
Reisinformatie Turkije         
VisumBuitenland.nl 

 
 

VisumBuitenland.nl 
Eenvoudig online visums aanvragen | Molenstraat 18A - 2513 BK - Den Haag Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

Visum Turkije 
Belangrijke informatie over het visum voor Turkije 

 

Alle reizigers naar Turkije zijn verplicht een visum of e-visum aan te vragen. Alleen 

reizigers die een Turks paspoort bezitten (en meenemen) mogen Turkije inreizen 

zonder geldig visum of e-visum. 

 

Verplicht Ja 

Geschikt voor Toerisme en zakenreizen 

Geldigheidsduur 180 dagen, voor meerdere reizen 

Verblijfsduur Maximaal 90 dagen 

Normale levertijd Binnen 72 uur 

Spoedlevering Gemiddeld 22 minuten 

Kosten €39,95 per persoon 

Betaalmethoden iDEAL, Bancontact, PayPal, creditcard, 

Transactiekosten Geen  

 

Het aanvragen van het visum voor Turkije kan eenvoudig online met een digitaal aanvraagformulier. 

Open het formulier door op onderstaande knop te klikken of te navigeren naar 

www.visumbuitenland.nl/turkije  

 

 

 

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 10-01-2020.  

Meer informatie en de voorwaarden van het visum voor Turkije vindt u op de volgende pagina’s.  

http://www.visumbuitenland.nl/turkije
https://visumbuitenland.nl/turkije
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Voor wie 

Het visum voor Turkije dat online aangevraagd wordt, is geschikt voor mensen met de Nederlandse of 

Belgische nationaliteit die voor een zakelijke of toeristische reis naar Turkije gaan. Hieronder valt ook 

een werkbezoek of een bezoek aan vrienden of familie in Turkije.  

 

Bij aankomst in Turkije wordt elke reiziger gecontroleerd op het bezit van een visum of e-visum. 

Reizigers zonder visa mogen het land niet inreizen. Het is daarom belangrijk dat u het visum voor 

Turkije tijdig aanvraagt. Ook voor al uw meereizende kinderen moet u een visum aanvragen.  

 

Voorwaarden 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het visum voor Turkije: 

 

• U moet een Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) bezitten. 

Statushouders kunnen niet met hun verblijfsvergunning of vreemdelingendocument naar 

Turkije reizen 

• Uw paspoort moet nog minimaal 150 dagen geldig te zijn op de dag van aankomst in Turkije 

• Indien u een nieuw paspoort of ID-kaart heeft gekregen nadat u het visum heeft aangevraagd, 

dan moet u eerst een nieuw visum aanvragen voordat u naar Turkije mag reizen met uw 

nieuwe paspoort of ID-kaart 

• Het is niet toegestaan zonder specifiek werkvisum in dienst te treden bij een Turkse 

organisatie. Het maken van een zakenreis waarbij u in dienst blijft van een bedrijf dat buiten 

Turkije gevestigd is mag wel 

 

Geldigheid 

Het visum voor Turkije heeft een geldigheidsduur van 180 dagen waarin u 90 dagen in Turkije mag 

verblijven. Bij het invullen van het aanvraagformulier geeft u aan wanneer u verwacht aan te komen in 

Turkije. Het is verstandig één dag eerder te selecteren dan de datum op uw vliegticket. Mocht de 

vlucht een dag worden vervroegd, hoeft u dan geen nieuwe aanvraag in te dienen.  

 

Vanaf de geselecteerde ingangsdatum van het visum is het 180 dagen geldig. Dat betekent echter niet 

dat u 180 dagen in Turkije mag verblijven. Gedurende de 180 dagen geldigheid mag u maximaal 90 

dagen in het land verblijven. U mag dus 90 dagen aaneengesloten in Turkije zijn, maar u mag dit ook 

opknippen in bijvoorbeeld twee vakanties van 45 dagen of tien zakenreizen van 9 dagen.  
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Spoedaanvragen 

Indien u gebruikmaakt van de normale online aanvraagprocedure ontvangt u uw visum binnen drie 

dagen (72 uur). Indien u al binnen 72 uur naar Turkije wilt reizen is het verstandig een spoedaanvraag 

in te dienen. Het visum aanvragen met spoed kost €17,50 per reiziger extra. U ontvangt het visum dan 

gemiddeld al 22 minuten na het voldoen van de betaling.  

 

Hoe aanvragen 

Het visum voor Turkije kan heel eenvoudig online worden aangevraagd. Hiervoor gaat u naar de 

website www.visumbuitenland.nl/turkije en vult u het aanvraagformulier in. U kunt het formulier 

invullen voor uzelf, voor iemand anders of voor een aantal reizigers tegelijk. Vervolgens voldoet u de 

kosten van het visum per iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard en krijgt u het visum binnen enkele 

dagen per e-mail toegestuurd. Heeft u uw visum dringend nodig? Dien dan een spoedaanvraag in, 

deze worden gemiddeld na 22 minuten al goedgekeurd.    

 

Na goedkeuring is het belangrijk dat u het visum voor Turkije uitprint en meeneemt op reis. U mag 

het visum ook bewaren op uw telefoon of tablet, als u het maar kunt laten zien bij het inreizen. 

Meestal wordt niet gevraagd het visum te laten zien, maar als dit gebeurt moet u het wel kunnen 

overhandigen.  

http://www.visumbuitenland.nl/turkije

