştayn 
19. Litvanya 
20. Lüksemburg 
21. Malta 
22. Hollanda  
23. Norveç 
24. Polonya 
25. Portekiz 
26. Romanya 

27. Seyşeller 
28. Slovakya 
29. Slovenya 
30. İspanya 
31. İsveç 
32. İsviçre 
33. Türkiye 

  

 

 

 

B) Aşağıdaki 47 ülkenin vatandaşları daha önce vize başvurusuna gerek olmadan Katar'a 

varışta vize serbestisinden faydalanabilecek. Vize serbestisi, giriş tarihinden itibaren 30 gün 

boyunca geçerlidir ve tekli veya çoklu giriş sırasında, vize sahibine Katar'da 30 güne kadar 

kalma imkanı verir.Başvuruyla birlikte bu süre  30 gün daha uzatılabilir.

 

1. Andora  
2. Arjantin 
3. Avustralya  
4. Belarus 
5. Bolivya 
6. Brezilya 
7. Brunei  

8. Kanada  
9. Şili 
10. Çin 
11. Kolombiya 
12. Ekvator 
13. Panama  
14. Kostarika 

15. Gürcistan 
16. Guyana 
17. Hong Kong  
18. Hindistan 
19. Endonezya 
20. İrlanda 
21. Japonya 
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22. Kazakistan 
23. Lübnan  
24. Azerbaycan   
25. Makedonya  
26. Malezya 
27. Maldivler 
28. Meksika 
29. Moldova 
30. Monako 

31. Yeni Zelanda  
32. Paraguay  
33. Peru 
34. Rusya 
35. San Marino  
36. Singapur  
37. Güney Afrika 
38. Güney Kore  
39. Surinam 

40. Küba 
41. Tayland 
42. Ukrayna 
43. Birleşik Krallık  
44. A.B.D.  
45. Uruguay 
46. Vatikan 
47. Venezuela    

 

Katar Turizm Otoritesi (QTA) hakkında: 

Ülke liderleri tarafından uzun süreden bu yana Katar’ın gelişmesinde önemli bir lokomotif olarak görülen turizm, 

hükümet tarafından öncelikli bir sektör olarak belirlenmiştir. Katar Turizm Otoritesi'nin amacı, Katar’ı derin kültürel 

köklere sahip ve dünya standartlarında bir turizm destinasyonu olarak dünya haritası üzerinde sağlam bir şekilde 

konumlandırmaktır. QTA, 2014 yılında Katar Ulusal Turizm Sektörü Stratejisi’ni (QNTSS) başlatmıştır.Ülke turizmini 

çeşitlendirmek ve 2030 yılı itibarıyla Katar'ın ekonomisine sektörün katkısını artırmak istenmektedir.   

QTA, kapsamlı ve sürdürülebilir bir turizm sektörü planlayıp teşvik ederek, bu amaca ulaşmak için birçok kamu ve 

özel sektör paydaşıyla birlikte çalışmaktadır. 

Planlama çabaları kapsamında, QTA, Katar turizm deneyimine katkıda bulunacak turizm ürün ve hizmetlerini 

belirlemekte ve gelişimleri için gerekli yatırımı çekmeyi hedeflemektedir.   

Çeşitli düzenlemeler sayesinde turizm kuruluşlarının mümkün olan en yüksek standartlarda faaliyet göstermesi ve 

diğer yandan Katar kültürünün de devamlılığı amaçlanmaktadır. 

QTA, Katar’ı dünya çapında bir tatil destinasyonu olarak tanıtmak için çalışmaktadır ve bunu çeşitli tanıtım 

çalışmalarının yanı sıra, uluslararası fuarlar, festivaller ve çeşitli etkinliklerde görünürlük sağlayan zengin bir takvim 

geliştirerek yapar. Büyüyen uluslararası varlığı ile Londra, Paris, Berlin, Milan, Singapur, İstanbul, New York ve 

Riyad'da bulunan temsilcilikleri QTA’nın tanıtım çalışmalarını desteklemektedir. 

QNTSS açıldığından bu yana, Katar 7 milyondan fazla ziyaretçi karşılamış ve 2010-2015 yılları arasında %11,5 

oranında yıllık ortalama büyüme elde etmiştir. Turizm sektörünün Katar ekonomisine etkisi giderek artmakla birlikte, 

2014 tahminlerine göre Katar GSYİH’sının %4,1’ini oluşturmuştur. 

Daha fazla bilgi için lütfen QTA Basın Ofisi ile irtibata geçiniz:  

 

Tel:   +974 4499 7882 

Email:   pressoffice@visitQatar.qa  

Web sitesi:  www.visitQatar.qa   

 

 

 

mailto:pressoffice@visitQatar.qa
http://www.visitqatar.qa/
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Katar Havayolları hakkında: 

Katar Devletinin ulusal havayolu şirketi Katar Havayolları, 20 yıllık ‘Going Places Together’ mottosunu 150'den fazla 

destinasyonda yolcular ile birlikte kutluyor. 197 uçaktan oluşan modern filoya sahip dünyanın hızla büyüyen havayolu 

olan Katar Havayolları 2017'de uçuş noktasına, Dublin, Nice ve Üsküp’ü ekledi ve yeni heyecan verici yerler 

eklemeye devam edecek. 

Ödüllü havayolu, şimdiye kadar Dünyanın En İyi Business Class ödülünü kazandı; Uluslararası havayolu taşımacılığı 

derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yönetilen prestijli 2016 Dünya Havayolu Ödülleri'nde Ortadoğu'daki En İyi 

Business Class Havayolu Lounge’ı ve En İyi Havayolu Personel Hizmeti Ödülüne layık görüldü. 

Katar Havayolları, Skytrax tarafından 2015’de üç yıl arka arkaya dünyanın en iyi 3. Havacılık İttifakı seçilen oneworld 

küresel ittifakının bir üyesidir. Küresel havayolu ittifakı olan oneworld'e katılan ilk Körfez taşıyıcısı olan Katar 

Havayolları, yolcularına 150'den fazla ülkede 1.000'den fazla havaalanından yararlanma imkânı sunuyor. 

Katar Havayolları’nın uçak içi eğlence sistemi Oryx One, gişe rekorları kıran en yeni filmlerden televizyon 

programlarına, müzik seçeneklerinden oyunlara kadar 3.000'e kadar eğlence seçeneklerini yolcularına sunuyor. 

B787, A350, A380, A319 ve select A320 ve A330 uçaklarıyla Katar Havayolları uçuşlarını kullanan yolcular, ödüllü 

havayolunun on-board Wi-Fi ve GSM hizmetini kullanarak dünyanın her yerindeki arkadaşları ve aileleri ile temasa 

geçebilirler. 

Katar Havayolları, hizmet ettiği küresel topluluğu zenginleştirmeye adamış, heyecan verici uluslararası ve yerel 

girişimleri gururla desteklemektedir. Havayolu - Going Places Together mottosunda dile getirildiği gibi sporun 

insanlarıın biraraya geldiği bir değer olması için FC Barcelona ve Al-Ahli Suudi Arabistan FC dahil olmak üzere 

dünyanın önde gelen spor takımlarına sponsorluk yapıyor. 

Dünyanın üçüncü büyük uluslararası kargo taşıyıcısı olan Qatar Airways Cargo, Doha merkezi aracılığıyla dünya 

çapında 50'nin üzerinde özel kargo güzergahına hizmet etmekte ve aynı zamanda 197 uçakla 150'nin üzerinde 

önemli destinasyona nakliye hizmeti sunmaktadır. Qatar Airways Cargo filosuna sekiz adet Airbus 330F, 12 adet 

Boeing 777 ve bir adet Boeing 747 dahildir. 

Daha fazla bilgi için: 

Qatar Airways Group, Kurumsal İletişim Departmanı 

Tel: +974 4022 2200, Fax: +974 4022 5350 

E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa 

www.qatarairways.com web sitesini ve/veya Facebook, Twitter, Google+, Instagram ve YouTube sayfalarını ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

mailto:qrmedia@qatarairways.com.qa
http://www.qatarairways.com/

