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Напомена:
За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза.

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
За улазак у Р. Турску и боравак до 90 дана у периоду од 6 месеци, рачунајући од дана
првог уласка, држављанима Р.Србије није потребна виза. Држављани Р. Србије који желе
да бораве у Р. Турској дуже од 90 дана, захтев за визу могу упутити и оn line,
преко web site: www.visa.gov.tr .
Од 01. јануара 2015. године страни држављани који улазе у Р. Турску потребно је да
поседују пасош чији је рок важења најмање 60 данa дужи од дана истека визе или
дозволе боравка, односно дозвољеног боравка без визе (безвизни боравак за наше
грађане је 90 дана у периоду од 6 месеци), што значи да рок важења путне исправе мора
бити најмање 180 дана, тј. 6 месеци од дана уласка у Р. Турску.
ТРАНСПОРТ
Највећи број туриста у Турску долази авио-превозом, преко аеродрома Ататурк у
Истанбулу, а током летње сезоне чартер летовима из Србије до аеродрома Даламан код
Мармариса и аеродрома у Бодруму и Анталији.
Друмске путне мреже су веома развијене и квалитетне, са јасно истакнутим путоказима
који олакшавају сналажење у саобраћају. Такође, аутобуски превоз је добро развијен и
веома квалитетан, док је железничка путна мрежа нешто мањег квалитета. Цене возних и
аутобуских карата су повољне и тиме приступачне широким слојевима становништва.
Уколико се у Турску долази сопственим моторним возилом, потребно је претходно
обезбедити међународну возачку дозволу, као и зелени картон за моторно возило.
Возилом са страним регистарским таблицама може се управљати најдуже шест месеци,
после чега се мора направити пауза од шест месеци пре евентаулног поновног
коришћења истог возила у Турској. Скрећемо пажњу и на високе цене горива за моторна
возила.
БЕЗБЕДНОСТ

Безбедносна ситуација у Турској je тренутно стабилна. У последњем периоду je
забележен смањен број терористичких напада. Ово се посебно односи и на туристичка
подручја, где ни у ранијем периоду нису забележени терористички напади. Међутим,
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инциденти се не могу у потпуности искључити.
У случају боравка наших туриста препоручује се избегавање присуства местима масовног
окупљања, као и кретање ван зона предвиђених за боравак туриста. Процена je да у
источним и југоисточним турским провинцијама постоје елементи појачаног безбедносног
ризика, у поређењу са другим деловима Турске.
И поред чињенице да je стопа уличног криминала у Турској релативно ниска, потребан je
додатни опрез током боравка на туристичким дестинацијама (Истанбул - Трг Таксим,
Палата Султан Ахмет, улице у околини Гранд базара и Базара зачина) и у већим
приморским местима. Препоручујемо да наши грађани носе копије својих пасоша и само
најнеопходније личне предмете, a да своја документа и ствари од веће вредности
безбедно одложе у хотелским сефовима.
Уколико наш грађанин постане жртва криминала треба одмах да обавести локалну
полицију и најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.
Наши грађани, ухапшени на територији Турске, имају право да траже да се о томе
обавести Амбасада Републике Србије у Анкари, односно Генерални конзулат Републике
Србије у Истанбулу.
Увреда турске државе, лика и дела Ататурка, владе, заставе и снага безбедности
кажњиви су no турским прописима. Непоседовање рачуна и сертификата за купљене
антиквитете може бита основ за лишавање слободе и кривично гоњење.
Указујемо нашим грађанима да током туристичког боравка у Турској не прихватају молбе
непознатих лица да посредују у достављању докумената, предмета или пакета трећим
лицима на или ван територије Турске.
У претходном периоду регистровани су и поједини случајеви насиља над женама, због
чега припадницама женског пола препоручујемо додатни опрез, нарочито уколико бораве
саме. Припадницима мушког пола скреће се пажња на неопходност прикладног опхођења
према женама, због могућих оптужби за узнемиравање.
Препорука je да се наши грађани, с обзиром на безбедносну ситуацију у Турској, пре
доношења одлуке, детаљно информишу о свим аспектима путовања и боравка, посебно
код туристичких агенција преко којих намеравају да путују.
2016. Због новонастале ситуације у Турској, мандатар за састав нове Владе Републике Србије
Александар Вучић, позвао је 16. јула 2016. године, грађане Републике Србије да не
путују на територију Турске, јер Влада Републике Србије не може да гарантује безбедност
својим грађанима у тој земљи.
Обавештавамо држављане Републике Србије да постоји безбедносни ризик приликом
боравка у Турској због могућих уличних протеста и терористичких напада. Улични
протести су најприсутнији у околини централног градског трга Таксим у Истанбулу, о чему
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је упозорење издала полиција Истанбула.
Без преке потребе, не треба користити јавни превоз (трамвај, метро и аутобус). Скрећемо
пажњу да су потенцијални циљеви терористичких напада у великим градовима управо
средства јавног превоза, судови, полицијске станице, касарне, пијаце, стадиони,
универзитети, као и популарне туристичке атракције.
У вези са терористичким нападом у Анкари, 13. марта 2016. године, којом приликом је
настрадало и повређено више десетина људи, држављанима Републике Србије, који по
разним основама путују и бораве у Анкари и другим градовима у Турској, препоручује се
посебан опрез на јавним местима, као што су централни градски тргови, тржни центри, у
близини владиних установа, војних објеката, полицијских станица, као и да избегавају
коришћење средстава јавног превоза.
По доласку у Турску грађани треба да се пријаве нашим дипломатско-конзуларним
представништвима ради евидентирања њиховог присуства, да се придржавају
безбедносних инструкција надлежних турских органа и да редовно прате развој догађаја.
Ситуација у туристичким областима на југу земље је мирна. Туристичка подручја се могу
оценити релативно безбедним за боравак туриста. Традиционалне туристичке
дестинације наших туриста нису тренутно безбедносно ризичне и треба очекивати да се
тај тренд настави. Међутим, појединачни инциденти у традиционалним центрима морског
туризма у Турској, који су се раније повремено дешавали, не могу се у потпуности
искључити. У циљу мера додатног опреза препоручује се избегавање присуствовања
масовним окупљањима и кретање ван зона предвиђених за боравак туриста.
Процена је да у источним и југоисточним турским провинцијама, које иначе нису
уобичајена дестинација за туристичка путовања, постоје елементи појачаног
безбедносног ризика за боравак наших држављана.

2015. Апелујемо на држављане Републике Србије да приликом боравка у Турској избегавају
путовања ноћу, као и путовања ван главних саобраћајница. Посебно треба избегавати
путовања у подручја на истоку и југоистоку Турске, као и она уз границу са Сиријом и
Ираком, услед опасности од ваздушних и артиљеријских напада турске војске.
Препоручује се да се наши држављани придржавају упутстава надлежних туроператера,
као и да редовно прате информације у средствима јавног информисања и саопштења
дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у Турској (август 2015).
ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА
У Турској тренутно нема подручја захваћених епидемијом заразних болести, нити постоји
обавеза вакцинације пред долазак у земљу. Информацијама о појави заразних болести у
иностранству можете приступити посредством сајтаСветске здравствене организације World Health Organization (WHO) website, на коме се такође објављују додатне
здравствене информације за туристе, укључујући и детаљне здравствене извештаје за
поједине земље - detailed country-specific health information.
Санитарни услови у турским хотелским капацитетима су веома добри, нарочито када је
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реч о хотелским смештајима више категорије. Не треба конзумирати воду из водовода, већ
да се она једино користи за одржавање личне хигијене и друге техничке потребе. Већина
млечних производа домаће производње (млеко, јогурт, сиреви) безбедно је за
конзумирање.
Због изузетно високих цена здравствених услуга, препорука је да наши држављани пре
путовања обезбеде путно здравствено осигурање. Код коришћења оваквог осигурања,
пракса показује здравствене услуге корисници треба сами да плате, а да новац
рефундирају од осигуравајућих компанија накнадно, односно по повратку у земљу. У
погледу здравствених установа, препорука је користити државне болнице. Нове приватне
болнице у Анкари, Анталији, Измиру и Истанбулу такође поседују висок квалитет
медицинске опреме и услуга.
Особама са инвалидитетом омогућен је приступ аеродромима као и метро станицама, али
не и јавним аутобусима градског превоза или таксију. У неколико већих градова постоје
семафори са звучним и визуелним сигналима. Поједини већи хотели и ресторани
испуњавају услове за боравак особа са ивалидитетом.
НОВАЦ
Јануара 2009. године у Турској је уведена нова национална валута - турска лира. У
туристичким местима мењачнице и банке су врло честе и њихова мрежа је развијена.
Вредност националне валуте флуктуира на дневној основи, са просечном вредношћу лире
у односу на евро 2:1. Тачну вредност Турске лире у односу на иностране валуте можете
проверити посредством сервиса за конверзију валута - http://www.xe.com/ucc/
ОСТАЛО
Временска зона: GMT+2 (сат унапред у односу на време у Републици Србији)
Скрећемо пажњу нашим туристима да је потребан додатни опрез при избору туристичке
агенције преко које реализују своје путовање.
За све врсте конзуларних услуга и помоћи држављани Републике Србије се могу обратити
Амбасади Републике Србије у Анкари – www.ankara.mfa.rs или Генералном конзулату у
Истанбулу – www.istanbul.mfa.rs
Кол центар за странце +90 157
Бројеви за хитне случајеве
Ватрогасна служба 110
Хитна помоћ 112
Полиција 155
Жандармерија 156
Обалска стража 158
Шумски пожари 177
Погребна служба 188
Туристички инфо центар 170
Оператор за позиве у међународном телефонском собраћају 115
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Оператор за позиве у домаћем телефонском саобраћају 131
Служба телефонских информација 118
Наведене бројеве можете позвати из било ког града у Турској и позивом директно ступате
у контакт са надлежном хитном службом. Позиви службама хитне помоћи се не наплаћују
и службе су доступне 24 часа, 7 дана у недељи. Службама за хитне случајеве можете
приступити посредством телефонских јавних говорница без потребе поседовања
телефонских картица. Код говорница које функционишу системом убацивања новчића,
потребно је убацити новчић у телефонски апарат, који ће бити враћен натраг након
завршеног разговора са хитном службом.
Климатски услови
Климатски услови у Турској варирају у зависности од регије, са топлом и сувом климом на
медитеранској обали до умереније континенталних климатских услова у унутрашњости
земље. Лети температуре у приморском појасу иду и до 45 степени, због чега се
препоручује избегавање боравка на сунцу у периоду од 12-16 часова.
О временским приликама у туристичким летовалиштима у Турској постоје детаљна
обавештења на сајту Генералне дирекције за метеорологију Републике Турске, чији је
садржај доступан на турском, енглеском и немачком језику. http://www.meteoroloji.gov.tr/e
n-US/forecast-5days.aspx
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