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PRZEPISY WJAZDOWE DO TURCJI 
 
 
Każdy obywatel RP wjeżdżający na terytorium Turcji zobowiązany jest posiadać 
wizę uprawniającą do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. 
Ponadto obowiązkowe jest posiadanie paszportu, którego okres ważności musi 
wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty upływu ważności posiadanej wizy.  
W paszporcie musi pozostać minimum jedna wolna strona w celu uzyskania wizy 
wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu                 
do Turcji. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.  
 
Zakupu wiz turystycznych dla obywateli RP można dokonać na dwa sposoby: 

1. Wiza elektroniczna za pośrednictwem portalu systemu E-visa 
(https://www.evisa.gov.tr). Wiza ważna jest przez okres 6 miesięcy od daty jej 
zakupu i upoważnia do wielokrotnego przekraczania granicy i pobytu w Turcji przez 
90 dni. Okres ważności paszportu musi wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty 
upływu ważności posiadanej wizy, więc może zaistnieć konieczność ważności 
paszportu przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu wizy elektronicznej. Koszt wizy 
elektronicznej to 20 USD lub 15 EUR za osobę. 

2. Wiza w formie naklejki przy wjeździe do Turcji – w dalszym ciągu będzie 
można nabyć wizę na przejściu granicznym na lotnisku. Od dnia 11 kwietnia 2014 
roku koszt wizy turystycznej wielokrotnej, otrzymywanej w formie naklejki 
(przyklejanej/stemplowanej) na przejściach granicznych będzie wynosił 30 USD,                 
25 EUR lub 20 GBP.  

Osoby, które planują zakup wizy w formie naklejeki przy wjeździe do Turcji informujemy, że 
na lotnisku znajduje się tylko jeden punkt odsługujący pasażerów, co może wiązać się ze 
znacznym wydłużeniem czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Aby uniknąć kolejki 
przy zakupie wizy na przejściu granicznym i potencjalnych problemów, np. 
spóźnień na transfery do hoteli, rekomendujemy zakup wizy za pośrednictwem 
systemu E-visa.  
 
Dodatkowe informacje na temat wiz turystycznych dla obywateli RP można uzyskać na 
stronie http://www.turcja.org.pl/page/11/44.  
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