Feiten e-Visum Turkijke
Reisdoel

Toeristisch/zakelijk

Geldigheidsduur

180 dagen

Verblijfsduur

90 dagen max

Reisdocument

Paspoort of ID kaart

Kosten

€25,-

Levertijd

24 uur

Waar aanvragen

Alleen online mogelijk

Alle verstrekte informatie op deze facsheet is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de regelgeving omtrent
e-visum Turkije die het ministerie van buitenlandsezaken van de Republiek Turkije kan doorvoeren.
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1 Reisdoel
Het e-Visum voor Turkije is alleen bedoeld voor toeristische en zakelijk reizen. Reist u met een ander
doel of wilt u langer verblijven, dan dient u een visum of verblijfsvergunning aan te vragen bij de Turkse
ambassade of het Turkse consulaat.

2 Geldigheidsduur
Het e-Visum voor Turkije is 180 dagen geldig. De geldigheidsduur van het e-Visum voor Turkije gaat in op
de datum van aankomst in Turkije. Het e-Visum voor Turkije is gekoppeld aan het paspoort. Bij
aankomst dient het paspoort of ID kaart nog minimaal 180 dagen geldig te zijn. Het e-visum dient geldig
te zijn gedurende het gehele bezoek in Turkije.

3 Verblijfsduur
Met een e-Visum voor Turkije kunt u maximaal 90 dagen aaneengesloten in Turkije verblijven of 90
dagen verdeelt over meerdere bezoeken tijdens de geldigheidsduur van het e-Visum.

4 Reisdocument
Een e-Visum voor Turkije kan alleen aangevraagd worden met een paspoort of ID kaart dat voorzien is
van dit logo
Het paspoort of ID kaart dient minimaal 180 dagen geldig te zijn bij aankomst in Turkije.

5 Kosten
Bij Evisa application services betaald u per e-Visum voor Turkije €25,- . Dit bedrag is inclusief consulaire
kosten.

6 Levertijd
Het kan tot 24 uur duren voordat u uw e-Visum voor Turkije in uw mailbox heeft ontvangen.

7 Waar e-Visum Turkije aanvragen
Het is alleen mogelijk om een e-Visum Turkije online aan te vragen. U kunt dit gemakkelijk en snel doen
via het handige Nederlandse formulier van Evisa application services.

8 Wanneer e-Visum Turkije aanvragen
Een e-Visum voor Turkije kan maximaal 3 maanden voor de aankomstdatum aangevraagd worden. Wij
raden u aan om tenminste 48 uur voor uw vertrekdatum het e-Visum aan te vragen.
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9 Multiple entry
U kunt meerdere malen tijdens de geldigheidsduur van uw e-Visum Turkije bezoeken. De bezoeken
mogen bij elkaar opgeteld niet meer dan 90 dagen duren. Dus maximaal 90 dagen verdeelt over
meerdere bezoeken tijdens de geldigheidsduur van het e-Visum.

10 Doorreis
Als u op doorreis gaat en Turkije enkel aandoet op doorreis naar een ander land, dan is een e-Visum niet
nodig. Als u op doorreis bent naar een ander land dan mag u maximaal 24 uur zonder visum op de
luchthaven verblijven.

11 Vervoermiddel
Voor elke vervoer naar Turkije is een e-Visum nodig. Tenzij u Turkije met een cruiseschip aandoet, uw
verblijf daarbij niet langer duurt dan 72 uur en u binnen de stadsgrenzen verblijft is een e-Visum niet
nodig.

12 Turkije uitreizen
Uw e-visum dient geldig te zijn tot en met het einde van uw bezoek aan Turkije.

13 Visum tonen
U moet bij aankomst en tijdens het verblijf een uitgeprint of digitaal kopie van het e-Visum kunnen
tonen.

Deze factsheet is opgesteld door Evisa application services om een handig en duidelijk overzicht te geven
en hiermee aan de behoefte van e-Visum Turkije aanvragers te voldoen. Er blijkt voor veel reizigers
behoefte te zijn aan hulp bij het aanvragen van een eVisum voor Turkije. Evisa application services helpt
reizigers bij het aanvragen van een e-Visum voor Turkije. Evisa application services biedt een Nederlands
sprekende klantenservice, de meest gebruikte online betaalmethoden zoals iDEAL en controles op het
juist invullen van het formulier.
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