Kıbrısta bizimle geçireceğiniz zamanın keyifli geçmesini
diliyor ve sizi adamızı keşfetmeye davet ediyoruz.
Bizim, bütün şehirler arası ve birçok ilgi çeken yerlerle
ulaşımı kolay kılan modern ve etkin yol sistemimiz
bulunmaktadır. Yola çıkmazdan önce, lütfen aşağıdaki
önemli bilgileri okumak için biraz zaman ayırınız.
Kıbrıs’ta biz yolun sol şeridinde araç kullanırız. Sağda DEĞİL.
Kendi güvenliği ve başkalarının güvenliği için, şoförler ulusal hız limitlerine kaddiyen
uymalıdır. Adanın ana otobanlarında müsade edilen en yüksek hız 100 kmh dir, en
düşükse 65 kmh dir. Eğer başka şekilde belirtilmemişse, beldeler arası ve kırsal
bölgelerdeki yollarda en yüksek hız sınırı 80 kmh dir. Yerleşim yerlerinde ise eğer başka
şekilde belirtilmemişse en yüksek hiz sınırı 50 kmh dir.
Kandaki veya nefesteki alkol miktarı eğer belirlenmiş sınırın üzerindeyse araç kullanmak
yasaktır. Kandaki geçerli sınır 100 mililitre kanda (BAC 0.5mg/ml) 50 miligram
alkoldür. Nefesteki geçerli sınır ise üflenen 100 mililitre nefeste 22 mikrogram alkola
kadardır.
Araç kullanırken cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır. Araç kullanırken cep
telefonlarını kullanmayı arzu eden şoförler hands-free cihazı kullanmalıdırlar.
Emniyet kemerleri motorlu araçların hem ön hem arka koltuklarında zorunlu olarak
takılmalıdır. Boyu 1.5 metreden kısa olan çocuklar uygun emniyet kemeri takmalıdır
veya uygun sabitleyici düzenekle sabitlendirilmelidirler.
Kaldığınız süre içerisinde eğer motorlu araç kullanacakanız, geçerli bir sürüş ehliyetinin
gerektiğini aşağıdakileri göz önüne alarak aklınızda bulundurun.
-

-

Avrupa Birliği vatandaşları kendi ülkelerinin sürüş ehliyetleri ile araç
kullanabilirler.
Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ziyaretcilerse kendi ülkelerinin sürüş
ehliyetleriyle en fazla 30 gün zaman zarfı içerisinde veya geçerli uluslar arası
sürüş ehliyeti ile araç kullanabilirler.
Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Avutralya, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan,
İsviçre, Zimbabve, A.B.D., Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika, ve
G.Kore vatandaşları kendi ülkelerinin sürüş ehliyetleri ile en çok 6 ay süre
içerisinde sürüş yapabilirler. 6 ay zaman süreci dolduktan sonra, Kıbrıs sürüş
ehliyetini almak için herhangi bir sürüş sınavına tabi tutulmadan başvuru
yapmaları gerekmektedir.

-

Yukarıdaki kategorilerin herhangi birine uymayan ülkelerden gelen vatandaşlarsa
gerekli prosedürleri takib ederek, ör; sürüş sınavına girerek (hem teori hem pratik
olarak) Kıbrıs sürüş ehliyeti elde etmeleri gerekmektedir.

Eğer motorsiklet veya mobilet kullanacakanız aşağıdakileri aklınızda bulundurmalısınız:
- Yasa hem şoförün hem de yolcunun kasket takması gerektiğini belirtmektedir.
Kira hizmeti sunan acenteler istenildiği takdirde kira anında kasket tedarik
etmelidirler.
- Uygun motorsiklet veya mobilet üzerinde, 12 yaşından büyük olmak ve arka
koltukta oturmak suretiyle yolcu taşınabilir.
- Farlar gündüzleyin de açık konumunda olmalıdır.
Yaralanma veya olabilecek hasarlara karşı sigorta kapsamında olduğunuzdan emin olun.
Yayalar trafiğin yolun SOL tarafından ilerlediğini unutmamalıdırlar. Bu ebepten dolayı
siz herzaman:
- Kaldırım üzerinde yürüyünüz. Kaldırımın olmadığı durumlarda yolun sağından
(karşıdan gelen trafiğe doğru) yürüyünüz.
- Herhangi bir yolda karşıya geçerken önce sağınıza bakınız.
- Geceleri, yolda kolayca görülebilmeniz için giyisilerinizin üzerinde özel parlayan
nişanlar kullanınız veya açık renk kıyafetler giyiniz.
Otobanlar:
- Araçlar sol şeritten ilerler.
- Sağ şeridin kullanımı şu durumlarda müsade edilebilir:
1. Başka bir aracı geçerken
2. Sol şerit müsait olmadığı zaman
3. Otobana giriş yapan araçlara öncelik hakkı verirken.
Otobanda yapılması yasaklanmış şeyler:
- Durmak ve/veya araç park etmek
- Yayaların girmesi veya karşıdan karşıya geçmesi
- Bisiklet, mobilet veya tarım araçlarının sürülmesi.
Kaza anında hemen 119 veya 112 yi arayınız.
ZİYARETİNİZİN KEYFİNİ ÇIKARIN VE LÜTFEN KIBRIS YOLLARININ
HERKEZ İÇİN GÜVENLİ KALMASI İÇİN BİZLERE YARDIMCI OLUN.

