
 

 

VİZE KOŞULLARI 
 
1- Dubai vizesi geçerliliği vize onaylandığı gün itibari ile e-vize üzerinde de belirtildiği gibi 58 
gün ve 29 gün kalışlıdır. 58 gün içinde yolcu Dubai’ye giriş yapmalıdır.  
 
2- Yolcular vize tipine göre gün ihlali yapmaları ve / veya vizeyi kötüye kullanmaları 
durumunda her başvuran için 1600 USD cezai yaptırım ve diğer hukuki tazminatlardan 
yükümlü olacaktır.  
 
3- Başvurular; sistem girişleri yapıldığı gün itibariyle 2 ile 4 iş günü içerisinde olumlu veya 
olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. Cuma günleri BAE’de hafta tatili olup iş günü 
sayılmamaktadır. Uçak bileti ya da otel rezervasyonu vize onay sürecinde hiçbir referans 
oluşturmamaktadır, vize onaylanmadan uçak ve otel rezervasyonu yaptırılmaması ve 
evrakların en az 1 hafta öncesinde WWS Turizme ulaştırılması gerekmektedir. Seyahate 1 
haftadan az kalmış yolcularımızın işlemlerine başvuru sahibinin onayına istinaden devam 
edilecektir. 
 
4- Vize başvuruları işleme alındı bildirimi başvurana iletildikten sonra vize başvurusunun 
güvenlik kontrolüne takılması durumunda ve başvurunun göçmenlik birimlerince 
reddedilmesi durumunda vize ücretlerinin iadesi yoktur.  
 
5- Vize başvurularının onaylanması ya da reddedilme ya da ekstra evrak talebinde bulunma 
hakkı BAE Göçmenlik Resmi Bürosuna aittir. WWS Turizm gecikme ya da yanlış verilen 
bilgilerden ya da mükerrer başvurudan doğan sistemsel hatalardan hiç bir sorumluluk kabul 
etmez.  
 
6- Sadece Umumi pasaportlara vize uygulanmaktadır ve pasaportların en az 6 ay geçerlilik 
süreleri olmalıdır. (Hizmet, diplomatik ve yeşil pasaportlar için başvuru alınmamaktadır.) 
  
7- Vizeler elektronik vizedir, tarafınıza e-posta yolu ile gönderilecektir, pasaporta herhangi 
bir işlem yapılmamaktadır.  
 
8- Vize ücreti; seçeceğiniz vize tipine göre pasaport başı aşağıda belirtildiği gibidir, günlük 
merkez bankası satış kurundan hesaplanan TL bedeli üzerinden havale yapılarak tahsil edilir. 
(HAVALE BİLGİLERİ EVRAKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA PAYLAŞILACAKTIR)  
 
9- Tüm evraklarınızı e-posta ya da kargo olarak tarafımıza iletebilirsiniz, evraklarınız eksiksiz 
olduğu takdirde yüz yüze görüşme talebimiz olmayacaktır.  
 
10- Evraklar yeterli görülmediği ya da eksik olduğu taktirde WWS Türkiye ofisi depozito 
bedeli ( 1600 USD ) talep etme hakkına sahiptir, depozito bedeliniz ülkeden süre ihlali ya da 
kötüye kullanım yapılmadan çıkış yaptığınızda iade edilecektir.  
 
Çalışma saatlerimiz Hafta içi 09.00 – 16.30, Cumartesi 09.00 – 13.30 arasıdır.  
Telefon : 0212 232 43 65 Evrakları İletmek İçin : pegasus@wwsvisas.com.tr  
Adres : WWS Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti / Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  
Keskin Kalem Sok. Arya Plaza No.17 K.1 D.2A Şişli, İstanbul 
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