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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 062 

 

Sayın üyemiz, 

 

Dubai Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğünden alınan 26/01/2021 tarih 60965492 sayılı yazıda; 

 

21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Dubai’de “Gulfood 2021 Fuarı”nın 

düzenleneceğinden bahisle, Kasım 2020 tarihinden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nin, 

aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelere yönelik vize sınırlaması uygulamaya başladığı, 

ancak bu konuyla ilgili taraflarına resmi bir bildirimde bulunulmadığı, bu aşamada, birlikte 

seyahat eden ailelere, kadınlara ve 55 yaş üstü erkeklere vize verilmeye devam edildiğinin 

görüldüğü,  

 

Bu itibarla, “Gulfood 2021 Fuarı”na katılmak veya ziyaret etmek isteyen firma ve 

kurum temsilcilerimizce vize başvurularının nasıl gerçekleştirileceği hususunda mezkur fuarın 

ana organizatörü olan Dubai World Trade Center-Gulfood Management ve Türkiye milli 

katılım organizatörü olarak görevlendirilen Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. 

Şti. yetkilileri ile temasa geçildiği ve bu doğrultuda; 

 

-Milli katılım organizasyonu altında “Gulfood 2021 Fuarı”na katılacak firmalarımızın 

mezkur fuarın milli katılım organizatörü Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. 

Şti. aracılığıyla kendilerine iletilen formu doldurmalarının gerektiği, söz konusu formda yer 

alan bilgiler esas alınarak Dubai World Trade Center-Gulfood Management tarafından vize 

başvurusunda kullanılmak üzere bir “davetiye mektubu” hazırlanacağı, firma temsilcilerinin 

online vize başvuru aşamasında söz konusu davetiye mektubunu eklemelerinin gerektiği, 

 

-Bireysel katılım sağlayacak firma temsilcilerimizin ise davetiye mektubu almak üzere 

doğrudan Dubai World Trade Center-Gulfood Management yetkililerine 

(gulfood@dwtc.com) başvurmalarının gerektiği, 

 

-Mezkur fuarı ziyaret etmek isteyen firma veya kurum temsilcilerinin ise çalışmakta 

oldukları seyahat acenteleri veya Dubai World Trade Center-Gulfood Management’ın 

çalışmakta olduğu Alpha Tours (www.alphatoursdubai.com, 

abdullaha@alphatoursdubai.com) üzerinden vize başvurusunda bulunmalarının gerektiği, bu 
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minvalde, Dubai World Trade Center-Gulfood Management yetkililerince başvuruların Alpha 

Tours üzerinden yapılmasının önemle tavsiye edildiği, Dubai World Trade Center-Gulfood 

Management yetkililerince, Alpha Tours haricinde bir acente ile vize başvurusu yaptığı halde 

vize alamayan firmalarımızın, konuyu ivedilikle Alpha Tours yetkililerine taşıması halinde, 

adı geçen acentenin vize alımı konusunda girişimde bulunacağının taraflarına ifade edildiği, 

 

-Dubai World Trade Center-Gulfood Management tarafından, hazırlanacak davetiye 

mektuplarının hiçbir şekilde vize almayı garanti etmediğinin ifade edildiği, 

 

-Vize başvurularının her zaman olduğu gibi online yapılmasının gerektiği, başvuru 

sırasında davet mektubunun eklenmesinin büyük önem arz ettiği, 

 

-Diğer taraftan, resmi pasaportların (yeşil ve gri) vizeye tabi olmadığı, ancak söz 

konusu pasaportlarda 6 aylık geçerlilik süresinin arandığı, seyahatler için Dubai 

Havalimanının tercih edilmesinin önemle tavsiye edildiği, zira, resmi pasaportlarla diğer 

Emirlikler üzerinden yapılan seyahatlerde son dönemde sorunlarla karşılaşılabildiği, 

 

hususları bildirilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

                          

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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