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GELDIGHEID
Het visum voor Turkije is gedurende 180 dagen geldig. De ingangsdatum kunt u zelf bepalen.
Gedurende deze 180 dagen mag u meerdere reizen maken naar Turkije, zolang de gezamenlijke
verblijfsduur 90 dagen niet overschrijdt.
Het visum is geldig voor zowel zaken als toerisme. Het is verplicht het visum vooraf online aan te
vragen, ter plekke een visum aanvragen is in principe 1 november 2014 komen te vervallen. Op
sommige luchthavens is dit echter nog wel mogelijk. Let op: de kosten ter plekke kunnen oplopen
tot € 50,- per visum.
De kosten van het visum welke u vooraf en online aanvraagt, bedragen € 24,95 per persoon. Het
visum wordt binnen 12 geleverd.

EEN VOORBEELD
U gaat in de meivakantie meestal een week naar Turkije. Daarnaast bent u van plan in de
zomervakantie ook nog twee weken te gaan. U vult als aankomstdatum 28 april in, het begin van
de meivakantie. Vanaf 28 april is het visum gedurende 180 dagen geldig. Tot 25 oktober van
hetzelfde jaar dus. In totaal bent u 7 dagen in de meivakantie en 14 dagen in de zomervakantie
naar Turkije geweest. In totaal mag u nog 90 - 21 dagen = 69 dagen in Turkije verblijven. Genoeg
tijd dus om in het najaar (15 tot 22 oktober) nog een week te gaan!

VEREISTEN
Uw paspoort dient nog zes maanden geldig te zijn vanaf de ingangsdatum van het visum.
Daarnaast dient het paspoort nog minimaal twee maanden geldig te zijn na terugkomst. Let hier
op als u meerdere keren naar Turkije wenst te reizen.
U dient over een Europese identiteitskaart of paspoort te beschikken. Reizen met een
vreemdelingendocument is niet mogelijk. Indien u niet over een van deze documenten beschikt,
kunt u het beste contact opnemen met de Turkse ambassade. Hieronder vindt u de
contactinformatie van de ambassade.
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TURKSE OVERHEID
Naast de dienst die wij leveren, kunt u ook het visum Turkije aanvragen op de officiele site van de
Turkse overheid. Hierbij heeft u een creditcard nodig en dient u het formulier voor elk
documenttype afzonderlijk in te vullen. De site van de Turkse overheid kunt u vinden op
www.evisa.gov.tr. De kosten bij de turkse overheid bedragen $20 per persoon.

AMBASSADE
In Nederland bevindt zich een ambassade in 's-Gravenhage. Het adres is: Jan Evertstraat 15,
2514 BS, 's-Gravenhage. Het telefoonnummer is +31 70 302 3101.
In België bevindt zich een ambassade in Brussel. Het adres is Rue Montoyer 4, Brussel. Het
telefoonnummer is +32 2 506 11 20.

REISADVIES TURKIJE, NEDERLANDSE OVERHEID
Laatst gewijzigd op: 10-10-2017 | Nog steeds geldig op: 08-12-2017

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Maak alleen wanneer noodzakelijk gebruik van de grensovergang bij Habur. Blijf daarbij
alleen op de hoofdweg van en naar de grensovergang.
Door de noodtoestand, die op 19 juli 2017 is verlengd met 3 maanden, hebben de Turkse
veiligheidsautoriteiten extra bevoegdheden om verdachten te volgen en staande te houden.
Voornamelijk Nederlanders met ook de Turkse nationaliteit kunnen bij het inreizen en tijdens
hun verblijf in Turkije te maken krijgen met ondervraging en/of rechtsvervolging. Bij
strafrechtelijke procedures kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden.
Ook kan een (tijdelijk) uitreisverbod worden opgelegd. Dit soms zonder dat meteen een
opgaaf van redenen wordt gegeven. Ook zijn andere maatregelen mogelijk. Het is niet altijd
mogelijk (juridische) bijstand te krijgen. Vraag bij problemen altijd naar consulaire bijstand
van de ambassade of het consulaat-generaal.
Volgens de Turkse wet worden Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben, op
Turks grondgebied als Turks burger behandeld. Daardoor kan het gebeuren dat de
Nederlandse ambassade (bijvoorbeeld bij een arrestatie) niet automatisch wordt
geïnformeerd door de Turkse autoriteiten als er problemen zijn.
Blijf in heel Turkije alert. Vermijd demonstraties, samenscholingen en drukke plaatsen.
Demonstraties kunnen leiden tot geweld.
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Op 16 april 2017 vond in Turkije een referendum over de aanpassing van de Grondwet
plaats. De campagne in aanloop tot het referendum leidde tot veel spanningen. Deze
spanningen zijn er nog steeds. Houd rekening met protesten. Tijdens politieke bijeenkomsten
en in de (sociale) media kunnen kritische en soms ook dreigende uitlatingen worden gedaan.
Bijvoorbeeld over Nederland, andere Europese landen en hun inwoners.

NOODTOESTAND
In Turkije geldt sinds 21 juli 2016 de noodtoestand. Deze is nog steeds van kracht.
In heel Turkije vinden regelmatig politieke demonstraties plaats. Deze leiden vaak tot geweld.
Vooral in de grotere steden. De politie treedt dan vaak hard op. Vermijd samenscholingen,
mensenmassa’s en demonstraties. Volg het plaatselijke nieuws via de media. Vraag bij uw
hotel om informatie.

TERREURDREIGING
Er geldt voor heel Turkije een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Dit komt vooral
door de opgelaaide strijd tegen de terroristische organisaties Koerdische Arbeiderspartij
(PKK) en Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Zie ook de rubriek ‘Terrorisme’.
Wees in heel Turkije alert, in het bijzonder op drukke plaatsen in grote steden. De volgende
plekken, gebeurtenissen en personen kunnen een doelwit van een terroristische aanslag zijn:
overheidsgebouwen;
politiebureaus;
gebouwen van andere onderdelen van het Turkse veiligheidsapparaat;
partijkantoren;
politieke bijeenkomsten;
demonstraties
toeristen;
toeristische attracties;
uitgaansgelegenheden;
winkelcentra;
sportcentra;
cultuurcentra;
kerken;
openbaar vervoer;
Europeanen;
Europese diplomatieke, culturele en economische vertegenwoordigingen;
andere plaatsen waar veel Europeanen komen.
Vermijd samenscholingen en drukke plaatsen.

GRENSGEBIED SYRIË EN IRAK
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Turkije is militair actief in het grensgebied met Syrië. Er zijn speciale militaire
veiligheidszones ingesteld langs de grens tussen Turkije en Syrië in de provincie Gaziantep.
Turkije is ook militair actief in een grensstrook in Noord-Syrië.
Reis niet naar het grensgebied met Syrië en Irak. Reis daarbuiten alleen als het noodzakelijk
is naar de grensprovincies met Syrië en Irak en de provincies in het zuidoosten van Turkije.
Zie ook de rubriek ‘Onveilige gebieden’.
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de
media. Volg de instructies van de autoriteiten op. Zorg ervoor dat u altijd een geldig
legitimatiebewijs bij u heeft. Houd contact met uw vliegmaatschappij of reisorganisatie.
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