
 

 

 
 
 

VİZE TİPİ KISA DÖNEM TEK GİRİŞLİ (KALIŞ SÜRESİ: MAX 29 GÜN) 105 USD 

YOLCUNUN 

ADI / SOYADI  

MEDENİ HALİ  

EVLİ İSE EŞİNİN ADI  

MESLEĞİ  

ANNE ADI  

BABA ADI  

GSM NUMARASI  

e-Mail ADRESİ  

SEYAHAT BİLGİLERİ  

BAE* GİDİŞ TARİHİ  

BAE* DÖNÜŞ TARİHİ  

REFERANS NUMARASI 

(e-Mailinize gelen) 

 

*BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)  

 
SAYFA 1 DE VERDİĞİM BİLGİLER DOĞRUDUR. 
 
 
    TARİH :  …../……/……..                                                           
    
  İSİM-SOYADI: 
  İMZA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU BÖLÜM YOLCU TARAFINDAN DOLDURULMAYACAKTIR: 

 

İŞLEME ALAN  

BAŞVURU NUMARASI  

 



 

 

 

 
ŞARTLAR ve KOŞULLAR: 
 

1- Bu hizmet sadece Türkiye pasaportu sahiplerine veya Dubai’de ikamet eden 
Türklere ve Dubai Devleti / Dubai Vatandaşlık ve İkamet adresi (DNRD) 
tarafından ilan edilen şartları yerine getirenlere açıktır. Bu vizenin 
düzenlenmesi ve onayı Dubai Hükümeti/ DNRD tarafından ve onların zaman 
zaman düzeltilen / güncellenen yasa ve kuralları ile başvuranın koşullara 
uygun olmasına bağlı olaraktan yürütülür. Dubai Göçmenlik Bürosu tarafından 
düzenlenen elektronik vize sadece Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki herhangi 
bir yerde bulunan havaalanlarından giriş ve çıkış için geçerli değildir. 

2- Elektronik vizesi onaylanmış bir yolcunun herhangi bir nedenden dolayı uçağa 
binememesi, planlanan varış noktasına inememesi, seferin planlanan saatinin 
gecikmesi veya herhangi bir sebeple iptal olması durumunda WWS sorumlu 
ve yükümlü olmayacaktır. 

3- Başvuranın vize başvuru formunu doğru bir şekilde doldurması gerekmekte ve 
vize ücretini, geçerli pasaportu ve burada belirtilen gerekli belgeleri sunması 
gerekmektedir. 

4- WWS gecikme, kayıp, yanlış başvuru ve/ veya aynı içeriğin gerçekliği 
konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Eksik ve mükerrer başvurular 
dikkate alınmayacaktır. Başvuran kargo kabulünü ve üçüncü bir taraf 
tarafından yürütülen teslimat hizmetini kabul eder. WWS kargo şirketi tarafına 
ait hizmetlerde herhangi bir kusur için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

5- Bir vizeyi vermek veya reddetmek Dubai Hükümeti/ Dubai Göçmenliğin 
ayrıcalıklı ihtiyatındadır. WWS herhangi bir şekilde vizenin kabul veya reddi 
için Dubai Hükümeti/ Dubai Göçmenliği etkileyemez. Dubai Hükümeti / Dubai 
Göçmenliğin kararı sondur. Bir vize başvurusunun reddedilmesi durumunda, 
hiçbir yazışma yapılmayacak, vize ücreti iade edilmeyecektir. 

6- Bir vizenin düzenlenmesi veya başvurunun kabulü herhangi bir şekilde 
başvuru sahibine Türkiye sınırlarından ayrılma ve BAE sınırlarına girme 
hakkını vermemektedir. Türkiye sınırlarından ayrılma Türk Sınır polisinin 
yetkisinde olup BAE’ye giriş ülkedeki göçmenlik memurunun yetkisindedir. 
Yolcunun onaylı elektronik vizesi olmasına rağmen herhangi bir sebeple 
Türkiye’den ayrılamama ve BAE’ye giriş yapılamama durumunda WWS 
sorumlu ve yükümlü olmayacaktır. 

7- Wait- Listed bilet tabanlı bir vize için başvuranlar Dubai Hükümeti Göçmenlik 
tarafından verilen tüm para cezası ve yasal eylemleri, teyit edilmeyen koltuk 
olduğundan dolayı vize süreleri dönemi içinde Dubai’den ayrılamama ve fazla 
kalma ile sonuçlanabileceğini anlar ve kabul ederler.  

8- Vize onaylandığı şekilde geçerlidir, onaylı vizeden doğan hak üzerinde 
değişiklik yapılamaz ve bir başka kişiye aktarılamaz.  

9- Başvuran kişinin evrakları incelendikten sonra başvuruya uygun görülmemesi 
durumunda yolcudan başvurusunu garantiye alabilmek adına kişi başı 1600 
usd güvenlik depozitosu isteme hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde 1600 usd 
güvenlik depozitosu yatırarak başvuru yapan yolcular ülkeden ayrılışlarını 
takiben çıkış işlemlerinin Dubai Göçmenlik Resmi Bürosu sistemlerine 
yansıması ve ofisimize dönüş uçak bileti ile giriş çıkış kaşelerinin iletilmesinin 
ardından tarafımıza ödenen 1600 usd güvenlik depozitosu herhangi bir kesiti 
olmaksızın yatırıldığı döviz cinsi ile iadesi yapılacaktır. 



 

 

10- WWS başvuranın vizeyi almada veya işlem yaptırmasındaki gecikmeden 
ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar için yükümlü değildir. WWS idari 
şubedir ve her ne olursa olsun başvuran adına herhangi bir yükümlülüğü kabul 
edemez.  

11- Vize başvuru koşulları BAE Hükümetinin kuralları ve yasaları çerçevesinde 
zaman içerisinde değişiklik gösterebilir, vizeye başvuran yolcu bu değişiklikleri 
kabul etmiş sayılmaktadır.  

12- Başvuru sonucu tamamlandıktan sonra herhangi bir sebeple vize ücretinin 
iadesi talep edilemez.  

13- Başvuranlar hem vize başvuru hem de seyahat sürecinde Türkiye Cumhuriyeti 
ve BAE Hükümeti şart ve koşullarını yerine getirmek ile sorumlu olacaklardır.  

14- WWS vize alabilmeniz için sizden pasaportunuz üzerinde yer alan bilgilerinizi 
alır ve bunları vize başvurusu amacıyla BAE Göçmenlik sistemine aktarır. 
WWS bu kişisel bilgileri kanuni bir zorunluluk olmadığı yani yetkili yargı 
makamları tarafından talep edilmediği sürece başka bir kurum veya kişi ile 
paylaşmaz. WWS, kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarının 
öngörmüş olduğu saklama süresine göre imha etmektedir. 

15- WWS bu şart ve koşullara herhangi bir zamanda, herhangi bir ihbar ve 
yükümlülüğü olmaksızın ekleme yapma, değişiklik yapma veya bu koşulları 
değiştirme hakkını saklı tutar ve bu hizmeti alan tüm başvuranlar aynı sürece 
bağlı olacaktır. 

16- Bu şart ve koşullar Türkiye yasalarına göre yapılacak ve idare edilecektir. 
WWS tarafından başvurana sağlanan hizmetlerle ilgili ortaya çıkabilecek 
herhangi ihtilaf veya aykırılık Türkiye’deki mahkemelerin münhasır yargı 
yetkisine bağlı olacaktır. 

17- Evrakların en az 1 hafta öncesinde tarafımıza (WWS’ ye) ulaşması 
gerekmektedir. Seyahate 1 haftadan az kalmış yolcularımızın işlemlerine 
başvuru sahibinin onayına istinaden devam edilecektir. 

 
NOT: Vize süresinin dolmasına karşın, yolcunun Dubai/U.A.E. ’den çıkış yapmaması 
durumunda, yolcu Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu tarafından 
1600 USD cezaya çarptırılacak olup, rücu eden bu ceza WWS Tur. Org. ve Tic. Ltd. 
Şti. tarafından yolcudan tahsil edilecektir. Bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 
Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu tarafından yolcudan tahsil edilecek olan ceza, vergi, 
harç türü hiçbir ödemeden WWS Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmayacaktır. 
PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş. adına Birleşik Arap Emirlikleri vize hizmeti 
WWS Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir. 
 
 
WWS Turizm Org. Ve Tic. Ltd. Şti 
 
Adres: Büyükdere Caddesi, Esentepe Mahallesi, Keskin Kalem Sokak,  
Arya Plaza No:17 Şişli, İstanbul 
Telefon: 0212 232 43 65 
E-Mail: pegasus@wwsvisas.com.tr    
Mesai Saatleri: Hafta içi: 09:00 - 16:00,Cumartesi: 09:00 – 13:00 
 

mailto:pegasus@wwsvisas.com.tr

