
Turcja

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h

Drogi ekspresowe - 110 km/h

Autostrady - 120 km/h, dla motocykli 80 km/h

Z przyczepą wszystkie limity należy zmniejszyć o 10 km/h

Prędkość minimalna na autostradach 40 km/h.

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do 150 cm wzrostu i 36 kg wagi muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń 
zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Dzieci do lat 3 nie mogą być przewożone 
autem bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 

Jeżeli dziecko przewożone jest z przodu, w odpowiednim foteliku skierowanym twarzą przeciwnie do 
kierunku jazdy, poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona. 

Dzieci do lat 10 nie mogą podróżować z przodu. 

Jazda pod wpływem

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Jego przekroczenie wiąże się z 
poważnymi konsekwencjami – grzywną od 1000 zł do 2000 zł i zatrzymaniem prawa jazdy przez sąd 
na okres od 3 do 6 miesięcy.
Kierowca holujący przyczepę nie może w ogóle być pod wpływem alkoholu (0,0 promila).

Obowiązek jazdy na światłach

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami w porze dziennej przy okresach słabszej widoczności, oraz 
po zmierzchu w terenie zabudowanym. Uwaga: można spotkać pojazdy jeżdżące nocą bez świateł 
poza terenem zabudowanym! 

Mandaty i kary

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Płatne na miejscu.

Przykładowe mandaty: brak pasów: 100 zł; przekroczenie prędkości: 250 – 480 zł.

Niewłaściwie zaparkowane samochody blokujące przejazd mogą zostać odholowane.

Motocykle i skutery

Kask ochronny obowiązkowy dla kierowcy i pasażera.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Najczęściej wystarcza w europejskiej części Turcji. Upewnij się u 
swojego ubezpieczyciela, czy Twoje OC wystarczy na planowaną trasę.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 i 97 oktanów) - dostępna

Benzyna ołowiowa (95 oktanów) - dostępna

Olej napędowy (Dizel) - dostępny

LPG – dostępny w dużych miastach

Zakazu transportu paliwa w kanistrach, ale ogniotrwałych.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do Turcji 
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- gaśnica

- koło zapasowe

- trójkąt ostrzegawczy – 2 szt. - w razie awarii 1 z przodu, 2. z tyłu pojazdu

- apteczka pierwszej pomocy – nieobowiązkowa dla jednośladów

- wyposażenie zimowe – Opony zimowe – brak specjalnych regulacji narzucających obowiązki. 
Łańcuchy śniegowe – dopuszczalne na zimowych drogach. Opony z kolcami – zakazane. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Od godziny 22:00 do świtu obowiązuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

W razie wypadku należy wezwać policję i poprosić o raport ze zdarzenia.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były 
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach 
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.


