
Sayın İlgili, 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği tarafından yapılan duyuruda 1 Haziran 2022 itibariyle 
Türkmenistan topraklarının yabancı uluslararası karayolu taşımacıları için aşağıda belirtilen 
kurallar çerçevesinde transit geçişlere açıldığı bildirilmektedir.  

Uluslararası yük taşımacılığı ile iştigal eden yabacı araçların Türkmenistan’dan sadece 
aşağıdaki güzergah üzerinden geçişlerine izin verilmektedir.: 

Sürücü ile birlikte: Kontrol noktası  “Sarakhs (İran) – Sarakhs (Türkmenistan)”  - Kontrol 
noktası “ Farap (Türkmenistan) – Alat (Özbekistan)” – Kontrol noktası “Sarakhs 
(Türkmenistan) – Sarakhs (İran)”  

Türkmenistan devleti sınır kapılarından giriş yapılırken yabancı sürücülerin aşağıdaki şartları 
yerine getirmesi gerekmektedir: 

• Sağlıkla ilgili özel muameleye tabi transit geçişin kayıt prosedürlerine ilişkin tüm 
belgelerin sunulması;  

• Aracın, kurulan sıhhi dezenfeksiyon işlemini yaptırarak sınır geçişine devam etmesi; 
• Hızlı Covid-19 testi uygulanması ve sonucuna göre transit geçişine izin alınması. 

(Sürücüye uygun olan sağlık belgesi düzenlenecektir. Pozitif test sonucu alınması 
durumunda sürücüye tedavi olması veya geri dönmesi bildirilecektir.) 

• Türkmenistan makamlarına aşağıdaki belgelerin sürücü yanında bulundurularak ibraz 
edilmesi gerekmektedir. 

• COVID 19’a karşı aşılandığını gösteren resmi bir belge (son aşıdan en az 42 gün sonra) 
• Covid-19’a karşı antikor olduğunu gösteren resmi bir belge 
• Covid-19testinden geçildiğini ve negatif olduğunu gösteren resmi bir belge ve 

düzenlendiği tarih itibariyle 72 saatten eski olmamak  

Yukarıdaki belgelerin sunulması durumunda sürücüler karantina gözetiminden muaf 
olacaktır. 

Türkmenistan topraklarından transit hareketler yerel nüfus ile temassız şekilde, trafik 
polislerinin özel araçlarının eşliğinde özel olarak düzenlenen karayolu haritalarında gösterilen 
ve önceden belirlenen güzergah boyunca gerçekleşecektir. Hareketler sadece yerel saat ile 
08:00’da başlayarak gündüz saatlerinde gerçekleşecektir. Konvoy takip edilirken, eşlik eden 
kişilerden izin almaksızın, sürücülerin durması ve kabin dışına çıkması yasaktır. 

Konvoy güzergahında, istirahat için özel park alanları belirlenmiş olup buralarda yiyecek, 
yakıt satın alımı ve tamir işlerinin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Sürücülerin gerekçesiz 
olarak park alanlarından ayrılması yasaktır.  

Bu konu ile ilgili Türkmen makamları tarafından hazırlanan rehber niteliğindeki belge ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve konu hakkında, firmanız ilgililerinin bilgilendirilmesini rica ederiz. 


