Q&A e-visum
Veel voorkomende vragen van reizigers naar Turkije
1 Vanaf welke datum is een e-visum voor Turkije verplicht?
> Vanaf 10 april 2014. Tot nadere berichtgeving is het echter mogelijk om voor € 25 een
sticker-visum te kopen bij de grens.
2 Wat is een e-visum?
> Een e-visum is een, via internet verkregen, officiële toestemming een land binnen te reizen
en in dat land te verblijven. Het e-visum vervangt binnenkort het ‘stempel- of
stickervisum’.
3 Voor welke nationaliteiten is een e-visum beschikbaar?
> Het e-visum is beschikbaar voor een groot aantal nationaliteiten. De voorwaarden en
geldigheid van het e-visum kan per land verschillen. Op deze pagina vindt u het
overzicht (punt 4) van nationaliteiten waarmee u het e-visum kunt aanvragen.
4 Waar kan ik een e-visum verkrijgen?
> Het e-visum voor Turkije is verkrijgbaar via de website www.evisa.gov.tr/en/nl/.
5 Hoe lang is een e-visum voor Turkije geldig?
> Een e-visum is 180 dagen geldig. Met het visum kunt u maximaal 90 dagen in Turkije
verblijven.
6 Hoe lang voor vertrek kan ik een e-visum aanvragen?
> Het e-visum kan op ieder moment worden aangevraagd. Wij raden aan dit uiterlijk 48 uur
voor vertrek te doen.
7 Wat kost een e-visum?
> Het e-visum kost $ 20,-, dit is ongeveer € 15,-.
8 Is het e-visum duurder of goedkoper dan het ‘sticker’-visum dat tot nadere
berichtgeving bij binnenkomst in Turkije verkrijgbaar is?
> Vanaf 10 april 2014 is het e-visum goedkoper. Deze kost $20 (ongeveer €15). Een stickervisum
aan de grens kost € 25.
9 Is een visum ook via het consulaat in Nederland aan te vragen?
> Ja, dit is mogelijk bij het Turks Consulaat in Rotterdam.
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10 Hoe lang duurt het voordat ik het e-visum ontvang nadat ik de aanvraag heb
Afgerond?
> Na het versturen van de aanvraag ontvangt u uw e-visum binnen 24 uur. Het is raadzaam
om een week voor vertrek uw visum aan te vragen
11 Moet ik het e-visum uitprinten en meenemen op reis?
> Ja, u moet het meenemen en tonen bij binnenkomst.
12 Is het e-visum voor meerdere bezoeken aan Turkije geldig of moet ik voor elke reis
een nieuw e-visum aanvragen?
> U kunt het visum voor meer bezoeken aan Turkije gebruiken, mits deze binnen een
tijdsbestek van 180 dagen plaatsvinden en de totale verblijfsduur niet meer is dan 90
dagen.
13 Als ik met meer gezinsleden reis, moet ik dan voor iedereen apart een visum
aanvragen?
> Nee, voor gezinnen van twee tot tien personen kunt u een familie aanvraag doen.
14 Mijn kinderen staan in mijn paspoort bijgeschreven. Moet ik voor hen ook een apart
visum aanvragen?
> Let op, alle reizigers dienen in het bezit te zijn van een eigen ID kaart of paspoort. Daarnaast
dient u voor ieder gezinslid een visum aan te vragen.
15 Vanaf welke leeftijd is een visum verplicht?
> Een visum is altijd verplicht, ongeacht de leeftijd.
16 Kan ik ook voor een last-minute vakantie een e-visum aanvragen?
> Ja, tot 24 uur voor vertrek.
17 Moet je eerst een e-visum aanvragen, voordat je een reis boekt?
> Nee, dat hoeft niet.

Dit is een uitgave van het Turks Nationaal Verkeersbureau, Den Haag

Q&A e-visum
Veel voorkomende vragen van reizigers naar Turkije
18 Ik ga op cruise vakantie en maak een stop in Turkije. Moet ik een e-visum
aanvragen?
> Volgens de internationale beschermings- en vreemdelingenwet (die op 11 april 2014
in werking is getreden) worden buitenlanders die aankomen via zeehavens en van plan zijn om
de havenstad of nabijgelegen provincies voor toeristische doeleinden te bezoeken, vrijgesteld
van de visumplicht op voorwaarde dat hun verblijf niet langer is dan tweeënzeventig (72) uur.
19 Kan het visum ook geweigerd worden?
> In een geval dat de visumaanvraag niet wordt gehonoreerd, adviseren wij u contact op te
nemen met het Turks Consulaat.
20 Hoe kun je een e-visum betalen?
> U betaalt de kosten van het e-visum met een Mastercard of Visa credit/debit kaart.
21 Kan ik ook met telebankieren betalen?
> Nee, dat kan niet.
22 Ik heb geen creditcard, hoe moet ik dan een e-visum aanvragen en betalen?
> U kunt de kosten ook via de creditcard van een ander voldoen.
23 Kan iemand anders ook de kosten van het e-visum voor mij voldoen?
> Ja, dat is mogelijk.
24 Moet het e-visum betaald worden met een creditcard die op mijn naam staat of mag
dit ook de creditcard van iemand anders zijn?
> De creditcard mag ook van iemand anders zijn en hoeft niet op uw naam te staan.
25 Moet ik bij aankomst in Turkije de creditcard waarmee het e-visum is betaald,
kunnen tonen?
> Nee, dat hoeft niet.
26 Kan ik een e-visum aanvragen met een Nederlandse identiteitskaart?
> Ja, dat is ook mogelijk.
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27 Waarom wordt de procedure nu veranderd?
> Met het e-visum verloopt de procedure bij binnenkomst in Turkije sneller en is het niet
meer nodig om eerst een visum te kopen. Hiermee worden eventuele wachttijden aan het
loket voorkomen.
28 Ik ben de bevestiging in de mail van mijn e-visum kwijt en heb deze nog niet geprint.
Wat moet ik doen?
> Wanneer u alle documenten kwijt bent, dient u opnieuw een aanvraag te doen.
29 Ik heb een nieuw paspoort of ID-kaart maar had al een e-visum met mijn oude
paspoort aangevraagd. Is het e-visum nu nog geldig?
> Nee, dit is niet meer geldig.
30 Ik heb nog een sticker-visum in mijn paspoort dat minder dan 180 dagen oud is. Is dit
visum nog geldig?
> Ja, voor de duur die in het visum vermeld staat (180 dagen vanaf de datum dat u het visum
heeft verkregen).
31 De aankomstdatum die ik heb opgegeven op het e-visum aanvraagformulier klopt
niet. Is dit een probleem?
> Nee, mits de juiste data binnen de geldigheidsduur van het visum vallen.
Opmerking: de geldigheidsduur en voorwaarden van het e-visum kunnen per land verschillen.
Bovenstaande Q&A is van toepassing gebaseerd op e-visumaanvragen voor personen met de
Nederlandse nationaliteit.
Voor meer informatie over Turkije, ga naar www.welkominturkije.nl
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