Ghid de călătorie pentru turiștii
români cu destinația:

TURCIA
Valabil la data de 12 august 2020

Informațiile sunt valabile la data publicării, acestea urmând să fie actualizate periodic de
către Ministerul Afacerilor Externe, în funcție de evoluția situației și de informațiile
oficiale primite de la autoritățile din statul în cauză.

Condiții de intrare pe teritoriul Turciei:
*Cetățenii români pot intra pe teritoriul Turciei în baza pașaportului simplu electronic
sau temporar, în curs de valabilitate.

Sunt turist român și călătoresc din România…
Verific ultimele informații puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe al
României, la rubrica „Sfaturi de călătorie” și la secțiunea „Atenționări de călătorie
COVID-19”.
La intrarea în Turcia vor fi efectuate controale de sănătate tuturor cetățenilor turci și străini. În
cazul descoperirii simptomelor specifice COVID-19, vor fi efectuate gratuit teste PCR, iar
Ministerul Sănătății va dispune măsurile necesare, în funcție de fiecare caz în parte.
Ministerul Sănătății din Turcia pune la dispoziție un website în limba engleză unde pot fi consultate
informații utile despre ghidurile de sănătate COVID-19 și alte broșuri informative:
https://hsgm.saglik.gov.tr/en/
În funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, condițiile de intrare pe teritoriul Turciei se pot
modifica pe parcurs, fără o avertizare prealabilă din partea autorităților turce. MAE depune toate
eforturile pentru a obține informații corecte, direct de la autoritățile turce, în timp util.

Mă asigur că am încheiat o asigurare medicală de călătorie.
Deși acest document nu are caracter obligatoriu, el poate fi de ajutor în condițiile actuale, în cazul
în care se constată necesitatea asistenței medicale.
De asemenea, conform informărilor primite de la autoritățile turce, la intrarea în Turcia,
persoanele care sosesc atât pe cale aeriană, cât și rutieră sau maritimă pot fi supuse unor teste
aleatorii de diagnosticare COVID-19. Refuzul efectuării testării atrage după sine refuzul permiterii
intrării în Turcia.

…mă deplasez cu avionul, mașina sau cu o ambarcațiune:
Zborurile internaționale sunt permise către/dinspre aeroporturile din Turcia, cu
excepția zborurilor din/către Iran.

Intrarea pe teritoriul turc se poate efectua pe la toate punctele de frontieră.
Excepție fac punctele de trecere a frontierei cu Iran.

Este permis accesul tuturor tipurilor de nave de transport.

Am ajuns în Turcia...
Ce trebuie să știu:
Este obligatorie purtarea unei măști în toate spațiile, atât în cele închise, cât și în cele deschise și în toate
mijloacele de transport cu mai mult de un ocupant.
Au fost deschise plajele organizate, grădinile zoologice, siturile arheologice, terasele, restaurantele,
parcurile, cu respectarea măsurilor de distanțare socială.
Sunt operabile cursele interne cu autocarul sau avionul.

Unde mă adresez dacă am o problemă:
1. Telefon de urgență: 155
2. Asistență consulară în regim de urgență
Secția Consulară a Ambasadei României la Ankara:
Adresa: Kizkulesi Sokak, no. 4, Gaziosmanpasa/Ankara
E-mail: ankara.consul@mae.ro
Telefon: +90 312 466 3706
Telefon de urgență: + 90 532 318 1726
Site: http://ankara.mae.ro/
Consulatul General al României la Istanbul:
Adresa: Yanarsu Sokak, Narin Sitesi, no. 42, Etiler, Beşiktaş
E-mail: istanbul@mae.ro
Telefon de urgență: +90 533 542 0695
Site: https://istanbul.mae.ro/
Consulatul General al României la Izmir:
Adresa: 1479 Sokak no. 9, 35220, Alsancak, Izmir
E-mail: izmir@mae.ro
Telefon: +90 232 465 1460
Telefon de urgență: +90 530 415 0077
Site: http://izmir.mae.ro/
3. Alte contacte și adrese utile (site-uri oficiale, de turism etc.)
Eventualele probleme sesizate în unitățile de cazare pot fi semnalate la numărul de telefon
+90 (312) 417 93 34 (Tüketici Hakları Çağrı Merkezi Telefon Numarası – Asociația pentru Protecția
Drepturilor Consumatorului).
Website-ul https://tga.gov.tr/home/ oferă informații despre spațiile de cazare, mijloacele de transport
și restaurantele certificate în cadrul programului guvernamental pentru un turism în condiții de
siguranță.
Pentru informațiile referitoare la COVID-19, poate fi accesat website-ul Ministerului Sănătății:
https://covid19.saglik.gov.tr/

Pentru alte sfaturi privind călătoriile în străinătate accesați și site-ul MAE,
link: https://www.mae.ro/node/51937

