Uheld med bil

Et par gode råd, som du forhåbentlig ikke får brug for!
Du skal ALTID blive på uheldsstedet og ringe til politiet for at få optaget rapport. Dette gælder også, selv om
det blot er en bule fra parkeringspladsen, og der ikke er andre impliceret. Ellers gælder kaskoforsikringen
ikke, og du risikerer en bøde for at være stukket af:








Bliv der. Bilen må om muligt over hovedet ikke flyttes fra uheldsstedet.
Fotografér
Tilkald færdselspolitiet – 155
Hvis de kun forstår tyrkisk, så få biludlejer eller Konrad til at ringe til dem for dig.
Vent på stedet, til politiet kommer.
Få optaget rapport.
Hvis det ikke allerede er gjort, så ring til udlejeren. De vil gerne have resten ordnet, inden du rejser
hjem. De kommer formentlig gerne til Gazipasa, hvis du ikke lige kan komme til dem.

Og så et par gode råd om bilkørsel i Tyrkiet – venligst udlånt af Eurodan, Alanya:



















Husk at bruge lys hele dagen
Ikke alle tyrkere har nødvendigvis haft køretimer på offentlig vej før de fik kørekort.
Forvent ikke at alle kender færdselsreglerne
Specielt begrebet ubetinget vigepligt er ikke rigtig slået an i Tyrkiet
Man oplever at lokale sparer på benzinen ved at vente med at tænde lygterne, når mørket sænker
sig
Biler i Tyrkiet kan ofte være i en stand, som en bilinspektion ikke ville tillade, og det giver
problemer med farlige situationer i trafikken i Tyrkiet - hold afstand. Problemerne er dog ved at
løse sig, da lovgivningen i Tyrkiet er strammet.
Dyr og mennesker på vejen (også på større veje) - samt sten eller grene anvendt som
’advarselstrekant’ i Tyrkiet hører til dagens (og nattens) orden. Afstem farten derefter og vær
opmærksom.
Kører en lastbil eller bus i Tyrkiet ’i stykker’ i andet spor på motorvejen, kan den fint blive stående
der i flere timer - vær opmærksom.
På landevejen mellem Antalya & Alanya findes mange løse hunde – pas på.
Lad være med at stoppe, hvis du bliver prajet af ukendte personer på vejen på øde steder.
Overhaling indenom er normalt.
Kørsel overfor rødt lys er normalt.
Uventede og pludselige stop er normale årsager til ulykker.
Scootere og knallerter uden lys er normalt.
Parkering overalt er normalt - også lige efter uoverskueligt vejsving.
Kørsel i de større byer i udlejningsbil kan godt forekomme lidt ’hektisk’, hvis ikke man er vant til
det. Parkering i de større byer i Tyrkiet er vanskeligt. Sæt bilen og benyt i stedet busser.
Ved ulykker må man ikke flytte på sit køretøj - vent til politiet kommer.
Det er dyrt at få udleveret sin bil igen, hvis den fjernes af trafik-politiet ved ulovlig parkering, men
man kan i modsætning til andre lande af og til stoppe processen, hvis man ser at ens bil er ved at
blive fjernet.

