
 

 

Türkmenistan Üzerinden Karayoluyla Transit Geçişler “Sarahs - Farap - Sarahs 

Güzergahından (İran - Türkmenistan - Özbekistan) 1 Haziran İtibarıyla Başlıyor 

Derneğimize Aşkabat Büyükelçiliğimiz ve Türkmen Uluslararası Karayolu Taşımacıları 

Derneği THADA tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden;  

1 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkmenistan üzerinden karayoluyla transit geçişler 

sadece Sarahs (Türkmenistan)-Farap (Özbekistan) sınır kapıları arasındaki güzergah 

üzerinden gerçekleştirilebilecektir.  

Bu çerçevede uygulamaya konulacak prosedüre ilişkin olarak Türkmen makamlarınca 

yapılan açıklamada; 

1 Haziran 2022 tarihinden itibaren uluslararası karayolu yük taşımacılığı yapan 

yabancı ülke araçlarına, Sarahs sınır kapısı (İran) - Sarahs sınır kapısı (Türkmenistan) 

- Farap sınır kapısı (Türkmenistan) – Alat sınır kapısı (Özbekistan) - Sarahs sınır kapısı 

(Türkmenistan) - Sarahs sınır kapısı (İran) güzergahında şoförlü olarak Türkmenistan 

topraklarından transit geçiş izni verileceği, bu çerçevede yabancı uyruklu araç 

şoförlerinin Türkmenistan sınırına geldiklerinde; 

-  özel hijyen işlemlerinden geçilmesini teminen transit seyahat prosedürleri için gerekli 

tüm belgeleri ibraz etmeleri, 

-  aracın dezenfektasyon işleminden geçişini sağlamaları (ücretsiz veya 2 USD nakit; 

bilgi: THADA) 

- COVID-19 hızlı testine tabi tutulmaları, testin sonucunun pozitif çıkması durumunda 

tedavi görmeleri veya geri dönmelerinin beklendiği bildirilmektedir, 

Araç şoförlerinin Türkmenistan makamlarına aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir, 

- COVID-19 aşı belgesi (son aşılamanın üzerinden en az 42 gün süre geçmiş olması 

aranmaktadır), 

- COVID-19 antikorunun mevcut olduğunu teyit eden resmi belge, 

- Verildiği andan itibaren 72 saat geçerli COVID-19 (PCR) negatif test sonucu 

Şoförlerin bu belgeleri (söz konusu belgelerin tamamı talep edilmektedir) ibraz ettikleri 

ve sınırda Türkmen makamlarınca yapılacak COVID-19 testi negatif sonuçlandığı 

takdirde karantinadan muaf tutulacakları bildirilmektedir. 

Ayrıca, araçların Türkmenistan topraklarından transit geçişinin, yerli halkla temassız 

olarak, konvoy içerisinde, trafik polisi eşliğinde ve özel olarak hazırlanmış yol 

haritalarında belirtilen rotada gerçekleştirileceği; seyahatin yalnızca gündüz 

saatlerinde, yerel saatle 08:00'den itibaren gerçekleştirileceği; şoförlerin konvoyu takip 

ederken, refakatçilerin izni olmadan aracı durdurmaları ve terk etmeleri ile konvoy 

güzergahında, bakım, yakıt ikmali ve yiyecek temin etmek üzere belirlenen özel park 

yerlerini gerekçesiz olarak terk etmelerinin yasak olduğu bildirilmektedir. 

 



 

- Türkmenistan Transit Konvoy Güzergahı Haritası 

 

 
 

- Transit Güzergahı Kontrol Noktaları Şeması 

 

 

 



 

 

Sürücülere ita edilecek vize hususunda görüşülen vize aracı şirketlerinden, 

Türkmenistan Göç İdaresi'nin uluslararası karayolu yük taşımacılığı yapan şoförler için 

vize başvurularını almaya başladığı, başvuruların 10-15 gün içerisinde 

sonuçlanmasının öngörüldüğü, olumlu sonuçlandığı takdirde şoförlere 6 aylık çok girişli 

vizelerin Konsolosluklarda 390 Dolar, sınırda ise 500 Dolar karşılığında ita edileceği 

(uygulamanın başlangıcında sınıra vizeli olarak gidilmesi tavsiye edilmektedir), sınırda 

yapılan hızlı Covid-19 testi için ayrıca 29 Dolar ücret alınacağı “gayrı resmî” olarak 

öğrenilmiştir. 

Covid-19 kısıtlamalarının uygulanması konusunda fazlasıyla katı bir yaklaşım izleyen 

Türkmenistan’ın sınırlarının iki yıl aşkın süredir kapalı kaldığı bu süreçte, Derneğimiz 

yoğun girişimler gerçekleştirmiş olup; Türkmenistan devleti tarafından uluslararası 

taşımacılığın kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem arz eden 

bu açılımın hayata geçmesi sürecinde başta Cumhurbaşkanlığımıza,  Dışişleri, Ticaret 

ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımız, Aşkabat Büyükelçiliğimiz ve Ticaret 

Müşavirliğimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere, verdikleri yoğun desteklerden dolayı 

sektörümüz adına şükranlarımızı arz ederiz. 

Türkmenistan güzergahının kademeli olarak sınırlı kapasite ile açılacağı dikkate 

alınarak, bu önemli açılımın arzu edilen sonuçları vermesi ve uygulamanın 

sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için söz konusu güzergahı kullanacak olan 

firmalarımız ve sürücülerinin belirlenmiş olan kurallara uyum konusunda azami 

dikkat ve hassasiyeti göstermelerini, Türkmen yetkililerine gerekli kolaylığın 

sağlanmasını önemle rica ederiz. 

Uygulama yeni olacağı için süreçte bazı aksaklıkların yaşanması muhtemel olup; 

firmalarımızca yaşanabilecek aksaklıkların ivedilikle Derneğimize iletilmesi önemle rica 

olunur. 

Not: Söz konusu uygulamadan yararlanmayı tercih etmeyen veya belirtilen şartları 

karşılamayan sürücülerin ve firmaların halihazırda uygulanmakta olan yarı-römork 

transferi yöntemiyle temassız taşımacılık seçeceğini kullanabilecekleri bildirilmiştir. 

 

 

 


