
TEK GIRIŞLI KISA SURELY VIZE – GEZI VIZESI

KISA SÜRELI ÇOKLU GIRIŞ VIZESI: 30 GÜN UZUN DÖNEM ÇOKLU GIRIŞ VIZESI: 90 GÜN



9. Ziyaretin Amacı
 Turist  ��  Aile  Ziyaret 

10. Bu seyahatte size e�lik edecek aile üyelerinin adları
Adı Pasaport no. Yakınlı�ı 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11. BAE'deki �rtibat Ki�isi (Zorunlu Bilgiler)
Adı / Ev sahibi ile ili�ki 

Adres / Otel Teyit Fi�i 

Bölge - �ehir 

Tel No. 

E-posta Kimlik Bilgileri 

12. Vize Ba�vuru formu ile birlikte verilmesi gereken belgeler

Belgelerin listesi Ba�vuru 
Sahibi 

Ba�vuru 
Merkezi 

1. Doldurulmu� Vize Ba�vuru Formu
2. Emirates rezervasyon numarası ya da biletin kopyası (Not: Emirates dı�ında ba�ka
havayollarından alınan biletler kabul edilmeyecektir.) 
3. Pasaportun belirgin fotokopisi. (Pasaportun geçerlilik tarihlerini gösteren 2. ve 3.
sayfalar, 60. sayfa, beraberinde seyahat eden ve pasaportta kayıtlı çocukları gösteren 
5. sayfa) E�er e-pasaport kullanılıyorsa, resimli tek sayfanın fotokopisi
4. Açık renkli arka plana sahip 1 adet pasaport boyutunda foto�raf
5. Her bir ba�vuru sahibinin nüfus ka�ıtlarının her iki yüzünün fotokopisi

6. Pasaporta kayıtlı çocukların nüfus ka�ıtlarının fotokopisi (her iki yüzü).

7. Ba�vuru sahibinin adına kayıtlı Ev ya da Cep Telefonu faturası

13. Daha önce VF aracılı�ıyla Dubai Vizesine ba�vurdunuz mu? Evet Hayır 

E�er Evet seçene�ini i�aretlediyseniz, lütfen a�a�ıdaki alana en son seyahat tarihini yazınız. 

*** Vize Ücretleri önceden bildirilmeksizin de�i�tirilme hakkı saklıdır. 

ÖNEML�: Dubai dı�ındaki uçu�larınız onaylanmadıysa, Dubai'ye seyahat etmemeniz tavsiye olunur.  Vize süresinin
a�ılması sonucunda a�ır para cezaları uygulanıp ceza davası açılabilir - hiçbir sebeple feragat edilemez.  
Son ziyaretinde Birle�ik Arap Emirliklerinde 24 günden fazla kalmı� ki�ilerin yeniden vize ba�vurusunda bulunabilmeleri için 
30 gün (so�utma dönemi) beklemeleri gerekir. 

 
 

�ART VE KO�ULLAR 

ÖNEML�: Tüm ba�vuru sahiplerinin ba�vuru formunu imzalamadan önce a�a�ıda belirtilen ko�ulları okuması
gerekti�ini lütfen göz önünde bulundurun ve bu kurala kesinlikle uyun. Eksik ve imzalanmamı� ba�vurular kabul 
edilmeyecektir. 



1. Tesis yalnızca, Emirates Havayolları (i�bu belgede "EK" olarak anılacaktır) ile Dubai'ye seyahat eden ve muhtelif zamanlarda Dubai Hükümeti / Dubai Vatanda�lı�a 
Kabul Etme ve �kamet Departmanı ("DNRD") tarafından muhtelif zamanlarda bildirilen uygunluk ko�ullarını kar�ılayan Türk pasaportu sahiplerine açıktır. Vizenin 
verilmesi ve onaylanması yalnızca Dubai Hükümeti tarafından düzenlenir ve muhtelif zamanlarda tadil edilen kural ve yönetmeliklerine tabidir. Ba�vuru 
sahibinin/yolcunun uygunluk ko�ullarını kar�ılamasına tabi surette, EK ba�vuru sahibinin Dubai'ye gidi�ine sponsor olacaktır. 

2. ��bu belgede ("VF") olarak anılan VF World wide holdings Ltd. aracılı�ıyla ba�vuru yapma tesisi, yalnızca Emirates Havayolları (i�bu belgede "EK" olarak anılacaktır) 
ile Dubai'ye seyahat eden Türk  pasaportu sahiplerine açıktır. EK, Vize ba�vurularının hızlandırılmasına yönelik idari süreci VF'den dı� destek almaktadır. VF, bu 
amaçla Dubai Vize ��lem Merkezini (bundan sonra kısaca "DVPC" olarak anılacaktır) kurmu� ve i�letmektedir. VF'nin rolü, vize ba�vurusunu ve gerekli belgeleri kabul 
etmek, ba�vuruyu vize verilmesi hususunun de�erlendirilmesi için Dubai Hükümetine / DNRD'ye göndermek ve Dubai Hükümeti'nin / DNRD'nin vize ba�vurusuna 
ili�kin Kararını ba�vuru sahibine bildirmekle sınırlıdır. Hizmetlerimizin çe�itli bölümlerini yetkili ta�eron acentemiz Gateway Management Logistic INC (Türkiye)'ye 
sözle�me yoluyla devrettik. 

3. Vize ücretleri hiçbir ko�u altında iade edilmez.
4. EK'nın kendisine sponsorluk etmesini isteyen vize ba�vuru sahipleri EK tarafından düzenlenmi� ve EK ile seyahat etmek üzere rezerve edilmi� geçerli bir bilete sahip

olması gerekmektedir. VF/EK, uça�a bini�in reddedilmesi, bo�altma, uçu�un iptali, gecikmeler ve/veya kontrolleri dı�ındaki ba�ka herhangi bir sebep ya da durumdan
dolayı seyahat edemeyen ba�vuru sahiplerinden sorumlu olmayacaktır. VF ayrıca, VF'ye bildirilmeyen seyahat tarihi de�i�ikli�i durumlarından da sorumlu
olmayacaktır. 

5. Ba�vuru Sahibinin/yolcunun Vize Ba�vuru Formunu do�ru �ekilde doldurması ve bu formu uygulanan vize ücreti, geçerli pasaport ve Vize Ba�vuru Formunda belirtilen 
gerekli belgeler ile sunması gerekmektedir.  Ba�vuru Sahipleri geçerli seyahat belgelerine sahip olmalı ve Dubai Hükümeti/DNRD'nin gereklilikleri ile Vize Ba�vuru
Formundaki gerekliliklere uymalıdır. 

6. VF, geç, kayıp ya da yanlı� yere bırakılmı� ba�vurulara ve/veya ba�vurunun içeri�inin do�rulu�una ili�kin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Eksik ve iki kez yapılmı� 
ba�vurular de�erlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Vizenin verilmesi ya da reddedilmesine ili�kin karar Dubai Hükümeti/DNRD'nin münhasır yetkisindedir.  VF yalnızca ba�vuruları iletmektedir. Vizenin verilmesi veya
bekletilmesi ya da reddedilmesi Dubai Hükümeti/DNRD'nin yetkisindedir.  Dubai Hükümeti/DNRD'nin kararı nihaidir. Vize ba�vurusunun reddedilmesi halinde, hiçbir 
yazı�ma yapılmayacak, vize ücreti iade edilmeyecek ve hiçbir sebep gösterilmesi gerekmeyecektir.  Vize ba�vuru i�lemlerinin gerçekle�tirilmesi, Dubai 
Hükümeti/DNRD'nin ba�vuru sahiplerinin vize ba�vurularını i�leme almasında gecikmesine sebep olan herhangi bir nedenden ötürü vize ba�vurusunun i�leme 
alınmasının engellenmesi, geciktirilmesi veya kısıtlanması ya da buna müdahale edilmesi halinde, VF YA DA EK bu sebeplerden ötürü u�ranılacak kayıp ya da 
zarardan dolayı ba�vuru sahibine kar�ı sorumlu olmayacak ve VF YA DA EK i�bu belge tahtındaki tüm yükümlülüklerinden ibra olunacaktır. 

8. Vizenin verilmesi ya da vize ba�vurusunun onaylanması ba�vuru sahibine/yolcuya hiçbir �ekilde Dubai'ye girme hakkı vermez. Dubai'ye giri�, Dubai
Hükümeti/DNRD'nin temsilcisi olan Dubai Havaalanı'ndaki Göç memurunun münhasır takdir yetkisindedir.  Vizenin ya da Dubai'ye giri�in Dubai Hükümeti/DNRD 
tarafından reddedilmesi halinde, VF VEYA EK ba�vuru sahibine kar�ı hiçbir �ekilde sorumlu olmayacaktır. 

9. Vize sunuldu�u �ekilde kabul edilmelidir ve devredilemez.
10. VF YA DA EK, ba�vuru sahibinin vizenin i�lem görmesi ya da alınmasındaki gecikmeden ötürü u�rayaca�ı kayıp ya da zararlardan dolayı sorumlu de�ildir.
11. Vize, muhtelif zamanlarda tadil edilen Dubai Hükümeti / DNRD kuralları ve yönetmeliklerine göre geçerlidir. Vize, geçerlilik süresi içerisinde kullanılmalıdır.
12. Ba�vuru sahipleri, Vize ba�vurusunun Dubai Hükümeti/DNRD'ye gönderilmesinin sponsor sıfatıyla EK'nin münhasır takdir yetkisinde oldu�unu ve VFS'nin

gecikme ya da reddetme dahil bu durumdan dolayı hiçbir �ekilde sorumlu olmayaca�ını anlar ve kabul eder.
 13. Bütün Türkiye ve Dubai Hükümeti mevzuatı geçerlidir. Bu olana�ın, Türkiye/Dubai Hükümeti yönetmeli�i ya da talimatı dolayısıyla geçersiz ya da iptal edilmi� olarak 

addedilmesi halinde, 
VF ba�vuru sahibine kar�ı hiçbir �ekilde sorumlu olmayacaktır.

14. Ba�vuru sahipleri, Türkiye ve Dubai Hükümeti'nin Polis Kontrolünden Geçme vb. gibi prosedürleri içeren gerekliliklerini yerine getirme konusunda münhasıran 
sorumlu olacaktır.  
15. VF, Ba�vur Sahipleri tarafından ba�vuru formunda verilen bilgilerin gizli kalmasını sa�lamak için makul tüm önlemleri alacaktır. Ancak VF, bu bilgilere herhangi bir 

biçimde izinsiz eri�imden dolayı sorumlu olmayacaktır. 
16. Ba�vuru Sahibi, VF'yi, memurlarını, müdürlerini, acentelerini, i�tiraklerini, mü�terilerini, ortak giri�im ortaklarını ve çalı�anlarını; makul avukatlık ücretleri dahil olmak 

üzere VF ve/veya memurları, müdürleri, acenteleri, i�tirakleri, mü�terileri, ortak giri�im ortakları ve çalı�anları tarafından Ba�vuru Sahibinin bu ko�ul ve �artları ihlal 
edilmesi ve/veya Ba�vuru Sahibine atfolunabilir ihmal suretiyle yapılan eylemler ya da Komisyon (veya) Ba�vuru Sahibi tarafından herhangi bir ülkenin herhangi bir 
kanunun ya da üçüncü bir tarafın haklarının ihlal edilmesi dolayısıyla u�radı�ı ya da maruz kaldı�ı tüm iddialara, masraflara, zararlara, hasarlara ya da taleplere kar�ı 
koruyacak ve beri kılacaktır.  

17. VF, i�bu ko�ul ve �artları önceden bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sorumlulu�u olmaksızın diledi�i zaman de�i�tirme, tadil etme ya da ekleme yapma 
hakkını saklı tutar ve bu olanaktan yararlanan tüm ba�vuru sahipleri ilgili ko�ul ve �artlar tahtında yükümlü olacaktır. 

18. ��bu ko�ul ve �artlar, Türkiye kanunlarına tabi olup, bu kanunlara göre yorumlanacaktır. VF tarafından Ba�vuru Sahibine sa�lanacak hizmetlere ili�kin do�acak tüm
talepler ya da ihtilaflar �stanbul'da bulunan Mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. 

19. Pazarlama materyallerini teslim almaktan vazgeçmemeniz halinde, ilginizi çekebilecek di�er ürün ve hizmetleri belirlemek ve tarafımızdan, ba�lı �irketlerimizden ya da 
üçüncü �ahıs i� ortaklarımızdan sunulan ilave ürünleri, hizmetleri ve özel teklifleri pazarlamak üzere ki�iler bilgilerinizi kullanabiliriz. Vize ba�vuru formunda 
tercihinizi belirterek VF'nin ki�isel bilgilerinizi kullanmasına ya da açıklamasına izin vermeyebilirsiniz. 

20. Ba�vuru Sahipleri, i�bu ko�ul ve �artları anladı�ını ve �irket ya da herhangi bir mesleki ve/veya ticari bir i�letme de�il gerçek �ahıs oldu�unu açıkça beyan eder.

Yukarıda yazılı ko�ulları ve �artları okudu�umu ve anladı�ımı ve bu ko�ul ve �artlar altında yükümlü oldu�umu kabul 
ediyorum. 

  VF'nin ilgimi çekebilecek di�er ürün ve hizmetleri belirlemek ve VF, ba�lı �irketleri ya da üçüncü �ahıs i� 
ortaklarının sundu�u ilave ürünleri, hizmetleri ve özel teklifleri pazarlamak üzere ki�iler bilgilerimi kullanmasına 
izin veriyorum. 

VEYA 
  �lgimi çekebilecek di�er ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve VF, ba�lı �irketleri ya da üçüncü �ahıs i� ortaklarının 
sundu�u ilave ürünlerin, hizmetlerin ve özel tekliflerin pazarlanması için ki�iler bilgilerimin kullanılmasını 
istemiyorum. 

Ba�vuru sahibinin (e�er 18 ya�ından küçükse velisinin) �mzası Tarih 



KES�NL�KLE OF�S �Ç� KULLANIMA YÖNEL�K 
TESP�T 

 Bekliyor  � Yorumlar: 
 De�erlendirme Ekibine gönderme 

�mza: __________ Tarih: __________Saat:______

      Bekleme kaldırıldı:  �mza: __________ Tarih: __________Saat:______ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DE�ERLEND�RME 
 Onaylandı  �Yorumlar: 

 Reddedildi 

�mza: __________ Tarih: _________ Saat:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ONAY 
 �E�er varsa, yorumlar: 

 SRN:  ___________ 
 Ba�vuru No ___________ 

�mza: __________ Tarih: __________Saat:______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DNRD 

Onaylandı  VCN: ________________________ Verili� Tarihi: _______ 

Reddedildi 

�mza: __________ Tarih: _______ Saat: ________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DENET�M 

E�er varsa, yorumlar: �mza: __________ Tarih: ________Saat: ______
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


