
CULTUUR / KUNST – SPORT – EDUCATIEF- EU programma’s  
 
 
 
 

□ persoonlijke aanvraag □ aanvraag via tussenpersoon 
 

Paspoort: Het paspoort mag niet ouder dan 10 jaar zijn, moet beschikken over ten minste 2 blanco visumpagina’s en nog ten minste 3 maanden geldig zijn na afloop van de 
geplande reis.  
 
Aanvraagformulier kort verblijf: Volledig en naar waarheid ingevuld, door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier. Indien de aanvrager minderjarig is, moeten de 
ouders / wettelijke verzorgers tekenen. 

 
Eén pasfoto: Genomen volgens de foto eisen, niet ouder dan 6 maanden, biometrisch, 35x45 op witte achtergrond.  

 
Visum leges: Contant te betalen aan het inname bureau of, bij aanvraag op de ambassade, gelieve gepast en contant te betalen aan de balie. 0-12 jaar gratis. 

 
Medische reisverzekering: Reis- en ziektekostenverzekering geldig in het Schengen gebied gedurende de gehele periode van de eerste reis, medische verzorging en repatriëring 
verzekerd voor een bedrag van ten minste 30.0000 Euro. 
 
Toestemming aan tussenpersoon: Ingevuld en getekend door aanvrager. Dit is niet van toepassing als de aanvraag persoonlijk ingediend wordt.  

 
Voor culturele evenementen: uitnodiging van de organisator van het evenement of overeenkomst met de culturele dienstverlener of uitnodiging voor creatieve activiteit. Indien 
het verblijf meer dan 4 weken bedraagt: verlof.  

 
Voor sportevenementen: Uitnodiging van de sportclub of – federatie of accreditatie voor deelname aan het sportevenement. Certificaat van de uitzendende sportclub of – 
federatie. Indien het verblijf meer dan 4 weken bedraagt: verlof.  

 
Voor educatieve doeleinden: schriftelijke uitnodiging van de onderwijsinstelling of conferentie, toelating cursus, waarop doel en lengte verblijf vermeld zijn. Bevestiging 
deelname van Turkse onderwijsinstelling, indien van toepassing.  

 
Voor onderwijs-, opleidings- of onderzoeksprogramma’s van de EU: Originele schriftelijke uitnodiging van de universiteit of het onderzoekscentrum. Brief van het Turks 
nationaal agentschap (Centre for EU Education and Youth Programmes) of TUBITAK waaruit blijkt dat de aanvrager steun ontvangt van een EU-programma. Bevestiging 
deelname van Turkse onderwijsinstelling, indien van toepassing.  

 
In geval van groepsaanvragen: Verklaring afgegeven door de federatie/instelling in Nederland en verklaring met uitleg van Turkse federatie/instelling.  

 
Indien de aanvrager werknemer is: brief van de werkgever en toestemming voor verlof. Registratie van sociale zekerheidsinstelling (SGK) en SGK premie betalingen (hizmet 
dökümü) 

 
Indien de aanvrager werknemer of eigenaar van een onderneming is: overzicht belasting betalingen, bewijs van registratie bij de Kamer van Koophandel, kopie van het 
uittreksel van het handelsregister en de handtekeningcirculaire. 

 
Loonstroken: van de afgelopen 3 maanden 

 
Indien aanvrager ambtenaar is: Verklaring van de instantie waar aanvrager werkzaam is 

 
Indien de aanvrager landbouwer is: Verklaring afgegeven door Kamer van Landbouw, registratie grond / verbouw producten 

 
Indien aanvrager met pensioen is: Bewijs van pensioen (bankafschriften of pensioenboekje). 

 
Documenten m.b.t. middelen van bestaan: Bankafschriften met transacties van de laatste 3 maanden, loonstortingen, grondbezit, autopapieren, huurcontracten. 

 
Indien de aanvrager niet werkzaam is: Documenten van de persoon die in uw onderhoud voorziet. 

 
Indien de aanvrager student is: Studentenverklaring van een onderwijsinstantie in Turkije. Indien de aanvrager leerplichtig is of aanwezigheidsplicht heeft en buiten de 
geldende vakantieperiodes reist: verlof van de school 

 
Toestemmingsverklaring : Indien de aanvrager minderjarig is en alleen of met 1 ouder reist: recente notariële verklaring van de achterblijvende ouder(s), incl. kopie van 
identiteitsbewijs ouder(s). Dit is niet van toepassing als de meereizende ouder het ouderlijk gezag alleen uitoefent.  

 
Kopie paspoorten: Kopie van alle gebruikte pagina’s van het huidige paspoort en, indien van toepassing, van alle eerder verkregen paspoorten (houderpagina, geldigheid, 
pagina’s met stempels, visa). Indien van toepassing: kopieën van eerder verkregen visa voor het Schengen gebied, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada.  

 
Turkse verblijfvergunning: Verblijfsvergunning voor aanvragers die niet de Turkse nationaliteit bezitten. 

 
Hotel Reservering: Geldig gedurende de gehele geplande reis, de hotelreservering moet overeenstemmen met de getoonde vluchtreservering. Indien andere Schengen landen 
bezocht zullen worden, gelieve een reisplan toe te voegen.   

 
Vluchtreservering: Retour vluchtreservering of ander bewijs met betrekking tot vervoer (autopapieren, rijbewijs, autoverzekering) 

 
U vergroot de kans op een spoedig resultaat indien u uw aanvraag volledig volgens bovenstaande documenten indient. Uw aanvraag zal beoordeeld worden op basis van 

de door u getoonde documenten. Het indienen van een volledige aanvraag garandeert in geen geval de goedkeuring van de aanvraag. De ambassade en het consulaat 
behouden te alle tijden het recht om extra documenten van de aanvrager op te vragen of de aanvrager voor een interview op te roepen.  

 
De beslistermijn van 14 dagen kan met 14 dagen verlengd worden indien het dossier incompleet is.   
 
 


